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RESUMO 

 

Com o aumento da preocupação com o meio ambiente, a criação de unidades de 
conservação se tornou uma estratégia para a proteção de ambientes naturais. A 

restrição de atividades em seu interior fez com que o turismo surgisse como uma 
alternativa econômica e social viável para a utilização dessas áreas. Com a intenção 
de proteger as áreas naturais remanescentes da Região Turística da Costa do Sol, 

RJ, foi criado, em 2011, o Parque Estadual da Costa do Sol, com 43 fragmentos 
dispersos em seis municípios. Esta pesquisa concentra-se na área da unidade de 
conservação localizada no município de Armação dos Búzios. A criação de uma 

unidade de proteção integral em territórios onde já existia atividade turística intensa 
provocou vários conflitos entre diferentes atores sociais, relacionados, principalmente, 
aos modos de utilização do território. Esta pesquisa possui como objetivo entender de 

que forma o turismo se apresenta na área do Parque Estadual da Costa do Sol, em 
Armação dos Búzios, e como se estabelecem as relações, conflitos, intenções e 
expectativas existentes entre os atores sociais referentes ao turismo e à gestão da 

UC. O problema é conciliar a atividade turística com a gestão de uma unidade de 
conservação, de modo que esta beneficie também a população local. Para isso, faz-
se necessário o entendimento das relações e conflitos que existem entre os atores 

sociais, assim como suas intenções e expectativas acerca do turismo e da gestão do 
parque. Para tal, foi empreendida uma pesquisa qualitativa de base etnográfica, com 
pesquisa de campo baseada em observação direta e entrevistas semiestruturadas e 

abertas com diferentes atores sociais. Considera-se que essas relações e conflitos 
sejam ainda vigentes e construídos de acordo com as interações sociais existentes. 
Considera-se que sejam o diálogo e a participação de todos os envolvidos a melhor 

forma e a possibilidade de entendimento e compatibilização da grande diversidade de 
necessidades, desejos e expectativas. 
 

 

 

 

Palavras-chave: Turismo. Meio ambiente. Conflitos socioambientais. Armação dos 

Búzios. Parque Estadual da Costa do Sol. 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 
With increasing concern for the environment, the creation of protected areas has 
become a strategy for the protection of natural environments. The restriction of 

activities in its interior made tourism appear as a viable economic and social alternative 
for the use of these areas. With the intention of protecting the remaining natural areas 
of the Costa do Sol Tourist Region, the Costa do Sol State Park was created in 2011, 

with 43 fragments scattered in six cities. This research focuses on the area of the 
protected area located in the city of Armação dos Búzios. The creation of a 
comprehensive protected area in territories where there was already intense tourism 

activity has led to several conflicts between different social actors, mainly related to 
the use of the territory. This research aims to understand how tourism presents itself 
in the area of the Costa do Sol State Park, in Armação dos Búzios, and how 

relationships, conflicts, intentions and expectations exist among social actors 
regarding tourism and tourism management. The problem is to reconcile the tourist 
activity with the management of a protected area, so that it also benefits the local 

population. To do so, it is necessary to understand the relationships and conflicts that 
exist between social actors, as well as their intentions and expectations about tourism 
and park management. To that end, a qualitative ethnographic research was 

undertaken, with field research based on direct observation and semi-structured and 
open interviews with different social actors. It is considered that these relations and 
conflicts are still in force and constructed according to the existing social interactions. 

It is considered that the dialogue and participation of all those involved is the best way 
and the possibility of understanding and reconciling the great diversity of needs, 
desires and expectations 
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LISTA DE SIGLAS 

 

 

ALERJ – Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 

AMACONCHAS - Associação dos Comerciantes e Amigos da Praia das Conchas 

AMUP - Associação de Moradores Unidos de Pernambuca   

APA – Área de Proteção Ambiental 

APAPB – Área de Proteção Ambiental do Pau-Brasil 

AREMAC – Associação da Reserva Extrativista de Arraial do Cabo 

ASSEMP – Associação dos Empresários da Área de Proteção Ambiental do Pau-

Brasil 

BRBIO – Instituto Brasileiro de Biodiversidade 

CCS – Consórcio Costa do Sol 

CECNA – Centro de Estudo e Conservação da Natureza 

CEPERJ – Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de 

Servidores Públicos doestado do Rio de Janeiro 

COMTUR – Conselho Municipal de Turismo 

CT – Câmara temática 

DIBAP – Departamento de biodiversidade e áreas protegidas 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental 

FEEMA – Fundação Estadual de Engenharia e Meio Ambiente 

FGV – Fundação Getúlio Vargas 

FIPERJ – Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro 

FUNBIO – Fundo Brasileiro para a Biodiversidade 

GEMA – Grupo de Educação para o Meio Ambiente 

GT – Grupo de Trabalho 

IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis 

IBDF – Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

IEBMA – Instituto Ecológico Búzios Mata Atlântica 

IEF – Instituto Estadual de Florestas 

IFF – Instituto Federal Fluminense 



 
 

INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

INEA – Instituto Estadual do Ambiente 

INEPAC – Instituto Estadual do Patrimônio Cultural 

IPEDS – Instituto de Pesquisas e Educação para o Desenvolvimento Sustentável 

ITPA – Instituto Terra de Proteção Ambiental 

IUNA – Instituto Universidade Ambiental 

JBRJ – Jardim Botânico do Rio de Janeiro 

MMA – Ministério do Meio Ambiente 

MTUR – Ministério do Turismo 

OAB – Ordem dos Advogados do Brasil 

OADS – Organização Ambiental para o Desenvolvimento Sustentável 

OMT – Organização Mundial do Turismo 

ONG – Organização não governamental 

ONU – Organização das Nações Unidas 

OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 

PANC – Plantas Alimentícias Não Convencionais 

PECS – Parque Estadual da Costa do Sol 

PMAB – Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios 

PSUC – Plano de Sistema de Unidades de Conservação 

RDS – Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

RESEX – Reserva Extrativista 

RPPN – Reserva Particular do Patrimônio Natural 

SEA – Secretaria Estadual do Ambiente 

SEMA – Secretaria Especial de Meio Ambiente 

SERLA – Superintendência Estadual de Rios e Lagos 

SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

SUPLAJ – Superintendência Regional Lagos de São João 

UC – Unidade de Conservação 

UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro 

UICN – União Internacional para Conservação da Natureza e Recursos Naturais 

UIPN – União Internacional de Proteção à Natureza 

UNEP – United Nations Environment Programme 

UNTWO – United Nations World Tourism Organization 

UPAM – Unidade de Polícia Ambiental 



 
 

WTTC – World Travel and Tourism Council 

WWF – World Wide Fund for Nature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES  

 

Figura 1: Ruptura entre natureza social e não social     28 

Figura 2: Regiões Turísticas do Estado do Rio de Janeiro    74 

Figura 3: Mapa do Parque Estadual da Costa do Sol     74 

Figura 4: Áreas Turísticas do Estado do Rio de Janeiro    76 

Figura 5: Localização do município de Armação dos Búzios    92 

Figura 6: Limites do Parque Estadual da Costa do Sol em Armação dos Búzios 99 

Figura 7: Área tombada pelo INEPAC – Búzios     100 

Figura 8: Mapa turístico de Búzios 1       103 

Figura 9: Mapa turístico de Búzios 2       104 

Figura 10: Orla Bardot (antigo)        113 

Figura 11: Praia da Armação (antigo)       113 

Figura 12: Praia da Armação e Orla Bardot (atual)     114 

Figura 13: Localização Remanescentes de Quilombo Baía Formosa – PECS 123 

Figura 14: Localização Praia de José Gonçalves     130 

Figura 15: Caminho para a Praia de José Gonçalves     131 

Figura 16: Localização Praias Azeda e Forno      132 

Figura 17: Praia da Azeda         132 

Figura 18: Praia do Forno         133 

 

Quadro 1: Problemas encontrados no núcleo Pau-Brasil – Oficinas do plano de 

manejo           79 

Quadro 2: Áreas propostas para desafetação em Armação dos Búzios  81 

Quadro 3: Áreas propostas para inclusão em Armação dos Búzios   82 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO          15 

 

1 MEIO AMBIENTE E SOCIEDADE       27 

1.1 O SURGIMENTO DO DEBATE AMBIENTAL NO MUNDO E NO BRASIL 29 

1.1.1 Dos primórdios ao século XIX       29 

1.1.2 Conservacionismo e preservacionismo     32 

1.1.3 Panorama do debate ambiental internacional no século XX  34 

1.1.4 Debate ambiental no Brasil       39 

1.2 ÁREAS PROTEGIDAS NO MUNDO E NO BRASIL    40 

1.2.1 Criação de áreas protegidas no mundo     41 

1.2.2 Criação de unidades de conservação no Brasil    45 

1.2.3 Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC 50 

1.2.4 Unidades de conservação e população local     54 

1.3 MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO E TURISMO     56 

1.3.1 Crescimento econômico e desenvolvimento     56 

1.3.2 Ecoturismo e turismo sustentável      61 

1.4 IMPACTOS DO TURISMO EM ÁREAS PROTEGIDAS E COMUNIDADES 

LOCAIS           65 

1.4.1 Impactos do turismo em áreas protegidas e unidades de  

conservação          66 

1.4.2 Impactos do turismo em comunidades locais     69 

 

2 PARQUE ESTADUAL DA COSTA DO SOL E ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 72 

2.1 PARQUE ESTADUAL DA COSTA DO SOL     73 

2.1.1 Processo de criação        76 

2.1.2 Conselho gestor         83 

2.1.3 Cogestão e gestão participativa       88 

2.2 MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS      91 

2.2.1 Caracterização do município       91 

2.2.2 Armação dos Búzios e sua História      92 

2.2.3 Unidades de conservação em Búzios      96 

2.3 TURISMO EM BÚZIOS E NO PARQUE ESTADUAL DA COSTA DO SOL 100 



 
 

2.3.1 Atividade turística em Armação dos Búzios     100 

2.3.2 Turismo no Parque Estadual da Costa do Sol    105 

 

3 CONFLITOS E RELAÇÕES SOCIOAMBIENTAIS NO PARQUE ESTADUAL DA 

COSTA DO SOL          110 

3.1 A POPULALÇAO LOCAL E O TURISMO      110 

3.1.1 População local e Parque Estadual da Costa do Sol   115 

3.1.2 Comunidade Tradicional de Remanescentes de Quilombo de Baía 

Formosa           121 

3.2 A ATIVIDADE TURÍSTICA E O PECS      128 

3.2.1 Expectativas com relação ao turismo       128 

3.2.2 Unidade de Conservação e imaginário      129 

3.2.3 Turismo, visitação e uso público      134 

3.3 A PERCEPÇÃO DOS DIFERENTES ATORES SOCIAIS COM RELAÇÃO AO 

PARQUE           138 

3.4 O PODER PÚBLICO MUNICIPAL E O PECS     145 

3.4.1 Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico 145 

3.4.2 Conselho Municipal de Turismo – COMTUR     147 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS        150 

 

REFERÊNCIAS          157 

 

ANEXOS           167 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

INTRODUÇÃO 

 

O meio ambiente é um tema que, nas últimas décadas, conquistou notoriedade 

e está presente nos discursos acadêmicos e nas sociedades. A importância desse 

tema aumentou devido ao crescimento desordenado das atividades econômicas, 

aliado a falta de controle dos governos na gestão dos recursos naturais. A criação de 

áreas protegidas pelo mundo e de unidades de conservação da natureza no Brasil é 

uma das principais estratégias de conservação do ambiente natural, por meio da 

restrição, controle e planejamento de atividades em seu interior (DIEGUES, 2001). 

A criação de unidades de conservação é, muitas vezes, vista como um 

obstáculo ao desenvolvimento econômico, por tornar grandes áreas inutilizáveis aos 

olhos desenvolvimentistas, visto que estas não podem mais atender aos interesses 

mercadológicos. Inicia-se, então, a busca de atividades que possam ser realizadas no 

interior destas áreas, já que algumas categorias de unidade de conservação não 

permitem a sua exploração direta. 

Nesse contexto, a atividade turística, e principalmente o ecoturismo, são vistos 

como uma das soluções para a utilização econômica das áreas protegidas, pois se 

adequadamente planejados, poderiam causar um mínimo de impactos negativos ao 

ambiente natural, ao mesmo tempo em que gera empregos e ajuda a movimentar a 

economia. 

De acordo com Ferreira (2004), o fluxo turístico se intensifica após a criação da 

unidade de conservação, pois esta passa a representar um dos principais atrativos 

turísticos locais. Mas também há casos em que a atividade turística já ocorria 

intensamente antes da criação da UC, causando conflitos relacionados principalmente 

às formas de uso da área. Este segundo exemplo pode ser observado no Parque 

Estadual da Costa do Sol (PECS), objeto deste estudo. O PECS está localizado na 

Região Turística da Costa do Sol, RJ, e abrange um total de 43 áreas fragmentadas 

em seis municípios, sendo eles Araruama, Arraial do Cabo, Armação dos Búzios, 

Cabo Frio, São Pedro da Aldeia e Saquarema.  

Em função da dimensão do parque, não seria possível pesquisar os seis 

municípios, pois todos possuem características econômicas, sociais e ambientais 

distintas, demandando mais tempo para que a pesquisa pudesse ser concluída. Dessa 
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maneira, serão abordadas as relações e conflitos socioambientais que ocorrem no 

parque, na parte contida no município de Armação dos Búzios. 

A escolha ocorreu em função da visibilidade turística do município como destino 

internacional reconhecido pelo Ministério do Turismo, partindo do pressuposto que, 

em função da quantidade de turistas que a cidade recebe e da diversidade de atores 

sociais interagindo na região, as relações e conflitos existentes seriam mais intensas 

e mais perceptíveis em curto prazo. 

Muitas relações já estavam estabelecidas antes da criação do PECS, em 2011. 

Com a criação do PECS, as relações de poder, relações territoriais e relações sociais 

entraram em processo de mudança, com a inclusão de um novo ator social (o INEA) 

que passou a ser responsável pela gestão de áreas consideradas nobres e de grande 

interesse turístico. Além das relações supracitadas, muitas delas já contraditórias, 

existem ainda aquelas referentes às diversas facetas do turismo, pois o município de 

Armação dos Búzios recebeu políticas públicas que incentivaram a atividade turística 

durante 40 anos, e a criação de uma unidade de conservação pressupõe uma 

mudança nos paradigmas de utilização dessas áreas. 

O PECS é alvo de diversos conflitos, que tem origem nos interesses e nas 

formas de uso da área por diversos atores sociais como Organizações Não 

Governamentais (ONGs), população local, ambientalistas, representantes do poder 

público municipal, turistas, prestadores de serviço e o Instituto Estadual do Ambiente 

(INEA), órgão gestor das unidades de conservação no estado do Rio de Janeiro.  

Cabe ressaltar que os tipos de atores sociais citados anteriormente não são 

excludentes entre si, podendo, por exemplo, um morador ser ao mesmo tempo 

prestador de serviço e ambientalista. Para este estudo, foram considerados como 

ambientalistas os indivíduos que atuam sozinhos ou em grupos, com objetivos de 

conservação do meio ambiente, estando ou não vinculados a ONGs ou outras 

instituições, e que se auto intitulam como tal. 

O espaço natural é concebido de diferentes formas por cada grupo social e 

cada indivíduo. Essas concepções estão baseadas no contexto social e cultural de 

cada um, e no seu histórico de interação com o meio ambiente. Cada uma delas supõe 

formas próprias de uso do território, e cada indivíduo costuma considerar seu modo 

de se relacionar com o ambiente o mais correto e adequado. Ao se reunirem atores 
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sociais diversos em uma área protegida, com diferentes concepções de como lidar 

com o meio ambiente, múltiplos conflitos emergem. 

No Parque Estadual da Costa do Sol, esses conflitos são bastante evidentes 

devido a intensidade da atividade turística, tendo em vista, também, que aos turistas 

é permitido frequentar áreas de unidade de conservação nas quais os moradores 

foram impedidos de realizar algumas de suas atividades costumeiras e se observa a 

dificuldade da gestão dos recursos naturais em função da falta de planejamento do 

turismo e a não participação da população local no processo de tomada de decisões. 

Esta disputa de interesses entre os diversos atores sociais e a falta de 

ordenamento da atividade turística tornam-se obstáculos para a conservação do meio 

ambiente, e consequentemente, à gestão da unidade de conservação. O problema, 

então, é encontrar um modo de conciliar a atividade turística com a conservação da 

natureza em uma unidade de conservação de proteção integral, de forma que a 

população também seja beneficiada com essas ações. 

Para Irving (2009), nem sempre os discursos sobre o desenvolvimento do 

turismo ou a criação de unidades de conservação levam em consideração as 

populações locais. Por isso  

 
 
as discussões realizadas no Brasil e no mundo sobre turismo e 
sustentabilidade passaram a recomendar para a prática turística: a 
conservação dos recursos naturais e culturais, o compromisso de 
desenvolvimento socioeconômico das comunidades receptoras e a 
participação dos atores sociais em todas as etapas do processo de 
planejamento e implementação de projetos, com a geração de 
benefícios para a população local e sua autonomia no processo de 
decisão (IRVING, 2009, p. 110). 

 

 
Em complemento, de acordo com o Código mundial de ética no turismo, em 

seu artigo 3º,  

 
 
Todos os agentes de desenvolvimento turístico têm o dever de 
proteger o meio ambiente e os recursos naturais, com vistas a um 
crescimento econômico estruturado, constante e sustentável, que seja 
capaz de satisfazer equitativamente as necessidades e aspirações 
das gerações presentes e futuras (OMT, 1999, p. 4). 
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Deste modo, o estudo e compreensão das relações entre turismo e unidade de 

conservação nas áreas do PECS no município de Armação dos Búzios tornam-se 

importantes para a adequação de uma atividade já antiga na área, como o turismo, à 

uma categorização recente da região como unidade de conservação. 

Diante deste contexto, o objetivo desta pesquisa é entender de que forma o 

turismo se apresenta na área do Parque Estadual da Costa do Sol e no seu entorno, 

no município de Armação dos Búzios, e como se estabelecem as relações, conflitos, 

intenções e expectativas existentes entre os atores sociais referentes ao turismo e à 

gestão da unidade de conservação. 

Só será possível refletir sobre esses conflitos e atividades por meio da 

compreensão das intenções, ações e expectativas dos atores sociais que se 

encontram em interação com o parque. Para  tanto, fez-se necessária  a abordagem 

de todo um processo, com foco em: entender como os moradores do município de 

Armação dos Búzios interagiram com o turismo ao longo dos anos, até os dias atuais; 

compreender como os moradores percebem o Parque Estadual da Costa do Sol, seus 

benefícios e ameaças e quais as suas expectativas com relação à unidade de 

conservação; apreender o processo de criação do PECS,  e os debates que se deram 

nesse processo; entender como o órgão ambiental gestor da unidade de conservação 

pretende trabalhar a visitação nas áreas de proteção; analisar como os outros atores 

sociais presentes percebem a unidade de conservação e quais as suas expectativas.  

Devido à criação do PECS ser ainda recente, são poucos os estudos de 

ciências sociais realizados nesta unidade de conservação. No ano de 2016, a 

presente pesquisa era a única desse tipo com autorização e cadastro no Instituto 

Estadual do Ambiente, todas as demais tratavam sobre ciências da natureza. No ano 

de 2017, mais duas pesquisas de cunho social receberam autorização e foram 

cadastradas1. 

As peculiaridades da região, os aspectos culturais, históricos, naturais e sociais 

fazem com que este seja um campo com grandes possibilidades de estudo, ainda 

pouco explorado pelas ciências sociais. A criação recente de uma unidade de 

conservação que sobrepõe o território utilizado intensamente para o turismo há 

décadas é um ótimo campo para se estudar as relações e os conflitos entre os 

                                                           
1 De acordo com a lista oficial de pesquisa científica disponibilizada pelo INEA. 
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moradores locais, os que primam pela conservação do ambiente, e a atividade 

turística intensa. 

Todos os grupos sociais atribuem significados à suas ações e intenções. Com 

base em acontecimentos passados, essas sociedades são capazes de projetar e 

planejar o seu futuro. Sendo o objeto das ciências sociais histórico, cada sociedade 

se organiza de forma particular num determinado tempo e espaço.  

Este fato faz com que as situações vividas nesses espaços sejam provisórias, 

dinâmicas e muito específicas. A diferenciação e a especificidade são características 

das questões sociais, e o estudo dessas questões é essencialmente qualitativo, 

portanto deve ser analisado por meio de uma metodologia que leve em consideração 

essas características. O objeto da pesquisa qualitativa é toda “produção humana que 

pode ser resumida no mundo das relações, das representações e da intencionalidade” 

(DESLANDES; GOMES; MINAYO, 2011 p. 21). 

Para a realização deste estudo, foi empreendida uma pesquisa qualitativa de 

base etnográfica. Maio (2006), Deslandes, Gomes e Minayo (2011) argumentam que 

o estudo dos processos socioculturais e das relações sociais se adequa mais à 

pesquisa qualitativa, pois ela se enquadra melhor no entendimento de aspectos 

subjetivos e simbólicos, que não podem ser quantificados. Dentre estes aspectos 

estão as percepções, atitudes, sentimentos, expectativas, motivos, aspirações, 

hábitos e intensões, sendo trabalhadas por meio de um universo de significados. 

Goldenberg (2003) afirma que, em diversos aspectos, os fatos sociais não são 

passíveis de quantificação, pois cada fato e cada aspecto tem um sentido próprio, 

diferente dos outros, tornando necessário que seja compreendido de acordo com sua 

singularidade ou peculiaridade. A pesquisa qualitativa não tem o propósito de formular 

generalizações, mas busca a compreensão de casos particulares. 

Durante muito tempo, os métodos de pesquisa quantitativa, com foco nas 

ciências físicas e da natureza foram tidos como mais importantes, e considerados os 

únicos capazes de estabelecer um método para detectar verdades. Entretanto, ao se 

falar do estudo da vida social, com pessoas ou sociedades, esses não eram capazes 

de suprir as necessidades de um estudo marcado por subjetivismo, especificidade e 

diferenciação (GOLDENBERG, 2003).  
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A pesquisa qualitativa busca, na subjetividade, a compreensão da realidade 

humana por meio das interações sociais. Goldenberg (2003) aponta que foi 

Malinowski, antropólogo polaco, que no início do século XX, provocou uma verdadeira 

ruptura metodológica nos estudos antropológicos, quando passou a priorizar a 

observação direta e a vivência local, para que fosse possível mergulhar nos costumes 

da sociedade estudada. Essa vivência deu origem aos estudos etnográficos. 

A pesquisa qualitativa, de base etnográfica, parte do princípio da busca pelo 

sentido das coisas para um determinado grupo social, para que se possa 

compreende-lo, pois acredita que todas as organizações sociais estão pautadas nos 

sentidos e definições que aqueles grupos elaboraram durante um longo processo de 

interação (HAGUETTE, 1987). 

O método etnográfico apresenta-se como uma opção viável para a pesquisa 

dos processos sociais, pois pode ser entendido como uma imersão no mundo do 

outro, buscando um olhar de perto e de dentro das sociedades, instituições ou 

indivíduos.  Visa, portanto, a compreensão das experiências dos indivíduos dentro do 

contexto em que foram vivenciadas (BEAUD; WEBER, 2007).  

Beaud e Weber (2007) inferem que o fato de o pesquisador, sozinho, realizar 

todas as etapas da pesquisa, faz com que tenha um maior controle sobre os dados 

obtidos em campo, assim como a sua posterior análise. Isso diferencia este tipo de 

pesquisa de outros métodos de produção de dados em pesquisas das ciências 

sociais.  

Segundo Magnani (1996), o estudo dos processos sociais por meio da pesquisa 

qualitativa de base etnográfica também pode privilegiar as comunidades urbanas. 

Beaud e Weber (2007) complementam que os grupos pesquisados podem ser de 

diferentes naturezas.  

É possível identificar toda essas características da pesquisa qualitativa no 

objeto de pesquisa deste estudo, o que faz deste método uma melhor opção para a 

análise das relações e conflitos existentes entre os atores sociais após a criação do 

Parque Estadual da Costa do Sol. 

 Este tipo de investigação tem como base a pesquisa de campo, e como 

instrumentos a observação direta, a observação participante, as entrevistas 

semiestruturadas, abertas ou em profundidade. Também pressupõe uma observação 
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sistemática do todo, com atenção aos detalhes, por meio da imersão do pesquisador 

em campo (MAGNANI, 1996; GOLDENBERG, 2003; MAIO, 2006). 

Para Goldenberg (2003), a pesquisa qualitativa não tem regras explícitas, pois 

as técnicas a serem utilizadas dependem do tema, do pesquisador e do pesquisado, 

em cada entrevista ou observação. 

Segundo Haguette (1987), os termos “trabalho de campo” ou “pesquisa de 

campo”, surgiram como um contraponto ao método dos “antropólogos de gabinete”, 

que não vivenciavam os objetos que estudavam. Para Beaud e Weber (2007), a 

pesquisa de campo é a base do estudo etnográfico. É a visita ao local pesquisado e o 

estabelecimento de relação de proximidade e confiança com os pesquisados. Durante 

o trabalho de campo são observadas as relações e as interações no contexto em que 

elas ocorrem, e como elas se desenvolvem no período de duração da pesquisa. 

 O método permite também que sejam observados e cruzados diversos pontos 

de vista, por meio de uma visão mais ampla do objeto pesquisado. Feito desta forma, 

a complexidade das práticas e a sua densidade se tornam mais claras para serem 

analisadas (BEAUD; WEBER, 2007). 

Quanto ao tempo de pesquisa para que seja considerada de base etnográfica, 

Beaud e Weber (2007) afirmam que não é o mais importante. Desde que seja longo o 

suficiente para estabelecer relações com os pesquisados, a pesquisa pode ter maior 

ou menor tempo de duração. A presença prolongada do pesquisador em campo 

possibilita a construção de uma série de interações sociais que não seriam percebidas 

em visitas esporádicas. 

Dentre as atividades realizadas em campo, a observação participante é uma 

importante técnica de coleta de dados que está baseada em um processo no qual o 

pesquisador se insere como observador em uma determinada situação ou evento 

social, com a finalidade de coletar informações sobre aquele grupo. Esta técnica 

permite que o pesquisador coopere e participe das interações que ocorrem nesse 

espaço social, e esteja em contato direto com os pesquisados (DESLANDES; 

GOMES; MINAYO, 2011). 

O pesquisador, durante a observação, compartilha do ambiente social com os 

pesquisados com a finalidade de coletar informações sobre aquele determinado 

grupo. Sendo assim, passa a ser, ao mesmo tempo, observado pelos seus 
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pesquisados, e isso faz com que seja modificado e modifique o seu contexto social no 

momento em que ele ocorre, influenciando e sendo influenciado por ele (HAGUETTE, 

1987).  

Por ser um modo de trabalho pautado na diferenciação e especificação, os 

resultados e análises gerados a partir de observação participante não podem ser 

generalizados. Não se pode pretender que as relações sociais ocorram da mesma 

maneira em contextos distintos. Apesar de possuir pouca abrangência, os resultados 

possuem maior profundidade. 

