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RESUMO 

 

O Parque Nacional da Tijuca (Rio de Janeiro/RJ) é uma das áreas de maior apelo turístico do 

país, em função da sua beleza cênica única e oferta de diversas opções de lazer e diversão. Ao 

lado de atrativos histórico-culturais, como mirantes, esculturas, ruínas de antigas propriedades 

e a estátua do Cristo Redentor, entre outros, as características naturais podem subsidiar a prática 

de Ecoturismo no parque. Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo geral avaliar 

a pertinência do desenvolvimento do Ecoturismo no Parque Nacional da Tijuca (PNT). A 

natureza da pesquisa é exploratória através de revisão bibliográfica de artigos, livros e 

documentos do próprio Parque Nacional da Tijuca. As fontes de pesquisa são primárias e 

secundárias. Além disso, foram feitas visitas na área de estudo. Verificou-se que o PNT aplica 

quase todos os princípios do ecoturismo, não atendendo adequadamente à questão de 

participação de comunidades locais. Por outro lado, a beleza cênica que atrai visitantes 

relaciona-se a uma geodiversidade, fruto de uma evolução geológica e gemorfológica complexa, 

assim como a uma sucessão ecológica, restaurando a floresta tropical sub-montana úmida 

perenifólia, com suporte de pesquisas científicas. Embora ainda haja deficiências quanto à 

infraestrutura para os visitantes, o Parque pode ser usado para conscientizar seus frequentadores 

pela preservação do meio ambiente por meio do Ecoturismo. 

 

Palavras-chave: Floresta da Tijuca; Turismo; Ecoturismo; Lazer; Geomorfologia. 

  



RESUMEN 

 

El “Parque Nacional da Tijuca” (Río de Janeiro / RJ) es una de las zonas turísticas más atractivas 

del país, por su singular belleza escénica y la oferta de variadas opciones de ocio y 

entretenimiento. Junto a atractivos históricos y culturales, como miradores, esculturas, ruinas de 

antiguas propiedades y la estatua del Cristo Redentor, entre otros, las características naturales 

pueden sustentar la práctica del Ecoturismo en el parque. En este contexto, el presente trabajo 

tiene como objetivo evaluar la relevancia del desarrollo del Ecoturismo en el Parque Nacional 

Tijuca (PNT). La naturaleza de la investigación es exploratoria a través de una revisión 

bibliográfica de artículos, libros y documentos del Parque Nacional Tijuca. Las fuentes de 

investigación son primarias y secundarias. Además, se realizaron visitas al área de estudio. Se 

encontró que el PNT aplica casi todos los principios del ecoturismo, sin abordar adecuadamente 

el tema de la participación de las comunidades locales. Por otro lado, la belleza escénica que 

atrae a los visitantes está relacionada con una geodiversidad, resultado de una compleja 

evolución geológica y geomorfológica, así como una sucesión ecológica, restaurando la selva 

submontana úmida perenifólia, sustentada en investigaciones científicas. Si bien aún existen 

deficiencias en cuanto a infraestructura para los visitantes, el Parque puede ser utilizado para 

concienciar a sus visitantes sobre la preservación del medio ambiente a través del Ecoturismo. 

 

Palabras llave: Foresta de Tijuca; Turismo; Ecoturismo; Ocio; Geomorfología. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 A cidade do Rio de Janeiro possui uma beleza cênica diferenciada quando levamos em 

conta o contraste entre as montanhas e as planícies. Patrimônio Cultural da Humanidade pela 

UNESCO, a cidade atrai turistas do Brasil e do mundo interessados em conhecer aquilo que a 

topografia e o homem permitiram criar: o imaginário da Cidade Maravilhosa. O Maciço da 

Tijuca contribui imensamente para esse imaginário já que exibe diferentes formas e altas 

declividades, funcionando inclusive como limitador do processo de expansão urbana da cidade. 

 Dentro da área do Maciço se desenvolveu uma floresta secundária abrangendo uma 

importante área de preservação do bioma Mata Atlântica. Uma área antropizada, já que foi 

reconstituída pelo homem, mas auxiliada – e muito – pela regeneração da natureza. Trata-se da 

Floresta da Tijuca, uma região agradável de se visitar, dotada de grande biodiversidade animal 

e vegetal. A Floresta é, ao mesmo tempo, área de lazer, de estudo e de turismo para seus 

visitantes.  

A cobertura florestal que recobre o Maciço da Tijuca foi protegida pelo Decreto Federal 

nº 50.923, de 06 de julho de 1961, criando uma unidade originalmente chamada de Parque 

Nacional do Rio de Janeiro. Em 1967, foi renomeado para Parque Nacional da Tijuca. Sua área 

atual é de 39,6 km². 

Atualmente, o Parque Nacional da Tijuca (PNT) é dividido em 4 setores (Figura 1): 

a) Setor Floresta da Tijuca: composto pela Floresta da Tijuca, Andaraí e Três Rios, com uma 

área de 14,72 km². Destaca-se como uma área mais visitada pela população da cidade, com 

atrações como o Pico da Tijuca e a Cascatinha Taunay.  

b) Setor Serra da Carioca: composto pelas Paineiras, Silvestre, Sumaré, Floresta dos 

Trapicheiros, Corcovado e Parque Lage, perfazendo uma área de 17,28 km². Possui, entre outras 

atrações, a Vista Chinesa, a Mesa do Imperador e o Cristo Redentor, símbolo maior da cidade 

do Rio de Janeiro.  

c) Setor Pedra da Gávea / Pedra Bonita: composto pela Pedra da Gávea e Pedra Bonita, 

formando uma área de 2,57 km². É o setor com características geomorfológicas mais 

impressionantes, atraindo montanhistas e excursionistas, com destaque para a Pedra da Gávea 

(maior monólito à beira mar do mundo) e uma rampa de voo livre na Pedra Bonita.  

d) Setor Pretos Forros / Covanca: composto pela Covanca e os Pretos Forros, numa área de 

4,78 km². Apresenta vários estágios de regeneração, incluindo algumas áreas de vegetação 

natural.  
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Utilizado como lazer, o PNT é hoje rico em atrativos turísticos e possui paisagens 

naturais relacionadas aos aspectos geomorfológicos, como grutas, rios e córregos, além de 

paisagens histórico-culturais, como mirantes, pontes, praças, esculturas, ruínas de antigas 

propriedades, que destacam a história da cidade. Buscaremos neste trabalho apresentar o Parque 

Nacional da Tijuca, sua infraestrutura de visitação e seus atrativos, e com isso identificar o 

Parque como destino da prática do Ecoturismo na cidade. 

 O recorte espacial deste trabalho é o Parque Nacional da Tijuca, particularmente os 

setores A (Floresta), B (Serra da Carioca) e C (Pedra da Gávea/Pedra Bonita). Já o recorte 

temporal delimitado é o tempo presente. Usaremos o termo “Floresta da Tijuca” como sinônimo 

de "Parque Nacional da Tijuca”, a fim de facilitar a compreensão do trabalho. 

 

 

Figura 1: Os quatro setores do Parque 

 

Fonte: SIQUEIRA (2013) 

  

O presente trabalho tem como objetivo geral avaliar a pertinência do desenvolvimento 

do Ecoturismo e no Parque Nacional da Tijuca (PNT). Os objetivos específicos consistem em: 

1- Caracterizar aspectos geomorfológicos que se constituem em atrativos para o Ecoturismo. 

2- Avaliar o potencial do PNT no cenário turístico, por meio da apresentação e análise de 

aspectos da infraestrutura, do orçamento e do número de visitantes. 

3- Analisar a sinalização e a condição das trilhas. 
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4- Apresentar 7 atrativos turísticos. 

 

 Com base nas análises, busca-se evidenciar a relevância histórica e ambiental do Parque 

Nacional Tijuca. Apesar de abrigar espaços verdes numa extensão de 39,6 km² de área 

protegida, de contribuir para a conservação da biodiversidade, a conservação dos recursos 

hídricos e a contenção de encostas, verifica-se uma grande pressão nesta área devido ao elevado 

número de visitantes e a localização na área mais densamente ocupada do município do Rio de 

Janeiro. Contudo, o melhor conhecimento sobre o PNT e a análise da pertinência de prática do 

Ecoturismo favorecem não só a sua conservação, mas também o incremento de atividades 

econômicas sustentáveis, com maior participação popular. 
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2 - EMBASAMENTO TEÓRICO/CONCEITUAL 

 Entre os objetivos deste trabalho está apresentar atrações do Parque Nacional da Tijuca. 

É importante, neste contexto, trazer alguns conceitos do Turismo, da Geologia, da 

Geomorfologia, da Geografia e do Lazer, que ajudam a dar base para a exploração do tema que 

virá em seguida. É importante deixar claro que tanto o termo “Parque Nacional da Tijuca”, 

“PNT”, “Floresta da Tijuca” ou simplesmente “Parque” serão usados como sinônimos durante 

este trabalho. 

Lazer 

 Quando pensamos em Lazer associamos ao tempo livre, ao descanso e a fazer algo que 

dá prazer. No entanto, nem sempre a ideia de tempo livre teve algum significado na sociedade. 

Ou seja, o tempo livre não era necessariamente um tempo de recreação, descanso e 

divertimento. Na sociedade Pré-Industrial, o tempo livre se dava única e exclusivamente quando 

não havia trabalho. Por exemplo, se não houvesse colheita por conta da estação do ano pura e 

simplesmente não havia trabalho. Mas como, então, surgiu a ideia de lazer? 

A palavra “lazer” aparece no francês desde o século XIII com o vocábulo “loisir”, que 

tem origem do latim “licere” (permissão) (GIRALDI e LEITE, 2010, p.4). Ou seja, o lazer 

originalmente queria dizer afrouxamento de restrições, inexistência de regras, sanções e 

obrigações. Imprime-se a ideia no senso comum, portanto, que o lazer significa  “ter tempo de 

fazer qualquer coisa de que se goste”. 

Já no meio acadêmico, existem duas ideias majoritárias do conceito de lazer que têm 

sido discutidas nos últimos anos. A primeira é do Lazer como esfera da vida social, oposta ao 

trabalho. Já a outra é do Lazer enquanto dimensão da cultura e necessidade humana (GOMES, 

2014, p.1). Alguns autores têm tentado discutir o tema: para Dumazedier (1973, p. 34), o lazer 

pode ser compreendido como:  

 

um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre vontade, seja 

para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se ou ainda para desenvolver 

sua formação desinteressada, sua participação social voluntária, ou sua livre 

capacidade criadora, após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, 

familiares e sociais. (DUMAZEDIER, 1973, p.34) 

 

O sociólogo francês afirma que, com a Revolução Industrial, o lazer deixou de ser um 

privilégio de pessoas ricas ao passo que correspondeu a uma liberação periódica de tempo. 