Outro instrumento importante para a pesquisa qualitativa de base etnográfica 

são as entrevistas, que podem ser semiestruturadas, abertas ou em profundidade. As 

entrevistas semiestruturadas são aquelas com perguntas fechadas e abertas, nas 

quais o entrevistado é perguntado sobre determinadas questões e pode discorrer 

sobre elas, expondo seus pontos de vista e suas prioridades referentes ao tema 

questionado. Nas entrevistas abertas ou em profundidade, os entrevistados podem 

falar livremente sobre o tema, e o pesquisador não restringe as respostas caso elas 

não se enquadrem no tema questionado, mas direcionam o discurso de modo a 

aprofundar essas falas (DESLANDES; GOMES; MINAYO, 2011). 

Ressalta-se a importância da interpretação das entrevistas à luz do contexto 

em que estas ocorreram, pois fazem parte de uma dinâmica social. Também deve ser 

complementada com as informações obtidas durante a observação participante. 

Para a compreensão das relações e conflitos existentes entre diferentes atores 

sociais após a criação do Parque Estadual da Costa do Sol no município de Armação 

dos Búzios, a pesquisa foi realizada em três etapas: a fase exploratória, na qual o 

objeto é desenvolvido teórica e metodologicamente; a pesquisa de campo, com 

observação direta e entrevistas com diferentes atores sociais no período de março de 

2016 a outubro de 2017; e a análise das informações obtidas. Para a realização deste 

estudo, foram utilizados vários tipos de documentos, como jornais locais, arquivos 

privados2, arquivos públicos como atas de reunião do conselho consultivo do PECS, 

atas de reunião do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) de Armação dos 

Búzios, documentos disponíveis no INEA, e na biblioteca municipal de Búzios. 

                                                           
2 Disponibilizados no ato das entrevistas 
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A pesquisa de campo teve início em 2016, com um reconhecimento do campo 

e das áreas pertencentes ao parque. Utilizando uma abordagem de observação direta, 

procurou-se olhar atentamente tudo o que acontecia no espaço observado e qual o 

seu contexto. Por meio dessas observações foi possível reconhecer as áreas  do 

parque, e a relação entre alguns atores sociais in loco, como a atuação dos guarda-

parques e dos prestadores de serviço. 

Como parte da pesquisa de campo, está também o reconhecimento dos atores 

sociais. O primeiro contato com os pesquisados foi durante uma reunião do conselho 

consultivo do PECS, realizada em maio de 2016, no município de Arraial do Cabo. 

Nesta reunião estavam presentes representantes de associações de moradores de 

alguns municípios abrangidos pelo parque, ONGs que trabalham com atividades 

relativas ao meio ambiente e outras entidades atuantes na região com ligação direta 

ou indireta com a unidade de conservação.  

A partir desta reunião, foram selecionados oito informantes qualificados para 

as primeiras entrevistas, que podem ser consideradas como informativas e 

exploratórias. Foram entrevistados representantes do órgão ambiental gestor do 

PECS, representantes de organizações não governamentais atuantes tanto no 

turismo como na conservação do meio ambiente, e com prestadores de serviço que 

trabalham dentro do PECS. Essas entrevistas auxiliaram a formar uma visão mais 

ampla do objeto estudado, indicando os tipos de conflito que mais foram citados, 

permitindo compor um panorama abrangente das relações entre esses atores.  

A partir deste primeiro contato, novos indivíduos foram sendo indicados pelos 

pesquisados, como sendo importantes locutores sobre o tema tratado, método 

conhecido como “bola de neve”. Utilizando este método, foram realizadas oito 

entrevistas até a saturação do método e a repetição de informações e indicações. 

Os entrevistados indicados pelos primeiros informantes, na maioria das vezes, 

compartilhavam dos mesmos princípios ideológicos, o que fez surgir a necessidade 

de entrevistar, também, pessoas que não tivessem vínculos com a unidade de 

conservação, principalmente moradores locais. Dessa maneira, foram entrevistadas 

cinco pessoas durante um evento municipal local, utilizando abordagem aleatória. 

Na segunda fase da pesquisa, as entrevistas foram realizadas de modo mais 

pessoal, na qual os entrevistados explanavam seus pontos de vista sobre o tema, 
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diferenciando-se das entrevistas anteriores, nas quais os pesquisados apenas 

acrescentavam informações sobre o tema da pesquisa, falando em nome das 

instituições que representavam. 

As entrevistas foram realizadas com o apoio de roteiros, com as questões a 

serem colocadas, de modo a permitir ao pesquisado falar abertamente sobre o 

assunto. A pesquisadora deu a direção da conversa, apresentando o tema, a pesquisa 

e os objetivos, e indicando que os pesquisados falassem sobre assuntos específicos. 

Os roteiros de entrevista, disponíveis nos anexos deste documento, não foram 

seguidos à risca. Os desvios do assunto central, por mais que não estivessem 

relacionados diretamente com a pesquisa, foram considerados como sendo temas 

importantes para os entrevistados, portanto não foram descartados. 

Durante esse processo, foram feitas gravações e anotações referentes ao 

campo, às entrevistas e às percepções da pesquisadora. Todas as observações, 

anotações, gravações e entrevistas foram transcritas em documentos que 

possibilitassem a análise do seu conteúdo e o cruzamento das informações entre si.  

Iniciou-se, então, a terceira fase da pesquisa, com a análise dos dados. Neste 

momento confirma-se a necessidade do interconhecimento como requisito para a 

condução de uma pesquisa etnográfica (BEAUD; WEBER, 2007). É nesse momento 

em que as relações, algumas delas antes invisíveis, começam a aparecer, e as 

relações entre os atores sociais começam a se entrelaçar.  

Com os documentos prontos, foi chegada a hora de selecionar o material. As 

informações obtidas durante a pesquisa de campo e entrevistas foram numerosas e 

valiosas. Deste modo, foi necessário hierarquizar o material, e as entrevistas e 

observações foram escolhidas de acordo com o que a pesquisadora julgou mais 

pertinente ao objetivo e contexto da pesquisa. 

O material foi analisado e interpretado de acordo com o contexto em que 

ocorreu, e relacionado com outros dados obtidos durante a pesquisa. A interpretação 

de dados etnográficos se mostrou uma tarefa complexa, pois não foi analisado apenas 

aquilo que foi dito pelos entrevistados. Os silêncios, as reações, as contradições entre 

o que dizem e o que fazem, os sorrisos, o tom que se utiliza ao abordar determinados 

assuntos também foram interpretados de acordo com o contexto das falas e das 

ações.  
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As surpresas da pesquisadora frente a certas situações também foram 

analisadas, pois indicam que a situação esperada foi diferente da ocorrida, e para isso 

há um motivo. Os resultados da pesquisa são, na verdade, a negociação dos pontos 

de vista entre pesquisadora e pesquisados, e dos os pesquisados entre si.  

Existiram momentos de desabafo por parte dos entrevistados, que viram na 

entrevista uma oportunidade para expor suas ideias, angustias e expectativas, e saber 

que a pesquisadora iria verdadeiramente ouvi-los; momentos de censura, nos quais 

os entrevistados trocaram suas falas por gestos e expressões que, muitas vezes, 

vinham mais carregados de significados do que as próprias palavras; e momentos de 

desconfiança, o que fez com que um dos pesquisados evitasse  a pesquisadora3, 

demorando quase um ano para que a pesquisadora conseguisse ter “só uma 

conversinha” com um dos atores sociais considerados importantes para a 

compreensão do tema. 

Para que seja possível analisar as relações e conflitos socioambientais após a 

criação do PECS, é necessário entender também o contexto do debate ambiental no 

mundo e no Brasil, o surgimento das questões ambientais, a criação das áreas 

protegidas e unidades de conservação, e como as unidades de conservação se 

relacionam com a atividade turística, de acordo com a literatura e com a legislação. 

Também faz-se necessário entender como essas relações se dão com a população 

local, levando em consideração que esta deve ser a maior beneficiária tanto da 

atividade turística, quanto da conservação do meio ambiente. Essas questões são 

abordadas no primeiro capítulo. 

No segundo capítulo é possível conhecer mais sobre o Parque Estadual da 

Costa do Sol, como ocorreu o processo de sua criação e como este tem sido 

administrado. É apresentado, também, o município de Armação dos Búzios, sua 

história, e a de como o turismo se desenvolveu no município e se apresenta hoje nas 

áreas do parque. 

No terceiro capítulo são analisadas as relações e os conflitos existentes em 

função da criação do parque, mostrando o ponto de vista de parte da população com 

relação ao turismo e ao PECS, e da comunidade quilombola que tem uma parte de 

                                                           
3 O pesquisado evitava qualquer tipo de aproximação de pesquisadores em razão de experiências 
anteriores, que não foram positivas. 
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seu território dentro da unidade de conservação, bem como dos prestadores de 

serviço, ambientalistas e representantes do poder público municipal. São analisados, 

também, os projetos do órgão ambiental para a unidade de conservação no que se 

refere ao turismo, e abordadas, ainda, as intenções e expectativas destes atores.  

Este trabalho é, portanto, resultado de um longo processo de observação, 

entrevistas, análises e interpretações, baseados na diferenciação e especificidade do 

objeto, sendo suas relações e conflitos aplicáveis apenas para a área delimitada aqui, 

não passível de generalização ou expansão dos resultados. Muitas questões não 

foram abordadas neste trabalho, pois a intenção não é esgotar o tema, mas sim abrir 

novas possibilidades para estudos posteriores, em maior profundidade. 
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1 MEIO AMBIENTE E SOCIEDADE 

 

O homem sempre necessitou do meio natural para sobreviver e satisfazer suas 

necessidades, seja de alimentação ou moradia, desde os tempos primitivos. A 

existência de um ambiente natural propício à vida é anterior ao aparecimento das 

sociedades, e desde os tempos pré-históricos, os humanos causam transformações 

ao meio ambiente. Inicialmente, tais transformações ocorriam de forma lenta, com 

baixa intensidade, de forma que a degradação era reversível e a própria natureza se 

reconstituía. Entretanto, com o passar dos séculos, o aumento populacional, a criação 

de novas tecnologias, e principalmente, com a emergência do modo de produção 

capitalista, essas transformações passaram a ser mais intensas. Para compreender 

melhor a forma como as sociedades vem se relacionando com o ambiente natural, se 

faz necessário percorrer conceituações sobre natureza e meio ambiente. 

Durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente realizada em 

Estocolmo no ano de 1972, considerada um marco das questões ambientais, o 

conceito de meio ambiente foi apresentado como “o conjunto de componentes físicos, 

químicos, biológicos e sociais capazes de causar efeitos diretos ou indiretos, em um 

prazo curto ou longo, sobre os seres vivos e as atividades humanas”. No Brasil, a 

Política Nacional de Meio Ambiente, estabelecida pela Lei 6.938 de 1981, 

complementa essa definição, indicando que o meio ambiente influencia e interage com 

todas as formas de vida. Entende-se, então, que meio ambiente é o termo usado para 

tratar dos biomas, ecossistemas e espécies, incluindo as atividades humanas e 

sociais. 

Quanto à definição de natureza, Regner (2001), referente aos estudos de 

Darwin, ressalta a condição autônoma da natureza, e sua condição anterior ao homem 

e à civilização, com suas relações de co-dependência e unicidade. É o universo em 

sua totalidade, onde ocorrem os fenômenos que independem da atividade humana. 

Dessa maneira, é possível entender que a natureza possui um sentido mais filosófico, 

e não depende das atividades humanas e sociais. 
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Para Latour (2004), não existe nada mais instável do que a noção de natureza, 

conforme figura 1. O autor entende que a palavra natureza designa três elementos 

diferentes:  

 

 

a) uma parte do mundo submissa à estrita causalidade e somente ao 
reino da necessidade; neste sentido, a natureza opõe-se ao reino da 
sociedade humana, de sua subjetividade, marcada, ao contrário, pelo 
reino e pela suspensão da estrita causalidade; b) mas a palavra 
natureza, e é aí que as coisas se tornam instáveis, designa também o 
conjunto formado pela reunião da natureza não social e da natureza 
social. Dito de outra forma, a palavra natureza designa ao mesmo 
tempo uma parte e o conjunto, pois a sociedade humana em sua 
evolução não é concebida fora do quadro da causalidade; c) mas que 
se torna, então, a distinção entre pode ser entendida com distinção 
entre a natureza (não social) e a (natureza) social? (LATOUR, 2004, 
p. 96). 

       

 

     Figura 1: Ruptura entre natureza social e não social.

 

Fonte: LATOUR, 2004, p. 97. 

 

Latour (2004) explica que, em algum momento da história, a evolução fez com 

que a humanidade se afastasse da determinação da natureza (natureza não-social) e 

passasse a pertencer à ordem da sociedade (natureza social), causando uma ruptura, 

mesmo que ambas façam parte de uma mesma natureza.  Teles (2011) afirma que 

existia uma conectividade nas relações homem-natureza, com certa unicidade 

orgânica. Diegues (2001) complementa, indicando que a natureza era tida como 

templo e espaço de contemplação que relembrava o paraíso perdido, devendo ser 

resguardada pelo seu valor intrínseco. 
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Atualmente, é difícil separar as relações sociais das relações orgânicas e 

naturais. Por este motivo, há uma grande gama de autores que utilizam “natureza” e 

“meio ambiente” como sinônimos para designar o ambiente em que se vive, sendo ele 

natural ou antropomorfizado.  

 

1.1 O SURGIMENTO DO DEBATE AMBIENTAL NO MUNDO E NO BRASIL 

 

Bursztyn e Bursztyn (2012) afirmam que as questões ambientais não são 

fenômenos recentes. Durante aproximadamente 200 mil anos, desde o surgimento do 

homo sapiens, os seres humanos viviam de pesca, caça e coleta, total e 

completamente dependentes da natureza.  

 

1.1.1 Dos primórdios ao século XIX 

 

 No período neolítico (10.000 até 3.000 a.C.), o domínio de algumas técnicas 

agrárias e de criação de animais, tornou o sedentarismo possível, intensificando a 

ação do homem sobre a natureza. Pela primeira vez na história foi possível obter 

produtos naturais e vegetais que excediam a necessidade de consumo imediata e 

permitiam a estocagem (BURSZTYN; BURSZTYN, 2012). 

A possibilidade do sedentarismo e a manutenção de sociedades agrárias 

contribuíram para a alteração das paisagens naturais, dando lugar às lavouras e a 

criação de animais domésticos. Com a evolução das técnicas agrárias, a gestão do 

meio ambiente passou a ser a base para os sistemas econômico, social e político, 

servindo como fator condicionante para o crescimento da população. A história mostra 

que a combinação entre habilidades técnicas e o aumento da capacidade de gestão 

permitiram que algumas sociedades se mantivessem prósperas por um longo período 

de tempo, assim como evidenciam que já existiam conflitos resultantes da disputa pelo 

uso dos recursos naturais. 

No século X ocorre a expansão das rotas comerciais e, para tal, parte 

considerável das florestas do Mediterrâneo foi reduzida para a construção de 

embarcações. BURSZTYN e BURSZTYN, (2012), inspirados no discurso de Capra, 
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afirmam que, a esta época, as pessoas ainda estabeleciam relações orgânicas com o 

meio natural, que eram caracterizadas principalmente pela interdependência entre 

fenômenos espirituais e materiais. 

A partir do século XVI se instala o período mercantilista, em que se intensifica 

o uso dos recursos naturais e marca o início de uma nova era de relações das 

sociedades com o mundo natural. Há uma grande mudança nas práticas e nos 

pensamentos referentes ao ser humano e à natureza, que ocorre neste e nos dois 

séculos seguintes. A natureza passa a ser vista como um meio de produção de 

riquezas e um objeto que está a serviço do ser humano (BURSZTYN E BURSZTYN, 

2012). 

A ciência, então, direciona-se a controlar e dominar a natureza. Alguns filósofos 

defendiam que tornar os humanos os mestres e donos da natureza era a intenção do 

conhecimento científico, principalmente porque a exuberância e os recursos do 

ambiente natural eram vistos pelas sociedades ocidentais como um obstáculo ao 

progresso. 

A partir do século XV, a sociedade ocidental sofre transformações de maneira 

acelerada, caracterizadas principalmente pela apropriação dos recursos naturais com 

o objetivo de suprir as necessidades de uma população crescente. 

O século XVIII foi marcado pela urbanização, mecanização e mudanças sociais 

no trabalho e na natureza, decorrentes da primeira revolução industrial, que 

transformou grande parte das sociedades agrícolas em sociedades industriais. A 

natureza deixa de ser templo e passa a ser vista como algo que possui valor 

econômico e deve ser explorada. Nesta época, grande parte das florestas da Europa 

e dos Estados Unidos foram suprimidas até o quase esgotamento dos seus recursos, 

preocupando as grandes indústrias de transformação com uma possível falta de 

insumos (DIEGUES, 2001). 

 A condição de natureza social apontada por Latour (2004) se intensifica no 

contexto da produção industrial, quando a unicidade orgânica entre homem e 

ambiente é rompida no momento em que a natureza, que era considerada um item de 

subsistência, passa a integrar o conjunto dos meios de produção (TELES, 2011). 

No início do século XIX, com a Segunda Revolução Industrial, as florestas 

secundárias começaram a ser devastadas, fragilizando mais ainda a relação entre ser 
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humano e natureza. A poluição do ar resultante das emissões das fábricas e a falta 

de saneamento estava contaminando as vias públicas, diminuindo a qualidade de 

vida. Somente a partir desse momento, alguns setores da sociedade começaram a 

tomar consciência sobre a importância das áreas naturais. Neste momento, o valor 

das áreas naturais existia apenas como uma forma de melhorar a vida dos cidadãos, 

e não a partir do valor intrínseco das espécies e ecossistemas existentes e que 

poderiam ser perdidos. 

Com a intensa urbanização, industrialização e o êxodo rural em busca de 

oportunidades de trabalho, as cidades passaram a ter um ar fabril muito poluído, 

fazendo com que classes sociais que não estavam diretamente ligadas com a 

produção agrícola quisessem se afastar das grandes cidades para morar no campo,  

o que originou uma mudança na percepção da natureza, que passa a ser vista como 

lugar de reflexão, isolamento e contemplação (DIEGUES, 2001), num movimento que 

Oliveira (2006) denomina “êxodo urbano”. 

O crescimento populacional exponencial fez com que a demanda de produção 

de bens aumentasse, a fim de alimentar a indústria. Para manter as indústrias 

abastecidas com os insumos necessários para a produção, explorou-se o meio 

ambiente de maneira desordenada e despreocupada, na crença da sua 

inesgotabilidade, a partir da confiança na capacidade de renovação da natureza.  

Torna-se evidente, portanto, o processo de destruição dos recursos naturais 

empreendido pelo contexto descrito e a necessidade de proteção dos recursos 

naturais.  Com o avanço da ciência, a partir do século XIX inicia-se a luta para a 

conservação das áreas menos alteradas, ainda consideradas selvagens, que 

deveriam ser utilizadas pela população para o lazer. 

 No final do século XVIII e início do século XIX, diversos estudos científicos 

colaboraram para o aparecimento de duas diferentes visões sobre as relações entre 

homem e natureza: a visão antropocêntrica, e a naturalista, que posteriormente 

originou o biocentrismo ou ecocentrismo (BURSZTYN; BURSZTYN, 2012). 

A visão biocêntrica prega que todas as formas de vida são igualmente 

importantes, pois se relacionam, se influenciam e interagem entre si. Dessa forma, a 

natureza é vista como a matéria prima da vida, necessária para a manutenção do bem 

estar de todos os ecossistemas, inclusive da vida humana. 
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Já a visão antropocêntrica, que tem o ser humano como foco da existência, 

parte do princípio que a importância e o valor do meio ambiente só são percebidos a 

partir da forma como a própria natureza é percebida (MCCORMICK, 1992). 

Então no final do século XIX começaram a surgir os primeiros movimentos em 

defesa do meio ambiente, assim como algumas regulamentações em âmbito 

internacional. Todavia deve-se ressaltar que a principal preocupação não era a 

proteção do meio ambiente de forma geral, nem a proteção dos ecossistemas em 

longo prazo, mas sim a gestão dos recursos naturais com objetivos econômicos, de 

forma a evitar o seu esgotamento. 

A exploração da natureza de forma direta e desordenada devido ao seu valor 

comercial, até o século XIX, ajudou na difusão da ideia de que o homem, de maneira 

generalizada, não poderia conviver em harmonia com o meio ambiente, sendo 

considerado uma ameaça em potencial. Dessa maneira, o ser humano passa a ser 

visto como inimigo da natureza e destruidor do meio ambiente, no cerne de uma 

relação conflitante entre desenvolvimento socioeconômico e conservação dos 

recursos naturais. 

A exploração descontrolada dos recursos naturais, em busca do maior 

crescimento econômico possível, culminou na degradação de diversos espaços, 

muitas vezes sem condições de reversão. A perda da biodiversidade, o aquecimento 

global e outras diversas mazelas deram força para a criação de diversos movimentos 

de proteção do patrimônio natural em muitos lugares no mundo.  

 

1.1.2 Conservacionismo e preservacionismo 

 

Entre o final do século XIX e início do século XX, os ambientalistas americanos 

se dividiram em dois grupos: conservacionistas e preservacionistas. As duas correntes 

possuem objetivos semelhantes, sintetizados na proteção do ambiente natural, mas a 

distinção entre as duas se dá pelo modo no qual acreditam que esta proteção deve 

ser feita.  

O preservacionismo, que tem John Muir como um de seus primeiros teóricos, 

possui uma concepção mais biocêntrica, em que o homem não tem uma posição de 
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destaque e a natureza possui um valor intrínseco, sendo entendida como um 

patrimônio, que deve ficar livre da intervenção humana.  

Para Diegues (2001), os preservacionistas percebem o valor estético e 

biológico de diversas áreas, mas não as populações humanas, nem os efeitos que 

elas causaram nessas áreas no passado e no presente, sem reconhecer que existem 

diferentes tipos de uso ou o valor econômico do uso sustentado. 

Enquanto isso, o conservacionismo, idealizado em seus primórdios pelo 

engenheiro florestal alemão Gifford Pinchot, possui uma visão antropocêntrica, na 

qual a conservação da natureza está associada à sobrevivência e ao bem-estar 

humanos no mundo, ligada ao desenvolvimento e progresso econômico. Pinchot 

defendia a exploração racional dos recursos naturais por meio da racionalidade 

econômica (DIEGUES, 2001; SANT’ANNA, 2003; FERREIRA, 2004; BURSZTYN & 

BURSZTYN, 2012). 

Na linguagem ambientalista, faz-se distinção entre os termos conservação e 

preservação. A conservação refere-se ao uso controlado e manejado dos recursos 

naturais e é o conceito que mais se aproxima do uso sustentável. Já a preservação 

traz à tona a ideia do paraíso intocado, onde deveria haver dissociação total entre 

manutenção dos biomas e interação humana, visto que esta última poderia prejudicar 

o equilíbrio natural. 

A partir do momento em que o preservacionismo começa a incorporar noções 

de uso sustentável e manejo dos recursos naturais, passa a ser denominado como 

conservacionismo (SANT’ANNA, 2003).  

Já a corrente conservacionista, a partir do momento em que introduz a noção 

de justiça social, passa a ser chamada de socioambientalista e propõe um modelo 

descentralizador, partilhando o poder de decisão com ONGs e populações. Defende 

a integração entre natureza e sociedade para criar estratégias de conservação. O 

socioambientalismo se baseia em três princípios: o uso sustentável dos recursos pela 

geração presente em favor do desenvolvimento, a prevenção do desperdício e o 

desenvolvimento dos recursos naturais para todos (SANT’ANNA, 2003).  

Com base nas correntes preservacionistas do movimento ambientalista, foi 

difundida a ideia de que só era possível manter a natureza selvagem preservada ao 

afastá-la do homem. Assim, a intenção era criar verdadeiras ilhas de paraíso intocado, 
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nas quais o homem poderia apenas apreciar a natureza (DIEGUES, 2001). Essas 

ilhas intocadas pelo homem seriam as áreas naturais protegidas, ou unidades de 

conservação. 

A criação do Parque Nacional de Yellowstone foi uma vitória da corrente 

preservacionista, que defende a proteção total do ambiente, permitindo apenas 

atividades de caráter educativo e recreativo em seu interior. Foram proibidas 

quaisquer atividades de exploração que pudessem interferir no ambiente, como 

extração de madeira, minérios, implantação de indústrias, entre outros. De acordo 

com este modelo, o ser humano pode ser apenas visitante de algumas dessas áreas, 

e não habitante, deixando clara a dissociação entre homem e natureza. 

Apesar dos avanços com relação à proteção dos recursos naturais durante o 

final do século XIX, a primeira metade do século XX não foi um período propício para 

a conservação do meio ambiente. As duas grandes guerras mundiais causaram 

destruição em uma escala jamais vista por meio da produção e utilização de 

armamentos, bombas atômicas e incendiárias (BURSZTYN; BURSZTYN, 2012). 

Entretanto, desde o início do século XX, em nível internacional, diversas 

reuniões e tratados foram realizados sobre a proteção da natureza. Os diferentes 

eventos que se sucederam alternaram-se entre o eixo conservacionista e o 

preservacionista, em alguns momentos priorizando a criação de espaços protegidos, 

em outros incentivando a utilização racional dos recursos naturais, partindo de uma 

perspectiva utilitarista (LEUZINGER, 2007). 

 

1.1.3 Panorama do debate ambiental internacional no século XX 

 

A primeira grande reunião realizada sobre questões ambientais em escala 

internacional foi a Conferência das Nações Unidas sobre Conservação e Utilização 

dos Recursos Naturais, em 1948. Decorrente dos desdobramentos deste encontro, foi 

criada, neste mesmo ano, a União Internacional para Proteção da Natureza – UIPN, 

que tinha como objetivos preservar a vida selvagem e o ambiente natural, coletar, 

analisar e divulgar dados e informações de pesquisas e legislação. (LEUZINGER, 

2007; BURSZTYN e BURSZTYN, 2012; MCCORMICK, 1992). 
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Com o passar dos anos e resultados de novas pesquisas sobre meio ambiente, 

a atuação da UIPN foi mudando, focando mais na conservação do ambiente e, em 

1956, teve seu nome alterado para União Internacional para Conservação da 

Natureza e Recursos Naturais – UICN. Esta mudança está além de uma simples troca 

da nomenclatura. A alteração do nome para “conservação” indica uma mudança nos 

paradigmas governamentais e no modo como as instituições, em nível internacional, 

se relacionam com o ambiente. Neste mesmo ano, a UICN propôs o primeiro sistema 

de classificação de unidades de conservação, diferenciando reservas naturais e zonas 

de proteção (LEUZINGER, 2007).  

Bursztyn e Bursztyn (2012) afirmam, que após a segunda grande guerra, nos 

anos de 1950, o modelo de crescimento foi marcado pela expansão da atividade 

econômica. Esse tipo de desenvolvimento impactou negativamente o equilíbrio 

ecológico, prejudicando tanto a alocação dos recursos quanto o bem-estar das 

populações. Os autores complementam que esse padrão de expansão da economia 

e da tecnologia se baseou no pressuposto que os recursos ambientais são 

inesgotáveis, fato que contribuiu para a enorme degradação dos recursos naturais, 

causando escassez e diversos conflitos. 

As conferências de temática ambiental continuaram acontecendo durante a 

década de 1960, dentre as quais destaca-se a Conferência sobre a Biosfera, em Paris. 

Essa conferência deixou evidente que a má utilização e a degradação dos recursos 

naturais estavam diretamente ligadas à industrialização, e, dessa maneira, seria 

necessário utilizar conhecimentos do campo das ciências sociais e naturais de forma 

conjunta para que os recursos pudessem ser utilizados de maneira racional. 

Foi a Conferência da Biosfera que propôs a criação do programa Homem e 

Biosfera (Man and the Biosfere), lançado pela UNESCO em 1971, que tinha como 

objetivo de estudar as relações da humanidade com o ambiente (BURSZTYN; 

BURSZTYN, 2012) e propunha a criação de reservas da biosfera, um tipo de área 

protegida que comporta a presença humana, buscando o equilíbrio das relações entre 

homem e natureza, em uma tentativa de amenizar os conflitos gerados pela criação 

de áreas de proteção integral, que excluiu as populações locais. Dessa maneira, tanto 

a natureza quanto a cultura passaram a ser alvo de proteção. As primeiras reservas 

da biosfera em nível mundial foram estabelecidas em 1976 (LEUZINGER, 2007).  
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Em 1972 ocorreu o evento internacional com maior repercussão promovido até 

aquele momento: a Conferência sobre Meio Ambiente Humano, realizada em 

Estocolmo, na Suécia. Como resultado deste evento, a Declaração de Estocolmo foi 

o primeiro documento a declarar formalmente o direito fundamental a um meio 

ambiente equilibrado. Também foi feito um Plano de Ação com metas de avaliação de 

impacto ambiental e diversas recomendações sobre combate à poluição, manutenção 

dos recursos naturais e normas de proteção ao meio ambiente. 

Ainda no ano de 1972, foi realizada a 11ª Assembleia Geral da UICN, em Banff, 

no Canadá, que incorporou o conceito de zoneamento às definições de parques 

nacionais que haviam sido delineadas antes. Com isso, foi reconhecido que 

comunidades tradicionais específicas poderiam integrar algumas áreas de proteção a 

partir da introdução das zonas antropológicas nos parques. Leuzinger (2007) afirma 

que a oposição entre a criação de áreas de proteção integral e a proteção e 

manutenção de culturas tradicionais deixou mais evidente o conflito que, mais tarde, 

se tornaria um dos principais obstáculos na criação de novas unidades de 

conservação. 

Referente à criação de áreas protegidas, a Comissão de Parques Nacionais e 

Áreas Protegidas da UICN aprovou, em 1978, um sistema de dez categorias de 

unidades de conservação que são: reservas científicas; parques nacionais; 

monumentos naturais e elementos naturais emergentes; reservas de conservação da 

natureza, reservas naturais orientadas e santuários de fauna; paisagens protegidas; 

reservas de recursos naturais; reservas antropológicas e reservas biológicas naturais; 

regiões naturais geridas com finalidade de utilização múltipla e zonas de gestão de 

recursos naturais; reservas da biosfera; sítios do patrimônio mundial (LEUZINGER, 

2007). 

A “Estratégia Mundial para a Conservação” foi outro documento elaborado pela 

UICN, lançado no ano de 1980. O documento indica que a proteção do ambiente 

natural deve tratar todas as regiões como um sistema integrado que inf luencia e é 

influenciado por questões ecológicas, econômicas, sociais e políticas; o ser humano 

é um dos elementos centrais desse sistema; a política econômica deve ser 

relacionada com a capacidade de recuperação do meio natural; cada um tem que 

arcar com os custos dos recursos que utilizam e aumentar os seus benefícios (UICN;  

UNEP; WWF, 1980).  
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A política proposta pela “Estratégia Mundial para a Conservação” traz à tona 

novamente a discussão sobre a participação efetiva das populações locais no projeto 

e na gestão das áreas protegidas, visto que estas deveriam manter um índice 

sustentável de retorno econômico a ser revertido para as comunidades. 

A partir da década de 1980, surge uma clara preocupação com a presença 

humana em unidades de conservação, visto que as populações tradicionais tiveram 

alguns dos seus direitos garantidos e a recomendação era que o manejo das áreas 

de proteção fosse realizado em conjunto com elas. Mais de cem anos após a criação 

do primeiro parque nacional de proteção integral, que visava afastar qualquer tipo de 

alteração humana na natureza, em 1985, a ONU e UICN passaram a incluir os 

parques com população residente em sua lista de parques nacionais (LEUZINGER, 

2007). 

A partir de então, a ideia de proteção da biodiversidade em locais que 

afastassem a população local é transformada, no âmbito da ONU e UICN. Embora a 

criação de espaços naturais protegidos ainda seja uma das formas prioritárias de 

proteção dos ecossistemas, o envolvimento das comunidades locais passa a ser uma 

preocupação, visto que se acredita que esta mudança tenderia a melhorar a qualidade 

de vida das populações. 

Em 1987 foi publicado o documento intitulado Our Commom Future (Nosso 

futuro comum), também conhecido como Relatório Bruntdland, que tornou o conceito 

de desenvolvimento sustentável mundialmente conhecido. De acordo com o 

documento, o desenvolvimento sustentável seria aquele capaz de satisfazer as 

necessidades presentes sem comprometer as futuras gerações de satisfazer suas 

próprias necessidades.  

O relatório destaca três elementos fundamentais para o desenvolvimento 

sustentável, que são a proteção ambiental, a equidade social e o crescimento 

econômico. No que diz respeito à criação de áreas protegidas, afirma que ocorreu 

uma mudança no modo de se criar parques nacionais, pois antes estes eram criados 

isolados da sociedade, e agora é utilizada uma nova abordagem voltada para a 

conservação das espécies, definida como “prever e evitar” (LEUZINGER, 2007). 

Em 1992 aconteceu outro importante evento internacional no Rio de Janeiro, a 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida 
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como Rio-92 ou Eco-92. Nele foram discutidas questões como prevenção de danos 

ambientais, combate à pobreza, além de estratégias para atingir o desenvolvimento 

sustentável em nível internacional, com a intenção de proporcionar melhores 

condições de vida à atual e às futuras gerações. 

Durante a Conferência foram assinados diversos tratados internacionais como 

a Convenção sobre a Diversidade Biológica, o Quadro das Nações Unidas para 

Mudança do Clima, e também foram criados a Declaração de Princípios sobre 

Florestas, a Declaração do Rio e a Agenda 21. 

Com relação aos espaços protegidos, a Convenção da Diversidade Biológica 

determinou o respeito, a preservação e manutenção dos conhecimentos e práticas 

das comunidades locais que apresentem estilos de vida tradicionais relevantes à 

conservação e utilização sustentável da diversidade biológica, e que a criação de 

áreas protegidas ainda é a melhor forma para conservação da biodiversidade. 

Já a Agenda 21, que é um instrumento de planejamento participativo que visa 

o desenvolvimento sustentável, tem um capítulo inteiro elaborado sobre as 

populações tradicionais, indicando que essas comunidades possuem um papel vital 

na gestão do meio ambiente em função dos seus conhecimentos e práticas 

tradicionais. O documento, que foi assinado por 179 países, busca detectar as causas 

reais dos problemas ambientais, sociais e econômicos, propondo planos com metas 

de curto, longo e médio prazos para solucionar esses problemas de forma definitiva. 

Sendo assim, os Estados deveriam apoiar sua identidade e cultura, assim como 

incentivar a participação no caminho do desenvolvimento sustentável (SECRETARIA 

DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, 2017). 

Também foi realizado, em 1992, o 4º Congresso Mundial de Parques Nacionais, 

em Caracas. Neste evento foi constatado que, apesar do número crescente de áreas 

protegidas e unidades de conservação, a maior parte delas ainda não havia sido 

devidamente implementada ou tinha problemas em sua gestão. A questão das 

populações tradicionais voltou a ser foco de discussão, a partir do momento em que 

foi constatado que a maior parte das áreas protegidas está ocupada por elas. Então, 

o Congresso reconheceu que negar a existência e os direitos dessas populações era 

algo fora da realidade. Neste congresso deixou clara a preocupação com as 

populações tradicionais, pois estas eram vistas como responsáveis pela conservação 
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do ambiente, em razão dos seus conhecimentos sobre os ecossistemas (DIEGUES, 

2001). 

Dez anos após a Conferência do Rio, foi realizada a conferência denominada 

de “Rio mais 10”, em Johannesburgo, na África do Sul, com o objetivo de avaliar os 

avanços alcançados desde 1992. Leuzinger (2007) afirma que o encontro não foi bem 

avaliado pelos ambientalistas, visto que ficou constatada deficiência na 

implementação da Declaração do Rio e da Agenda 21, gerando pouco avanço, ou, em 

alguns casos, o retrocesso em comparação à situação encontrada em 1992.  

 

1.1.4 Debate ambiental no Brasil 

 

Ao se considerar o debate das questões ambientais, se faz necessário levar 

em conta vários aspectos que constituem mudanças nas relações entre homem-

ambiente, podendo estes ser culturais, políticos, sociais, econômicos e institucionais, 

e que corroboram com a complexidade na abordagem do assunto.  

O pensamento da questão ambiental incluindo os aspectos social e histórico 

permite ir além das dinâmicas biológicas, mostrando que as sociedades não são 

estáticas, bem como seus modos de pensar e suas visões de mundo. O entendimento 

e aceitação da efemeridade das sociedades e das múltiplas relações existentes 

contribuem para um entendimento mais amplo das relações entre natureza e 

sociedade. 

Matsunaga (2015) afirma que, no que diz respeito à questão ambiental no 

Brasil, o posicionamento tem sido variado. Desde a época imperial até os dias atuais, 

é possível encontrar muitas mudanças no posicionamento político nacional, devido ao 

seu contexto histórico, pelas influências culturais, pelas organizações sociais e 

políticas e pela conjuntura de cada época analisada. A discussão ambiental aparece 

já neste período, mesmo que ainda não fosse um movimento consolidado, com alguns 

críticos da irracionalidade do uso do solo e dos recursos naturais influenciados pela 

educação e pensamento europeu. 

É possível perceber mudanças e intensificação no movimento ambientalista 

brasileiro após a década de 1970, em função da realização da Conferência de 
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Estocolmo, em 1972. A posição adotada pelo Brasil na conferência esteve pautada na 

defesa do desenvolvimento econômico e, para que isso fosse possível, defendia a 

“necessidade de se poluir”, visto que os discursos 

preservacionistas/conservacionistas eram tidos como obstáculos ao desenvolvimento 

econômico (ALEXANDRE, 2003). 

Na década de 1980, o Brasil adota um discurso que pretende minimizar o viés 

economicista do seu posicionamento ambiental ao adotar uma série de medidas 

voltadas para a conscientização, porém relacionando a agressão ao meio ambiente 

com a pobreza e o subdesenvolvimento. Incentivado, também, pela pressão da 

opinião pública internacional, o país passa a ter uma posição mais aberta, em 

contraponto à postura defensiva utilizada anteriormente (MATSUNAGA, 2015). 

Com esse novo posicionamento, o país ganha destaque no cenário ambiental 

internacional, não apenas como possuidor de grande quantidade recursos naturais, 

mas participando ativamente dos debates de cunho ambiental (ALONSO; COSTA; 

MACIEL, 2007). Matsunaga (2015) complementa, afirmando que o Brasil procurou se 

adaptar às influências e pressões internacionais, tendo como resultado a criação de 

diversos órgãos governamentais, em diferentes níveis de governo, e com atuação e 

posicionamento diferenciados. 

Ao analisar a legislação atual, não é possível estabelecer uma posição 

definitiva quanto à posição do Brasil na área ambiental, apesar de que, a partir do ano 

de 2000, o âmbito socioambiental tenha se destacado por meio de diversas iniciativas 

legais. Como cada indivíduo, cada sociedade e cada instância governamental podem 

ter percepções diferentes sobre o mesmo tema e sobre qual solução seria a ideal para 

a questão ambiental nacional, nem sempre é possível integrar todos os pontos de 

vista por meio de uma única abordagem, válida para todas as diferentes situações. É 

possível encontrar manifestações de interesses e intensidades variados em diversos 

grupos sociais. 

 

1.2 ÁREAS PROTEGIDAS NO MUNDO E NO BRASIL 

 

De acordo com a Comissão Mundial de Áreas Protegidas, as áreas protegidas 

são espaços geográficos definidos e reconhecidos por meio de instrumento legal com 
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o objetivo de promover a conservação da natureza em longo prazo, assim como seus 

ecossistemas e valores culturais (MMA, s/d). 

Apesar de ser um termo muito utilizado no exterior, não há um conceito único 

para “áreas protegidas” na legislação brasileira, que acaba sendo utilizado em 

diferentes contextos. No Brasil, é utilizado o termo “unidade de conservação”, que 

pode ser entendido como um subconjunto das áreas protegidas e não possui tradução 

em outros idiomas. 

As áreas protegidas entram em destaque como uma das estratégias para a 

conservação da biodiversidade e dos ambientes naturais, de forma a assegurar os 

serviços ambientais diretos e indiretos indispensáveis à sobrevivência humana, como 

purificação da água e do ar, amenização dos fenômenos climáticos e desastres 

naturais, manutenção da fertilidade dos solos, controle de erosão, entre outros (O 

ECO, 2014). 

A conservação da natureza e dos serviços ambientais por meio da instituição 

de áreas protegidas e unidades de conservação são essenciais à existência humana 

e evitam o estabelecimento atividades econômicas degradadoras como agricultura e 

pecuária. 

 

1.2.1 Criação de áreas protegidas no mundo 

 

Inicialmente, as áreas de proteção foram criadas por motivos religiosos ou para 

o exercício da caça. Na Rússia, a origem das áreas protegidas está associada à 

criação de bosques e florestas sagradas, onde mesmo a presença humana era 

proibida, enquanto os assírios e persas já instituíam reservas de caça, entre 700 e 

350 anos a.C., respectivamente. Reservas com intuitos parecidos se tornaram 

bastante comuns na Europa e Ásia durante a Idade Média, para que a fauna silvestre 

estivesse protegida quando a nobreza quisesse caçar (LEUZINGER, 2007). Nesse 

caso, o objetivo da reserva era somente a manutenção dos estoques de fauna, com 

objetivos utilitários. 
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 A criação de espaços protegidos inicialmente não estava relacionada com 

nenhum tipo de preocupação com o meio ambiente e seus recursos de maneira geral, 

apenas com determinados recursos ligados à caça ou atividades religiosas. 

Durante muito tempo o meio ambiente não era alvo de preocupações, até que 

em 1864, partindo da iniciativa de John Muir, o Congresso Norte-americano doou as 

áreas do Vale do Yosemite e do Mariposa Grove of Giant para que lá fossem feitas 

reservas públicas supervisionadas pelo Estado, com objetivo de uso público, refúgio 

e recreação. Diferente do que ocorria com as reservas de caça, a proteção da 

natureza tem um caráter menos utilitarista e está ligada à possibilidade de usufruir dos 

valores naturais, estéticos e culturais por meio da proteção de áreas com grande 

beleza cênica. 

Com o aumento da consciência ambiental e responsabilidade referente à 

proteção dos recursos, foram criados durante as últimas décadas do século XIX 

diversos instrumentos legais de proteção às áreas naturais e à vida selvagem. Como 

resultado desses novos instrumentos, foi criado em 1872 nos Estados Unidos, o 

Parque Nacional de Yellowstone, considerada a primeira área natural legalmente 

protegida criada com fins de conservação do meio ambiente.  

Apesar de já existirem iniciativas semelhantes na Europa, como as reservas de 

caça da realeza, foi com Yellowstone que o conceito de Parque Nacional evoluiu e 

deu origem às mais diversas unidades de conservação e áreas protegidas em todo o 

mundo (MACIEL, 2011). Brito (2000, p.20) argumenta que em muitos países, o 

pressuposto que fundamentou a criação de diversas unidades de conservação foi o 

da “socialização do usufruto, por toda a população, das belezas cênicas existentes 

nesses territórios”. 

Após a criação de Yellowstone, foram criadas diversas áreas naturais 

protegidas e parques, como o Parque Nacional de Yosemite também nos Estados 

Unidos, em 1890, assim como em diversos países, difundindo a nomenclatura “parque 

nacional” (BRITO, 2000). Entretanto, cada país possui realidades social, econômica e 

cultural distintas, assim como também se diferenciam no modo com que se relacionam 

com a natureza. A implantação imposta de uma unidade de conservação que não leva 

em consideração as especificidades locais resultaria em conflitos com as populações.  
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 Porém, nem sempre era possível criar parques em áreas dotadas de raras 

belezas. Na época ainda não existiam as ideias de zoneamento utilizadas atualmente 

e os parques deveriam ser instituídos em locais pouco valorizados, ou então captar 

recursos com o turismo que compensassem a inviabilidade de outras destinações da 

área. A necessidade da criação de uma unidade de conservação passa, então, a 

ocorrer por diversos motivos, como proteção de fauna, flora, biota, ecossistemas, e 

não apenas pela beleza cênica ou para regular insumos para a indústria, como 

anteriormente. 

O principal objetivo da criação de unidades de conservação ou áreas naturais 

protegidas é a conservação de espaços com atributos ecológicos importantes, 

resguardando-as do uso econômico intensivo. Até meados do século XIX, eram 

escassas as medidas de proteção para conservação do meio ambiente e, de acordo 

com Milano (2001), essas medidas se fundamentavam na utilização indireta dos 

recursos naturais pela população.  

A partir da criação do parque de Yelowstone, visando afastar o avanço 

industrial dos ambientes naturais, a criação de parques nacionais e reservas foi a 

principal estratégia de conservação da natureza. A partir do momento em que o ser 

humano começa a ser visto como o destruidor da natureza, a criação de áreas onde 

não houvesse a sua influência poderia proteger o meio ambiente e transformar esses 

lugares em paraísos para a admiração e reverência daqueles que quisessem 

recarregar as suas energias gastas na vida estressante das cidades (DIEGUES, 

2001). 

Wearing e Neil (2001) apresentam uma outra possibilidade à criação das áreas 

de proteção ambiental, afirmando que os parques foram criados originalmente por 

razões utilitárias, que colocavam a recreação como a sua função central, e não a 

conservação. Entretanto, com o passar do tempo ficou claro o redirecionamento do 

foco recreativo/turístico para fins conservacionistas. 

Para minimizar os conflitos cada região passou a criar áreas naturais protegidas 

com características próprias e diversificadas, aproveitando-se da falta de um conceito 

universal para elas (MILANO, 2001). Assim, foram criados diversos tipos de unidades 

de conservação incorporando novos conceitos mais adequados as especificidades 

locais. 
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A criação de áreas protegidas gerou conflitos relacionados ao uso do território, 

principalmente por não serem permitidos os usos direto dos recursos, contrariando 

interesses dos agricultores e diversos outros setores interessados em explorar essas 

áreas economicamente.  

Mas apesar das oposições referentes à sua criação, os primeiros parques 

nacionais norte-americanos disseminaram a ideia de que a natureza poderia ser 

mantida em seu estado primitivo e incentivar a espiritualidade e a contemplação, a 

partir do sentimento de pertencimento ao local. 

Ao mesmo tempo em que a criação de parques nacionais proibia a utilização 

de áreas virgens para qualquer tipo de utilização dos recursos naturais, também era 

defendida a utilização racional e adequada dos recursos naturais, com uma visão mais 

utilitarista. 

A criação dos parques ganhava, então, a antipatia das populações tradicionais 

com relação à proteção da vida selvagem, visto que não eram levadas em 

consideração no projeto conservacionista suas práticas e modos de vida tradicionais. 

Deste modo, fica clara a contradição existente na ideia de proteger áreas que há 

séculos eram conservadas por seus habitantes, com uma visão de que estas 

populações poderiam representar perigo para os ecossistemas. 

Então foram incorporados novos critérios para a criação de parques nacionais, 

que antes eram baseados na preservação de áreas virgens e portadoras de raras 

belezas cênicas, e aos poucos foram tendendo para a conservação da biodiversidade. 

Essa mudança gerou a necessidade de aumentar o limite espacial das áreas que já 

estavam protegidas para que fosse possível preservar a maior parte possível de 

ecossistemas, processos biológicos e espécies endêmicas. 

Com o passar dos anos, a razão principal para a criação de espaços protegidos 

deixa de ser a beleza cênica e a visitação, e passa a ser a conservação da 

biodiversidade. Assim, são desenvolvidos vários estudos científicos que definem 

critérios para fundamentar a escolha do local, a extensão, a maneira e o nível de 

proteção a serem adotados. Ao mesmo tempo, são gerados conflitos por causa da 

criação de espaços naturais onde a presença humana não é permitida. Então inicia-

se a busca de soluções para conciliar as duas formas de uso do ambiente natural, 
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para que tanto o ambiente quanto as populações tradicionais possam ser protegidos 

(LEUZINGER, 2007). 

Hoje, vê-se um movimento socioeconômico de retorno ao interior e ao contato 

com a natureza.  Ao contrário do êxodo rural que aconteceu no passado, hoje ocorre 

o que Oliveira (2006) chama de êxodo urbano, no qual muitos estão deixando os 

grandes centros e se estabelecendo em pequenas cidades. 

Segundo Diegues (2001), existe uma combinação de diversos fatores que 

poderiam explicar a preocupação mundial com o meio ambiente e as unidades de 

conservação, entre elas estão a rápida devastação das florestas, a perda da 

biodiversidade, a disponibilidade de fundos internacionais para a conservação e a 

possibilidade de gerar renda com turismo em parques. 

Ferreira (2004) complementa que os adeptos do modelo preservacionista 

defendem que as categorias de manejo “proteção integral” são as mais importantes, 

visto que privilegiam o ambiente natural por meio da exclusão de populações humanas 

residentes nessas áreas, e que sua criação e gestão deveria ser de inteira 

responsabilidade do Estado, não admitindo a participação da população nos 

processos decisórios.  

Botelho e Rodrigues (2016) lembram que, se a criação de áreas protegidas é a 

principal estratégia global de proteção à natureza, ainda existe um grande desafio com 

relação à sua administração e implementação, considerando a diversidade de atores 

sociais envolvidos, a complexidade na gestão dos conflitos, as especificidades 

regionais, e os diversos interesses dos agentes em jogo nesse processo.  

 

1.2.2 Criação de unidades de conservação no Brasil 

  

Durante o período posterior à colonização no Brasil, já era possível identificar 

algumas propostas voltadas para a proteção da natureza. À época, a maior 

preocupação era com os estoques de madeira que estavam diminuindo 

catastroficamente e ameaçavam a construção naval. Pádua (2002) afirma que durante 

os séculos XVIII e XIX surgiu uma verdadeira tradição precursora do pensamento 

ambientalista nacional, oriundos da preocupação com a forma de exploração dos 
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ambientes naturais (FERREIRA, 2004). De acordo com este mesmo autor, 

independente do modelo de conservação defendido por cada um destes pensadores, 

todos tinham em comum um caráter político, cientificista, antropocêntrico e 

economicamente progressista, estabelecendo o valor da natureza baseado apenas 

pela sua importância econômica e política, e não no seu valor intrínseco. 

A primeira proposta de criação de uma unidade de conservação no Brasil foi 

feita em 1876, por André Rebouças (FERREIRA, 2004). Para Pádua (2002) esta era 

uma proposta com foco no desenvolvimento, visto que a principal argumentação 

utilizada foi o progresso que o turismo traria para as regiões (FERREIRA, 2004). A 

proposta não se concretizou e, somente em 1934, surge a primeira medida legal de 

proteção às florestas brasileiras, com a instituição do primeiro Código Florestal. Com 

base no Código Florestal de 1934, é criado em 1937 o Parque Nacional do Itatiaia, 

primeira unidade de conservação do Brasil.  

As primeiras unidades de conservação foram criadas unicamente em função 

das suas belezas cênicas, sem nenhum critério técnico ou científico (SCHENINI; 

COSTA; CASARIN, 2004). Isso resultou numa enorme ineficiência no processo de 

criação e gestão das unidades, visto que não havia definição clara de suas finalidades, 

e as unidades muitas vezes acabavam sobrepostas.  

Em 1965 entra em vigor a Lei Florestal, que tinha um caráter economicista na 

qual era dada maior importância à conservação de espécies dotadas de valor 

econômico, enquanto a proteção da fauna e flora que não possuíssem valor 

econômico era pouco contemplada. Essa lei criou diversas categorias de unidades de 

conservação, porém atuava de forma dispersa, visto que não havia um sistema único 

que regesse seus objetivos e ações. 

Com a criação da Lei de Proteção à Fauna, em 1967, surge uma medida legal 

com caráter mais conservacionista do que as anteriores, proibindo a utilização, 

perseguição, destruição, caça ou apanha de animais silvestres nas áreas destinadas 

à proteção de fauna, flora e belezas naturais. Fora dessas áreas, tais atividades eram 

permitidas, desde que obedecendo os requisitos legais.  

Também em 1967 foi criado o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal 

(IBDF) que, na contramão da Lei de Proteção à Fauna, previa o desenvolvimento e 

utilização racional das florestas e o reflorestamento com fins econômicos, turísticos e 
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paisagísticos, para que houvesse equilíbrio no consumo de produtos florestais 

“visando ao perene abastecimento dos mercados consumidores” (Decreto-Lei nº 289, 

de 28 de fevereiro de 1967). 

Até a década de 1960, a criação da maioria dos parques brasileiros estava 

ligada às áreas do litoral, em áreas de belezas paisagísticas principalmente nas 

regiões Sul e Sudeste. Esse fato pode ser explicado pela motivação da criação desses 

parques, que para Ferreira (2004), visavam ser uma opção de lazer para as 

populações urbanas. Só houve mudança neste padrão de criação de parques após a 

década de 1970, quando o critério mais importante passou a ser a proteção dos 

ecossistemas, e não as belezas cênicas. A partir de então foi iniciada a implantação 

de diversos parques em regiões remotas e áreas de fronteira (FERREIRA, 2004). 

Em 1973 foi criada a Secretaria Especial de Meio Ambiente (SEMA), em 

decorrência dos novos discursos sobre conservação da natureza oriundos da 

Conferência de Estocolmo em 1972. Criada pelo Decreto nº 73.030 de 30 de outubro 

de 1973, a secretaria possuía orientação para a conservação do meio ambiente e uso 

racional dos recursos naturais e foi a primeira a incluir a população local em seu texto, 

mesmo que ainda com caráter etnocêntrico, ao afirmar que a preservação dos 

recursos naturais deve assegurar o bem-estar das populações e seu desenvolvimento 

econômico e social. Contraditoriamente, a SEMA criou um novo tipo de unidade de 

conservação, a Estação Ecológica, voltada exclusivamente para a realização de 

pesquisas científicas. 