Livres de obrigações profissionais, familiares e sociais, os indivíduos poderiam vivenciar um 
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conjunto de ocupações voltadas para o descanso, divertimento ou desenvolvimento da 

personalidade. Essa visão, contudo, leva em conta uma sociedade urbano-industrial-capitalista 

(GOMES, 2014, p.10). Ou seja, desconsidera outros tipos de culturas que não veem o trabalho 

e o tempo livre necessariamente como coisas antagônicas. A segunda abordagem é mais recente 

e entende o lazer como um dos atributos da cultura, sendo esta concebida como um campo 

privilegiado de produção humana em várias perspectivas. Dessa forma, constituído conforme 

as peculiaridades do contexto histórico e sociocultural no qual se desenvolve, o lazer implica 

na “produção” de cultura (GOMES, 2010, p.3). 

Partindo da primeira definição, o tempo de lazer surge de uma exigência da atividade 

econômica que necessita de mais consumidores para seus produtos, somado a ascensão da 

sociedade urbana assalariada que se utiliza das horas vagas para obter descanso e prazer. Assim, 

o tempo de lazer é um produto da revolução industrial originado diretamente por dois fatores: 

reduzir o tempo de trabalho dos operários evitando assim críticas e revoltas e a necessidade do 

consumo em massa dos bens produzidos. É neste período que a concepção contemporânea de 

turismo toma forma e deixa de ser exclusividade dos ricos para satisfazer a um leque maior de 

população assalariada que, por meio de pressões sociais e sindicais conseguiram dispor de um 

tempo livre que fora transformado em tempo de lazer. Ou seja, o tempo de lazer traz para as 

classes populares a possibilidade de desfrutar das horas de descanso de forma prazerosa. Porém 

a atividade que surge com objetivo positivo pode passar a contribuir na degradação do meio 

ambiente mundial. 

Turismo e Ecoturismo 

O tempo de lazer é fundamental na produção da atividade turística, que se aproveita a 

insatisfação do turista com suas atividades diárias no trabalho somado à busca humana pelo 

novo, o desconhecido, o não cotidiano. A vida urbana leva as pessoas à extenuação física e 

mental, materializando o desejo pela mobilidade não comum. Por isso se diz que o trabalho da 

cidade faz com que as pessoas necessitem das férias para descansar e esse descanso ajuda no 

retorno ao trabalho. Salientamos agora como alguns órgãos oficiais entendem o conceito de 

turismo. 

A definição adotada pela Organização Mundial do Turismo (1994) salienta que: 

 

o turismo compreende as atividades que realizam as pessoas durante suas viagens e 

estadas em lugares diferentes do seu entorno habitual, por um período consecutivo 

inferior a um ano, com finalidade de lazer, negócios ou outras (OMT, 1994). 
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Ou seja, é importante que a atividade turística seja realizada em local diferente do 

habitual de casa ou trabalho. A OMT (1995) esclareceu que o entorno habitual de uma pessoa 

consiste em certa área que circunda sua residência mais todos aqueles lugares que visita 

frequentemente. O turismo deve conter a realização de atividade fora do habitual, a viagem e o 

destino. Segundo a OMT (1995) é importante também diferenciar o turista do excursionista. 

Enquanto o turista seria a pessoa que passa pelo menos uma noite num local que não seja o da 

residência habitual, o excursionista (ou visitante do mesmo dia) é aquele que não pernoita no 

local visitado, ou seja, que se desloca para o ponto turístico e retorna no mesmo dia 

(OLIVEIRA, 2014, p.19-26). 

Na década de 1980, põe-se em evidência a expressão “Ecoturismo”, utilizada em termos 

práticos como atividade turística realizada em ambientes naturais cujo diferencial era a 

valorização das comunidades locais. Com o aumento das práticas intituladas de Ecoturismo 

registra-se nas décadas seguintes uma discussão que ganha importância nos debates da 

comunidade acadêmica, governo e ONG’s. Estes debates ocorreram na perspectiva da 

elaboração de uma definição concreta para o termo Ecoturismo com seus princípios e 

características. Entretanto, mesmo com a prática do Ecoturismo em ambientes naturais e em 

comunidades, percebe-se ainda a inexistência de uma definição científica clara deste termo. 

Mesmo com várias definições e formas diferenciadas de entendimento no campo científico, 

constata-se a existência de pontos em comum entre os mais variados especialistas na medida 

em que defendem ser imprescindível no Ecoturismo o envolvimento comunitário, a valorização 

cultural e a proteção do meio ambiente. O primeiro a empregar o termo Ecoturismo (na forma 

de Turismo Ecológico) foi o professor mexicano Hector Ceballos-Lascurain, em 1983. À época, 

ele lutava pela conservação das áreas de floresta tropical do estado mexicano de Chiapas (São 

Paulo, 2014). Ele definiu desta maneira o termo: 

 

Turismo ecológico é aquele que se dedica a viagens para áreas naturais não 

perturbadas e não contaminadas com o objetivo específico de estudar, admirar e gozar 

a paisagem, suas plantas e animais selvagens, assim como qualquer manifestação 

cultural (passada ou presente) que se encontrem nessas áreas (CEBALLOS-

LASCURAIN, 1987 apud PIRES, 1996). 

 

 Para Ceballos-Lascurain, portanto, trata-se daquele turismo em área natural não 

perturbada pelo homem, envolvendo atividades nela realizadas como a interpretação ambiental 

e também a observação de fauna, flora e da paisagem. 

Em 1992 foi realizada no Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente, a Eco 92. Nela foi formulada a “Agenda 21”, um documento que estabelecia ações 
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realizadas em prol da proteção do meio ambiente. Este documento apontou o Ecoturismo como 

“uma prática conservacionista, comprometida com a natureza, com a responsabilidade social e 

com o desenvolvimento local” (Eco 92). Em 1994, a Agenda 21 foi usada como referência para 

a produção do documento "Diretrizes para uma Política Nacional de Ecoturismo", lançado no 

mesmo ano pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e pelo Ministério do Meio Ambiente, em 

parceria com a EMBRATUR e o IBAMA. Salientamos a definição usada no documento:  

 
Ecoturismo é um segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o 

patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de uma 

consciência ambientalista por meio da interpretação do ambiente, promovendo o bem-

estar das populações (EMBRATUR/IBAMA, 1994). 

 

 Mais uma vez o Ecoturismo apresenta-se como uma atividade turística em áreas 

naturais, de maneira que esta atividade seja realizada de forma sustentável. Segundo o 

Ministério do Turismo (2010), o ecoturismo tem três pilares: Interpretação, Conservação e 

Sustentabilidade. O primeiro se vincula à educação ambiental, o segundo marca a conservação 

do ambiente natural e o terceiro mostra que a atividade ecoturística pode proporcionar 

desenvolvimento socioeconômico, estabelecendo uma relação sustentável com a natureza. 

Segundo o Ministério do Turismo (2010), as características do Ecoturismo são: 

1) Gestão, proteção e conservação dos recursos naturais: a fim de minimizar possíveis 

impactos negativos da visitação turística por meio do uso de um modelo de gestão 

sustentável da atividade; 

2) Escala do empreendimento e do fluxo de visitante: considerar capacidade de suporte e o 

número de visitantes; 

3) Paisagem: por ser a principal motivação do turista, a infraestrutura deve interferir o 

mínimo possível na paisagem; 

4) Educação ambiental: processo de aprendizagem que reconhece a conservação do meio 

ambiente; 

5) Interpretação ambiental: explicação de determinado atrativo turístico. 

 

 O Ministério do Turismo (2010) ainda exemplifica as principais atividades praticadas 

no âmbito do Ecoturismo. Essas atividades ecoturísticas devem considerar: aspectos 

construtivos, meios e vias de transporte e serviços e produtos. Salientamos algumas dessas 

atividades, todas presentes na Floresta da Tijuca: 

1) Observação de fauna 

2) Observação de flora 
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3) Observação de formações geológicas 

4) Visitas a cavernas 

5) Caminhadas 

6) Trilhas Interpretativas 

Além do criador do termo Hector Ceballos-Lascurain, vários acadêmicos trabalharam o 

conceito de Ecoturismo. Em todos eles é possível identificar os mesmos componentes básicos: 

ênfase na natureza e nas culturas; preocupação com os aspectos socioambientais do destino e 

busca por um mínimo impacto; priorização dos benefícios para as comunidades locais; ações 

de desenvolvimento conservacionista; e compreensão dos ambientes visitados via educação 

ambiental (PIRES, 2002; FERREIRA, 2004; BUCKLEY, 2009, apud VINAGRE, 2012). 

Buckley (2009, apud Vinagre, 2012) afirma existirem diferenças entre as expressões 

relacionadas ao ecoturismo e os produtos ligados à atividade. O quadro 1 apresenta os termos 

(expressões ou produtos) utilizados pelo autor e seus respectivos conceitos. Apesar da 

separação e distinção das atividades turísticas realizadas na natureza, Buckley (2009, apud 

Vinagre, 2012) chama a atenção para o fato de que, na prática, as empresas que promovem as 

atividades geralmente não as dividem em categorias, como a teoria propõe. Portanto, o 

Ecoturismo pode englobar diferentes segmentos de turismo ligado à natureza como o Turismo 

Verde e o Geoturismo. 
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Tabela 1: Termos e conceitos de segmentos turísticos ligados à natureza 

 
Fonte: Buckley (2009, apud Vinagre, 2012) 

 

O turismo em áreas naturais consiste em uma opção de refúgio e por muitos anos 

pensou-se que não existisse impacto negativo proveniente dessa atividade. Contudo, hoje é 

reconhecido que a indústria do turismo também provoca impactos ambientais, sociais, 

econômicos e culturais negativos (POCIDONIO e SILVA, 2014, p.34). De acordo com estes 

autores, conforme citado por Guerra e Marçal (2006), a atividade turística pode se relacionar 

ao meio físico, principalmente aquela relacionada à visitação de belezas naturais de uma área.  

Aranha e Guerra (2014, p. 64) apontam a importância da Geomorfologia nos estudos 

turísticos, principalmente em áreas com trilhas ecológicas, cachoeiras e corredeiras, em que há 

grande afluxo de turistas. Os aspectos geológicos e geomorfológicos atuam determinando a 

capacidade de suporte dessas trilhas, favorecendo atividades turísticas sustentáveis. Aranha e 

Guerra (2014, p.64) destacam algumas feições geomorfológicas de interesse turístico: 

cachoeiras, cascatas, morro, pico. Da mesma forma, Guerra e Oliveira Jorge (2014) consideram 
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importante que os turismólogos entendam um pouco de geomorfologia a fim de mostrar aos 

turistas os processos internos e externos que dão origem às formas de relevo. 

Neste contexto, o geoturismo segundo Ruchkys (2007, p. 23), citado por Pocidonio e 

Silva (2014, p.37), seria: 

 

[...] um segmento da atividade turística que tem o patrimônio geológico (e 

geomorfológico) como principal atrativo e busca sua proteção por meio de 

conservação de seus recursos e da sensibilização do turista, utilizando, para isto, a 

interpretação deste patrimônio, tornando-o acessível ao público leigo, além de 

promover a sua divulgação e o desenvolvimento das ciências da Terra (Ruchkys 

2007. Apud. Pocidonio e Silva, 2014, p. 37) . 
 

Ou seja, no geoturismo o patrimônio geológico deve ser considerado o principal motivo 

de visitação e ele precisa ser apresentado ao turista de forma didática para que o estimule a 

conservar este patrimônio. Segundo Moreira (2011, p.26), o geoturismo não deve ser 

considerado uma nova forma de ecoturismo, e sim como um novo segmento, que conta 

inclusive com a aprovação por parte da UNESCO, sendo específico em suas potencialidades e 

objetivos. Diferente do Ecoturismo que tem o foco na sustentabilidade, o Geoturismo engloba 

os aspectos geológicos como principais atrativos turísticos. Gray (2004), citado por Pocidonio 

e Silva (2014, p.37), usa o conceito “geodiversidade” para abordar estes atrativos. Segundo ele, 

a geodiversidade é o equivalente abiótico da biodiversidade e pode ser definida como a 

variedade das feições geológicas (rochas, minerais, fósseis) e geomorfológicas (formas e 

processos), e também dos solos. Nesta mesma linha, Mansur (2010, p. 15) entende a 

geodiversidade como a variedade de elementos geológicos que suportam a vida e funcionam 

como substrato para o desenvolvimento humano.  

Ao longo do trabalho identificaremos a área da Floresta da Tijuca como um local com 

elevado potencial ecoturístico. Antes de adentrar nas características do Parque, no entanto, é 

necessário lançar mão de outros conceitos imprescindíveis para a compreensão do trabalho.  

SNUC e Plano de Manejo 

 Como o próprio nome expressa, o Parque Nacional da Tijuca é um aparelho federal 

administrado pela União e se enquadra dentro da categoria Unidade de Conservação. Para que 

uma boa gestão dessas unidades seja realizada foi instituído, em 2000, o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (SNUC), através da Lei n° 9985 (VILANI; SOUZA, 2017). Esta lei 

estipula objetivos, diretrizes e categoriza as diferentes unidades de conservação a fim de 

possibilitar que as esferas governamentais federal, estadual e municipal e a iniciativa privada 
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administrem as Unidades de Conservação (UC). Este documento técnico estipula os objetivos 

gerais de uma unidade de conservação, estabelece o seu zoneamento, as normas que devem 

presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas 

físicas necessárias à gestão da Unidade. 

 Zaú (2014, p. 312) afirma que “a elaboração ou atualização dos planos de manejo das 

UC são de grande importância para o sucesso dos programas, especialmente nos aspectos 

relacionados ao turismo”. O autor explica que para que haja sustentabilidade na administração 

dos parques é necessário atos como a aplicação de zoneamento para visitação, a instalação de 

equipamentos públicos (banheiros, centro de apoio etc.), a formação de equipes suficientes para 

a recepção de visitantes, a manutenção de trilhas e pontos turísticos. O plano de manejo delimita 

justamente a infraestrutura mínima para desenvolver as atividades turísticas e o uso consciente 

do espaço natural. 

 Este sistema de preservação ambiental é composto por 12 categorias de Unidades de 

Conservação (Tabela 2), cujos objetivos específicos se diferenciam - quanto à forma de 

proteção e usos permitidos - em 2 tipos: Unidades de Proteção Integral, aquelas que precisam 

de maiores cuidados pela sua fragilidade e particularidades, e Unidades de Uso Sustentável, 

aquelas que podem ser utilizadas de forma sustentável e conservadas ao mesmo tempo. 

Para efeitos deste trabalho, as Unidades de Conservação serão consideradas destinos 

ecoturísticos já que dispõem de planos de manejo regulamentando à visitação pública. Essas 

UC’s além de representarem parcela significativa dos ecossistemas nacionais, em tese 

protegidos, se apresentam como áreas de grande procura pelo público turista. Segundo o SNUC, 

os Parques Nacionais têm como objetivo a “preservação dos ecossistemas naturais de grande 

relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o 

desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato 

com a natureza e de turismo ecológico.” (BRASIL, 2000). 
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Fonte: Brasil (2000). Elaborado pelo autor. 

 

  

Tabela 2: Classificação das unidades de conservação conforme o SNUC. 
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3 - ÁREA DE ESTUDO 

O Parque Nacional da Tijuca, inserido no maciço da Tijuca, está localizado no 

município do Rio de Janeiro (RJ) e é caracterizado por morros e picos, cujas altitudes variam 

entre 400 e 1022 metros (Figura 2). A existência do maciço da Tijuca é o que define a divisão 

administrativa da cidade em 4 zonas: Zona Norte (os bairros a norte do Maciço), Zona Sul 

(aqueles bairros a sul do Maciço) e Zona Oeste (a oeste do Maciço da Tijuca) e Centro, como 

podemos ver na Figura 2. O Centro teria este nome em função da sua posição de centralidade 

na metrópole. O maciço definiu o processo de crescimento urbano da cidade (Abreu, 1992, p. 

54). A Zona Oeste da cidade contém os bairros cujo crescimento populacional é mais recente, 

justamente devido a barreira geográfica do maciço. Por muitos anos o bairro da Barra da Tijuca 

foi considerado Sertão Carioca e local de veraneio. Mais tarde com a construção de vias de 

acesso como a Autoestrada Lagoa-Barra e a atuação da especulação imobiliária, parte da 

população passou a morar nesta área, seja nos famosos condomínios, seja em moradias 

irregulares como no caso da comunidade Rio das Pedras.  

 

 

Figura 2: Localização do Parque Nacional da Tijuca. Elaboração própria pelo software Google Earth. 
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Dada esta posição de centralidade do Parque na segunda maior metrópole do país, 

precisamos abordar agora um pouco da história desta região. A Floresta da Tijuca, como é 

conhecida popularmente, possui uma rica memória que se relaciona com a história da própria 

cidade do Rio de Janeiro. Foi das suas vertentes que corriam as águas que abasteciam a 

população carioca dos séculos XVI, XVII, XVIII e XIX, principalmente (CABRAL, 2011). 

História da Floresta 

 De acordo com o Plano de Manejo do Parque (2008), data do século XVII os primeiros 

registros de ocupação humana na Floresta da Tijuca, relacionada à colonização portuguesa. 

Com o intuito de extrair lenha e carvão, lenhadores e carvoeiras se estabeleceram na Floresta 

em “toscas choupanas das quais nenhum vestígio resistiu à ação do meio” (ICMBio, 2008, p. 

137). Logo depois vieram as plantações de cana-de-açúcar, com destaque para o Engenho de 

Nossa Senhora da Conceição, que ocupava também grande parte do que hoje é a Zona Sul da 

cidade. Por volta de 1860, o café passou a ser plantado na região, trazendo muita prosperidade. 

Na região da Gávea Pequena, havia duas das maiores fazendas de café da cidade: a do francês 

Louis François Lecesne e a do holandês Van Mook (ICMBio, 2008, p.140), ambas em áreas 

hoje pertencentes ao Parque. Nesta época, uma grande quantidade da cobertura florestal 

relacionada ao bioma Mata Atlântica foi sendo desmatada para a implantação dos Engenhos e, 

mais tarde, isso acarretaria em sérios problemas de abastecimento de água na cidade (ABREU, 

1992, p. 54-103). 

 Até 1889, a mão de obra utilizada tanto nos engenhos de cana quanto nas plantações de 

café era escrava. Em virtude disso, é sabido da existência de alguns quilombos na região, 

formados por negros escravizados fugidos das propriedades rurais. Destacamos o Quilombo 

Corcovado que se localizava na região que hoje é conhecida como Cosme Velho. Em relatos 

da época ele era destacado “pelo número de componentes e pela ferocidade de suas práticas” 

(ICMBio, 2008, p. 141). 

 Os rios que nascem na Floresta da Tijuca foram as principais fontes de água potável da 

cidade desde o momento de sua fundação até o século XIX. O primeiro deles foi o rio Carioca, 

que nasce na região chamada Silvestre e corre pelo Vale das Laranjeiras até desaguar na Baía 

de Guanabara, na altura da Praia do Flamengo. Desde a sua fundação, a cidade enfrentou 

problemas de abastecimento, que eram contornados através da construção de canos, aquedutos 

e chafarizes para levar a água à população. Em meados do século XIX ficou insustentável 

manter o mesmo nível de alteração antrópica. O aumento das fazendas de café acarretou na 
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remoção quase total da cobertura florestal. Isso gerou um efeito devastador para o 

abastecimento de água, já que a floresta dava condições a maior infiltração e abastecimento do 

lençol freático. 

Segundo Castro Maya (1967), a população da cidade, àquela época de 400 mil 

habitantes, necessitava de 60 milhões de litros diários, e só estavam conseguindo produzir 8 

milhões. Chegou-se à conclusão de que o reflorestamento era necessário para restabelecer a 

produção de água. Em 1844, o governo imperial iniciou o processo de desapropriação das áreas 

no entorno das nascentes dos Rios Carioca e Maracanã (ICMBio, 2008, p 137-42). 

  Em 1861, o imperador Dom Pedro II, através do Decreto Imperial 577, criou as Florestas 

da Tijuca e das Paineiras. Foram designados administradores para ambas as florestas, sendo a 

da Tijuca o Major Archer (1862-1874) e, posteriormente, o Barão d’Escragnolle (1877-1887). 

Através dos relatórios de plantio da época estima-se que ambos plantaram juntos 83 mil 

indivíduos arbóreos. Sales e Guedes-Bruni (2018, p. 11) calcularam que estes dois diretores 

juntos reflorestaram 208 hectares de floresta, o equivalente a 5,2% da área atual do PNT. Dadas 

as dimensões da Floresta hoje, eles concluíram que a “sucessão ecológica desempenhou um 

papel crucial para a restauração da floresta” (SALES; GUEDES-BRUNI, 2018, p.12). 

 Na administração do barão d’Escragnolle foram plantadas cerca de 20 mil mudas. Além 

de continuar o replantio, ele trouxe fontes, lagos e jardins, o que deu à floresta características 

de um parque. Como gestor, Escragnolle tinha o intuito de tornar a região mais acessível para 

seus visitantes, transformando-a em um lugar de lazer e recreação (CORRÊA; MARTINELLI; 

MENEZES, 2001; LIMA, 2007 apud Vinagre, 2012). Escragnolle tinha a intenção de 

transformar a Floresta da Tijuca em uma zona de passeio. Para isso, ao longo de sua gestão, 

iniciou uma série de intervenções em diferentes locais do parque, construindo pontes e mirantes 

e também abrindo trilhas de acesso aos picos. 