A partir de 1981, é possível perceber nas medidas legais acerca do meio 

ambiente um redirecionamento do foco economicista para o preservacionista, 

principalmente por meio da criação da Política Nacional de Meio Ambiente e da 

promulgação da Lei que trata da criação de estações ecológicas e áreas de proteção 

ambiental. Estes dois mecanismos de proteção passaram a dar mais importância para 

a conservação dos recursos em função dos seus atributos ecológicos e de 

biodiversidade, mesmo que não possuíssem valor econômico. 

A Lei 6.902 de abril de 1981, que trata da Criação de Estações Ecológicas e 

Áreas de Proteção Ambiental, prevê que pelo menos noventa por cento da área da 

estação ecológica deve ser de proteção integral, e o restante poderá ser destinado à 

pesquisa científica, desde que não altere o ambiente natural. Diferentemente das leis 

anteriores, em que se prezava pelo uso racional dos recursos, esta lei supõe um 
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ambiente intocado, onde a presença humana, em todos os níveis, inclusive para a 

pesquisa científica, é prejudicial para a manutenção do ambiente. Em contraponto, as 

áreas de proteção ambiental são menos restritivas, evitando apenas a instalação de 

atividades potencialmente poluidoras ou que ameacem a biota local, mas não 

impedem a interação humana com o ambiente. 

A Política Nacional do Meio Ambiente, em 1981, busca a “compatibilização do 

desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio 

ambiente e do equilíbrio ecológico” (Lei 6.938 de agosto de 1981, art. 4º, item I).  A 

política tem como alguns dos seus objetivos proteger e manter o equilíbrio ecológico, 

porém tendo em vista o uso coletivo e a educação ambiental, principalmente das 

comunidades, para capacitá-las para a participação ativa na defesa do meio ambiente. 

Schenini, Costa e Casarin (2004) apontam que até o ano de 1981, só existiam 

três categorias de manejo legalmente instituídas e com unidades implantadas no 

território nacional, caracterizadas como Parque Nacional, Reserva Biológica e 

Floresta Nacional. A partir de 1981, as categorias Estação Ecológica, Área de 

Proteção Ambiental e Área de Relevante Interesse Ecológico também foram 

instituídas legalmente, podendo ser criadas em qualquer parte do país. 

Entre o final da década de 1970 e o início da década de 1980, o IBDF produziu 

o primeiro Plano de Sistema de Unidades de Conservação – PSUC, que tinha por 

objetivo estabelecer uma base legal para regular sua criação e implantação, já então 

vislumbrando-se a criação de um sistema de áreas protegidas (SANT’ANNA, 2003; 

FERREIRA, 2004).  

Em 1988, com a nova Constituição Federal Brasileira, os processos decisórios 

foram democratizados e descentralizados em diversos níveis, o meio ambiente 

ganhou papel de destaque e a população passou a ser incluída nas responsabilidades 

acerca da manutenção do meio ambiente. Estas proposições podem ser observadas 

no Art. 225, que afirma que: 

 

 

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. 
Constituição Federal, 1988, Art. 225). 
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Em 1989, com a criação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e de Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA), foram extintas a SEMA e o IBDF. No momento da sua 

criação, o IBAMA centralizou as atividades relacionadas ao meio ambiente e tinha 

como finalidade a preservação, conservação, uso racional, fiscalização, controle e 

fomento dos recursos naturais, assim como executar a Política Nacional do Meio 

Ambiente (Lei 7.735 de fevereiro de 1989). As unidades de conservação estiveram 

sob responsabilidade deste órgão até o ano de 2007, quando foi criado o Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).  

Até a década de 1990, o processo de criação de áreas protegidas ocorria de 

forma hierarquizada, de cima para baixo, frequentemente sem consulta às populações 

locais e impondo diversas restrições ao uso dos recursos naturais, o que atingia mais 

diretamente as populações residentes no interior ou no entorno dessas áreas 

(BOTELHO, RODRIGUES, 2016). 

Ainda em 1989, o primeiro PSUC foi revisado e gerou um anteprojeto de lei, 

que após algumas outras revisões, em 1992, transformou-se no Projeto de Lei 2892. 

Este foi encaminhado ao Congresso Nacional, onde passou por um longo processo 

de discussões entre ambientalistas, sociedade civil e poder público. Sant’Anna (2003) 

explica que mesmo depois que o PSUC foi instituído, os órgãos responsáveis por criar 

áreas protegidas - o IBDF e a SEMA -, continuaram a criar áreas sem atender o plano, 

e sem a menor regularidade na criação, implementação ou gestão das áreas 

protegidas, implantando unidades de conservação que não possuíam coerência.  

Depois de um longo período de discussões com a sociedade, no ano de 2000, 

foi finalmente aprovada a Lei nº 9985/00, que criava o Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação (SNUC). Este foi considerado um marco para as políticas de meio 

ambiente no Brasil, pois visava agrupar, em um único instrumento, tipos diferentes de 

categorias de UCs, em número suficiente para atender todas as necessidades da 

conservação, sem causar sobreposição de funções e objetivos de manejo 

(SANT’ANNA 2003). 

Após a aprovação do SNUC, foram criadas mais algumas medidas legais 

referentes ao meio ambiente e às áreas naturais protegidas, como a Lei 11.284 de 

março de 2006, que cria Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal,  com foco na 

gestão de florestas públicas, tendo como princípios o “respeito ao direito da 

população, em especial das comunidades locais, de acesso às florestas públicas e 
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aos benefícios decorrentes de seu uso e conservação” (BRASIL. Lei 11.284 de 2 de 

março de 2006, Art. 2º, inciso III).  

O direcionamento socioambiental fica mais evidente após a criação do SNUC. 

No mesmo ano, foi homologada outra lei que pretende compatibilizar e fomentar 

atividades públicas e privadas compatíveis com a manutenção do equilíbrio ecológico 

no bioma Mata Atlântica, incentivando a proteção de áreas com valor paisagístico, 

estético e turístico (Lei 11.428 de dezembro de 2006). 

Uma grande mudança na gestão das unidades de conservação ocorreu com a 

criação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), pela 

Lei 11.516 de agosto de 2007, pois a partir da sua promulgação o instituto passou a 

ser inteiramente responsável pela gestão, implantação, criação e proteção das 

unidades de conservação em nível nacional. Ao IBAMA, coube o monitoramento e 

fiscalização ambiental.  

O ICMBio é, a partir de então, responsável por executar as ações da política 

nacional de unidades de conservação da natureza (federais). O instituto também 

executa políticas relativas a populações tradicionais e promove programas 

recreacionais, de uso público e ecoturismo nas unidades onde estas atividades são 

permitidas. 

As medidas mais recentes relacionadas com a proteção do meio ambiente 

natural são a Lei Complementar 140 de dezembro de 2011, que promove ações de 

cooperação entre a União, Estados e Municípios para a proteção das paisagens 

naturais notáveis e tem como um dos objetivos conciliar desenvolvimento 

socioeconômico e proteção do meio ambiente respeitando as peculiaridades 

regionais; e o Novo Código Florestal de 2012, por meio da Lei nº 12.651, que tem o 

desenvolvimento sustentável como principal objetivo. 

 

1.2.3 Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) 

 

Criado pela Lei 9.985 de julho de 2000, o SNUC reuniu, sob um único 

instrumento legal, a regulamentação das unidades de conservação e áreas protegidas 

criadas a partir de leis anteriores, mediante um amplo processo de revisão e discussão 
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das categorias já existentes. O SNUC, que regulamenta o Art. 225 da Constituição 

Federal de 1988, também pretendia dar conta de uma mudança significativa que 

estava ocorrendo nas formas de percepção com relação ao homem e à natureza, 

buscando elaborar um sistema de classificação que orientasse o comportamento 

humano com relação à natureza, de modo a privilegiar a conservação do ambiente 

(SANT’ANNA, 2003). 

O SNUC prevê um modelo de conservação mais democrático e menos 

excludente, no qual sociedade civil e governo poderiam partilhar a responsabilidade 

da conservação, por meio de uma estrutura única para a seleção, criação, 

implantação, gestão e fiscalização das unidades de conservação, tornando esses 

processos sistematizados e estabelecendo um órgão gestor para administrar as UCs. 

Mesmo o SNUC reunindo todo o aparato legal sob a forma de uma única lei 

que estabelece critérios e normas para a gestão de UCs, para Sant’Anna (2003), ele 

ainda era fruto de um caloroso debate entre duas correntes que disputavam o direito 

de impor suas formas de percepção do mundo natural e estabelecer regras de 

comportamento para o homem e sua relação com o ambiente. Sant’anna (2003) 

complementa, afirmando que ainda há dificuldade em fazer com que essa lei se 

adeque e possa ser aplicada em todo o território nacional, visto que o Brasil é um país 

com dimensões continentais e inúmeras peculiaridades regionais.  

Entretanto, foi somente a partir do SNUC que passou a ser obrigatória a 

existência dos Planos de Manejo e dos Conselhos Gestores, e a atividade turística 

começou a ser levada em consideração no momento do planejamento e criação das  

UCs, da mesma forma como foi reconhecida a importância da participação da 

população durante todo o processo de criação e implantação das UCs. 

Regulamentado pelo Decreto nº 4.340/02, o SNUC estabeleceu mecanismos 

que regulamentam a participação da sociedade na gestão das UCs, potencializando 

a relação entre o Estado, os cidadãos e o meio ambiente (MMA, 2016). 

No Brasil, de acordo com a Lei do SNUC, a criação de unidades de 

conservação, sejam municipais, estaduais ou federais, tem como principal objetivo a 

preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica ou beleza 

cênica. As Unidades de conservação vêm se constituindo como uma das principais 

estratégias para a conservação da natureza, principalmente quando a qualidade do 
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ambiente começa a constituir elemento de destaque do produto turístico 

(CAVALCANTE; FURTADO, 2011). 

O SNUC considera como unidades de conservação o 

 

 

espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as aguas 
jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente 
instituído pelo poder púbico, com objetivos de conservação e limites 
definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam 
garantias adequadas de proteção (Brasil. Lei 9.985, de 18 de julho de 
2000). 

 

 

As unidades de conservação integrantes do SNUC dividem-se em dois grupos 

com características específicas: as de proteção integral e as de uso sustentável. 

Sant’Anna (2003, p.02) complementa que “as categorias legais de unidades de 

conservação são classificações do espaço que prescrevem as regras de acesso aos 

recursos naturais”. 

As UCs de uso sustentável permitem o uso direto dos recursos e têm como 

objetivo a compatibilização da conservação da natureza com o uso sustentável de 

parcela dos seus recursos naturais. Este grupo é composto pelas categorias: Área de 

Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional, 

Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável e 

Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

O objetivo das UCs de proteção integral é preservar a natureza, sendo admitido 

apenas o uso indireto dos recursos naturais. Este grupo é composto pelas categorias 

Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, Monumento Natural e 

Refúgio da Vida Silvestre. 

A lei permite, ainda, variações da categoria Parque Nacional, pois quando 

criadas pelo Estado ou Município, são denominadas, respectivamente, Parque 

Estadual e Parque Natural Municipal. O interesse de investigação deste trabalho 

concentra-se na categoria Parque Estadual. 

O Parque Nacional, assim como suas variações, tem como objetivo básico a 
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preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica 
e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e 
o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação 
ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo 
ecológico (LEI 9.985 de 18 de julho de 2000) 

 
 

Nesta categoria de unidade de conservação não é permitido que áreas 

particulares estejam incluídas em seus limites, pois de acordo com o que dispõe a lei, 

estas devem ser desapropriadas. Essa é uma peculiaridade das leis ambientais, 

decorrentes do objeto a que se referem, a natureza, pois esta é classificada como 

bem comum, ou seja, é de uso comum a todos, mas não pode ser apropriada por 

ninguém (SANT’ANNA, 2003). 

A visitação pública e a pesquisa científica também estão sujeitas às normas e 

restrições estabelecidas pelo órgão responsável pela administração da unidade de 

conservação e pelo Plano de Manejo da unidade, item que se tornou obrigatório para 

nortear os trabalhos da gestão com bases técnicas e científicas. 

Para que as unidades de conservação cumpram com os objetivos de visitação, 

é necessário o estabelecimento de infraestrutura e serviços específicos para atender 

à demanda de visitantes, sendo eles turistas ou população (BOTELHO; RODRIGUES, 

2016). 

O plano de manejo consiste de um diagnóstico da UC, levando-se em 
consideração   

 

 

aspectos sociais, ambientais e históricos, amparados por uma análise 
da atual situação da unidade e o zoneamento, que regulamenta a 
ocupação territorial e uso dos recursos naturais, bem como estabelece 
regras de convivência entre as populações locais do entorno das UCs 
(Santos, 2011, p. 150). 

 
 

Ainda de acordo com Santos (2011), a elaboração do plano de manejo deve 

ser feita de maneira participativa e deve prever o envolvimento da sociedade no seu 

planejamento, por meio das oficinas de planejamento; além disso, sua estrutura deve 

propor ações no entorno das unidades, objetivando a cooperação das populações de 

entorno e a consequente melhoria de sua qualidade de vida. 
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Para Diegues (2001), os planos de manejo não incorporam os conhecimentos 

tradicionais, mesmo quando ainda existem populações, tradicionais ou não, residindo 

no interior das áreas protegidas. Segundo este autor, os planos de manejo refletem 

exatamente a dicotomia entre homem e natureza, pois os únicos critérios 

cientificamente aceitos para administrar o espaço e os recursos naturais são aqueles 

definidos pela biologia, e não os conhecimentos tradicionais. 

 

1.2.4 Unidades de conservação e população local 

 

A concepção da criação de áreas protegidas no mundo reforça uma ideia de 

separação destas áreas do contexto mais amplo nas quais estão inseridas, inclusive 

no que se refere à utilização pela população.  

Desde a década de 1960, a presença humana nessas áreas foi tema de 

diversas discussões em âmbito internacional. Na década de 1980, os debates sobre 

conservação ambiental e populações residentes já havia avançado um pouco, visto 

que tornou-se um tema recorrente nos eventos realizados sobre o assunto. De acordo 

com Ferreira e Carneiro (2005), a 

 
 
discussão se concentrava na crítica à expulsão das chamadas 
“populações tradicionais” das unidades de conservação, no 
reconhecimento da estreita relação dessas populações com seus 
ecossistemas  diferenciando-se das populações urbano-industriais) e 
na necessidade de sua participação no controle e no uso dos recursos 
naturais. (FERREIRA; CARNEIRO, 2005, p. 4). 
 
 

A “separação” de áreas naturais que seriam ambientalmente importantes 

desencadeou um processo de mudança nas relações sociais nos lugares onde 

ocorriam. Devido às regras impostas pela criação de áreas protegidas com usos mais 

restritivos, os moradores do interior e do entorno dessas áreas foram obrigados a 

mudar o seu modo de utilização dos recursos naturais. 

Com essa nova configuração territorial, foram intensas as transformações 

sociais em função da instalação de uma visão mais preservacionista, fazendo com 

que um único território físico se multiplicasse em vários territórios sociais, com novas 

regras e novos agentes. Esses territórios sociais se intensificam na medida em que o 
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turismo se insere como atividade disputando com as populações a utilização do 

espaço de acordo com seus interesses. 

Na contramão das discussões sobre conservação ambiental que estavam 

acontecendo em âmbito internacional, foi implantado no Brasil, na década de 1970, 

um novo modelo econômico que incentivava a industrialização e a implantação de 

grandes projetos. Tal ação desencadeou um rápido crescimento da economia ao 

mesmo tempo em que causaram forte impacto ambiental e social (FERREIRA; 

CARNEIRO, 2005).  

Então, como uma forma de contrapartida, grande parte das unidades de 

conservação foram criadas no país no período entre 1970 e 1986 (DIEGUES, 2001). 

Ferreira e Carneiro (2005) afirmam que o fato dessas unidades terem surgido durante 

o período da ditadura militar, influenciou o modo como elas foram criadas: de maneira 

autoritária e sem a participação da população envolvida ou da sociedade em geral.  

Até hoje o modelo de unidades de conservação proposto pelo SNUC não 

permite moradores no interior de áreas do tipo “proteção integral”, e é nesse contexto 

que as populações chamadas “tradicionais” ganham destaque. A noção de 

“populações tradicionais” gera polêmica, pois não é possível identificar até que ponto 

um determinado grupo tem ou não as características que os definiriam como 

tradicionais. O reconhecimento de tais características se faz importante pois são estas 

as únicas populações que tiveram alguns dos direitos reconhecidos sobre as áreas 

protegidas. 

O Decreto nº 6.040 de fevereiro de 2007, compreende como povos e 

comunidades tradicionais os 

 

grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, 
que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e 
usam territórios e recursos naturais como condição para sua 
reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando 
conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela 
tradição (BRASIL, 2007). 

 
 

Ao tentar achar um consenso sobre o que seria uma comunidade ou população 

tradicional, corre-se o risco de cair no erro de pressupor uma sociedade estática, 

deixando de lado toda a dinâmica sociocultural. 
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Para Cunha e Almeida (2010), o termo “populações tradicionais” é 

propositalmente abrangente e as populações tradicionais não devem ser vistas como 

essencialmente conservacionistas, apesar de muitas dessas comunidades terem um 

histórico de baixo impacto ambiental e interesses em manter ou recuperar o controle 

sobre o território que utilizam.  

Entretanto, a criação de unidades de conservação não afeta o modo de vida 

apenas das populações tradicionais. As comunidades não tradicionais do interior das 

UCs assim como a população do entorno também são afetadas com as mudanças 

nas regras de utilização do território, que comumente geram conflitos com os órgãos  

responsáveis pela gestão da UC. Os moradores, assim como demais agentes sociais 

interessados, tendem a opor-se às modificações impostas, fazendo com que a 

administração das unidades de conservação em prol da conservação seja dificultada 

(DIEGUES, 2001). 

 

1.3 MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO E TURISMO 

 

1.3.1 Crescimento econômico e desenvolvimento 

 

Durante muito tempo, a ideia de desenvolvimento esteve associada à de 

crescimento econômico. Apesar de serem utilizados como sinônimos, 

desenvolvimento e crescimento econômico possuem conceituações diferentes. O 

crescimento econômico é apenas o crescimento quantitativo da economia, o que não 

gera uma distribuição equitativa das riquezas nem se traduz em bem-estar para a 

população. Já o desenvolvimento possui uma concepção mais ampla, pois além da 

dimensão econômica, também articula as dimensões social, política, cultural e 

ambiental (ASSIS, 2003). Baseado nas afirmações de Capra, Layrargues (1998) 

afirma que a economia contemporânea, que está fundamentada em uma sociedade 

industrial e capitalista, não consegue reconhecer que ela representa apenas uma 

parte da dinâmica social, mas não representa esta dinâmica de maneira integral.  
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Para Layrargues (1998 p. 139), “não é muito conveniente pressupor que o grau 

de exploração da natureza esteja diretamente relacionado com a taxa de crescimento 

econômico, mas sim com suas formas, conteúdos e usos”. 

Não se deve pensar em escolher entre desenvolvimento ou meio ambiente, 

mas sim em que tipo de desenvolvimento se quer daqui em diante, e como poderá 

estabelecer relações harmoniosas entre o ser humano e a natureza. Durante a 

história, tiveram lugar diversas concepções de desenvolvimento, tanto com foco mais 

economicista, quanto mais voltados para a esfera humana. As principais são o 

desenvolvimento convencional, o desenvolvimento endógeno, o ecodesenvolvimento 

e o desenvolvimento sustentável (LAYRARGUES, 1998). 

O desenvolvimento convencional é aquele em que a sociedade se encontra 

atualmente, que tem na cultura ocidental industrializada e no domínio do homem sobre 

o ambiente as bases para o maior crescimento econômico possível. As culturas que 

se distanciam da urbano-industrial são vistas como retardos da modernização e não 

apenas como formas distintas de se apropriar e interagir com o ambiente 

(LAYRARGUES, 1998). O progresso econômico é buscado por meio da maior 

produção e consumo possível de produtos, por meio da exploração dos recursos 

naturais. É um modelo que acentua disparidades sociais, visto que aqueles que detém 

maior poder econômico e, consequentemente, maior poder de compra, tem acesso a 

uma infinidade de produtos e serviços supérfluos com altos índices de desperdício, 

enquanto uma maioria desprovida de recursos muitas vezes não tem acesso ao 

básico para a sua sobrevivência. É um modelo insustentável, visto que a cultura 

ocidental industrializada tem na imagem dos Estados Unidos da América o maior 

exemplo de nação desenvolvida, invejando seus hábitos de consumo, o american way 

of life. 

O desenvolvimento endógeno busca refletir sobre as especificidades de cada 

lugar, para que estes encontrem suas próprias soluções. Está baseado na integração 

das culturas, na necessidade da inserção do homem nas relações com a natureza e 

busca evitar o caminho percorrido pelos países industrializados (LAYRARGUES, 

1998). É um modelo difícil de ser aplicado em centros urbanos, com populações 

heterogêneas e agentes sociais com interesses distintos. Na contramão da 

industrialização, é aplicável a sociedades menores, vistas pejorativamente pelos 

países desenvolvidos como “atrasadas”. Com esse modelo, seria possível as 
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sociedades desenvolverem a sua própria modernidade, sem se espelharem em 

nações que se desenvolveram em um contexto histórico, econômico e cultural distinto.  

Atualmente a noção de sustentabilidade se tornou de uso corrente e passou a 

fazer parte das exigências de projetos e políticas públicas. Mesmo que utilizado, 

muitas vezes, de forma indiscriminada, o termo “sustentável” já faz parte do 

vocabulário da maioria das sociedades, empresas e governos, referindo-se a algo 

ecologicamente correto e essencialmente bom.  

Os primeiros debates sobre sustentabilidade ocorreram nos anos de 1960 e 

início dos anos 1970, mas o marco inicial das discussões ambientais foi a Conferência 

das Nações Unidas sobre o Homem e o Meio Ambiente realizada em Estocolmo. Em 

1973, surge um novo modelo de desenvolvimento, criado por Maurice Strong, 

chamado inicialmente de ecodesenvolvimento, que pretende utilizar os recursos de 

forma mais criteriosa, aproveitando da sabedoria tradicional. De acordo com essa 

concepção, procura-se crescer sem destruir, apoiando-se em três pilares: eficiência 

econômica, justiça social e prudência ecológica. Para que esse tipo de 

desenvolvimento funcione, seria necessário um grande conhecimento das culturas e 

dos ecossistemas, assim como o envolvimento dos cidadãos no planejamento das 

estratégias de desenvolvimento.  

Nessa concepção, a busca de soluções é endógena, baseada em seu próprio 

contexto histórico e cultural e considera um limite no consumo, de modo a não 

desperdiçar recursos e distribuí-los de forma mais equitativa entre toda a população. 

Foi Ignacy Sachs que aprimorou este conceito, formulando cinco dimensões para o 

ecodesenvolvimento: a sustentabilidade social, a econômica, a ecológica, a espacial 

e a cultural (ASSIS, 2003).  

Durante a década de 1980, foram realizados diversos encontros e novos 

documentos foram formulados para aperfeiçoar o modelo do ecodesenvolvimento, 

que foi apresentado em 1987 com o nome de desenvolvimento sustentável, sendo 

resultado da Assembleia Geral das Nações Unidas, no relatório intitulado “Nosso 

Futuro Comum” (LAYRARGUES, 1998; OLIVEIRA, 2006). 

O desenvolvimento sustentável propõe uma nova era de desenvolvimento 

econômico que se apoia em práticas que conservam e expandem a base de recursos 

naturais. Ao contrário do ecodesenvolvimento, o desenvolvimento sustentável não 



59 
 

estipula a restrição de uso e consumo dos recursos, confiando que tudo o que for 

consumido além da quantidade necessária para a sobrevivência pode ser resolvido 

pelo avanço da tecnologia e eficiência energética (LAYRARGUES, 1998). É, 

atualmente, o modelo mais aceito, mais discutido, e mais idealizado, com inúmeros 

apoiadores e muitas críticas. 

 Posteriormente, Sachs apurou ainda mais as dimensões do 

ecodesenvolvimento, passando a considerar oito dimensões do desenvolvimento 

sustentável a serem analisadas: 1) Social: referente a distribuição justa de renda e 

igualdade no acesso aos serviços; 2) Cultural: busca da continuidade cultural e do 

equilíbrio entre inovação e respeito às tradições; 3) Ecológica: relacionada à proteção 

do capital natural; 4) Ambiental: respeito à capacidade da natureza de recuperar a si 

mesma e suas características naturalmente; 5) Territorial: superação das disparidades 

entre zonas urbanas e rurais principalmente no quesito investimento público; 6) 

Econômica: desenvolvimento econômico equilibrado capaz de transmitir segurança e 

autonomia; 7) Política (nacional): capacidade de desenvolver projetos em  nível 

nacional juntamente com os empreendedores e; 8) Política (internacional): garantia 

da paz, princípio de igualdade, precaução na gestão de recursos naturais, proteção 

da biodiversidade e gestão do patrimônio (LAMIM-GUEDES, 2012). 

O conceito de desenvolvimento sustentável apresentado no relatório 

Brundtland é empregado até hoje, sendo o desenvolvimento que “satisfaz as 

necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as futuras gerações 

satisfazerem as suas próprias necessidades” (ONU, 1987). 

Para que o desenvolvimento sustentável consiga se conectar ao local, deve-se 

democratizar e descentralizar a gestão, por meio da participação dos atores sociais 

na construção de um planejamento que possa ser realizado no longo prazo. Essa não 

é uma tarefa fácil, principalmente porque mesmo os governos mais democráticos 

ainda são marcados pela centralização, o poder e as decisões não são divididos com 

a sociedade, que fica alheia à situação (OLIVEIRA, 2016). 

A implementação do desenvolvimento sustentável foi tema central durante a 

realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, a Eco-92, conhecida também como Rio-92, que desenvolveu a 

Agenda 21 como principal programa de ação para implantar o desenvolvimento 

sustentável no mundo. 
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 Na esteira das discussões sobre desenvolvimento sustentável, o turismo, que 

vem se consolidando como uma das atividades que possuem maior percentual de 

crescimento anual e gera 9.8% da produção econômica mundial (WTTC, 2015), 

também adota esse novo desafio do paradigma do desenvolvimento. Nesse contexto, 

surge o termo “turismo sustentável”, que pretende aplicar os conceitos do 

desenvolvimento sustentável a uma atividade específica: o turismo. 

A United Nations World Tourism Organization (UNWTO, 2016) define o turismo 

sustentável como aquele que “considera os atuais e futuros impactos econômicos, 

sociais e ambientais, atendendo às necessidades dos visitantes, da indústria, do meio 

ambiente e das comunidades receptoras”. Nesse contexto, o turismo sustentável visa 

a minimização dos impactos negativos sobre o meio ambiente, a maximização dos 

impactos positivos sobre a população e economia local, além de abranger também a 

dimensão cultural, minimizando os conflitos criados pela interação entre turistas, 

moradores, trade e ambiente. Não muito diferente do que as empresas fazem com o 

termo sustentabilidade, o turismo também se apropria do prefixo “eco” ou ecológico.  