Geologia do Maciço da Tijuca e Aspectos Geomorfológicos 

O que seria do Parque Nacional da Tijuca sem suas montanhas e declives acentuados? 

É a topografia  com suas vistas exuberantes e desníveis rochosos que, por sua vez, proporcionam 

a formação de cachoeiras atraentes para um banho gelado. Segundo Ferrari (2012, p.65-75), a 

evolução geológica do município do Rio de Janeiro se caracteriza pela formação de Grábens 

(vales), de Horstes (serras), além de maciços litorâneos como o Maciço da Tijuca. O 

embasamento cristalino data de 540 Ma de anos, da era Pré-cambriana, enquanto o relevo data 

de 60 Ma, sendo de idade Cenozóica. Há 630 Ma um choque de placas litosféricas formou uma 
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grande cadeia de montanhas que se estendia do Uruguai ao atual estado da Bahia. Chamamos 

essa formação geológica, hoje já bastante erodida, de Cinturão Ribeira. Durante 400 milhões 

de anos houve metamorfismo e intrusão de rochas ígneas, além de elevado intemperismo e 

erosão. Esse intenso desgaste levou ao afloramento de rochas como granitos e gnaisses, que 

foram formadas em 20 km de profundidade sob elevadas temperaturas e alta pressão. 

Segundo Fernandez (2012, p. 76-83) a maioria das rochas que afloram na superfície do 

Estado do Rio de Janeiro são de idade pré-cambriana. A região é composta por terrenos de 

idades diversas formados durante o Ciclo Brasiliano, onde ocorreu o deslocamento de placas 

tectônicas em direção convergente. Ao convergirem desencadearam outros processos como 

soerguimento, dobramentos e falhamentos, além da formação de fraturas, gerando 

descontinuidades nas rochas e atividade vulcânica. Assim foram formadas diversas rochas 

metamórficas. As elevações do relevo foram geradas tanto devido ao choque de placas no pré-

cambriano como no afastamento delas, quando ocorreu o processo de epirogênese. O 

afastamento das placas sul-americana e africana propiciou a acomodação da crosta, com o 

soerguimento lento de grandes extensões rochosas, como o horstes e o abatimento de porções 

da crosta (Gráben). 

A Geomorfologia da área do Estado do Rio de Janeiro também pode ser dividida em 

diferentes unidades geoambientais (Dantas et al, 2005). Foi elaborado um Diagnóstico 

Geoambiental do Estado do Rio de Janeiro por oito autores, sendo cinco do CPRM e três da 

EMBRAPA. Este estudo “inspirou-se, claramente, numa abordagem geoecológica, na qual o 

ecótono, ou unidade de paisagem, ou unidade geoambiental, é um produto singular da 

combinação de elementos geobiofísicos em constante dinâmica espacial e temporal.” 

(DANTAS et al., 2005, p. 3). Nesta classificação a área do Parque Nacional da Tijuca se 

encontra no “Subdomínio Região Metropolitana”, dentro do “Domínio Geoambiental I – Faixa 

Litorânea”. Esse subdomínio é caracterizado por uma intensa pressão urbana, já que nele se 

localizam 13 milhões de pessoas. Ou seja, os terrenos são muito urbanizados, há muitos 

problemas socioambientais, como por exemplo os deslizamentos de terra. 

 Para que o leitor visualize melhor a topografia do maciço da Tijuca e como ele influencia 

na cidade, apresento três figuras: uma representação gráfica do relevo e dois mapas. A figura 3 

(IPP, 2019) mostra uma visão do Maciço da Tijuca a partir da orla da Zona Sul da cidade, 

evidenciando o relevo acidentado que também caracteriza a beleza cênica desta área. Nesta 

imagem verifica-se uma sucessão de morros, a extensão do Maciço da Tijuca, o que cria uma 

gama de opções de trilhas para os visitantes. Com isso podemos conceber os diferentes graus 

de dificuldade das trilhas do Parque para o turista praticante do Ecoturismo. 
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A figura 4 (Gomes, 2019) representa o mapa hipsométrico do maciço e também 

contribui para visualizar o relevo acidentado do parque. Foram criadas categorias de altitude de 

100 em 100 metros e para cada categoria foi definida uma coloração. Podemos notar, dessa 

maneira, que a área do maciço abrange 9 categorias de altitude, indo de 29 a 1020 metros de 

altitude. Uma área relativamente pequena ter tantos declives acentuados contribui para a prática 

do Ecoturismo. 

A figura 5 (Gomes, 2019) retrata 8 diferentes bacias hidrográficas da cidade do Rio de 

Janeiro. Podemos observar que as nascentes dos rios ocorrem nos pontos mais altos do PNT. 

Os rios representam os agentes mais importantes no transporte dos materiais intemperizados 

das áreas elevadas para as mais baixas e dos continentes para o mar. Dito isto, o Parque tem 

uma importância hídrica ímpar para a cidade e também para a conservação destes mananciais. 

Além disso, os cursos d’água podem ser usados pelo visitante do parque, já que constituem 

cachoeiras e pequenas quedas d’água propícias ao uso recreativo.
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Figura 3: Vista do Maciço da Tijuca. Fonte: Instituto Pereira Passos (2019). 

 
 

Figura 4: Mapa hipsométrico do Maciço da Tijuca. Fonte: Gomes (2019). 
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Figura 5: Mapa das Bacias Hidrográficas, cujos principais rios nascem no Parque Nacional da Tijuca. 

 
 

Fonte: Gomes (2019, p.11). 

Clima e Vegetação 

O PNT se caracteriza por abrigar uma das maiores florestas urbanas do mundo. Neste 

contexto existem dois fatores muito importantes para que tenhamos consciência de que área 

estamos trabalhando: Clima e Vegetação. Podemos dividir os fenômenos climáticos que 

atingem a cidade do Rio de Janeiro em três ordens de grandeza diferentes: macroescala, 

mesoescala e microescala. A cidade é influenciada pelo fenômeno de macroescala (global) 

Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) na maior parte do ano. Esse sistema de alta 

pressão mantém elevado na cidade o grau de estabilidade atmosférica durante o ano. Ainda 

sobre fenômenos de macroescala podemos citar a passagem de frentes frias (influenciam nas 

chuvas, ventos e temperatura) e a Zona de Convergência do Atlântico Sul,  que transporta calor 

e umidade da Amazônia para a Região Sudeste na primavera e verão e consequentemente traz 

chuva (Oliveira, 2012, p. 84-90). 

Relativo aos fenômenos de mesoescala destacamos as brisas terrestres e marítimas, que 

alteram a temperatura e influenciam também na precipitação. Já entre os fenômenos de 
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microescala é importante destacar o relevo que forma microclimas mais frios e úmidos, como 

na Floresta da Tijuca, e também dificulta a passagem da brisa marítima para bairros nos fundos 

do Maciço, gerando temperaturas mais elevadas na Zona Norte (Oliveira, 2013, p. 91-95). 

Dereczynski et al. (2018) analisaram a precipitação sobre a cidade do Rio de Janeiro 

entre 1997 e 2006, com dados da rede de 30 postos pluviométricos da Fundação Geo-Rio. Os 

autores detectaram os sistemas frontais como os maiores responsáveis por chuvas intensas na 

cidade, além da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e sistemas convectivos de 

mesoescala. Também identificaram que os máximos pluviométricos da cidade do Rio de Janeiro 

se concentram junto aos seus três maciços: Carioca (Tijuca, com precipitação anual de 2200 

mm), Mendanha (precipitação anual de 1400 mm) e Guaratiba (precipitação anual de 1200 

mm). Tais valores contrastam com a precipitação anual verificada na zona Norte do município, 

como em Irajá (905 mm) e na Penha (870 mm), bairros em altitudes também inferiores. A 

estação Sumaré, localizada dentro do Parque Nacional, se destaca por seus altos índices 

pluviométricos durante o ano. Um aspecto físico de destaque do Maciço da Tijuca é o seu relevo 

acidentado e bastante diverso, cujas encostas cobertas de florestas da Mata Atlântica, 

apresentam altos graus de declividade e influenciam no clima da cidade.  

Dereczynski et al. (2018) apontam que o Estado do Rio de Janeiro está sob influência 

do Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul, com ocorrência de céu claro com pouca 

nebulosidade. Essa calmaria é interrompida pela chegada de sistemas frontais. Estes são 

responsáveis por 77% dos eventos de chuva intensa na cidade. Em relação às estações do ano, 

o verão é a estação mais chuvosa (Dereczynski et al., 2018). 

Com essas informações retiradas do artigo “Climatologia da precipitação no município 

do Rio de Janeiro” podemos considerar o Maciço da Tijuca um importante agente na 

precipitação da cidade, já que com a chegada de sistemas transientes de Sul para Norte, estes 

encontram o relevo acidentado e forçam o ar úmido a se elevar, formar nuvens e a gerar 

precipitação. Os eventos de chuva intensa (ECI) se concentram num curto intervalo de tempo, 

provocando grandes transtornos à população residente da cidade. Estes transtornos envolvem 

deslizamentos de encostas e enchentes gerando prejuízos financeiros e humanos. 

 O PNT está inserido no bioma Mata Atlântica. Segundo Machado (2003) nesta área 

ocorre a floresta tropical sub-montana úmida perenifólia, representando um ecossistema com 

uma situação de degradação e aceleração da erosão. Em virtude disso, tem aumentado o número 

de pesquisas sobre a biodiversidade como elemento central na manutenção da vida no planeta. 

A vegetação que recobre o Maciço da Tijuca exibe uma característica única que a diferencia 

das outras, porque ela interage diretamente com o espaço urbano da metrópole. Neste contexto, 
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há a presença de espécies originárias de outros biomas, devido ao reflorestamento que envolveu 

a implantação de espécies exóticas, como a Jaqueira. A flora que vemos hoje na floresta é, 

portanto, resultado de uma evolução sucessional de 150 anos. Além disso, Machado (2003) 

afirma que a metrópole do Rio de Janeiro influencia na degradação da floresta, como quando 

árvores de grande porte são substituídas por sub-bosques.  

Outro fator que impacta a Floresta da Tijuca é a prática de queimadas realizada pelo 

narcotráfico do Rio de Janeiro, somado também a favelização e loteamentos irregulares em 

encostas. Isso gera, segundo Machado (2003) “graves prejuízos à biodiversidade, à estabilidade 

das encostas, ao clima e ao regime hidrológico”. A falta de estabilidade gera grandes 

deslizamentos de terra no período de chuvas e quase sempre resulta em vítimas fatais, como 

nas chuvas que ocorreram entre 29 de fevereiro e 2 de março de 2020, quando cinco pessoas 

faleceram na Região Metropolitana (Portal G1, 2020). 

Em relação à flora do Parque já foram identificadas 1619 espécies vegetais, sendo que 

destas, 433 estão ameaçadas (Grupo Cataratas, 2020). Apresenta árvores de vários portes, que 

alcançam entre 20 e 30 metros de altura, entre elas, jequitibá, tapinhoã, noz-moscada-silvestre, 

figueira, palmiteiro, pau-d’alho, ipê-amarelo e pau-ferro. Plantas como samambaias, musgos, 

bromélias e begônias são algumas das espécies características da Mata Atlântica encontradas 

no Rio (MultiRio, 2015). 

O bioma da mata atlântica apresenta uma grande diversidade animal e vegetal, 

contribuindo para o equilíbrio ecológico. Neste contexto, o papel da fauna se mostra 

fundamental para a manutenção do ecossistema. Os animais não vertebrados contribuem para 

a decomposição da matéria orgânica, a ciclagem de nutrientes e a polinização de plantas, 

assumindo papel importante na cadeia alimentar. Já os vertebrados são importantes para a 

manutenção dos processos ecológicos. Considerando as práticas observacionais do ecoturismo, 

o Parque Nacional da Tijuca divulga em seu site a listagem de animais com seus respectivos 

nomes populares, como por exemplo: 

 

Mamíferos (63 espécies de médio a pequeno porte) 

Macaco-Prego, Cachorro-do-mato, Tamanduá-Mirim, Paca, Preguiça, Cotia, Ouriço-cacheiro, 

Gambá, Tapiti, Caxinguelê, Morcego-beija-flor, Quati. 

 

Aves (226 espécies, muitas endêmicas) 
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Tucano-do-bico-preto, Tico–tico, Tangará-dançarino, Cuspidor-de-máscara-preta, Pica-pau-

anão-barrado, Saíra-sete-cores, Gaturamo-verdadeiro, Tiê-preto, Tangarazinho, Maíra-da-

mata, Maitaca-verde, Periquito-rico, Tiriba-de-testa-vermelha. 

 

Anfíbios  (39 espécies) 

Rãzinha, Sapo, Rã de Goeldi, Sapo cururuzinho. 

 

Répteis (31 espécies) 

Lagartos e Serpentes. 

 

Invertebrados (67 espécies) 

Escorpiões, Camarão-de-água-doce, Libélulas, Besouros, Borboletas. 

 

Com o objetivo de reintroduzir animais nativos em florestas vazias e assim restabelecer 

interações ecológicas perdidas com ações humanas, como desmatamento e caça, foi iniciado o 

projeto “Refauna”, em 2010. A iniciativa da UFRJ, que conta com pesquisadores da UFRRJ e 

IFRJ, começou com a recomposição da população de cutias, roedor que ajuda a dispersar 

sementes. O sucesso levou à expansão do projeto. Como critérios leva-se em conta a 

importância das espécies em restaurar processos ecológicos como interações, dispersão de 

sementes, polinização, ciclagem de nutrientes, espécies que têm baixo potencial de conflito com 

o ser humano. É feita a avaliação de viabilidade de reintroduzir a espécie, o papel que terá no 

espaço e quantidade de indivíduos a serem introduzidos. Um transmissor é acoplado nos 

animais e depois é realizado um acompanhamento periódico. Entre os animais reintroduzidos 

encontramos cutias, macacos bugios e jabutis (Figura 6). Além disso, existe a intenção de 

introduzir araras e iguanas. 
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Figura 6: Jabuti reintroduzido no Parque 

 

Fonte: ICMBio (2020)  
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4 - METODOLOGIA 

 A natureza desta pesquisa é exploratória através de revisão bibliográfica de artigos, 

livros e documentos do próprio Parque Nacional da Tijuca. As fontes de pesquisa são primárias 

e secundárias. O resultado da pesquisa será dado de forma qualitativa, através da análise de 

atrativos turísticos e das placas interpretativas, e quantitativa, através de alguns números de 

visitação e também da gestão do parque. Também foi dedicada uma parte ao funcionamento e 

às regras do parque no período de pandemia de COVID-19. 

O procedimento da metodologia se deu por coleta de dados, levantamento bibliográfico 

e documental, além de fotografias e observações feitas em campo. Como principais fontes 

foram consultados o Plano de Manejo (2008) e o Relatório Anual de Visitação (2017), mas 

também artigos científicos abordando a Floresta da Tijuca. Além disso, várias incursões foram 

realizadas no Parque nos últimos anos, já que o autor frequenta regularmente para fins 

recreativos.  

 Os documentos foram acessados pelos bancos de dados, como Google Acadêmico, site 

de órgãos oficiais e também de livros adquiridos pelo autor da pesquisa. Além da revisão 

bibliográfica, foi escolhido o uso de fotografias de 7 atrativos turísticos do Parque registradas 

através do Smartphone Samsung S7 Edge. Também foi utilizada a ferramenta Google Earth 

para elaboração de um perfil topográfico, traçando-se uma linha ligando alguns pontos-chave 

do maciço. 
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5 - O PARQUE NACIONAL DA TIJUCA 

 Neste tópico, apresentaremos os resultados da pesquisa. Aqui iremos primeiro trazer 

argumentos que justifiquem que o Parque Nacional da Tijuca (PNT) é uma área propícia ao 

Ecoturismo, através da sua relação com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(SNUC) e o conceito de Lazer segundo Dumazedier. Depois, iremos evidenciar a importância 

da geomorfologia e da geologia constituindo uma paisagem com características topográficas 

específicas que alimentam a prática de Ecoturismo da região. Também abordaremos a gestão 

do Parque e faremos a apresentação dos atrativos, bem como avaliaremos sobre a condição da 

sinalização e das trilhas. Por fim, trazemos o conceito de Ecoturismo segundo Buckley, 

ratificando mais uma vez a propensão do Parque à atividade ecoturística. 

 

Ecoturismo e Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

 

O PNT possui atributos excepcionais de beleza cênica e natural, como maciços 

rochosos, quedas d’água, riachos, fauna e flora da Floresta Atlântica, mirantes e outros 

atrativos. Ao longo dos anos ele se tornou um local de diversas atividades, praticadas de forma 

concomitante. Ao mesmo tempo que se configura como importante área de lazer e de prática 

de esportes, também é ponto de atração turística nacional e internacional, visto nele estarem 

situados alguns dos marcos e símbolos da cidade e mesmo do país, tais como: a estátua do 

Cristo Redentor no Corcovado, a Vista Chinesa e a Pedra da Gávea. Estima-se que mais de um 

milhão e meio de pessoas, incluindo uma substancial parcela de turistas brasileiros e 

estrangeiros visitem o Parque anualmente, produzindo reflexos benéficos para o turismo, 

comércio e serviços da cidade. 

Dada essas condições físicas, inserimos na discussão o conceito de Ecoturismo segundo 

o governo brasileiro para verificar sua relação com o PNT: 

 

“Ecoturismo é um segmento da atividade turística que utiliza, de 

forma sustentável, o patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação 

e busca a formação de uma consciência ambientalista por meio da 

interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das populações” 

(EMBRATUR/IBAMA, 1994). 

 

Ou seja, o Ecoturismo é uma modalidade de turismo que envolve a exploração turística 

dos aspectos naturais e culturais de forma a manter a consciência ambiental. Tendo o PNT 

atrações como o Cristo Redentor, a Vista Chinesa, a Pedra da Gávea, mirantes e cachoeiras 

dentro de uma das maiores florestas urbanas do mundo, é dedutivo concluir que ele se apresenta 
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como local propício à prática de atividades ecoturísticas como observação de fauna, flora e 

paisagem, além da prática de trilhas. Mas só isso não basta para afirmar que é pertinente realizar 

Ecoturismo no PNT. Para fortalecer a nossa hipótese, a seguir lançamos mão de outros temas. 

Retomamos o SNUC, que estabelece o zoneamento, as normas da unidade de 

conservação e o manejo dos recursos das unidades de conservação. Zaú (2014, p. 312) afirma 

que “a elaboração ou atualização dos planos de manejo das UC são de grande importância para 

o sucesso dos programas, especialmente nos aspectos relacionados ao turismo”. O autor explica 

que para que haja sustentabilidade na administração dos parques é necessário atos como a 

aplicação de zoneamento para visitação, a instalação de equipamentos públicos (banheiros, 

centro de apoio etc.), a formação de equipes suficientes para a recepção de visitantes, a 

manutenção de trilhas e pontos turísticos. Essas áreas têm o objetivo principal proteger porções 

ecologicamente viáveis para assim preservar o ecossistema biológico.  

Por se tratar de uma unidade de conservação, administrada pela União, o PNT conta 

com um Plano de Manejo, elaborado em 2008, contendo análise da região do Parque, sua 

história, sua infraestrutura, suas atrações e o zoneamento da unidade de conservação. A 

existência de um Plano de Manejo e a preocupação do poder público em preservar o Parque 

corrobora a ideia de que a Floresta da Tijuca é uma área federal sujeita a normas e regras de 

utilização, atendendo, portanto, ao atributo de “turismo sustentável” do Ecoturismo e às 

exigências da legislação.  

Segundo o SNUC, os Parques Nacionais têm como objetivo: “preservação dos 

ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a 

realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e 

interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico.” 

(BRASIL, 2000). Discutiremos mais à frente, mas de antemão afirmamos que o Parque cumpre 

bem estes objetivos já que mantém a limpeza das trilhas e a manutenção das placas, além de 

receber cientistas da Geografia, Geologia, Biologia, História, como no Projeto Refauna. Ao 

visitar o Parque é possível perceber que existe um esforço do poder público em manter elevadas 

as condições de visitação. 

Outro atributo do Ecoturismo é a sua relação com o lazer. O tempo de lazer é 

fundamental na produção da atividade turística que usa a insatisfação do turista com suas 

atividades diárias no trabalho e da cidade somado à busca humana pelo novo, o desconhecido, 

o não cotidiano. O lugar natural passa a ser o foco do desejo do turista consumidor. As relações 

são elaboradas visando à estadia, o consumo, o bem estar do turista, ou seja, o objetivo de 

agradar o visitante é a ordem estabelecida. Logo, deve-se transformar a infraestrutura, o acesso, 
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as condições das comunidades receptoras em algo que seja “ideal para o lazer” do visitante. O 

lugar da atração turista é transformado em produto. O sociólogo francês Dumazedier definiu o 

lazer como: 

 

“um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de 

livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se 

ou ainda para desenvolver sua formação desinteressada, sua participação 

social voluntária, ou sua livre capacidade criadora, após livrar-se ou 

desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais.” 