Assis (2003) sinaliza como sendo características do turismo sustentável: a 

produção de um desenvolvimento de longo prazo que integre a população local e 

proporcione uma melhoria da sua qualidade de vida; o estabelecimento de uma 

relação harmoniosa entre turistas e sociedades anfitriãs; possibilidade da utilização 

racional dos recursos naturais e culturais para que estes possam ser usufruídos pelas 

atuais e futuras gerações. 

O ecoturismo, para muitos autores, é tido como um dos segmentos com mais 

aproximação do conceito de desenvolvimento sustentável, tendo em vista que visa 

promover o desenvolvimento local e a inclusão da população por meio da visita e 

conservação do meio ambiente. 

Entretanto, muitas críticas são tecidas ao desenvolvimento e ao turismo 

sustentáveis, principalmente quando a sustentabilidade se refere ao valor da natureza 

como mercadoria. Mattos (1997, p. 105) afirma que a sustentabilidade não passa de 

“uma nova utopia para um mundo sem utopias”. 

Rodrigues (2002) argumenta que a atividade turística é incompatível com uma 

ideia de desenvolvimento sustentável, pois a partir do momento em que se propõe a 

instalação de infraestrutura como rodoviárias, aeroportos, avenidas, hotéis e 
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restaurantes até a mercantilização dos recursos naturais e culturais, o turismo se 

baseia na produção e no consumo de mercadorias. 

Assis questiona o conceito de turismo sustentável: seria apenas “mais um mito 

fundador que se aproveita dos novos discursos para legitimar velhas práticas”? O 

autor também faz uma reflexão inspirada nos pensamentos de Ignacy Sachs, que 

afirma que “a luta somente será vencida no dia em que for possível esquecer o adjetivo 

“sustentável” ou o prefixo ‘eco’ ao se falar de desenvolvimento” (ASSIS, 2003 p. 138; 

p. 140) 

Ainda há a crença de que o turismo sustentável, ou o ecoturismo são a 

panaceia e a redenção de toda a atividade turística, e, por outro lado, há céticos que 

não acreditam mais em sustentabilidade na atual conjuntura da globalização.  

Mesmo que a visão do turismo sustentável, na atual conjuntura, não seja muito 

otimista, ainda pode servir como utopia e meta a ser alcançada, tendo seus 

programas, projetos e ações pensados com esse objetivo. De acordo com os cânones 

do turismo sustentável, o planejamento sustentável seria um processo que procura 

ser descentralizado e participativo, envolvendo o Estado, o governo local e os 

diferentes agentes sociais, partilhando o poder e as decisões, fazendo com que 

problemas e soluções sejam encontrados de forma conjunta, visando acabar com as 

disparidades sociais (OLIVEIRA, s/d). 

Nesse sentido, a sustentabilidade deve ser ecologicamente e culturalmente 

respeitável e economicamente viável para a população local (CASTRO; MARTINS, 

2011). 

 

1.3.2 Ecoturismo e turismo sustentável 

 

Os espaços naturais têm, geralmente, a capacidade de potencializar o 

desenvolvimento de atividades turísticas, considerando principalmente o interesse 

que a natureza provoca na sociedade moderna. No turismo, existe uma tendência pela 

procura de destinos afastados dos grandes centros urbanos, pois o crescimento das 

cidades, a urbanização e a industrialização, fizeram com que aumentasse o desejo da 
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fuga desse ambiente tido como hostil e estressante, incentivando fluxos da cidade 

para as áreas naturais (CASTRO; MARTINS, 2011, VIEIRA, 2010).  

Para Krutch, estudioso da década de 1950, mudança da percepção sobre a 

importância do meio ambiente e seu valor paisagístico fica claramente indicada 

quando afirma que, desde que a modificação da natureza não interferisse no 

ecossistema como um todo, sua alteração era benéfica, pois tudo na natureza possui 

limites, e isso inclui o progresso humano (DIEGUES, 2001). As populações urbanas 

não deixaram de frequentar os parques como uma opção de lazer, relaxamento e 

contato com a natureza, mesmo que os critérios para a criação de algumas unidades 

de conservação indicassem que esse contato deveria ser reduzido e controlado. 

Para atender às necessidades de lazer da população urbana, era perceptível a 

preferência de criação de UCs em áreas costeiras. Silva (2008) chama a atenção para 

o fato de que a criação dos cinco primeiros parques nacionais brasileiros, excetuando-

se o Parque Nacional do Iguaçu, deu-se a menos de 100km do litoral. Esses parques 

estavam próximos a grande parte da população urbana em cidades de grande e médio 

portes, o que tornava mais fácil o acesso dessas pessoas às unidades de 

conservação. 

 O SNUC prevê o desenvolvimento de atividades de educação ambiental, 

recreação e ecoturismo nos parques. O uso público é composto por todas estas e 

outras atividades que podem ser realizadas dentro de uma unidade de conservação, 

como atividades de interpretação ambiental, esportivas e científicas que 

“proporcionam ao visitante a oportunidade de conhecer, entender e valorizar os 

recursos naturais e culturais existentes” (VALLEJO, 2013 p. 15).  

De acordo com o Ministério do Turismo, o termo ecoturismo pode ser definido 

como  

 

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 (MTUR, 2010 
p. 17). 

 

 
Antes da utilização do termo ecoturismo, a nomenclatura que o antecedeu era 

turismo ecológico que foi muito difundida no Brasil. Entretanto, no início da década de 
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1990, convencionou-se o uso do termo ecoturismo substituindo o vocábulo anterior 

(Costa, 2002). Até hoje, alguns autores utilizam as duas terminologias como 

sinônimas, mas para o Ministério do Turismo (2010), após a publicação do documento 

Diretrizes para uma Política Nacional de Ecoturismo, em 1994, a atividade foi 

conceituada e denominada como ecoturismo. 

Os recursos naturais constituem a base da atividade ecoturística. Por ser 

considerada como uma alternativa ao turismo de massa e demandar menor 

infraestrutura, o ecoturismo acaba sendo uma das principais atividades compatíveis 

com as unidades de conservação e a que mais se aproxima do conceito de turismo 

sustentável, que a Organização Mundial do Turismo define como aquela que “atende 

as necessidades dos turistas de hoje e das regiões receptoras, ao mesmo tempo em 

que protege e amplia as oportunidades para o futuro” (OMT, 2003, p. 24).  

Kinkler (2002), afirma que nem todo turismo que ocorre em contato na natureza 

pode ser considerado ecoturismo. Para ser caracterizado como tal, deve estar 

vinculado a três fatores fundamentais: a conservação do ambiente visitado, a 

conscientização ambiental, tanto do turista quanto da comunidade receptora; e o 

desenvolvimento regional e local integrado. 

Aguiar (2017) acredita que os praticantes de ecoturismo opõem-se ao turismo 

de massa, pois almejam o contato com a natureza, valorizam a comunidade local e 

buscam experiências singulares. Entretanto, não há como afirmar que os turistas que 

frequentam locais de praia possam ser considerados ecoturistas, por mais que estas 

praias façam parte de uma unidade de conservação. Neste caso, o modelo se 

assemelha ao turismo de sol e praia, tido também como turismo de massa. 

Das atividades de uso público permitidas em parques e citadas pelo SNUC, o 

ecoturismo é o mais visado, principalmente em função das suas características, que 

permitiriam o desenvolvimento social, econômico, cultural e a proteção do meio 

ambiente por meio de uma atividade sustentável e planejada de baixo impacto 

ambiental (BRASIL, 2000; AGUIAR, 2017).  

Acredita-se que, o ecoturismo, quando devidamente planejado, resulta em um 

modo sustentável de desenvolvimento econômico e social, podendo ainda estar 

integrado a outras modalidades de turismo como cultural e de base comunitária. 
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Entretanto o ecoturismo não se apresenta dessa maneira na maioria das unidades de 

conservação onde está presente. 

De acordo com a OMT (1994) o planejamento do ecoturismo precisa atender 

aos conceitos da sustentabilidade, visto que se utiliza dos patrimônios natural e 

cultural. Também é necessária a integração entre homem, ambiente e cultura, 

respeitando as fragilidades do destino, pois disto depende a sua viabilidade 

econômica e a responsabilidade social. 

Em função dos benefícios econômicos que a atividade turística pode acarretar, 

órgãos públicos, principalmente aqueles relacionados com a atividade turística, 

incentivam o crescimento do turismo, mesmo sem infraestrutura e planejamento 

adequados, atraindo uma quantidade de turistas muitas vezes maior do que a 

localidade suporta receber.  

Dados do Anuário Estatístico do Turismo de 2016 (MTUR, 2016), referentes ao 

ano de 2015, apontam que a maior motivação de viagem dos turistas internacionais 

ainda é, sobretudo, o turismo de sol e praia, seguido pelo turismo de natureza, 

ecoturismo ou de aventura. Desse modo, as unidades de conservação que possuem 

praias em suas áreas são duplamente afetadas pela visitação.  

O ecoturismo tem sido um tema bastante discutido em nível nacional e 

internacional e trabalhado em diversas dimensões. A grande questão é se as políticas 

nacionais voltadas para o fomento do segmento pretendem trabalhar enfocando o 

crescimento da visitação, onde já ocorre um grande número de pessoas, inclusive no 

interior das áreas naturais protegidas sem as condições necessárias. Benita 

Rocktaeschel ilustra que  

 
 
De 1999 para hoje, a demanda pela visitação nas UCs tem crescido 
muito, principalmente em razão do ecoturismo. No cenário do 
desenvolvimento sustentável, essa modalidade constitui uma 
alternativa para a conservação do meio ambiente e a inclusão social, 
por meio da geração de empregos e renda para as populações dentro 
das UCs (BENITA ROCKTAESCHEL, 2006 apud SILVA, 2008). 
 
 

De acordo com Castro e Martins (2011), a criação de unidades de conservação 

e, posteriormente, o fluxo gerado por elas, dispersaria a oferta turística que, 

tradicionalmente, ocorre no litoral. Dessa forma, as unidades de conservação agiriam 
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como um agente redistribuidor de fluxo, funcionando como um fator de revitalização 

de economias periféricas. Porém este fato não pode ser confirmado, visto que boa 

parte das unidades de conservação foram criadas em áreas próximas ao litoral, muitas 

vezes abrangendo locais de praias onde o fluxo de turistas já é intenso. 

Castro e Martins (2011) afirmam que a atividade turística possui o potencial 

necessário para atingir o desenvolvimento sustentável dentro das áreas naturais 

protegidas, principalmente aquelas com recursos naturais e culturais diferenciados. O 

progresso do turismo, entretanto, precisa se manter sob os critérios da 

sustentabilidade. Quando realizado em ambiente natural, o planejamento da atividade 

deve ser ainda mais rigoroso, a fim de minimizar todos os impactos negativos que 

ocorrerão nessas áreas. 

A fim de refletir sobre a atividade turística em áreas naturais protegidas, serão 

analisadas as relações presentes no Parque Estadual da Costa do Sol, RJ, 

especificamente no município de Armação dos Búzios. A história da ocupação 

humana no município remonta à época do descobrimento do Brasil, e durante muitos 

anos foi uma vila de pescadores considerados “caiçaras”, que viviam principalmente 

da pesca artesanal e presenciaram a expansão turística a partir da década de 1970. 

Em função da recente criação de uma unidade de conservação de proteção integral, 

e do antigo e intenso fluxo turístico no município, será possível refletir sobre o 

desenvolvimento do ecoturismo, os preceitos do turismo sustentável, assim como 

entender alguns conflitos surgidos em função da multiterritorialidade.  

 

1.4 IMPACTOS DO TURISMO EM ÁREAS PROTEGIDAS E COMUNIDADES 

LOCAIS 

 

A partir da segunda metade do século XIX e início do século XX, ocorreu uma 

a mudança considerável na mentalidade das sociedades quanto à valorização do meio 

ambiente. Antes, a imagem do meio natural, de forma ampla, estava vinculada à ideia 

de atraso e retrocesso. Após a década de 1960, impulsionados pelos diversos 

movimentos que criticavam o estilo de vida urbano-industrial, o meio ambiente não-

urbano passou a ser encarado de forma positiva, intensificando a procura por lazer e 

moradia nessas áreas (FERREIRA; CARNEIRO, 2005).  
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Essas áreas naturais passaram a ser vistas como “paraísos” ou verdadeiras 

ilhas de conservação, em oposição ao cenário fabril e hostil das cidades (DIEGUES, 

2001). Com essa mudança de paradigma das sociedades globalizadas, e a difusão 

de uma imagem paradisíaca dos ambientes naturais, surgiu um novo tipo de turismo 

que se apropriou e transformou a natureza em bem de consumo. As áreas naturais, 

principalmente as protegidas, como as unidades de conservação, originaram novos  

territórios sociais que vão além dos motivos de conservação, que passaram a ser 

utilizados como territórios de interação entre homem-natureza e homem-homem, por 

meio do desenvolvimento de diversas atividades, principalmente o turismo. 

A criação de unidades de conservação vai ao encontro da demanda das 

populações urbanas pelo desejo de aumentar o contato com os ambientes naturais. 

Isso faz com que o fluxo de pessoas nessas áreas seja incentivado, fazendo com que 

os moradores locais acabem se voltando para a prestação de serviços a esses 

visitantes (FERREIRA; CARNEIRO, 2005), como uma maneira de complementar a 

renda.  

O interesse em visitar áreas naturais foi tão impulsionado por essa imagem do 

paraíso intocado, que hoje muitas áreas protegidas sofrem com problemas para 

conseguir controlar a enorme quantidade de turistas.  

 

1.4.1 Impactos do turismo em áreas protegidas e unidades de conservação 

 

No momento de preocupação ambiental que se vive atualmente, a ideia da 

realização de atividades econômicas em áreas protegidas que procuram causar o 

menor impacto negativo possível no meio ambiente local, é amplamente aceita. 

Chamadas de atividades sustentáveis, têm como objetivo a proteção da natureza e a 

menor influência negativa possível às populações locais. O turismo se destaca, então, 

como uma das principais atividades a serem realizadas em áreas protegidas 

(COELHO, 2006). 

Ao refletir sobre o termo “impacto”, Maio (2006 p. 10) indica que se originou nas 

ciências da natureza, sendo utilizado mais frequentemente na biologia e ecologia para 

se referir a “desequilíbrios no meio causados por agentes externos”. Por indicar uma 

relação de causa e efeito, o termo acabou sendo englobado por outras áreas de 
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estudo, e pode indicar uma interpretação ambientalista quando utilizada em pesquisas 

sociais, conotando uma ideia negativa. Não se pretende, neste trabalho, utilizar o 

termo impacto como algo essencialmente bom ou ruim, nem de maneira mecânica. 

Pretende-se apenas indicar as interações ocorridas nos meios ambiental e social, em 

função da atividade turística, sejam elas vistas de forma positiva ou negativa. 

Alguns autores colocam o ecoturismo em oposição ao turismo de massa, 

indicando que o primeiro causa menor impacto ao ambiente natural e social local, em 

função da menor quantidade de pessoas que realizam a atividade e por sugerir o uso 

racional do espaço turístico. Contudo, caso não seja realizado de maneira planejada 

e organizada, o ecoturismo pode constituir apenas mais uma forma de apropriação 

irracional do espaço.  

Maio (2006) indica que os estudos sobre os impactos ambientais resultantes 

da atividade turística ganharam força a partir da década de 1970, como uma 

continuidade dos estudos sobre turismo de massa. 

Tendo em vista que o incentivo à prática do ecoturismo em unidades de 

conservação devido a um suposto menor impacto causado pela atividade e a 

manutenção dos ecossistemas locais, Prado (2003) afirma que há uma incongruência 

em se juntar o turismo com a conservação ambiental, pois se este não for 

cuidadosamente planejado e controlado, acaba por destruir o seu próprio objeto de 

atração. 

Para Ruschmann, 

 
 

A falta de cultura turística dos visitantes faz com que se comportem de 
forma alienada em relação ao meio que visitam, [pois] acreditam que 
não têm nenhuma responsabilidade na preservação da natureza e na 
originalidade das destinações. Entendem que seu tempo livre é 
sagrado, que tem direito ao uso daquilo pelo qual pagaram e que, além 
disso, permanece pouco tempo – tempo insuficiente, no seu entender 
para agredir o meio natural (RUSCHMANN, 1997, p. 110). 
 
 

O turismo realizado em meio a natureza deve seguir uma série de precauções, 

a fim de garantir a manutenção da fauna e da flora e o bem estar da população local. 

Dentre estas precauções está o preparo dos agentes que farão a condução da 

visitação, o respeito dos visitantes, e estudos específicos para garantir o manejo ideal 
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da área, assim como estudos de capacidade de carga (KUNDLATSCH; MOREIRA, 

2015) 

Nogueira (2011) ao refletir sobre a aplicação dos estudos de capacidade de 

carga em unidades de conservação, afirma que este método é mal interpretado pois 

leva em consideração apenas um limite numérico para a visitação nas áreas naturais. 

Segundo a autora, o aspecto comportamental do visitante também deve ser levado 

em consideração, assim como as suas características, do tipo de atividade praticada, 

e características da área a ser visitada. 

A utilização turística dos territórios naturais causa várias transformações no 

ambiente. A abertura de trilhas, a compactação do solo em função do pisoteio, a 

produção de dejetos e de lixo são apenas alguns dos impactos que ocorrem dentro 

das unidades. O entorno também sofre alterações, principalmente com a instalação 

de infraestrutura turística implantada de forma inadequada, como a abertura de 

estradas, e a instalação de comércio e meios de hospedagem, causando poluição 

visual, sonora e auditiva (COELHO, 2006; NOGUEIRA, 2011). 

Também é possível identificar impactos que interagem de modo positivo com o 

ambiente, como a difusão da educação ambiental, e o envolvimento da população nas 

atividades, estratégias de manutenção da unidade de conservação, e a conservação 

e valorização de áreas. Entretanto, os benefícios econômicos ainda são vistos como 

os principais incentivadores da atividade turística em UCs, visto que há melhora na 

renda e na distribuição financeira na localidade, sem a necessidade de implantação 

de grandes estruturas poluidoras (RUSCHMANN, 1997). 

Nogueira (2011) lista mais alguns impactos considerados positivos, como a 

fixação da população no local, desenvolvimento da infraestrutura de transportes, 

comunicação, saneamento, iluminação, estímulo a comercialização de produtos locais 

e aumento da consciência tanto de moradores quanto de turistas acerca da 

necessidade da conservação do meio ambiente. 

Não é possível generalizar impactos positivos ou negativos em unidades de 

conservação, em função das diferentes formas como o turismo se apresenta em 

diferentes localidades, tornando um desafio ordenar esta visitação.  
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1.4.2 Impactos do turismo em comunidades locais 

 

O turismo é uma atividade social que se caracteriza pela interação entre os 

turistas, chamados de fluxos, e os residentes, chamados de fixos. Essa interação 

ocasiona o encontro de diferentes sistemas culturais, que pode refletir na mudança de 

hábitos ou costumes de uma ou das duas culturas (SANTOS; BARRETO, 2006).  

O turismo faz parte de um conjunto muito maior de processos sociais, políticos, 

culturais e ambientais de ordem internacional, e Maio (2006) entende que ele seja 

uma extensão do processo de globalização, considerando que se ele desenvolve 

dentro da lógica capitalista global. 

Barreto (2004) aponta, que desde a origem do turismo de massas na década 

de 1950, foi criada muita expectativa em torno do turismo como instrumento de 

intercâmbio cultural e promoção da paz mundial. Nesse momento, o turismo também 

se torna uma alternativa interessante para movimentar a economia e torna-se uma 

alternativa a geração de empregos. 

Após o surgimento do turismo de massas, as relações conflituosas entre 

turistas e moradores ganharam uma nova dimensão, apesar de Barreto (2004) afirmar 

que, nas formas anteriores de turismo, as relações de conflito provavelmente não 

devem ter sido muito diferentes, e o turismo apenas repete problemas que 

acompanham a história da humanidade. 

Maio (2006b) afirma que não é possível isolar nem o turismo, nem a 

comunidade estudada do resto do mundo, que é o contexto onde essas atividades 

ocorrem, principalmente quando se trata de um mundo globalizado, com fronteiras 

estreitadas. 

Barreto (2004) indica que analisar o turismo que se apresenta nas pequenas 

comunidades é tarefa mais simples do que analisa-lo em sociedades grandes ou 

complexas, onde há relações diferentes entre todas as comunidades dessa sociedade 

que os turistas visitam. 

Para cada uma das sociedades em que o fenômeno turístico ocorre, o 

relacionamento será diferente. O tipo de turista que frequenta o lugar, assim como as 

condições históricas, culturais e econômicas locais são fatores que influenciam essas 
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relações, que não podem ser analisadas sem referências a esses processos mais 

amplos, que vão além da compreensão apenas do turismo (BARRETO, 2004). 

Santos e Barreto (2006) alegam que o termo aculturação vinha sendo utilizado 

para analisar as mudanças provocadas pelo fluxo de turistas nas populações 

residentes, caracterizando modificação ou transformação das culturas envolvidas.  

Há também autores que consideram os resultados do encontro entre turistas e 

visitantes como “impacto cultural”, e garantem que o impacto causado é diretamente 

proporcional ao tipo de turismo praticado, da mesma forma como ocorre o “impacto 

ambiental”. Apesar do termo “impacto” conotar uma ideia negativa, essa relação pode 

ser entendida como interculturalidade (SANTOS; BARRETO, 2006). Maio (2006) 

defende o uso do termo “processos socioculturais” ou “mudanças socioculturais”, pois 

impacto alimenta a ideia de culturas fundamentalmente diferentes que se chocam. 

Barreto (2004) indica que alguns fatores influenciam na relação entre turistas e 

comunidade local, como as diferenças de motivações e comportamentos dos vários 

tipos de turistas que frequentam as localidades, ou mesmo a intensidade do fluxo de 

visitação, pois as relações mudam na medida em que o número de visitantes aumenta. 

Entretanto, um dos importantes debates sobre o tema questiona até que ponto 

o turismo é ou não responsável pelas mudanças nas comunidades receptoras, 

principalmente ao se levar em consideração o avanço nos meios de comunicação de 

massa e também o fato de que as sociedades não são estáticas e passam por 

reorganizações internas o tempo todo.  

Santos e Barreto (2006), ao analisarem diversos estudos de caso, afirmam que 

não é possível diferenciar os impactos produzidos pelo turismo dos impactos 

causados por outros processos, assim como também não é possível generalizá-los. 

Maio (2006) concorda, alegando que não se pode culpar a atividade turística por todas 

as mudanças socioculturais ocorridas, sem refletir sobre seu contexto. 

As relações entre atividade turística e comunidade receptora também 

apresentam diferentes graus de conflito, que podem variar de acordo com diferentes 

fatores: a visão que a população local possui dos visitantes em decorrência de 

contatos anteriores; de preconceitos; da rapidez que ocorre o fenômeno da 

turistificação; de como a população percebe os benefícios e custos econômicos, 
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sociais e ambientais em decorrência do turismo; da competição por recursos naturais; 

entre outros (BARRETO, 2004). 

Santos e Barreto (2006) indicam que um dos efeitos mais imediatos causados 

pelo turismo é a alteração dos valores da terra, que transforma o nativo em 

assalariado, em detrimento de suas atividades tradicionais. Esse efeito pôde ser 

observado no município de Armação dos Búzios, no qual os pescadores, que antes 

utilizavam seus barcos para a pesca artesanal e sustento de suas famílias, hoje os 

utilizam para realizar passeios turísticos. Nesse caso, em específico, deve-se ainda 

levar em consideração que não foi apenas o aumento do fluxo turístico que os levou 

a mudarem suas atividades, mas também a criação do Parque Estadual da Costa do 

Sol, que fez com que a pesca, mesmo a artesanal, fosse proibida dentro da área 

protegida onde os pescadores atuavam. 

Entretanto não são todos os moradores nativos que têm a possibilidade de se 

integrar à atividade turística e dela obter lucros. Santos e Barreto (2006), ao 

analisarem os benefícios do turismo, concluíram que somente as elites locais 

possuem poder e influência para implementar políticas que se adequem aos seus 

interesses. Enquanto isso, grupos menos privilegiados precisam deixar suas moradias 

habituais para mudarem-se para a periferia, pois o aumento da atividade turística pode 

gerar inflação, aumentando os preços dos produtos e, consequentemente, produzindo 

um aumento no custo de vida, com o qual a população menos abastada não pode 

arcar. 

Para a contribuição da compreensão dos processos de mudança cultural 

oriundas da interação entre turistas e residentes, Santos e Barreto (2006) apresentam 

o dialogismo. Para os autores, ao destacar a importância do estudo dos processos, 

relações, dinâmicas, complementaridades e contradições, o dialogismo passa a ser 

uma nova forma de se analisar o mundo, pois não foca apenas nas relações de causa 

e efeito, como sugere o termo “impacto”, mas pensa nos fenômenos sociais de forma 

recíproca.  

Assim, deve-se pensar as relações sociais não como impactos resultantes de 

interações, mas sim como algo negociado, gerenciado e construído (SANTOS; 

BARRETO, 2006). 
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2  PARQUE ESTADUAL DA COSTA DO SOL E ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 

 

A criação de parques nacionais, estaduais ou municipais, apesar de não se dar 

com esse objetivo, constitui uma estratégia importante para a gestão de espaços 

naturais onde há potencial turístico ou onde a atividade turística já ocorre de maneira 

mais intensa. As atividades de lazer e visitação em parques está prevista na lei do 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação.  

 Os Parques Nacionais são criados e administrados pelo Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); os estaduais são criados e 

administrados pelos Institutos/Fundações/Agências/Secretarias responsáveis no 

âmbito das unidades da federação; e os parques naturais municipais são geridos pela 

Secretaria de Meio Ambiente ou órgão equivalente. 

No estado do Rio de Janeiro, o órgão responsável pela criação e administração 

de parques estaduais é o Instituto Estadual do Ambiente (INEA), fundado em 2007, a 

partir da fusão de três órgãos: a Fundação Estadual de Engenharia e Meio Ambiente 

(FEEMA); a Superintendência Estadual de Rios e Lagos (SERLA); e o Instituto 

Estadual de Florestas (IEF). 

O INEA atua por meio de nove superintendências regionais, correspondentes 

às regiões hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro. A Superintendência Regional 

Lagos de São João (SUPLAJ), corresponde à porção litorânea da Região Turística da 

Costa do Sol, que abrange os municípios de Silva Jardim, Araruama, Cabo Frio, 

Búzios, Saquarema, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia e Arraial do Cabo e, 

parcialmente os municípios de Rio Bonito, Cachoeiras de Macacu, Casimiro de Abreu, 

Maricá e Rio das Ostras (INEA, 2016). O PECS, objeto desta pesquisa, atualmente 

está sob a responsabilidade da Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas 

(DIBAP). 

Cabe ressaltar que o PECS, embora tenha diversos núcleos em vários 

municípios, como será indicado adiante, teve o seu estudo, neste trabalho, delimitado 

ao município de Armação dos Búzios, no núcleo Pau-Brasil. Dessa maneira, as 

questões e análises abordadas possuem conexão apenas com essa municipalidade, 

não podendo ser estendidas ou generalizadas para toda a área do parque e demais 

municípios. 
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2.1 PARQUE ESTADUAL DA COSTA DO SOL 

 

O Parque Estadual da Costa do Sol – PECS, localizado na Região Turística da 

Costa do Sol – RJ (figura 2), também conhecida como Região dos Lagos4, é um 

parque fragmentado, que abrange parte dos municípios de Araruama, Armação dos 

Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Saquarema e São Pedro da Aldeia, conforme 

indicado pelas áreas em verde na Figura 3.  

Gerido pelo Instituto Estadual do Ambiente – INEA, o parque possui área total 

aproximada de 9.841 hectares, e está dividido em quatro núcleos, sendo eles: Atalaia-

Dama Branca, que abrange os municípios de Cabo Frio e Arraial do Cabo; Sapiatiba, 

que abrange o município de São Pedro da Aldeia; Pau-Brasil, que abrange os 

municípios de Cabo Frio e Armação dos Búzios, e Massambaba, que abrange os 

municípios de Saquarema, Arraial do Cabo e Araruama (INEA, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 O termo “Região dos Lagos” foi substituído na regionalização turística por “Costa do Sol”, mas 
grande parte da população local e dos turistas ainda se referem à região utilizando o termo antigo. 
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Figura 2: Regiões Turísticas do Estado do Rio de Janeiro 

 

Fonte: Ministério do Turismo, 2016. Acesso em julho de 2017. 

Figura 3: Parque Estadual da Costa do Sol  

 

Fonte: INEA, 2016. 
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O INEA indica que são objetivos da criação do parque 

 
 

assegurar a preservação dos remanescentes de Mata Atlântica e 
ecossistemas associados da região das baixadas litorâneas 
(restingas, mangues, lagoas, brejos, lagunas, entre outros), 
possibilitando a recuperação das áreas degradadas ali existentes; 
manter populações de animais e plantas nativas, servindo como 
refúgio para espécies migratórias raras, vulneráveis, endêmicas e 
ameaçadas de extinção da fauna e flora nativas; oferecer 
oportunidades de visitação, recreação, interpretação, educação e 
pesquisa científica; possibilitar o desenvolvimento do turismo no seu 
interior - uma vocação natural dessa região do Estado - além de 
atividades econômicas sustentáveis no seu entorno (INEA, 2016). 
 

 
Criado pelo Decreto Estadual nº 42.929 de 18 de abril de 2011, o PECS 

sobrepõe algumas áreas da APA de Sapiatiba, no município de São Pedro da Aldeia, 

da APA do Pau Brasil, nos municípios de Armação dos Búzios e Cabo Frio, e da APA 

de Massambaba, nos municípios de Arraial do Cabo, Araruama e Saquarema.  

A Região Turística da Costa do Sol é conhecida por suas praias e atrai milhares 

de turistas todos os anos. Um dos motivos da criação do PECS é proteger os 

ecossistemas da especulação imobiliária, mantendo-o como local para visitação 

pautado no uso sustentável dos recursos. 

De acordo com o IBGE (2009), a Região turística da Costa do Sol onde se 

localiza o parque, é considerada como área predominantemente de praia, conforme 

figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inea.rj.gov.br/Portal/Agendas/BIODIVERSIDADEEAREASPROTEGIDAS/UnidadesdeConservacao/INEA0018665
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Figura 4: Áreas Turísticas do Estado do Rio de Janeiro 

 

Fonte: Base Cartográfica, IBGE; Org.: NEGEF, 2009 

 

 

2.1.1 Processo de criação 

 

A criação do Parque Estadual da Costa do Sol, em 2011, partiu da consolidação 

do desejo de muitos ambientalistas. Divulgado nas mídias locais como o maior parque 

segmentado do país, o projeto foi sugerido inicialmente pelo ambientalista Paulo 

Bidegain5, em 2006. O parque foi uma proposta apresentada no Consórcio 

Intermunicipal Lagos São João, a partir de um grupo de trabalho formado por 

representantes das prefeituras, empresas e sociedade civil. A ideia da criação de uma 

                                                           
5 Ex subsecretário-adjunto e superintendente de biodiversidade da Secretaria de Meio Ambiente do 
Estado do Rio de Janeiro e vice-presidente do Instituto Estadual de Florestas – IEF. 
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unidade de conservação na região passou por cinco anos de estudo e 3 audiências 

públicas até se concretizar em 2011 (O SAQUÁ, 2011). 

Ao assinar o decreto de criação do parque, Sérgio Cabral, à época governador 

do estado do Rio de Janeiro, afirmou que a criação do parque ocorreu por meio da 

reivindicação de prefeitos, empresas e ONGs da região, e que “as características 

únicas da região fizeram com que prevalecesse a ideia de um parque segmentado”, 

como adotado em outros países, como o Canadá (VOZ DAS ÁGUAS, 2011).  

Esta também seria a primeira unidade de conservação do país a funcionar em 

regime de cogestão com os municípios. Segundo Luiz Firmino6, apontado por Carlos 

Minc7 como um dos principais incentivadores da criação do parque, os municípios 

deveriam atuar em sistema de cogestão com o governo estadual. O estado deveria 

criar a estrutura do parque, e caberia aos municípios providenciar os agentes para 

fiscalizarem as áreas sob sua administração. Cada uma das seis prefeituras também 

deveria criar planos de manejo elaborados em conjunto com a Secretaria Estadual do 

Ambiente (SEA) (O SAQUA, 2011). 

Carlos Minc, em entrevista ao jornal O Globo, afirmou que 

 
A criação [do parque] é fruto de muita conversa e articulação. É uma 
unidade com foco no ecoturismo numa região fantástica. Os 
municípios vão ganhar ICMS verde, mais empregos, hotéis e 
restaurantes. O PECS vai impedir que se mate a galinha dos ovos de 
ouro da Região dos Lagos, que é o turismo (ARAUJO, 2011b). 
 
 

O depoimento demonstra a criação do parque como uma solução para alguns 

problemas regionais por meio da promoção do turismo em unidade de conservação, 

levando em consideração apenas os aspectos positivos desta interação. 

Entretanto, a criação do PECS não é vista como algo positivo por todos os 

envolvidos. Em entrevista8, vereador de Búzios afirmou que a criação ocorreu apenas 

por interesses imobiliários, para valorizar determinadas áreas da região, já que o 

Estado não possui verba para indenização. Dessa maneira, seria possível “dividir” as 

                                                           
6 Subsecretário estadual do ambiente à época da criação do PECS, ex-secretário executivo do 
Consórcio Intermunicipal Lagos São João, ex presidente do INEA. 
7 Secretário estadual do ambiente à época da criação do PECS, atual deputado estadual. 
8 Entrevista realizada no dia 09 de outubro de 2017. 
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áreas nobres e protegidas entre os interessados e formular porcentagens de 

ocupação que os beneficiassem. 

Inicialmente, a proposta para a criação do parque era proteger 5,5mil hectares 

divididos em 27 áreas.  Porém, a partir de diversas discussões com prefeituras, a 

versão final do PECS foi aprovada com quase o dobro do tamanho, ocupando quase 

10 mil hectares e abrangendo 43 áreas. 

Ex-guarda-parque do INEA, responsável pelo setor de educação ambiental e 

uso público, informou em entrevista9 que após a criação do parque, entre 2011 e 2012, 

a atuação da administração da unidade nessas áreas era muito incipiente e contava 

apenas com 2 bombeiros e o gestor da unidade, na época, Sérgio Ricardo Soares. Os 

bombeiros receberam um curso de curta duração, como treinamento para atuar em 

unidades de conservação, que incluía atividades de fiscalização, e o gestor da 

unidade, além da gestão do PECS também acumulava a gestão das APAs de 

Massambaba, Sapiatiba e Pau Brasil. 

O concurso para contratação de guarda-parques foi realizado em 2012. No 

período entre 2012 e 2014, as prioridades da gestão eram os combates aos incêndios, 

e a fiscalização com relação às invasões nas áreas protegidas. O concurso previa a 

contratação por um período de dois anos, havendo possibilidade de prorrogação. Os 

contratos dos guarda - parques foram renovados no ano de 2014, mas em 2016 

começaram a surgir problemas com a renovação10, fazendo com que o contingente 

diminuísse drasticamente. Entre os anos de 2016 e 2017, os guarda-parques 

remanescentes tiveram a opção de continuar atuando, porém como funcionários 

terceirizados, sem poder de fiscalização.  

Atualmente, o PECS conta com 14 guarda-parques para atuarem nos seis 

municípios de forma escalonada. São três de plantão no núcleo Massambaba, em 

Saquarema, e outros três no núcleo Atalaia-Dama Branca, em Cabo Frio, que 

atendem a ocorrências em toda a região, inclusive áreas que não são de seu encargo.  

Em 2014 o Consórcio Costa do Sol (CCS) foi contratado para fazer o plano de 

manejo do PECS.  A finalização deste plano deveria ocorrer até 2016, levando em 

                                                           
9 Entrevista realizada em 27 de abril de 2017. 
10 Dentre os problemas, um dos principais foi a crise econômica do Estado, que deixou funcionários 
de diversos setores sem pagamentos. 
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consideração que o SNUC impõe um prazo de 05 anos para a sua conclusão, 

contados a partir da data de criação do parque. 

Para a elaboração do plano de manejo do PECS, foram realizadas 05 oficinas 

em 2014, em diferentes municípios, com a intenção de incluir a maior quantidade 

possível de municípios e núcleos de parque. Foram formados grupos de estudo no 

núcleo Massambaba, para resolver questões dos municípios de Saquarema e 

Araruama; no núcleo Sapiatiba, para questões inerentes ao município de São Pedro 

da Aldeia; no núcleo Atalaia-Dama Branca, relativo aos municípios de Arraial do Cabo 

e Cabo Frio, e no núcleo Pau Brasil, em Armação dos Búzios e Cabo Frio. Neste último 

foi formado um grupo de estudos composto por ambientalistas, organizações não 

governamentais, iniciativa privada e membros da sociedade civil, que identificou os 

problemas referentes à área de parque e os hierarquizou por prioridade, conforme o 

quadro 1. O documento completo está disponível nos anexos. 

 

 

Quadro 1: Problemas encontrados no núcleo Pau-Brasil – Oficinas do plano de 

manejo 

PROBLEMA ORDEM DE 

PRIORIDADE 

PONTUAÇÃO11 

Uso e ocupação do solo 1 10 

Recursos hídricos 1 10 

Invasão de turistas 1 10 

Falta de conhecimento da maioria sobre a UC 1 10 

Falta de fiscalização para controle do lixo e 

entulho lançados na UC 

1 10 

Fauna 2 9,86 

Vegetação/Flora 3 9,25 

Gestão/Participação 4 9 

Sítios históricos e arqueológicos 5 8 

                                                           
11 A pontuação foi obtida pela análise de diversos itens para cada um dos problemas, conforme 
documento em anexo. 
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Recursos marinhos 6 7,62 

Fonte: Quadro elaborado pela autora baseado em documentos resultantes das oficinas do 

plano de manejo12. 

Desde antes de serem realizadas as oficinas do plano de manejo, já estava 

claro para o órgão gestor da unidade de conservação que um aumento no número de 

turistas seria um fator negativo para a gestão do parque com relação à manutenção 

das áreas naturais. Sendo o PECS uma unidade de proteção integral, ou seja, de usos 

mais restritivos, esse problema seria maior. A falta de conhecimento sobre a unidade 

de conservação, que afeta tanto turistas quanto moradores, também se apresenta 

como um problema identificado como de alta prioridade. 

Após realizadas as oficinas, foi elaborado um “Documento Base” para 

apresentar à comunidade uma proposta de planejamento e obter informações e 

propostas dos atores sociais interessados. Entretanto, ambientalistas e 

representantes da sociedade civil que participaram das oficinas, alegaram que o INEA 

já chegou com o planejamento pronto para ser aprovado, e não considerou as 

questões que foram discutidas e propostas anteriormente13. 

O plano de manejo deve indicar os empreendimentos turísticos existentes e 

previstos na unidade de conservação, os pontos de outorga, os serviços de apoio 

disponíveis para a UC, os sítios históricos e pré-históricos, os pontos de interesse 

geológicos, a distribuição de espécies de fauna e flora, atrativos turísticos, clima, 

dados de saneamento, dentre outras informações necessárias para a compreensão 

do espaço (BRASIL, 2000). Com base nessas informações é possível realizar o 

zoneamento do parque, indicando que tipo de atividades podem ser exercidas em 

determinadas partes da UC, assim como a sua capacidade de carga. O zoneamento 

indica as áreas mais sensíveis à presença humana, e as áreas passíveis de serem 

utilizadas para atividades turísticas com seus diversos níveis de impactos. 

Em 2014 ocorreu uma mudança na gestão da unidade de conservação, em que 

Sérgio Ricardo Soares foi substituído por André Cavalcanti14, na administração do 

PECS. A partir de então, a gestão do PECS passou a ter um caráter socioambiental, 

                                                           
12 Disponíveis nos anexos. 
13 Informação obtida em entrevista com ambientalistas locais, realizada em 02 de maio de 2017. 
14 Gestor do PECS de 2014 a atual 
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com a criação de projetos e ações voltadas para educação ambiental e uso público, 

além da conservação ambiental. 

De acordo com Cavalcanti, aproximadamente 50% do plano de manejo já está 

pronto e 50% do cadastro fundiário já foi realizado15. Devido às condições atuais de 

dificuldade para a continuidade dos trabalhos do plano de manejo, o gestor da unidade 

informa que as pesquisas e levantamentos necessários para a sua conclusão estão 

sendo realizados pelos próprios guarda-parques técnicos em suas áreas. Entretanto, 

apesar de parte do cadastro fundiário já ter sido realizado, ainda não há dados 

socioeconômicos ou levantamento sobre as populações residentes no interior da 

unidade de conservação. 

Outra questão discutida desde a criação do PECS é sua delimitação. Apesar 

de anos de estudos e debates acerca do tamanho da área a ser transformada em 

parque, já existem diversos pedidos de desafetação16 em todos os municípios. No 

município de Armação dos Búzios, há pedidos para a desafetação principalmente de 

áreas com grande interesse imobiliário como a Praia do Forno e Tartaruga. Entretanto, 

não apenas de desafetações são os pedidos de alterações dos limites do parque.  

Também há os que advogam pela inclusão de novas áreas.  De acordo com a 

Secretaria de Estado do Ambiente (SEA), há uma quantidade maior de hectares a 

serem incluídos do que retirados, aumentando significativamente a área do PECS em 

caso de redelimitação. 

No município de Armação dos Búzios, os pedidos de desafetação e inclusão 

seguem nos quadros 2 e 3: 

 

Quadro 2: Áreas propostas para desafetação em Armação dos Búzios 

REQUERIMENTO LOCALIDADE Nº PROCESSO 

Desafetação Praia das Caravelas E-07/002.7301/2016 

Desafetação Geribá E-07/002.7628/2016 

Desafetação Geribá Erro no memorial descritivo 

Desafetação Ponta do Forno E-07/002.11789/2016 

                                                           
15 Informação obtida durante as reuniões do conselho consultivo do PECS. 
16  
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Desafetação Forno Erro no memorial descritivo 

Desafetação Praia Brava E-07/002.5023/2016 

Desafetação Praia Brava E-07/002.7104/2016 

Desafetação Península de Búzios E-07/002.10369/2016 

Desafetação Entre Ferradura e Geribá E-07/002.11793/2016 

Desafetação Praia da Ferradura E-07/002.11796/2016 

Desafetação Praia da Tartaruga E-07/002.11791/2016 

Desafetação Praia Brava e Praia Olho de Boi E-07/002.11779/2016 

Desafetação Vila Caranga e Praia do Canto E-07/002.11802/2016 

Fonte: Quadro elaborado pela autora baseado em reunião SEA/INEA realizada em 05 

de abril de 2017. 

 

O memorial descritivo indica que as instituições SEA/INEA reconheceram estas 

áreas como erro na delimitação espacial do parque e a proposta de alteração parte 

das instituições. Os processos numerados indicam que os pedidos foram realizados 

por pessoas físicas ou jurídicas externas ao órgão ambiental. 

 

Quadro 3: Áreas propostas para inclusão em Armação dos Búzios. 

REQUERIMENTO LOCALIDADE PROPONENTE 

Inclusão Estrada Praia das Caravelas 

e Estrada do Leigo 

Conselho PECS + UFRJ + 

JBRJ 

Inclusão Praia de Tucuns Conselho PECS + UFRJ + 

JBRJ 

Inclusão Praia da Ferradura INEPAC + UFRJ + JBRJ 

Inclusão Costão da Praia Brava INEPAC + Conselho PECS 

Inclusão Praia Rasa Conselho PECS 

Inclusão Mangue de Pedra INEPAC + Conselho PECS 

Inclusão Ilha Rasa UFRJ + JBRJ 

Fonte: Quadro elaborado pela autora baseado em reunião SEA/INEA realizada em 05 

de abril de 2017. 
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A Lei do SNUC indica que a ampliação dos limites originais de uma unidade de 

conservação que não implique em retirada de área, pode ser feita por meio de 

instrumento normativo do mesmo nível hierárquico que a criou, desde que obedecidos 

os procedimentos de consulta pública. Dessa maneira, após a realização das 

consultas, e contando que estas realmente exerçam a sua função de caráter 

participativo, o PECS pode ser aumentado por meio de decreto, incluindo mais áreas 

a serem protegidas, muitas destas com grande fluxo turístico. As informações a serem 

fornecidas para a população e para as partes interessadas deve ser de fácil 

entendimento, de modo a promover a participação e as contribuições. 

 A desafetação ou redução dos limites uma unidade de conservação só pode 

ser feita mediante lei específica. No município de Armação dos Búzios, haverá 

alteração em algumas áreas do parque, e serão corrigidos alguns erros no memorial 

descritivo, que culminaram, por exemplo, na inserção na área do parque da metade 

de um condomínio de luxo na Praia do Forno. Entretanto, ainda é necessário muito 

estudo e um longo processo até que sejam definidas todas as áreas que podem ser 

incluídas ou retiradas da UC, além de necessitar de consultas públicas (no caso da 

inclusão de áreas) para que seja efetivamente criada a lei que alterará os limites do 

parque. A proposta da SEA já foi encaminhada para votação na Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ), porém não há previsão para a sua 

conclusão. 

 

2.1.2 Conselho Gestor 

 

Os conselhos gestores são considerados instrumentos da gestão participativa 

e foram criados com o intuito de inserir a comunidade local no processo de gestão das 

UCs, exercendo uma função relevante no controle social da gestão pública (PAIVA; 

ARAÚJO, 2013). 

É importante ressaltar que, na inexistência do plano de manejo, ou até que ele 

seja implantado, cabe ao Conselho Gestor definir as prioridades ou ações a serem 

realizadas na respectiva UC (BRASIL, 2000; SANTOS, 2011). 

O conselho deve ter representações dos órgãos públicos e da sociedade civil   

inserindo os órgãos ambientais dos três níveis da federação e órgãos de áreas afins, 
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como o turismo, representações da sociedade civil, comunidade científica, 

organizações não governamentais, ambientalistas, a população residente e do 

entorno, população tradicional, proprietários de imóveis no interior da unidade, 

trabalhadores e setor privado atuantes na região, e representantes dos Comitês de 

Bacia Hidrográfica (Brasil, 2011). 

Para Alegria e Silva (2008), os conselhos gestores representam uma conquista 

para a sociedade brasileira por ser um canal de diálogo entre o Estado e a sociedade, 

possibilitando a democratização da gestão pública. A partir da promulgação da lei do 

SNUC, a construção de conselho gestor tornou-se obrigatória, podendo este ser 

consultivo ou deliberativo, dependendo da categoria de unidade de conservação. 

Todas as UCs de proteção integral devem ter um conselho consultivo. Quanto 

às UCs de uso sustentável, o SNUC deixa claro que as Reservas Extrativistas 

(RESEX), e Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS) têm conselho 

deliberativo (ICMBIO, 2014) e a Floresta Nacional, que tem conselho consultivo. As 

demais unidades de uso sustentável podem criar conselhos consultivos ou 

deliberativos, dependendo dos seus objetivos de manejo. 

Nos conselhos gestores deliberativos, todos os envolvidos podem decidir ações 

sobre a área, de acordo com as leis que regem a UC. O fato do conselho ter algum 

poder de decisão faz com que a comunidade se sinta estimulada e envolvida no 

processo. Quando o conselho é consultivo, uma de suas maiores funções é 

demonstrar pensamentos e ideias, e isso pode acarretar descontentamentos, já que 

muitas vezes as opiniões não geram resultados efetivos, fazendo com que os 

conselhos se tornem burocráticos e pouco ativos (PAIVA; ARAÚJO, 2013; GOHN, 

2006). 

O Ministério do Meio Ambiente (2017) indica que “o conselho gestor tem a 

função principal de auxiliar o chefe da unidade de conservação, e integrá-la à 

população e às ações realizadas no seu entorno”. Para que o conselho possa integrar 

a população, o SNUC indica que a representação dos órgãos públicos e da sociedade 

civil nos conselhos deve ser paritária sempre que possível, levando em consideração 

peculiaridades regionais.  

No Conselho Consultivo do Parque Estadual da Costa do Sol, presidido por 

André Cavalcanti, existem atualmente 33 entidades representativas, sendo: 
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I. Associação dos Comerciantes e Amigos da Praia das Conchas – 

AMACONCHAS 

II. Associação dos Empresários da Área de Proteção Ambiental do Pau-

Brasil – ASSEMP 

III. Consórcio Intermunicipal Lagos São João 

IV. Grupo de Educação para o Meio Ambiente – GEMA 

V. Instituto Ecológico Búzios Mata Atlântica – IEBMA 

VI. Instituto de Pesquisas e Educação para o Desenvolvimento Sustentável 

– IPEDS 

VII. Instituto Federal Fluminense – IFF Cabo Frio 

VIII. Núcleo Ecológico José Gonçalves 

IX. Ordem dos Advogados do Brasil 20ª subseção- OAB 

X. Organização Ambiental para o Desenvolvimento Sustentável – OADS  

XI. Prefeitura Municipal de Araruama 

XII. Prefeitura Municipal de Armação de Búzios 

XIII. Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo 

XIV. Prefeitura Municipal de Cabo Frio 

XV. Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia 

XVI. Prefeitura Municipal de Saquarema 

XVII. União das Associações dos Moradores e Amigos de Cabo Frio 

XVIII. Associação de Defesa da Lagoa de Araruama - VIVA LAGOA 

XIX. Instituto Brasileiro de Biodiversidade – BrBio 

XX. Centro de Estudo e Conservação da Natureza – CECNA 

XXI. Companhia Nacional de Álcalis 

XXII. Condomínio Pontal do Atalaia 

XXIII. Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro – FIPERJ 

XXIV. Instituto Lagrange 

XXV. Intituto Landmark 

XXVI. Instituto Universidade Ambiental – IUNA 

XXVII. Movimento Ecoar Pela Transparência e Cidadania 

XXVIII. Sindicato Estadual dos Guias de Turismo do RJ 
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XXIX. Save Pro Natura e Vita 

XXX. Associação da Reserva Extrativista de Arraial do Cabo – AREMAC 

XXXI.  Associação de Moradores Unidos de Pernambuca – AMUP 

XXXII. Associação dos Remanescentes do Quilombo de Baía Formosa 

XXXIII. Movimento Ressurgência 

 

Dentre as instituições participantes do município de Armação dos Búzios, não 

há nenhuma vinculada diretamente à atividade turística. Durante as reuniões do 

conselho, alguns conselheiros se mostraram a favor e recomendaram que as 

entidades comerciais devem fazer parte do conselho gestor, principalmente no 

município de Armação dos Búzios, porque eles vivem do turismo e do parque. 

O próprio Ministério do Meio Ambiente (2006, p. 19) ressalta a necessidade de 

“incentivar a discussão de aspectos da visitação púb lica no âmbito dos conselhos 

gestores das Unidades de Conservação”, e, para isso, é necessário que os 

empresários e prestadores de serviço se façam presentes, pois assim poderiam expor 

as suas necessidades e preocupações, assim como compor parcerias para atuar 

dentro das áreas protegidas. 

Bidegain (2015) ratifica que é necessário incorporar distintos segmentos da 

sociedade local no Conselho, como os proprietários de Reservas Particulares do 

Patrimônio Natural (RPPNs), os responsáveis pelos transportes, pela alimentação,  a 

hospedagem, e, as agências e operadores de atividades na área do parque,  a mídia, 

e as secretarias de turismo, pois sem essa representação , principalmente  dos setores 

ligados à atividade turística, o conselho corre o risco de tomar decisões que não 

condizem com os objetivos de conservação da natureza, com a realidade local, e nem 

com as expectativas dos empresário e dos turistas. 

O Conselho Consultivo do PECS teve sua composição e seu regimento interno 

estabelecidos pela portaria INEA/DIBAP nº 21, em 15 de fevereiro de 2012. O 

conselho promove reuniões de grupos de trabalho e câmaras temáticas para discutir 

assuntos prioritários que visam suprir a inexistência do plano de manejo. 

Nos grupos de trabalho, ou GT’s, podem participar apenas membros do 

conselho, e estão sendo desenvolvidos estudos sobre o plano de manejo e sobre o 
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bairro de Monte Alto17. As câmaras temáticas, ou CT’s, são abertas a todos os 

interessados e nelas estão sendo desenvolvidos estudos sobre uso público, proteção, 

e manejo de espécies exóticas18. 

Na Câmara Temática de uso público, o INEA procura trabalhar a atividade 

turística intensa da região de forma conjunta com a conservação ambiental dentro das 

áreas do parque e no entorno, por meio de propostas de estudos de capacidade de 

carga, melhoria de acesso e infraestrutura de atrativos, agendamento para visitação, 

entre outros. Contudo, por se tratarem de reuniões quadrimestrais, com duração em 

torno de 2h, é difícil que todos os interessados exponham as suas questões e 

busquem soluções, da mesma forma que, por não ser obrigatória, muitos dos 

convocados simplesmente não aparecem. Muitas ideias que surgem nas reuniões 

também não saem do papel por falta de recursos financeiros para a sua execução. 

As reuniões do conselho gestor do Parque Estadual da Costa do Sol são 

comumente chamadas de “reunião do INEA”. Apesar de tratar exclusivamente de 

assuntos referentes ao parque, o fato de chamarem de “reunião do INEA” aparenta 

uma ideia generalizada sobre o real propósito dos encontros, atraindo pessoas que 

gostariam de tratar de diversos temas com o INEA, que não relacionados à unidade 

de conservação, como, por exemplo, o licenciamento ambiental. 

Um assunto recorrente nas reuniões do conselho é a falta de participação de 

diversas entidades representativas, pincipalmente do poder público municipal. Como 

o PECS é composto por seis municípios, a não participação de órgãos importantes 

como prefeituras, secretarias de turismo, de meio ambiente ou de postura poderiam 

comprometer as tomadas de decisões, visto que o parque foi criado em um modelo 

de cogestão.  