(Dumazedier, 1973, p.34) 
 

Através deste conceito de lazer como atividade de diversão, recreação e entretenimento 

podemos identificar que sempre houve essa preocupação na Floresta em prepará-la para receber 

seus visitantes.  Antes mesmo de se tornar Parque Nacional em 1961, dois diretores da Floresta 

se destacaram na preocupação na recepção dos visitantes. Como citado em seção anterior, o 

Barão d’Escragnolle foi muito importante para a construção de uma infraestrutura de lazer, 

focando no paisagismo da área, e transformando-a em um belo parque para uso público, com 

locais de lazer, fontes e lagos. Outro importante personagem que foi Raymundo Ottoni Castro 

Maya diretor do Parque por 5 anos (1943-47), que teve uma passagem de grande importância 

para a infraestrutura do complexo. A Floresta passava por anos de abandono, com equipamentos 

de lazer depredados. No seu livro “A Floresta da Tijuca” ele resume os feitos de sua gestão para 

o cidadão carioca: 

 

Necessário é então oferecer-se-lhe boas estradas e atrações nos pontos de 

parada; donde o requisito de restaurantes bem aparelhados que por si só 

constituam objetivo de uma excursão. Para os pedestres, que de certo modo 

perpetuam a tradição, foram mantidas as picadas e os atalhos e preparados 

outros sítios de permanência (MAYA, 1967, p.12).  

 

Castro Maya, portanto, construiu portões, remodelou pontes, implementou grades, 

construiu áreas de Playground, implementou bueiros e encanamentos. Adaptou casas existentes 

dentro do Parque para outras funções como restaurante e casa dos guardas. Todas as estradas 

foram reformadas e novas trilhas foram abertas (Maya, 1967, p.13). Essa infraestrutura pode 

ser claramente observada pelo visitante nos dias de hoje e é de grande importância para o 

Parque. Castro Maya ratifica, portanto, a Floresta da Tijuca como área visitável e aberta à 

recepção de turistas e excursionistas. O PARNA-Tijuca já nasce em 1961 dando ênfase a um 

dos objetivos de um parque, porquanto estava quase totalmente organizado para o deleite do 

lazer e da recreação. Consideramos que o PNT cumpre muito bem esse papel de lazer, já que 

dispõe de anos de administrações que prezaram pela construção de infraestrutura adequada para 
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recepção de visitantes, sejam eles moradores ou turistas, que entram na definição de 

Dumazedier (1973, p. 34) como indivíduos que se entregam de livre vontade a atividades de 

diversão, recreação e entretenimento. 

Nos próximos tópicos apresentaremos como continuação dos resultados da pesquisa 

alguns aspectos dessa unidade de conservação, primeiro trazendo um perfil topográfico para 

que o leitor perceba a importância da Geomorfologia para a atividade ecoturística na Floresta. 

Depois trazemos alguns dados da infraestrutura, custos, número de visitantes, sinalização e 

atrativos turísticos a fim de mostrar ao leitor a dimensão, tanto quantitativa quanto qualitativa 

do Parque. Importante mencionar que, como o autor visitou em campo todos os atrativos, foram 

gerados alguns dados analíticos a respeito desses pontos, bem como da sinalização das trilhas. 

Aspectos Geológicos e Geomorfológicos 

Com base na literatura e nas informações analisadas, verifica-se que o Maciço da Tijuca, 

onde o PNT está inserido, contém um relevo acidentado, compreendendo um bloco falhado na 

Serra do Mar, cuja altitude pode variar entre 80 e 1021m. É possível verificar a presença de 

plútons (granito) formando o substrato rochoso principal de gnaisses (ICMBio, 2008). A 

presença do gnaisse facoidal é responsável pelos aspectos morfológicos peculiares como os 

pontões (como por exemplo a Pedra da Gávea), os paredões escarpados, os picos, as mesas e 

todo um conjunto morfológico que passou a simbolizar a cidade do Rio de Janeiro (ICMBio, 

2008). 

Para melhor visualização da topografia do Maciço da Tijuca traçamos uma linha ligando 

alguns pontos-chave do maciço, utilizando a ferramenta do Google Earth (Figura 7). Em 

seguida, geramos o perfil topográfico, a fim de mostrar o relevo dos pontos: 1) Autoestrada 

Lagoa-Barra; 2) Pedra da Gávea; 3) Pedra Bonita; 4) Estrada das Furnas; 5) Pico da Tijuca; 6) 

Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá.  

São no total 11,3 quilômetros de perfil. Seguindo da esquerda para a direita, podemos 

observar no perfil altos desníveis de declividade, o que é característico do Maciço da Tijuca. 

Partindo do ponto 1 ao ponto 2 percebemos uma brusca subida de 844 metros, do mar ao platô 

da Pedra da Gávea. Entre os pontos 2 e 3 há um vale de cerca de 500 metros de desnível. Penha 

e Wiedemann (1984), citados por Garrido (2021), atribuíram que tal configuração seja 

consequência do deslocamento vertical de uma falha geológica.  

O ponto 3 volta a ter uma ascensão de relevo, configurando a Pedra Bonita (693 m). No 

ponto 4 podemos observar uma seção mais baixa do Maciço, beirando os 250 metros de altitude. 
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Neste ponto passa a estrada de ligação entre os bairros Tijuca e Barra da Tijuca, entre a Zona 

Norte e a Zona Oeste da cidade, configurando uma importante artéria no tráfego carioca. Então 

novamente há uma ascensão elevada onde se chega no ponto mais alto do Maciço, Pico da 

Tijuca (1022 m), representado pelo ponto 5. Entre os pontos 5 e 6 há um grande desnível 

altimétrico de 700 metros, chegando à Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, outra importante 

artéria do tráfego carioca (ponto 6). 
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Figura 7: Perfil Topográfico do Maciço da Tijuca, cortando os vales e morros. Fonte: elaboração própria

Figura 7: Perfil Topográfico. Fonte: elaboração própria. 
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Infraestrutura, custos e número de visitantes 

O Parque Nacional da Tijuca é o mais visitado do Brasil, pois está inserido numa cidade 

também turística, num local onde há acesso por vários tipos de transporte. O parque se localiza 

numa área central para a cidade, com bairros com grande densidade populacional. Dada estas 

proporções, cabe destacar a infraestrutura operacional, bem como o quantitativo de atrativos 

(Tabela 3). Esta tabela foi retirada do Relatório Anual de Visitação, documento publicado em 

2008. 

 

 
Tabela 3: Atrativos e infraestrutura do Parque Nacional da Tijuca. 

 
Fonte: Relatório Anual de Visitação 2017. 

 

 A infraestrutura é custeada com recursos do orçamento da União, doações e também 

parcerias com a sociedade civil (como o Fundo SOS Mata Atlântica). Em relação à estrutura de 

visitação, o Parque conta com 11 áreas de lazer com bancos e mesas para piqueniques. Também 



41 
 

contém pelo menos 25 áreas de estacionamento, 19 guaritas, 7 pontos de alimentação e 9 

banheiros. Toda esta estrutura permite que os visitantes aproveitem os passeios a serem 

realizados no Parque. 

Na tabela a seguir (Tabela 4), retirada do Relatório Anual de Visitação (2017), estão 

todos os custos de funcionamento do PNT, com exceção do salário dos servidores. 

 

Tabela 4: Custos do Parque Nacional da Tijuca, excluindo a folha dos servidores. 

 
Fonte: Relatório Anual de Visitação (2017) 

 

 Podemos notar que os serviços que consomem as maiores quantias são os terceirizados 

da vigilância e do apoio administrativo, fundamentais para a segurança e a gestão da unidade 

de conservação, respectivamente. O horário de funcionamento do Parque é de 8h às 17h todos 

os dias da semana. O acesso ao setor Floresta do Parque (onde fica a maior parte dos atrativos) 

pode ser feito via ônibus ou carro particular (durante a pandemia da COVID-19 apenas para 

idosos e pessoas com necessidades). 

Análise da sinalização e da condição das trilhas 

Em áreas ecoturísticas como o PNT, é fundamental que haja um suporte visual ao 

visitante. Muitos visitantes estão conhecendo o parque pela primeira vez e considerando que 

existem ao todo 46 trilhas abertas ao público distribuídas em 128 quilômetros, perder-se na 

Floresta não é tarefa difícil. Em virtude disso, foram colocadas no Parque algumas sinalizações. 

Podemos dividir a sinalização em dois tipos: direcional e interpretativa. A placa direcional 
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(Figura 8 e 9) indica o sentido correto do caminho. Já a interpretativa (Figura 10) tem 

informações dos aspectos ambientais e histórico-culturais (Siqueira, 2013). Além da direção 

correta da trilha, é necessário também a indicação do atrativo turístico (exemplo: Mirante da 

Cascatinha) para que a pessoa saiba se chegou ao seu destino. 

Ao frequentar o parque diversas vezes, cheguei à conclusão de que as placas direcionais 

são muito eficientes e ajudam sobremaneira o visitante a se localizar. Existem algumas 

bifurcações nos caminhos que podem confundir e nestes momentos a placa direcional (Figura 

8) auxilia indicando o sentido correto. Já as placas interpretativas são, em minha experiência, 

muito pouco informativas, carecendo de textos. 

Como colocado anteriormente, as características geológicas e geomorfológicas do PNT 

são diversas e complexas. Esta geodiversidade deveria ser considerada mais um atributo do 

parque, integrando-o mais ainda ao Ecoturismo, que também foca no aprimoramento da 

consciência ambiental. 

 

Figura 8: Exemplo de placa Direcional. 

 

Fonte: Siqueira, 2013. 

 

 

 

 

Figura 9: Exemplo de placas direcionais 
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Figura 10: Exemplo de placa Interpretativa. 

 

Fonte: Siqueira, 2013. 
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Consultamos o Relatório Anual de Visitação do Parque de 2017, cuja utilidade é prestar 

esclarecimentos da visitação no Parque. Nele identificamos que esforços foram mobilizados 

para substituir a sinalização de 1992, que se encontrava deteriorada e desatualizada, e novas 

placas foram produzidas. Em 2017, havia 30 monitores terceirizados (12 custeados pelo 

ICMBio e 18 custeados pela concessionária Trem do Corcovado) encarregados de fazer a 

manutenção das trilhas, desde o corte das plantas ao deslocamento de rochas para facilitar a 

caminhada. Como resultado do investimento, em 2018 um total de 350 novas placas foram 

instaladas.  

Vale ressaltar que além da sinalização convencional nas vias de acesso, estruturas e 

atrativos, o Parque Nacional da Tijuca conta com sinalização rústica nas trilhas. A equipe de 

monitoria ambiental do Parque, responsável pela sinalização das trilhas, faz sua troca 

regularmente. Além dessa equipe, também outros dois grupos ajudam a fazer a manutenção das 

trilhas, como a brigada de incêndio e o voluntariado. As placas rústicas são produzidas na 

própria oficina do Parque utilizando também madeira de árvores que caíram naturalmente na 

área do Parque. 

Quanto ao planejamento das trilhas em áreas ecoturísticas, o Manual de Ecoturismo de 

Base Comunitária (2003) indica que uma trilha precisa ter um traçado estável para proporcionar 

ao visitante uma experiência educativa e recreativa, com segurança e conforto (WWF, 2003). 

Andrade (2003) afirma que as trilhas devem encorajar o visitante a percorrê-las por serem 

reconhecidas como caminho mais fácil, que evita obstáculos e minimiza o dispêndio de energia. 