A falta de participação de instituições de diferentes níveis sociais pode ser 

explicada pelo próprio modelo de reuniões adotado pelo conselho. As reuniões do 

conselho gestor do Parque Estadual da Costa do Sol são realizadas a cada vez em 

municípios diferentes, oferecendo a oportunidade de participação de diferentes 

                                                           
17 Bairro em Arraial do Cabo que foi transformado em parque estadual mesmo com ocupação 
antropomórfica intensa, com aproximadamente 400 unidades habitacionais dentro da unidade de 
conservação. 
18 Espécie que se encontra fora de seu hábitat natural, normalmente não possui predadores e 
ameaça as espécies nativas ao competir pelos mesmos recursos. 
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pessoas em diferentes lugares. Porém isso ao mesmo tempo dificulta a participação 

de quem não reside ou não tem fácil acesso ao local escolhido.  

No ano de 2016 foi decidido no conselho que as decisões sobre qualquer área 

só poderiam ser tomadas mediante a presença e concordância de pelo menos um 

morador daquela área específica. Esta medida tende a diminuir a geração de conflitos 

por meio da consulta e participação da população local, entretanto, ainda não foi 

possível verificar a efetividade de tal ação. 

Outro obstáculo para a implantação de projetos no PECS, além da falta do 

plano de manejo, foi a anulação do convênio entre o Fundo Brasileiro para a 

Biodiversidade (FUNBIO) e o INEA, no que se refere ao Parque Estadual da Costa do 

Sol, pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. O FUNBIO gerenciava os 

recursos oriundos de compensação ambiental dos empreendimentos sujeitos a 

Estudo de Impacto Ambiental (EIA) localizados nos municípios abrangidos pelo 

Parque Estadual da Costa do Sol. Após a anulação do convênio, o FUNBIO ficou 

proibido de repassar ao PECS ou gerenciar qualquer tipo de recurso advindo de 

compensação ambiental19, impedindo a realização de projetos e qualquer tipo de 

melhorias ou infraestrutura no parque. A anulação do convênio não se estende a 

outros parques ou outros setores do INEA, sendo a decisão aplicável apenas ao 

PECS. 

 

2.1.3 Cogestão e gestão participativa 

 

A gestão participativa pode ser vista como “uma maneira capaz de revigorar as 

políticas públicas de modo a transformar a sociedade atual, possibilitando uma maior 

equidade social” (PAIVA; ARAÚJO, 2013, p. 12). A partir dela, a população torna-se 

mais consciente de seus direitos e deveres e passa a exigir que sua voz seja ouvida. 

No entanto, o que muitas vezes é observado, é a fragilidade do discurso da gestão 

chamada de participativa, no qual há a ilusão de participação real, quando esta na 

verdade não acontece (PAIVA; ARAÚJO, 2013). Para Bordenave (1992) é um grande 

erro pensar que a população se sente aliviada por não ter de tomar decisões e que 

                                                           
19 Informações obtidas através das reuniões do conselho consultivo do PECS e por meio de consulta 
à apelação cível nº 0004121-47.2013.8.19.0055 
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prefere transferi-las para outros. A maioria prefere a democracia (BORDENAVE, 

1992). 

Para que a participação ocorra de maneira efetiva, é necessário que a gestão 

e as políticas públicas estejam comprometidas com o bem estar da comunidade e 

capaz de compreender como esta comunidade funciona (PAIVA; ARAÚJO, 2013). 

De acordo com o mesmo autor (BORDENAVE,1992, p. 12), “a participação 

facilita o crescimento da consciência crítica da população, fortalece seu poder de 

reinvindicação e a prepara para adquirir mais poder na sociedade”. Beni (2006) 

corrobora com essa afirmação e destaca que somente por meio do sentimento de 

corresponsabilidade da comunidade mediante a participação nos processos é que os 

resultados positivos poderão surgir. 

Paiva e Araújo (2013) afirmam que só é possível ter sucesso em processos de 

participação se essa ocorrer em dimensões menores, como regiões ou municípios, do 

contrário a participação seria um mito. Bordenave (1992) complementa que a 

participação não consiste apenas na recepção passiva dos benefícios da sociedade, 

mas sim na intervenção ativa da sua construção.  

A comunidade pode e deve influenciar no planejamento e no desenvolvimento 

da atividade turística e da gestão das áreas de conservação, através da força que o 

poder de escolha é capaz de representar, e por meio da real inclusão e participação 

ativa na própria atividade, fazendo com que os gastos e os impactos negativos sejam 

minimizados e as melhorias maximizadas (PAIVA; ARAÚJO, 2013). Entretanto, nem 

sempre esse discurso acontece da maneira que deveria. 

Paiva e Araújo (2013) ainda complementam, afirmando que a participação é 

um processo que não tem fim, está em constante construção e manutenção, não 

sendo possível existir participação suficiente ou terminada. A partir do momento em 

que se imagina que o nível de participação já esteja completo, ele começa a regredir.  

No que se refere à gestão participativa de áreas protegidas, foram constatados 

avanços após o ano 2000, já que alguns documentos legais foram promulgados, tais 

como o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) em 2000 e o Plano 

Nacional de Áreas Protegidas (PNAP) em 2006 (PAIVA; ARAÚJO, 2013). 

De acordo com o SNUC (BRASIL, 2000), é assegurada a participação efetiva 

das populações locais na criação, implantação e gestão das unidades de 



90 
 

conservação, assim como o incentivo às populações locais estabelecerem e 

administrarem UCs. Neste documento, são estabelecidos instrumentos de gestão com 

participação da sociedade civil, como o conselho gestor (consultivos e deliberativos) 

envolvendo vários setores da sociedade. 

É nesse âmbito que surgem as questões referentes às políticas de turismo e 

gestão participativa em Unidades de Conservação, por meio da criação de conselhos 

gestores e outras inclusões sociais como modo de participação. 

Um dos desafios da gestão de áreas protegidas, ambientes naturais e unidades 

de conservação é fazer com que esta esteja aliada às características do ambiente, 

sejam elas sociais, culturais, econômicas ou ambientais, além de responder aos 

conflitos de interesse e as prioridades de cada ator social envolvido. 

Esses desafios estão ligados à maneira como serão administrados os recursos 

naturais e se intensificam no contexto de uma unidade de conservação fragmentada, 

que abrange diversos municípios com situações social, ambiental e econômica 

distintas, como o PECS. Visando administrar esse desafio, foi adotado um modelo de 

gestão colaborativa, conhecido como cogestão. 

Borrini-Feyerabend et. al.(2007) indicam a gestão participativa como um dos 

sinônimos da cogestão, definindo-a como  

 
a situação em que dois ou mais atores sociais negociam, definem e 
garantem dentre eles uma divisão justa das funções de gestão, dos 
direitos e das responsabilidades sobre um determinado território, área 
ou parcela de recursos naturais20 (BORRINI-FEYERABEND et. al., 
2007, p. 1) 

 
 
Já a cogestão de áreas protegidas é definida por Borrini-Feyerabend (1996) 

como a situação em que a instituição responsável pela área protegida, que no caso 

do PECS é o INEA, desenvolve uma parceria com outros atores sociais importantes 

que tenham relação com a área natural, especificando suas funções e 

responsabilidades referentes ao espaço protegido, para tomarem decisões coletivas 

que afetam o interesse de diversos atores sociais. Esses atores podem ser residentes 

locais do interior e do entorno do parque, membros de organizações não 

                                                           
20 Tradução da autora 
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governamentais, órgãos públicos como prefeituras e secretarias, e membros da 

iniciativa privada com atuação nas áreas envolvidas.  

Leuzinger (2016) complementa as definições de cogestão, indicando que para 

a gestão ter um caráter colaborativo, além das responsabilidades compartilhadas, a 

participação deve ser equitativa. Afirma, também, que a gestão compartilhada poderia 

ser uma solução para as comunidades tradicionais residentes em unidades de 

conservação de proteção integral. Desta forma seria possível evitar o desgaste, o 

custo e os danos que do processo de transferência desses grupos para outras áreas. 

Essa ação pode acarretar em danos irreparáveis à integridade cultural dessas 

comunidades. 

Os guarda-parques entrevistados21 afirmam que a cogestão é um desafio a 

mais para a gestão de uma área fragmentada como o PECS. Entretanto, ainda não 

há divisão real de funções e responsabilidades de forma a concretizar a cogestão.  

 

2.2 MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 

 

2.2.1 Caracterização do município 

 

O município de Armação dos Búzios está localizado na porção sudeste do 

Estado do Rio de Janeiro, na região das Baixadas Litorâneas, pertencendo também à 

região turística da Costa do Sol, de acordo com a figura 5. A região é conhecida pelos 

vários municípios com praias consideradas paradisíacas, que atraem milhares de 

turistas todos os anos. 

Búzios faz limite com o município de Cabo Frio e o oceano atlântico. Com 

população aproximada de 32.260 habitantes e área aproximada de 70,278 km² (IBGE, 

2017), o município possui uma porção continental e uma peninsular. Em função de 

sua formação geológica, a linha de contorno do município é irregular, possibilitando a 

existência de mais de 20 praias com características distintas. Tendo mar, com ou sem 

ondas, em todo o entorno do município, o público atraído é o muito diversificado. 

                                                           
21 Entrevistas realizadas entre outubro de 2016 e setembro de 2017, com guarda-parques de 
diferentes setores. 
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Figura 5: Localização do município de Armação dos Búzios, RJ. 

 

Fonte: CEPERJ. Acesso em novembro de 2017.  

 

A variedade de características singulares nas áreas de Búzios facilita a prática 

de diversos esportes terrestres, aquáticos e náuticos, contribuindo para o 

fortalecimento do turismo local (BARBOSA, 2003). 

 

2.2.2  Armação dos Búzios e sua história 

 

A história do município de Armação dos Búzios se inicia por volta de 1501, com 

a expedição naval realizada pelos portugueses que, recém-chegados ao Brasil, 

partiram para o reconhecimento do território. De acordo com Cunha (1996), o território 

buziano do século XVI era ocupado por índios tupinambás que sobreviviam por meio 

da pesca, da caça e cultivo de mandioca e milho.  
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De acordo com a Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios (2016), o 

primeiro nome dado pelos portugueses para esse local foi “Ponta dos Búzios”, em 

função da quantidade de conchas de moluscos nas praias da região.   

Como a região faz parte da rota das baleias jubarte, e sendo a pesca a principal 

atividade durante muito tempo, a caça às baleias tornou-se uma opção econômica 

para os moradores da pequena vila. A construção da Armação das Baleias de Búzios 

– local onde se extraía o óleo das baleias caçadas para exportação e para a 

iluminação da cidade – fez com que a caça a esses animais se intensificasse -  dando 

origem à aldeia de Armação dos Búzios, que surgiu somente no século XVIII.  

As baleias eram levadas para o lugar hoje conhecido como Praia da Armação, 

e seus ossos eram jogados na praia ao lado, que ficou conhecida como Praia dos 

Ossos (PMAB, 2017). Atualmente a Praia dos Ossos é frequentada por banhistas e 

alguns mergulhadores interessados em procurar os restos de ossos de baleia. 

Sales (2010) comenta que, com o final do ciclo de pesca das baleias, por volta 

de 1768, alguns grupos humanos ocuparam e tomaram posse de áreas próximas ao 

antigo estabelecimento baleeiro, com pequenas propriedades rurais. A área foi, então, 

destinada à lavoura, criação de gado e atividades de grandes fazendas, e teve sua 

economia baseada na agricultura de pequena escala durante um longo período 

(BARBOSA, 2003). Há, também, evidências da presença de quilombos nas áreas 

interiores do território de Búzios até meados do século XIX. 

Armação dos Búzios passou por ciclos econômicos significativos durante os 

séculos XIX e XX, como a produção de sal, pesca de arrasto e lavoura de bananas, 

mas a grande mudança se iniciou por volta de 1950, com a construção da atual 

Avenida Bento Ribeiro Dantas, que atravessa quase toda a extensão do município. 

Foi nesse período que a cidade começou a ser apreciada por representantes da elite 

carioca e paulista e começaram a surgir as primeiras casas construídas por veranistas 

em Búzios, concentradas principalmente nas praias de Manguinhos, Armação e 

Canto. Também foram conquistadas melhorias na infraestrutura urbana, que até então 

era precária (PMAB, 2017; BARBOSA, 2003). 

É possível dizer que houve um maior interesse pela vila de Armação dos Búzios 

após o presidente da companhia aérea Cruzeiro do Sul, Bento Ribeiro Dantas, 

construir sua casa na praia de Manguinhos. Até aquele momento, Búzios era um local 
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bem simples e com poucos serviços públicos disponíveis, dependente da 

administração e dos recursos do município de Cabo Frio. 

Foi esse local simples que recebeu Brigitte Bardot, uma importante atriz de 

cinema, em 1964, quando veio ao Brasil em férias. A presença de uma estrela do 

cinema francês em Búzios foi noticiada internacionalmente e despertou a atenção 

mundial para a região, que passou a figurar entre os destinos turísticos internacionais, 

atraindo principalmente visitantes franceses, argentinos e chilenos. Ainda hoje é 

possível encontrar referências à atriz em diversos pontos da cidade e no material de 

divulgação do município. 

A população carioca começou a buscar mais intensamente por destinos 

litorâneos a partir da construção da rodovia BR-101 e da Ponte Rio-Niterói, ambas na 

primeira metade da década de 1970 (FRATUCCI, 2005). A construção da Ponte e a 

permanência de Brigitte Bardot impulsionaram definitivamente o turismo em Armação 

dos Búzios, assim como a ocupação do município. 

Barbosa (2003) afirma que a cidade passou a se desenvolver efetivamente 

como turística no final dos anos de 1970, quando os argentinos, fugindo de uma crise 

econômica em seu país, chegaram a Búzios, compraram propriedades e 

estabeleceram comércio e residências. Há, frequentemente, muitos argentinos na 

cidade, como turistas e como proprietários de estabelecimentos hoteleiros e 

restaurantes. 

Com o crescimento exponencial da quantidade de turistas e veranistas em 

Búzios a partir da década de 1970, foi possível observar uma série de mudanças 

sociais, econômicas, ambientais e políticas, principalmente ligadas à especulação 

imobiliária. Com a intenção de se beneficiarem do turismo que ocorria na região, foram 

abertas diversas pousadas, hotéis, resorts, restaurantes, bares, empresas de passeio 

náutico, lojas de souvenires, dentre muitos outros equipamentos voltados direta ou 

indiretamente para a atividade turística, transformando o espaço do município. 

Nesse processo, parte da população passa a alugar suas casas para veranistas 

ou a vendê-las, mudando-se para longe do centro, em função do alto custo de vida. 

Grandes áreas são compradas das famílias nativas, ou invadidas para serem loteadas 

posteriormente.  
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Assim inicia-se a ocupação da periferia da cidade, tanto pelos moradores 

antigos, que não têm mais condições de se manter perto do centro, na maioria 

pescadores artesanais, quanto por pessoas de fora, que buscavam oportunidades de 

negócios, como foi o caso dos argentinos na década de 1970. 

O único bairro da parte peninsular de Búzios que ainda é ocupado 

predominantemente por nativos é a Vila Caranga22, e muitos enfrentam processos 

judiciais para obter título de propriedade das terras, pois grandes áreas sofreram 

invasões de posseiros e especuladores (BARBOSA, 2003). 

O crescimento econômico local, proporcionado em grande parte pelo turismo, 

despertou o desejo da população local, dos proprietários de terra e donos de casas 

de veraneio pela emancipação do município. Iniciou-se, então, a luta pelo 

desenvolvimento socioeconômico de Búzios sem intermediação do município de Cabo 

Frio.  

Essa condição só foi alcançada em 1995, após quase dez anos de tramitação 

do processo. A vila deixou de ser distrito e passou a município, administrando seus 

próprios recursos e planejando suas atividades, principalmente no que diz respeito ao 

turismo. 

Após a emancipação, o município de Búzios passou por uma explosão de 

crescimento, muitas vezes desordenado, e assumiu um padrão mais urbano, inclusive 

com muitas ocupações irregulares em áreas de proteção ambiental. Foram 

construídas casas, condomínios e conjuntos habitacionais luxuosos, a maioria nas 

faixas litorâneas, desencadeando um processo de privatização das praias  (SALES, 

2010). 

 A atividade turística teve papel fundamental no crescimento do município ao 

longo destas décadas, tanto que, apesar de atualmente a principal fonte de sua 

arrecadação ser a construção civil e o setor de serviços, o turismo ainda é a atividade 

que mais gera empregos e ajuda a desenvolver a economia local, principalmente após 

a diminuição nos repasses dos royalties do petróleo em quase 40% no ano de 2015 

(G1, 2015). André Granado, prefeito de Búzios, informa que o repasse dos royalties 

chegou a diminuir em mais de 50% em apenas um mês (PMAB, 2015). Já no ano de 

                                                           
22 Com a criação do Parque Estadual da Costa do Sol, o bairro Vila Caranga foi totalmente 
contornado pela unidade de conservação, exceto pela sua entrada na avenida José Bento Ribeiro 
Dantas. 
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2017, de acordo com o jornal local Prensa de Babel (2017), houve aumento de quase 

20% nos repasses. 

No ano de 2016, com a divulgação do Mapa do Turismo no Brasil, o município 

recebeu nota máxima em avaliação do Ministério do Turismo, em razão da boa 

infraestrutura e capacidade de atrair turistas nacionais e internacionais. Dessa forma, 

Armação dos Búzios ficou mais ainda em evidência no cenário turístico nacional e 

internacional, tendo como principais atrativos as belezas naturais. 

Possui mais de 20 praias, serras e diversas trilhas e, com parte de seu território 

transformado em parque estadual, teve a necessidade de operar alterações tanto nas 

políticas de meio ambiente e turismo, quanto nas relações entre população, órgãos 

ambientais e prestadores de serviços. Contudo, a criação de uma unidade de 

conservação pode acarretar na consolidação de mais um produto turístico local. 

 

2.2.3 Unidades de conservação em Búzios 

 

Com o aumento da especulação imobiliária e do fluxo turístico nas áreas 

naturais do município, principalmente próximo às praias, o meio ambiente local 

começou a sofrer os impactos negativos. A perda de vegetação nativa e de espécies 

endêmicas era algo constante e, no ritmo em que o desmatamento estava evoluindo, 

em um período não muito longo de tempo já não seria mais possível conciliar a 

conservação dos recursos e o desenvolvimento local, visto que o turismo é a atividade 

que mais gera empregos no município e as belezas naturais são o principal motivo da 

visitação. 

Para proteger os recursos naturais do município da especulação imobiliária 

crescente, foi criada, no ano de 1988, a APA da Azeda/Azedinha, por meio da Lei nº 

086 de agosto de 1988, primeira unidade de conservação do município de Armação 

dos Búzios. No ano de 1991, o decreto municipal nº 1.751 criou a Reserva Ecológica 

do Tauá. 

Como Búzios se emancipou de Cabo Frio em 1995, e a lei do SNUC veio a ser 

promulgada no ano de 2000, as duas unidades de conservação criadas até então não 
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obtiveram muito apoio, nem fiscalização por parte do poder público, sendo defendidas, 

sobretudo, por iniciativas de ambientalistas locais. 

Búzios também tem parques municipais legalmente criados e que nunca foram 

implantados, como o Parque da Lagoinha e o Parque da Lagoa de Geribá (CARDOSO 

JR et al, 2011). 

Em 2002, foi criada a Área de Proteção Ambiental do Pau-Brasil (APAPB), com 

o objetivo de proteger os remanescentes de Mata Atlântica, manguezais, restinga, 

ilhas, dunas e aspectos geológicos. Esta veio a ser a primeira UC do município 

efetivamente implementada. 

Criada pelo Decreto Estadual nº 31.346, de 6 de junho de 2002, a APAPB 

abrangia partes dos municípios de Cabo Frio e Búzios, sendo que neste último 

estendia sua proteção para algumas ilhas e praias, dentre elas José Gonçalves, 

Caravelas, Tucuns e Emerências (INEA, 2017). 

No ano de 2003, o Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC), tombou 

provisoriamente algumas áreas do município de Armação dos Búzios em razão das 

suas belezas cênicas, somada às suas características ambientais, que fazem com 

que o município seja um dos polos turísticos mais importantes do país (INEPAC, 

2003). O tombamento visa salvaguardar dois trechos do litoral, compostos por costões 

rochosos, vegetação nativa e praias rústicas, sendo eles: 

 

 

Área 1 – Sítio Natural com aproximadamente 7,4 hectares, localizado 
entre o final da praia do Canto, lado oeste, e a enseada da Tartaruga, 
lado leste, contornando o litoral, abrangendo a praia dos Amores, a 
ponta da Cruz e a praia das Virgens e os costões. Área 2 – Sítio 
Natural com aproximadamente 52,2 hectares, compreendendo toda a 
vertente da costa leste do município, entre a Ponta de João 
Fernandes, no extremo norte e a Ilha do Boi, no extremo sul. Inclui 
todo o promontório do Cabo Búzios, contornando o litoral, abrangendo 
a Ponta do Boqueirão, a Ponta Criminosa, a Praia Brava, a Ponta do 
Olho de Boi, a Ponta Grossa, o Saco do Forninho, a Ponta do Forno, 
a praia do Forno, a praia da Foca, a Ponta da Lagoinha, e os costões 
rochosos entremeados por pequenas praias rústicas (INEPAC, 2003). 

 

 

Em 2006 foi aprovado o Plano Diretor de Armação dos Búzios. O documento 

afirma que “as estratégias relativas à preservação ambiental e cultural visam proteger 

http://200.20.53.3:8081/Portal/Agendas/BIODIVERSIDADEEAREASPROTEGIDAS/UnidadesdeConservacao/INEA0018634
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como patrimônio os atributos ambientais, ecológicos e cênicos do município e 

transformar Armação dos Búzios em uma cidade referência da preservação do meio 

ambiente” (FGV/PMAB, 2006). 

Contudo, apesar do claro interesse em proteger as áreas naturais do município, 

o simples ato de criar unidades de conservação não funciona para a proteção efetiva. 

A assinatura de documentos que instituem parques, sem a devida fiscalização, 

estudos ou projetos que viabilizem a sua manutenção no futuro costumam levar ao 

fracasso da iniciativa. 

Em 2011, com a criação do Parque Estadual da Costa do Sol, parte das 

unidades de conservação anteriores foi transformada em área de proteção integral. A 

parte das APAs que não foi transformada em parque atua como zona de 

amortecimento23 do PECS. Com a criação do parque, o plano de manejo da APAPB 

está sendo revisto e não há previsão de término, visto que este depende da conclusão 

do plano de manejo do PECS. 

No município de Búzios, o PECS ocupa, atualmente, o total de 13 áreas, sendo 

oito ilhas. Como as ilhas possuem pouca atividade turística e relação com os atores 

sociais pesquisados, não configuram alvo desta pesquisa. As cinco áreas estudadas 

(conforme figura 6), englobam áreas turísticas importantes como a Serra das 

Emerências, as praias de José Gonçalves, Forno, Azeda, Azedinha, Amores, Foca, 

Lagoinha, Olho de Boi, Tucuns, Brava, Tartaruga e Canto. É válido ressaltar, que o 

memorial descritivo que consta no decreto de criação do parque indica que, com 

relação às praias, seus limites são a linha de costa, ou seja, nenhuma área de mar faz 

parte do território do parque no município de Búzios. 

O memorial descritivo do parque é um documento anexo ao decreto de criação, 

que indica as coordenadas de cada ponto-limite do PECS. Entretanto é possível 

encontrar erros nestas marcações, que apontam posições incoerentes no mapa, 

indicando certa pressa ou descuido ao elaborar o documento.  

 

                                                           
23 área estabelecida ao redor de uma unidade de conservação com o objetivo de filtrar os impactos 
negativos das atividades que ocorrem fora dela, como: ruídos, poluição, espécies invasoras e avanço 
da ocupação humana, especialmente nas unidades próximas a áreas intensamente ocupadas (O 
ECO, 2014). 

http://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/28754-o-que-e-uma-zona-de-amortecimento/especial/27099-o-que-sao-unidades-de-conservacao
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Figura 6: Limites do Parque Estadual da Costa do Sol no município de Armação dos 

Búzios 

 

Fonte: Google Earth; marcações da autora 

 

Quanto ao tombamento pelo INEPAC, este não possui data para tombamento 

definitivo. O PECS agrega totalmente a área 1, e parcialmente a área 2, a partir da 

praia Brava, conforme figura 7. 
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Figura 7: Área tombada pelo INEPAC - Búzios 

 

Fonte: Google Earth Pro. Marcações da autora. 

 

 

2.3 TURISMO EM BÚZIOS E NO PARQUE ESTADUAL DA COSTA DO SOL 

 

2.3.1 Atividade turística em Armação dos Búzios 

 

A visita da atriz Brigitte Bardot chamou a atenção do mundo para a antiga vila 

de pescadores, incentivando pessoas de maior poder aquisitivo a conhecer o lugarejo. 

Com isso, Búzios adaptou-se para receber turistas de alto poder aquisitivo e 

estrangeiros, denominados pela população local como “turistas classe A” ou “turistas 

de qualidade24”, e criou políticas para assegurar que o desenvolvimento turístico do 

município ocorresse dentro destas diretrizes tidas como “de qualidade”.  

Durante 30 anos, o município criou políticas públicas para atrair turistas e esse 

foi o público que o município recebeu: turistas dispostos a pagar pelo luxo e o glamour 

                                                           
24 Há muita discussão em torno do uso destes termos. “Qualidade” é uma característica subjet iva não 
aplicável à essência do ser humano. 
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que a cidade ostentava. Atualmente o município atrai diversos tipos de turista, de 

diferentes lugares do Brasil e do mundo, que buscam diferentes experiências. 

O município dispõe de uma ampla rede hoteleira, que acolhe turistas que 

desejam hospedagem em locais mais simples como hostels e pousadas, e também 

os que procuram estabelecimentos mais sofisticados como resorts. A Secretaria de 

Turismo do Município não sabe informar, ao certo, quantos leitos o município possui, 

e consequentemente qual a capacidade de visitantes que o município suporta, em 

função da grande quantidade de estabelecimento hoteleiros não cadastrados e casas 

de veraneio disponíveis para aluguel. 

Com a popularização de Búzios como destino turístico, a atração de um público 

mais variado, diferindo daquele idealizado turista “classe A”, e a ‘invasão’ do chamado 

“turismo de massa” na década de 1970 (MAIO, 2006b), iniciou-se uma urbanização 

descontrolada, seguida por especulação imobiliária que ocupou grande parte do 

município, principalmente no território peninsular (SALES, 2010).  

A atividade turística, a partir da década de 1970, se fez tão intensa em Búzios 

de forma desordenada, e com insuficiência de políticas de turismo, que além de mudar 

a vida local, expulsando moradores das áreas de especulação imobil iária, provocou 

aumento na quantidade de lixo e hostilidade de parte da população em relação aos 

turistas. A importância da ordenação da atividade turística no município foi confirmada 

com a concretização do Plano Diretor Municipal em 2006, com destaque para as 

políticas públicas voltadas para o ordenamento do território. O plano incentiva o 

desenvolvimento de atividades na parte continental do município, como forma de 

descentralizar a oferta de serviços, e, consequentemente, o fluxo turístico.  