Para tanto, devem manter uma regularidade e continuidade de seu trajeto, porém sem 

monotonia, evitando ainda mudanças bruscas de direção e sinalização.  

Em observação in loco, pude confirmar que os caminhos são bem sinalizados e 

conservados, sendo possível até mesmo realizar uma trilha sem a necessidade de guia. Há 

trechos nas trilhas em que é possível ver o trabalho dos funcionários do Parque, como quando 

precisamos cruzar um rio e um tronco de árvore é usado como ponte ou quando blocos de rochas 

foram colocados para formar degraus nas trilhas. Estes trabalhos de manutenção são realizados 

por monitores ambientais, brigada de incêndio e voluntariado. 

Andrade (2003) também afirma ser necessário definir a capacidade de carga de cada 

trilha. Ou seja, a quantidade de visitas que ela pode suportar sem que isso gere impactos 

inaceitáveis ao meio ambiente. O Parque Nacional da Tijuca não estipula a capacidade de carga 

especificamente de cada trilha, mas determina o número máximo de visitantes por dia, que é de 

2000 mil pessoas, a fim de não causar grandes aglomerações em tempos de pandemia da 

COVID-19.  
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Número de Visitantes 

Através de dados do ICMBio retirados do próprio site do Instituto, identificamos os 

números de visitantes anuais e elaboramos a Tabela 5. 

 

Tabela 5: Número de visitantes nos últimos 10 anos. 

 VISITAÇÃO ANUAL - PARQUE NACIONAL DA TIJUCA 

2011 2.274.498 

2012 2.536.549 

2013 2.899.972 

2014 3.100.000 

2015 2.945.355 

2016 3.305.010 

2017 3.300.000 

2018 2.757.208 

2019 2.959.444 

2020 1.300.000 

Fonte: ICMBio (2020). Organização dos dados do próprio autor. 

 

Na Tabela 3 podemos identificar um pico de visitação no ano de 2016, quando a cidade 

recebeu os Jogos Olímpicos, enquanto o ano no qual o Parque recebeu menos visitantes foi 

2020 em virtude da Pandemia do COVID-19. O principal atrativo que o permite atingir estes 

números é a Estátua do Cristo Redentor, que em 2019 foi responsável por 1.940.327 visitantes, 

ou seja, 66% da visitação daquele ano (Agência Brasil, 2019). Em segundo lugar, ficou a Vista 

Chinesa, também dentro do Setor Serra da Carioca, com 389.977 visitantes (13%), e em 

terceiro, o Setor Floresta, que recebeu 355.082 pessoas (12%) (Agência Brasil, 2019).  

Essa discrepância se deve ao fato de a estátua ser muito mais conhecida que o Parque 

em si. Uma pesquisa feita no Cristo Redentor por Irving et al. (2012, p. 474), com 496 turistas 

brasileiros, identificou que 65% destes turistas não sabiam que o Complexo do Corcovado está 

localizado no interior do Parque Nacional. Ou seja, existe um generalizado desconhecimento 
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em relação à Floresta da Tijuca por parte do turista brasileiro que visita o Rio de Janeiro, o que 

poderia ser atenuado com melhores publicidades nas redes sociais. 

 

 

Figura 11: Número de visitantes nos últimos 10 anos. 

 
Fonte: ICMBio (2020). Organização dos dados do próprio autor. 

 

Apresentação dos Atrativos Turísticos 

Podemos dizer que o ecoturismo integra o turista ao meio ambiente, proporcionando um 

amplo contato com a natureza de uma forma menos impactante. O intuito do Ecoturismo é 

provocar e satisfazer o desejo que temos de estar em contato com a natureza, escapando da 

rotina urbana. Neste tópico mostraremos alguns atrativos turísticos do PNT, separando por 

setor. Em seguida do texto apresentamos fotografias para cada atrativo. O autor consultou os 

blogs de turismo e também percorreu todos os caminhos que levam às atrações com o intuito 

de se certificar que o tempo de duração das trilhas informados pelos blogs estão corretos. 

1) Setor A (Floresta da Tijuca) 

O Setor Floresta (Setor A) é o que detém a maior estrutura, com 2 restaurantes, 

banheiros, guardas florestais, segurança terceirizada, também uma infraestrutura acolhedora ao 

visitante, com placas de sinalização, mesas e bancos para piquenique, guarda-corpo na estrada 
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e pontes sobre os rios. Para chegar nesse setor é necessário subir o Alto da Boa Vista pela 

Avenida Edson Passos (vindo da Tijuca, Zona Norte) e pela Estrada das Furnas (vindo do 

Itanhangá, Zona Oeste). Ali, na Praça do Alto (Praça Afonso Viseu), se encontra a Portaria do 

Setor Floresta. Algumas linhas de ônibus que passam na Praça: 301 (Rodoviária - Alvorada), 

302 (Rodoviária - Alvorada), 345 (Candelária - Jardim Oceânico), 448 (Furnas - São Conrado) 

e 645 (Saens Peña - Jardim Oceânico).  

Deste setor A é possível acessar diversas trilhas e alcançar várias atrações como a 

Cascatinha Taunay, a Cachoeira das Almas, o Pico Tijuca Mirim e o Pico da Tijuca. É um ponto 

de partida excelente para o ecoturista desbravar a natureza e uma área de lazer para o carioca. 

Toda a análise, portanto, leva em conta o tempo de duração, a distância a ser percorrida e o grau 

de dificuldade, tomando como ponto de partida a Portaria do Setor Floresta. 

a) Cascatinha Taunay 

Ao entrar no Parque e caminhar 500 metros é possível avistar uma exuberante cachoeira 

(Figura 7), na qual não é permitido banhar-se devido à força das águas. Trata-se da Cascatinha 

Taunay que leva esse nome por ter existido bem próximo à casa do francês de Nicolas Antoine 

Taunay, um pintor do século XIX. A queda d’água tem 35 metros e é a maior do Parque. É um 

excelente passeio para pessoas com mais dificuldades de locomoção como idosos, crianças e 

deficientes, já que conta com estacionamento para grupos prioritários. Também existe uma 

rampa de acesso para facilitar a chegada de cadeirantes. 

Tempo de Duração: 20 minutos 

Distância (ida e volta): 1 km 

Grau de dificuldade: Muito fácil 
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Fonte: Autoria própria. Foto tirada em 27/01/2020 

  

Figura 12: Cascatinha Taunay. 
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Fonte: Autor desconhecido. myskle.com 

 

 

b) Cachoeira das Almas 

Fica a aproximadamente três quilômetros do portão de entrada do Parque. A trilha, que 

tem a maior parte do trajeto plana, se inicia próximo ao Centro de Visitantes e segue beirando 

o Riacho das Almas. O nome vem da época dos escravos, pois era um local onde realizavam os 

cultos de suas religiões. Para chegar à Cachoeira é necessário caminhar até o antigo Restaurante 

“A Floresta”, de lá basta seguir as placas.  

Podemos perceber na Figura 14 que a Cachoeira das Almas é um trecho do alto curso 

do Rio das Almas. Nesta seção do rio, além de materiais finos, aparecem também clastos 

(seixos, blocos e matacões) indicando maior competência do rio neste segmento de grande 

declividade (Stevaux e Latrubesse, 2017).  

Tempo de Duração: 2 horas 

Distância (ida e volta): 6 km 

Grau de dificuldade: Fácil 

 

 

 

Figura 13: Rampa de acessibilidade 

https://parquenacionaldatijuca.rio/locais/cachoeira-das-almas/%22/#atracao?id=41%22
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     Fonte: Autoria própria. Foto tirada em 27/01/2020 

 

 

  

Figura 14: Entrada da trilha da Cachoeira das Almas. 
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Figura 15: Cachoeira das Almas 

Fonte: Autoria própria. Foto tirada em 27/01/2020 

 

c) Trilha do Pico da Tijuca e Tijuca Mirim 

Segundo ponto mais alto da cidade e ponto mais alto do Maciço da Tijuca, o Pico da 

Tijuca possui 1022 metros de altitude. Para acessar este ponto é necessário entrar no setor 

Floresta através da Praça do Alto (Praça Afonso Viseu), percorrer a rua de asfalto do Parque e 
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seguir as placas direcionais. O percurso é bem sinalizado. Após 4 km de caminhada pelo asfalto 

se chega no Largo do Bom Retiro, local onde se inicia a trilha pela mata. Neste local é necessário 

preencher uma ficha com nome e CPF para controle do número de pessoas que estão na trilha 

pelo parque. Daqui em diante são mais 2,3 km pela mata.  

Neste passeio é possível conhecer dois pontos privilegiados da Floresta da Tijuca, com 

ampla visualização da cidade do Rio de Janeiro. No Pico Tijuca Mirim, localizado a 917 metros 

de altitude e distante 100 metros do Pico da Tijuca é possível avistar grande parte da Zona 

Norte, Centro e partes da Zona Sul e Oeste. Também é possível avistar os estádios do Maracanã 

e Engenhão, o Aeroporto Tom Jobim, a Roda Gigante da Região Portuária e várias outras 

referências da cidade.  

O Parque avalia a trilha como moderada. No entanto, exige um expressivo esforço físico 

para caminhar 13 quilômetros e ascender 600 metros, já que a entrada do Parque fica a 400 

metros acima do nível do mar e o Pico fica a 1000 metros de altitude. 

Tempo de duração (ida e volta): 4 a 6 horas 

Distância: 13 km 

Grau de Dificuldade: Moderado/Difícil 

2) Setor B - Serra da Carioca 

a) Morro do Corcovado e Cristo Redentor 

Morro do Corcovado corresponde à estrutura geológica pontiaguda que faz parte do 

Maciço da Tijuca. Já em seu cume se localiza a estátua do Cristo Redentor, que foi inaugurada 

em 1931 (Figura 10). Possuindo 30 metros de altura e 8 metros de pedestal, foi construída em 

concreto armado e revestida com pedra sabão. É o ponto da cidade mais conhecido e um dos 

cartões postais da “Cidade Maravilhosa”. Sua visitação fornece uma vista panorâmica da cidade 

do Rio de Janeiro. Recebe anualmente 1.400.000 visitantes.  

Em 2005, foi tombado pelo IPHAN e, em 2007, foi eleita uma das Sete Maravilhas do 

mundo moderno (IRVING, 2012, p.466-468). Existem três maneiras de chegar ao Centro de 

Visitantes Paineiras (base de acesso à estátua): Van, Bonde ou a pé (trilha). De lá é necessário 

pegar uma van que realiza o trecho final. O valor do ingresso varia de acordo com o transporte 

escolhido até a estação Paineiras.  
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Figura 15: Morro do Corcovado e Cristo Redentor. 

 
Fonte: Autoria própria. Foto tirada em 27/01/2020 

b) Vista Chinesa 

 O mirante da Vista Chinesa foi construído entre 1902 e 1906. O coreto em estilo oriental 

faz referência e homenagem aos chineses que trouxeram o cultivo do chá para o Brasil no início 

do século XIX. É um importante ponto turístico da cidade cujo acesso se dá pela Rua Pacheco 

Leão, no Jardim Botânico. Há uma guarita do Parque próximo ao Instituto de Matemática Pura 

e Aplicada (IMPA). Sua posição privilegiada fornece uma visão deslumbrante da paisagem de 

toda a zona sul da cidade, incluindo a Lagoa Rodrigo de Freitas. O local é muito frequentado 

por ciclistas, já que seu acesso dispõe de uma pista de asfalto bem conservada.  

Tempo de Duração: 3 a 4 horas 

Distância (ida e volta): 3,2 km 

Grau de dificuldade: Difícil 
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Figura 17: Vista Chinesa. 

 
Fonte: Parque Nacional da Tijuca 

3) Setor C - Pedra da Gávea/Pedra Bonita 

 Este setor se localiza entre os bairros do Alto da Boa Vista, São Conrado, Barra da 

Tijuca e Itanhangá. Como podemos ver na Figura 17 o relevo pode chegar a 800 metros de 

altitude. As duas atrações são os relevos da Pedra da Gávea e a Pedra Bonita que possuem altas 

declividades. Ambas são fruto de uma intrusão de plútons ígneos. Ou seja, há milhões de anos 

atrás massas de rochas magmáticas cristalizadas emergiram à superfície e ao longo dos anos o 

intemperismo diferencial produziu as diferenças topográficas (PENHA, 1994, p.75-77). Esse é 

o principal motivo do relevo da Pedra da Gávea se destacar tanto na paisagem da Floresta da 

Tijuca e chamar a atenção do turista. A seguir detalharemos as características de ambos os 

atrativos. 
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Figura 16: Relevo do Setor C 

 
Fonte: Garrido (2021) 

 

a) Pedra da Gávea 

A Pedra da Gávea é um ponto muito procurado por praticantes de trilhas, com uma visão 

privilegiada da Zona Sul e da Barra da Tijuca. Foi nomeada por navegadores no século XVI 

por ter um formato de cesto de gávea (ponto mais alto em um navio para observação).  

Na formação do supercontinente Gondwana ocorreram elevadas taxas de temperatura e 

pressão, a deformação de terrenos, e o soterramento parcial e intrusão de magmas, resultando 

na formação da cordilheira Serra do Mar gerando os gnaisses e granitos dessa região (Garrido, 

2021, p.5). 

A trilha se inicia na Estrada do Sorimã, no bairro da Barra da Tijuca. Existem duas 

maneiras de chegar ao topo do platô, através da rota tradicional ou através do Pico dos 4. A 

segunda opção exige o acompanhamento de guia já que tem escaladas que necessitam de 

equipamentos como cordas. A rota tradicional pode ser feita sem guia, com a condição de que 

a pessoa já tenha experiência em trilhas. Em ambos os caminhos é comum a existência de vários 

obstáculos da natureza com vegetação, raízes grossas, solo e blocos de rochas. O ponto mais 

crítico para o “trilheiro” é a carrasqueira, um paredão de 30 metros que exige atenção e força 

nos braços para ser ultrapassado. Em estudo no local, encontrei dificuldade principalmente na 

descida. Em dias movimentados existem guias que passam com cordas e cobram um valor para 

a pessoa utilizá-la, para que assim possa subir ou descer com maior segurança e comodidade. 
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Tempo de Duração: 3 a 4 horas 

Distância (ida e volta): 3,2 km 

Grau de dificuldade: Muito Difícil 

 

 

Figura 17: Pedra da Gávea a direita. 

 
Fonte: Autoria Própria. Foto tirada em 27/01/2020 
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Fonte: https://www.mochilaoadois.com.br/trilha-pedra-da-gavea/ 

 

b) Pedra Bonita 

Localizada também no Setor C do Parque, tem o seu acesso pelo Alto da Boa Vista ou 

por São Conrado seguindo a Estrada das Canoas (que liga os dois bairros). Há estacionamento 

e, no mesmo local, funciona a rampa de voo livre do Rio. 

É uma trilha indicada para pessoas que não têm muita experiência por ser de curta 

distância e leve dificuldade. O início do percurso é mais agradável por ser de vegetação fechada 

e à medida que vai chegando ao topo passa por mais áreas expostas ao sol. Em virtude disso, é 

importante que se leve protetor solar.  

Tempo de Duração: de 1 a 2 horas  

Distância (ida e volta): 2,5 km  

Grau de Dificuldade: Leve 

 

 

 

Figura 20: Carrasqueira da Pedra da Gávea. 
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Fonte: Autoria própria 

 

Fonte: https://www.vamostrilhar.com.br/aventuras/montanhas/roteiro-da-trilha-da-pedra-bonita/ 

Figura 18: Pedra Bonita. 

 

Figura 19: Vista do topo da Pedra Bonita. 
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Pudemos observar através destes 7 atrativos o enorme potencial ecoturístico do PNT. É 

notável que as noções de ecoturismo, citadas neste trabalho, referem-se aos mesmos 

componentes básicos: ênfase na natureza e nas culturas; preocupação com os aspectos 

socioambientais do destino e busca por um mínimo impacto; priorização dos benefícios para as 

comunidades locais; ações de desenvolvimento conservacionista; e compreensão dos ambientes 

visitados via educação ambiental (PIRES, 2002; FERREIRA, 2004; BUCKLEY, 2009). 

A partir da visitação em campo, verificou-se determinados problemas que enumeramos a 

seguir: 

 

● O Parque peca na interpretação ambiental. Falta informação visível sobre o Parque, 

existem muitas placas direcionais e poucas interpretativas/interativas; 

 

● O Centro de Visitantes fechado atrapalha a experiência do turista que quer saber mais 

sobre o Parque;  

 

● O Mapa do Parque só é distribuído a pedido do visitante; 

 

● É fácil chegar às atrações devido à grande quantidade de placas direcionais, porém não 

existe informação sobre as áreas; 

 

● Os vigilantes são solícitos, respondem de forma prestativa, porém não conhecem todos 

os caminhos; 

 

● Banheiros em péssimo estado de conservação; 

 

● Falta de uma lanchonete ou restaurante (os restaurantes que existiam fecharam em 

virtude da pandemia da COVID-19). A alternativa que existe é um posto de gasolina 

fora do Parque que se encontra bem próximo da entrada. 

 

● Dificuldade de caminhar dentro do Parque devido as altas declividades. Antes da 

pandemia era possível se transladar de automóvel particular por dentro do Parque, hoje 

isso só é permitido para idosos e deficientes.  
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6 - CONCLUSÃO 

O Ecoturismo é uma atividade que tem sido incentivada no mundo inteiro, estimulando 

a conservação ambiental, o envolvimento da comunidade local, a geração de renda de forma 

sustentável. Neste contexto, o PNT pode ser uma referência do Ecoturismo em virtude de sua 

ampla infraestrutura de recepção ao visitante, gozando de instrumentos para atendê-lo de forma 

plausível. Entretanto, ainda são necessárias melhorias para que se torne um parque nacional 

exemplar, começando por oferecer serviços de alimentação e, quem sabe, um sistema de 

transporte interno, nos fins de semana e feriados, para facilitar o deslocamento dentro dos seus 

diversos setores.  

O ecoturismo no PNT não satisfaz a todos os princípios do conceito de turismo 

sustentável e do ecoturismo, pois não prioriza os benefícios à comunidade do entorno, até onde 

foi possível perceber. O Parque até oferece trabalho voluntário, no qual a comunidade pode 

participar, porém é o próprio cidadão que deve buscar o Parque, e não o contrário. O Parque 

peca na geração de consciência ambiental para com seus visitantes, sendo necessários maiores 

investimentos na educação ambiental, incluindo aprimoramento e aumento da quantidade de 

placas interpretativas. Como seus setores são descontínuos e cada um possui um tipo de 

infraestrutura, pode-se observar que o setor Floresta da Tijuca recebeu maiores incentivos da 

gestão.  

Apesar dos problemas citados, o Parque Nacional da Tijuca tem várias características 

que o enquadram como uma área propícia para o Ecoturismo. Com variados atrativos turísticos, 

fácil acesso de transportes públicos e abrigando uma das sete maravilhas do mundo, o Cristo 

Redentor, o local se tornou o Parque Nacional mais visitado do país. Sua localização no 

epicentro da segunda maior cidade do país, com fácil acesso aeroviário e rodoviário, ajuda a 

atingir essa posição. A configuração geomorfológica de suas montanhas atrai visitantes que 

procuram por vistas exuberantes e caminhadas mais desafiadoras. Desde trilhas mais simples e 

acessíveis a pessoas idosas e crianças até caminhadas longas, para alcançar o cume dos seus 

picos mais marcantes, tudo foi proporcionado pela evolução geológica e geomorfológica do 

terreno. 

Na Floresta da Tijuca podem ser encontradas diferentes atividades que Buckley (2009, 

apud Vinagre, 2012) identifica no Ecoturismo: observação de fauna e flora no Setor Floresta, 

turismo de aventura com os voos da rampa da Pedra Bonita, Turismo Cultural na Estátua do 

Cristo Redentor e Geoturismo na Pedra da Gávea. Como geógrafo o que salta aos olhos neste 

estudo é o geoturismo, que tem a geodiversidade como principal atributo. Nos impressiona a 
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variedade das feições geológicas (rochas, minerais, fósseis) e geomorfológicas (formas e 

processos) e também dos solos do Maciço da Tijuca. Contudo, é justamente a variedade de 

atividades ecoturísticas numa mesma área que mostra a propensão do Parque para a realização 

do Ecoturismo. Ou seja, os atrativos do Parque abrangem tanto a pessoas mais idosas que só 

buscam ir a Cascatinha para passear e observar os pássaros a visitantes mais radicais que estão 

dispostos a pular de asa-delta na rampa da Pedra Bonita. 

Rodeado por uma metrópole de 12 milhões de pessoas, o Parque Nacional da Tijuca se 

apresenta como referência de reflorestamento no Brasil, contribuindo para a conservação da 

biodiversidade, a conservação dos recursos hídricos e a contenção de encostas. Ao mesmo 

tempo, dispõe inúmeros atrativos turísticos como cachoeiras, picos, mirantes e trilhas 

sinalizadas que atraem aqueles que procuram tranquilidade e vida ao ar livre. Sua paisagem 

natural composta de maciços montanhosos, escarpas e falhas se une a seus atributos culturais 

para fomentar o seu potencial turístico. Dada a qualidade de suas atrações e o elevado número 

de visitantes, podemos concluir que o Ecoturismo se apresenta como excelente opção de 

atividade a ser realizada nessa Unidade de Conservação.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A (Mapa) 
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ANEXO B - Regras e Cuidado 
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ANEXO C - Informações do Parque

 