Ao considerar que o município possui pouco mais de 30 mil habitantes, e que 

em épocas de alta temporada o fluxo chega a 100 mil pessoas (SILVA, 2017), é 

inevitável que ocorram conflitos em muitas áreas, principalmente devido à competição 

por recursos. De acordo com moradores entrevistados durante a pesquisa25, os 

mercados ficam desabastecidos, há filas de espera nos postos de gasolina, carros 

estacionados em locais não permitidos, falta água e há lixo espalhado pela cidade. 

                                                           
25  Seis moradores, entrevistados no período de dezembro de 2016 a abril de 2017 
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De acordo com o Convention & Visitors Bureau de Armação dos Búzios26, o 

município possui aproximadamente 500 meios de hospedagem, sendo que destes, 

apenas 70 possuem CADASTUR. Sem maiores informações sobre quem são e 

quantos são os prestadores de serviço ligados direta ou indiretamente com o turismo 

no município, a tarefa de ordenar e controlar a atividade se torna ainda mais complexa.  

Para a secretaria de turismo de Armação dos Búzios, o turista que frequenta o 

município procura principalmente as praias. Destes, não é possível identificar qual 

quantidade também se interessa por elementos naturais e visita áreas do PECS.  

As atividades turísticas desenvolvidas no município são variadas. É possível 

encontrar atividades aquáticas e náuticas como passeios de barco, mergulho, kitesurf, 

surf, windsurf, entre outros. Búzios também dispõe de mais de vinte praias, trilhas e 

uma vida noturna agitada, que se concentra na Rua das Pedras, uma das principais 

áreas turísticas da cidade. 

Em Búzios, o turismo é capaz de mudar completamente o ritmo de vida da 

população, principalmente no período do verão. É muito perceptível também como a 

sazonalidade afeta as atividades do município. Entre o Natal e o Carnaval tem-se o 

período de alta temporada, época em que muitas famílias garantem parte da sua 

renda anual por meio do aluguel de suas casas para veranistas. Na maior parte do 

ano, algumas ruas chegam a ficar desertas devido à superioridade da quantidade de 

casas de uso temporário em comparação com as de residência permanente 

(BARBOSA, 2003). 

Historicamente, a ocupação de Armação dos Búzios começou pela parte 

costeira e peninsular do município, pois facilitava atividades tradicionais de pesca, 

visto que era uma vila de pescadores. Com o passar dos anos, a melhoria nos 

acessos, a construção de casas de veraneio e a ascenção de Búzios como destino 

turístico internacional, muitas propriedades de populações tradicionais foram vendidas 

por valores muito abaixo do mercado, fazendo com que essas populações se 

mudassem para as áreas menos valorizadas do município: a parte continental. 

Dessa maneira, a parte continental é considerada pobre e menos desenvolvida, 

enquanto a parte peninsular foi dominada por grandes empresários com recursos para 

                                                           
26 Informação obtida durante palestra do presidente do Convention Bureau, no evento TecTur, 
realizado em novembro de 2016.  
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investirem no turismo, por meio da construção de hotéis e resorts em locais de praia 

privilegiados. 

Essa divisão entre parte desenvolvida e não desenvolvida de Búzios fica clara 

quando são analisados os mapas turísticos do município, conforme as figuras 8 e 9.  

 

 

 

Figura 8: Mapa turístico de Búzios 127 

 

Fonte: Tourshop. Acesso em setembro de 2017.  

 

 

 

 

 

                                                           
27 TourShop é uma empresa de turismo receptivo do município de Armação dos Búzios cujo 
proprietário é o atual Secretário de Turismo 
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Figura 9: Mapa turístico de Búzios 2 

 

Fonte: CAMINOS, 2016. Acesso em novembro de 2017. 

 

 

 

As figuras 8 e 9 mostram apenas os atrativos da parte peninsular do município, 

excluindo a parte continental, que tem inegavelmente um caráter mais rural, ainda que 

também tenha praias e atrativos considerados turísticos. Tais mapas turísticos, 

disponíveis no centro de visitantes do município, além de não mencionarem o Parque 

Estadual da Costa do Sol, também acabam por induzir o turista a frequentar apenas 

determinada parte do território, centralizando o fluxo. 

Não há dados disponíveis sobre a quantidade e o perfil dos turistas que 

frequentam o Parque Estadual da Costa do Sol nem na secretaria de turismo de 

Búzios, nem no INEA, devido à falta de agentes fiscalizadores. 
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2.3.2 Turismo no Parque Estadual da Costa do Sol 

 

O INEA, por meio do Decreto nº 42.483 de 27 de maio de 2010, estabeleceu 

algumas diretrizes para o uso público nos parques estaduais sob sua administração. 

Esse documento indica que as atividades permitidas no interior das unidades de 

conservação são: 

I - visitação para lazer e recreação; 

II - esportes de aventura; 

III - esportes radicais; 

IV - turismo de aventura; 

V - ecoturismo; 

VI - educação ambiental; 

VII - interpretação ambiental; 

VIII - pesquisa científica; 

IX - atividades artísticas de fotografia, filmagem e artes plásticas; e 

X - outras atividades compatíveis com os propósitos e objetivos dos parques 

estaduais, a critério do INEA 

 

As atividades citadas acima são consideradas como de baixo impacto, por 

focarem na relação com a natureza, ao invés do uso direto dos recursos, e todas elas 

ocorrem no Parque Estadual da Costa do Sol.  

A visitação para lazer e recreação é a mais comum, principalmente por algumas 

partes da unidade de conservação serem constituídas por praias, em grande parte de 

fácil acesso. Outra atividade bastante comum é a caminhada por trilhas, com diversos 

níveis de dificuldade. Um guia local, descendente de caiçaras, indica que há pelo 

menos vinte trilhas utilizáveis turisticamente, e muitas outras que são utilizadas 

apenas pela população local e pelos pescadores como atalhos para locais de pesca28. 

                                                           
28 Entrevista realizada em 26 de abril de 2017 
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As atividades de “turismo de aventura”, consideradas como subgrupos do 

ecoturismo, também podem ser encontradas no PECS em forma de escalada, 

montanhismo, kitesurf29, parapente e voo livre. 

As atividades de educação e interpretação ambiental são realizadas por meio 

de projetos do INEA e de ONGs da região em parceria com escolas e cursos técnicos, 

promovendo o conhecimento sobre a unidade de conservação para os alunos e 

capacitando professores para atuarem na difusão desse conhecimento. 

A pesquisa científica é permitida pelo SNUC e para ser realizada em unidade 

de conservação estadual necessita de autorização do órgão ambiental responsável. 

As pesquisas realizadas no Parque Estadual da Costa do Sol tratam quase que 

exclusivamente das ciências naturais, sendo raros os casos de pesquisas no âmbito 

social ou de gestão. 

Quanto às atividades artísticas de fotografia, de filmagem e artes plásticas, o 

Conselho Municipal de Turismo indica30 que são atividades que têm crescido nos 

últimos anos. Há cada vez mais procura por lugares dotados de belezas cênicas para 

fotografias e filmagens de casamentos e outros eventos sociais. Em função das 

paisagens, boa parte dessas atividades é realizada no interior da unidade de 

conservação. Os participantes do COMTUR inclusive apostam nesse segmento de 

eventos sociais para amenizar os efeitos da sazonalidade nos empreendimentos do 

município. 

Entretanto, com o tamanho e a configuração geográfica do PECS, somados à 

falta de agentes de fiscalização, há muitas atividades que são desenvolvidas no 

interior da área protegida e que não são permitidas pelo órgão responsável pela sua 

gestão. 

Apesar de configurarem como atividades proibidas, a pesca e a caça/captura 

de animais silvestres ainda são vistas com certa frequência. A pesca pode ser dividida 

em duas categorias: 1) praticada por turistas, muitas vezes sem ter informação sobre 

a unidade de conservação e suas proibições; 2) pesca artesanal praticada por 

                                                           
29 Apesar das áreas de água não construírem áreas de parque, as atividades ali desenvolvidas 
causam impactos diretos em seu entorno, contornado por unidade de conservação. 
30 Por meio de consulta a atas das reuniões realizadas no ano de 2017. 
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moradores e pescadores que a consideram como atividade tradicional e que utilizam 

as trilhas menos conhecidas para acessar os lugares mais afastados. 

Outra atividade proibida encontrada em áreas do parque é o chamado 

“acampamento selvagem”. Muitas vezes, nesses campings, os turistas utilizam 

fogueiras e churrasqueiras, que, por qualquer descuido, podem provocar incêndios e 

causar danos à fauna, à flora e colocar em risco a vida dos envolvidos. 

Passeios com qualquer tipo de veículos motorizados também são proibidos em 

muitas áreas. Em alguns lugares específicos, é possível estacionar dentro da UC, 

observando uma série de normas. Entretanto, é possível encontrar empresas que 

vendem passeios de buggy, bugre e jipes e atuam em algumas das áreas não 

permitidas. Também é possível encontrar atividades de motocross em trilhas. Essas 

atividades não são permitidas dentro das unidades de conservação, em função da   

poluição que provocam, ruídos e outros impactos que produzem. 

De acordo com as diretrizes citadas acima, também precisam ser estabelecidos 

sistemas de registro e controle da visitação, para que seja possível quantificar o fluxo 

de visitantes, e identificar seu perfil, sua opinião e expectativas. 

Atualmente o INEA não possui nenhum tipo de controle ou ordenamento da 

visitação. Todos os projetos e ações estão sendo pensados para após a divulgação 

do plano de manejo, que não tem previsão para ser finalizado. Na ausência do plano, 

deveria ser elaborado um plano provisório de uso público, visando minimizar impactos 

causados pela visitação. No Parque Estadual da Costa do Sol, na falta de um plano 

provisório de uso público, as situações mais urgentes são resolvidas por meio de 

reuniões entre os interessados ou pela Câmara temática de Uso Público. 

Com o objetivo de adequar a visitação aos critérios da sustentabilidade, o 

Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2006), por meio do documento intitulado 

“Diretrizes para visitação em áreas protegidas”, indica alguns princípios para a 

visitação em áreas protegidas que devem ser observados durante o seu processo de 

planejamento e gestão. Alguns desses princípios serão relacionados a seguir com o 

modelo atual de visitação no Parque Estadual da Costa do Sol. 

A visitação deve estar de acordo com os objetivos da unidade de conservação. 

Tais objetivos são descritos no plano de manejo, documento que o PECS ainda não 

possui, mas que, de um modo geral, são definidos no texto do SNUC. O planejamento 



108 
 

também deve prever todas as atividades de visitação que podem ser realizadas no 

interior da UC. Entretanto, além do INEA afirmar que a região do parque tem uma 

vocação natural para o turismo, o SNUC permite que a categoria Parque Estadual seja 

aberta à visitação desde que suas premissas sejam aceitas por meio de aprovação 

no conselho consultivo do parque e por meio da Câmara Temática de uso público.  

Segundo o órgão ambiental gestor da unidade de conservação, a visitação 

deve ser vista como um instrumento para despertar a consciência sobre a importância 

da conservação dos ambientes naturais, independentemente do tipo de atividade que 

está sendo realizada no interior da unidade de conservação. Para isso, deve-se 

aproximar a sociedade e a natureza, visto que não há interesse em proteger aquilo 

que não se conhece. Muitas áreas do PECS não estão sinalizadas como unidade de 

conservação, mesmo sendo áreas de praia com fluxo turístico considerável. Sem a 

devida informação, tanto de indicação da UC quanto comportamental, não será 

possível atingir o objetivo de sensibilizar o público sobre a conservação dos recursos, 

principalmente quando se leva em consideração que estes são os produtos turísticos 

geradores de emprego e renda. 

O documento ainda indica que a visitação deve possibilitar o acesso de todos 

os segmentos sociais à UC de maneira democrática. Entretanto, a partir do momento 

em que o Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) de Armação dos Búzios, que é 

composto por organizações públicas e privadas, mas sem participação da maioria da 

comunidade local, busca para o município turistas com alto poder aquisitivo para 

usufruir apenas da parte peninsular do município, considerada desenvolvida, o acesso 

democrático é colocado em cheque. Primeiro pela falta de informação sobre a unidade 

de conservação, e segundo em função dos altos preços praticados pelos prestadores 

de serviço locais, com a intenção de segmentar a demanda. 

O planejamento deve prever uma infraestrutura mínima para que a visitação 

possa se desenvolver. Em se tratando de unidades de conservação que atraem fluxo 

turístico apenas após a sua criação, essa premissa parece válida. Entretanto as 

diretrizes do MMA não levam em consideração a visitação que já existia antes da 

criação de uma UC como é o caso do PECS. A atividade turística já era intensa nessas 

áreas e o município já possuía alguma infraestrutura, que possibilitou que o turismo 

se desenvolvesse de maneira desordenada. No momento, o INEA e a Secretaria de 

Turismo de Armação dos Búzios estão realizando estudos de capacidade de carga 
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para tentar controlar a visitação nas áreas de praia que possuem um fluxo intenso, e 

nas trilhas, para que os impactos negativos sejam minimizados. 

O MMA (2006, p. 13) também indica que “a visitação é uma alternativa de 

utilização sustentável dos recursos naturais e culturais”. Levando em consideração 

que em Búzios grande parte do território foi transformado em unidade de conservação 

com o objetivo de frear a especulação imobiliária, e que os recursos naturais e 

culturais do município são também seus produtos turísticos, a visitação, ao invés da 

atividade construtiva desenfreada, se aproxima das ideias de sustentabilidade, desde 

que seja uma atividade planejada e controlada. 

A visitação também deve contribuir para o desenvolvimento econômico e social 

das comunidades locais. Para isso, é necessário que a população conheça o parque 

e faça parte das suas ações, participando da gestão e do planejamento das atividades. 

Essa participação pode ser feita por meio das reuniões do conselho gestor do PECS 

e de outras ações desenvolvidas localmente. 
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3 CONFLITOS E RELAÇÕES SOCIOAMBIENTAIS NO PARQUE ESTADUAL DA 

COSTA DO SOL 

 

3.1 A POPULAÇÃO LOCAL E O TURISMO 

 

A relação entre moradores e turistas pode ser influenciada por uma gama de 

fatores, conforme mencionado no primeiro capítulo. A quantidade de turistas que 

frequentam o local, a distância entre as culturas e o seu contexto histórico são alguns 

fatores importantes que influem nessas relações e suscitam a questão de até que 

ponto o turismo é responsável pelas mudanças socioculturais ocorridas nessas 

comunidades. 

Brandemburg (2010) indica que o crescimento das comunidades ocorria no 

entorno de igrejas, pois estas representavam um importante local de interação social, 

ensino, lazer e manifestações culturais. Em Búzios não foi diferente. Quando o 

município era uma pequena vila de pescadores, as únicas casas existentes ficavam 

próximas à Igreja de Sant’Anna. Antes de sua urbanização, as trilhas que hoje são 

utilizadas para o turismo eram utilizadas para o deslocamento dos moradores entre 

as casas do vilarejo. Os caiçaras31, denominação atribuída à comunidade nativa local, 

também utilizavam estas trilhas como acesso aos seus tradicionais lugares de pesca 

e caça. 

Por muito tempo Búzios foi um lugar tranquilo, até que o crescimento do 

chamado turismo de massa fez com que a localidade passasse por uma grande 

transformação. Caroso e Rodrigues (1998) afirmam que o turismo é uma “forma de 

expansão sobre os espaços, as estruturas sociais, a cultura, os meios de produção e 

a subjetividade dos indivíduos”. Em grande parte dos lugares onde o turismo ocorre, 

não raramente, a população passa por grandes mudanças, sejam elas culturais, 

ambientais ou sociais, na busca de se adequarem ao novo modo de vida e ao mercado 

turístico. Com a possibilidade de acesso a novos postos de trabalho e ganhos com 

esta atividade, diversas pessoas não-nativas se mudaram para Búzios e lá se 

                                                           
31 Comunidade tradicional que habita o litoral sul e sudeste do Brasil. 
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instalaram, construindo e criando empreendimentos o que ocasionou uma 

transformação nos espaços físicos e na estrutura social do município. 

Desde então, a quantidade de turistas veio aumentando continuamente, e a 

atividade turística que se observa hoje no município não é apreciada por grande parte 

dos residentes. Segundo depoimento de um morador local32, “Búzios sofreu um 

choque cultural do qual jamais se recuperou, após os milionários chegarem na aldeia 

com falsas promessas de desenvolvimento porque tinham poder aquisitivo muito 

maior e ostentavam um estilo de vida completamente diferente da população local”. 

Este mesmo morador relatou que “muitos nativos foram iludidos e venderam suas 

propriedades, que hoje valem milhões, a preço de banana”.  

A venda de propriedades e a mudança das famílias para áreas mais afastadas 

do centro da cidade, onde o turismo já ocorria com maior intensidade, aconteceu 

também em função do crescimento da atividade turística e seus efeitos na população 

local, por meio de mudanças sociais e econômicas (CAROSO; RODRIGUES, 1998). 

Não raras as vezes, a população não consegue acompanhar os padrões de 

modernidade impostos pela nova lógica econômica e social.  

Muitos outros moradores simplesmente foram expulsos de suas propriedades 

por meio de ameaças, pois as áreas eram objeto de desejo de especuladores 

imobiliários. Com isso, hoje tem-se mansões, resorts e pousadas à beira da praia, que 

atraem grande quantidade de turistas todos os anos. 

É possível afirmar que o tipo de turismo que se desenvolve principalmente no 

município teve um papel muito importante nas mudanças das relações sociais em 

Búzios, sendo, ainda, um dos principais causadores de conflitos na região. Para um 

morador de Búzios, nascido e criado no local, que pôde acompanhar de perto as 

mudanças ocorridas,  

 
 
o maior erro de Búzios foi buscar modernidade. Quando o que Búzios 
tinha era exótico, diferente e de difícil acesso, éramos a Meca para 
grandes celebridades. Hoje temos quantidade [de turistas] e não 
temos qualidade. Atendemos os anseios de um turismo que quer muito 
e paga pouco, e estamos nos desdobrando para manter as aparências 
de polo turístico internacional (Morador de Búzios, prestador de 
serviços de turismo, entrevistado em abril de 2017). 
 

                                                           
32 Em entrevista realizada em abril de 2017. 
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Os conflitos podem apresentar diferentes graus, que variam de acordo com 

alguns aspectos. Entre eles está a visão que a população tem dos turistas, resultante 

de contatos anteriores. Quando as experiências não são positivas, a população tende 

a ficar hostil com os turistas, não desejando a sua presença, como no depoimento de 

uma moradora de Búzios: 

 
 
Mais um feriado em que somos invadidos por uma massa de gente 
mal educada. Jogam de tudo pela janela do carro. Com o mato seco, 
as pontas de cigarro estão causando incêndios severos. Me 
desculpem, mas o que nós recebemos aqui não dá nem para 
classificar como gente, quem dirá como turistas. Eles vão embora e 
largam a imundície para os moradores (Moradora de Búzios há sete 
anos, entrevistada em maio de 2017). 

 
 

Atualmente, nas áreas do PECS, também é possível encontrar conflitos entre 

moradores e turistas. De acordo com guia de turismo local33, moradores locais 

derrubaram vários cactos em uma trilha, para dificultar a passagem dos visitantes, 

com o objetivo de fazê-los desistir de percorrerem aquele caminho. Segundo ele, essa 

é uma questão irônica, principalmente pelo cacto se tratar de uma espécie nativa 

ameaçada. 

De acordo com Barreto (2004), um outro fator que influi negativamente é a 

rapidez que ocorre o fenômeno da turistificação. No município de Búzios, as 

alterações ocorreram diluídas em um período entre trinta e quarenta anos, mas por 

outro lado foi um tempo suficiente para alterar completamente a paisagem (Figuras 

10, 11 e 12) e a cultura local. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Morador de Búzios, a favor do parque e da conservação do meio ambiente 
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Figura 10: Orla Bardot (antigo) 

 

Fonte: Revista Viagem e Turismo, 2014. Acesso em setembro de 2017. 

Figura 11: Praia da Armação (antigo) 

 

Fonte: Cultura Buziana, 2012. Acesso em setembro de 2017. 
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Figura 12: Praia da Armação e Orla Bardot (atual) 

 

Fonte: BRASIL, 2013. Acesso em outubro de 2017. 

 

 

A população do município teve de aprender a lidar com a grande quantidade 

de turistas. Então, em detrimento de suas atividades tradicionais, passou a trabalhar 

com atividades ligadas ao turismo, o que transformou o nativo em assalariado ou em 

trabalhador temporário, sem nenhum direito trabalhista. Em Búzios, Barbosa (2003) 

indica que a quantidade de nativos trabalhando com turismo é maior do que nos outros 

setores. É observável principalmente nos pescadores, que antes, durante a baixa 

temporada, utilizavam seus barcos para a pesca e agora, realizam passeios com 

turistas. Muitos destes pescadores também atuam como caseiros em casas de 

veraneio. 

Existem conflitos também devido à competição pelos recursos naturais. O 

turista, hoje, ocupa o mesmo território que, tempos atrás, os nativos utilizavam para 

suas atividades tradicionais. O morador é proibido de realizar suas atividades, 

enquanto é aceita a permanência dos turistas nestas nessas áreas. 
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Cabe lembrar que não se pode generalizar tais ações, visto que, ao mesmo 

tempo em que parte da população local teve sua vida afetada de maneira negativa, 

outra parte conseguiu se adaptar e melhorar a sua qualidade de vida com a atividade 

turística. A questão é que nem todos os moradores conseguem se integrar ao turismo, 

nem manter seus hábitos depois das mudanças por ele ocasionadas. Uma dessas 

mudanças está relacionada ao aumento do custo de vida, devido ao qual muitas 

pessoas tiveram de deixar suas casas e se mudarem para a periferia. O turismo é 

visto como um mal necessário. 

  

3.1.1 População local e Parque Estadual da Costa do Sol 

 

A pesquisa com moradores foi realizada por meio de entrevistas 

semiestruturadas e abertas a partir da indicação de outros entrevistados, utilizando o 

método denominado “bola de neve”, e, também, com moradores escolhidos de 

maneira aleatória durante eventos no município34. Os roteiros de entrevista estão 

disponíveis anexos a este trabalho. 

Os oito moradores indicados por outros entrevistados mostraram algum 

conhecimento sobre o parque, estando cientes de sua criação, e souberam indicar 

algumas das áreas transformadas em unidades de conservação. Tal fato pode ser 

explicado pela sua participação nos grupos sociais que frequentam a unidade de 

conservação. Neste caso, todas as pessoas entrevistadas possuíam algum tipo de 

vínculo com o parque, seja por morar próximo, por trabalhar próximo, ou exercer 

alguma atividade profissional, educacional ou recreativa dentro ou perto da área 

protegida. 

Dentre eles, apenas dois eram nativos35 de Búzios. Esse foi um fato recorrente 

durante as entrevistas, com diversos atores sociais. Grande parte daqueles que 

moram ou que atuam no município não são nativos do local e foram atraídos para 

morar em Búzios em algum momento por motivos de trabalho ou na busca por um 

                                                           
34 Todos as pessoas abordadas nos eventos possuíam moradia fixa no município. 
35 Entende-se, neste contexto, como nativo de Búzios, aquele que nasceu e foi criado no local, 
independentemente de Búzios ser ou não distrito de Cabo Frio na época. 
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local tranquilo para veraneio. O encantamento com a natureza local foi um discurso 

quase unânime indicado como um dos motivos da mudança. 

Outro discurso recorrente entre estes entrevistados foi com relação às 

expectativas quanto à implementação da unidade de conservação e a expectativa de 

seus resultados. Há esperança de o parque ser um instrumento para retornar àquela 

“antiga Búzios nostálgica”, já que se espera que o parque iniba mais construções nas 

áreas que ainda tem algo a ser conservado. Para isso, seria necessário implantar uma 

série de ações, pois atualmente o parque “não passa de uma marcação no 

computador do INEA”. 

Os moradores escolhidos aleatoriamente indicaram, em sua maioria, 

desconhecimento sobre unidades de conservação. Dentre os sete entrevistados, 

apenas dois indicaram que já ouviram falar do parque. Um deles36 não acreditava que 

este realmente existisse, pois nunca havia tido contato com nada relacionado à área 

protegida, como guarda-parques ou placas de sinalização. A informação sobre o 

parque veio por meio de grupos ambientalistas com interesse em proteger o Mangue 

de Pedra37, local próximo à moradia do entrevistado.  

Com relação às expectativas quanto à criação da unidade de conservação, este 

morador informou que, se funcionar de verdade, o parque pode ser uma alternativa 

interessante contra a especulação imobiliária que “está acabando com a cidade”, mas 

ele tinha muitas dúvidas quanto à efetividade da ação. É comum a criação de uma 

unidade de conservação alterar alguns hábitos dos moradores, entretanto o morador 

não soube identificar nenhuma mudança com relação aos seus próprios hábitos. O 

fato do entrevistado não estar próximo de uma área já instituída da unidade de 

conservação colaborou para que as mudanças não fossem perceptíveis , mas a não-

percepção também foi afetada pela falta de projetos que incentivem informação e a 

participação da população em ações realizadas na unidade de conservação. 

A segunda moradora38 que alegou conhecimento sobre o parque informou que 

já ouviu sobre o PECS em uma reportagem de televisão, porém não sabia que este 

era em Búzios. A reportagem em questão foi uma matéria exibida no jornal local sobre 

                                                           
36 Morador do bairro da Rasa há vinte anos, autônomo 
37 Área da parte continental de Búzios que ainda não faz parte do PECS 
38 Residente no bairro Baía Formosa, nasceu em Búzios 
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atividades públicas a serem realizadas na ocasião do aniversário do parque, que 

ocorreu na sede do núcleo Massambaba, em Praia Seca, Araruama.  

Os outros entrevistados, não tinham sequer escutado falar de parque, apesar 

de o INEA promover pequenos atos informativos39.  Dentre estes moradores, apenas 

um residia na área peninsular do município, próximo a Tucuns. Os demais residiam 

na parte continental. Os entrevistados não souberam dizer ao certo o que seria uma 

unidade de conservação, o que era o PECS ou de que modo a criação de uma unidade 

de conservação poderia afetar a vida deles. 

Com base nestas informações, é possível inferir que não há muita interação 

entre o INEA e a população local. Para maioria dos entrevistados, o Parque Estadual 

da Costa do Sol não é algo concreto. Como o parque não possui demarcação física 

nem placas de sinalização em todas as áreas que abrange40, a sua visualização fica 

dificultada, assim como o entendimento das funções de um parque. 

Sobre a relação da população local com o PECS, a responsável pelo setor de 

uso público e educação ambiental do INEA41 indica que nos últimos três anos têm sido 

feitos trabalhos com ela, para que conheça o parque, saiba o que é, e possa ajudar a 

cuidar da unidade. Hoje, em função das ações que já foram desenvolvidas, os guarda-

parques percebem que algumas pessoas já têm noção do que é o parque. Para a 

funcionária, muitas pessoas já mudaram de uma visão negativa da unidade de 

conservação para uma visão positiva, e isso pode ser percebido no aumento da 

quantidade de denúncias que o órgão ambiental recebe. Entretanto, ela entende que 

ainda há muito o que se fazer, pois é uma área muito grande, com muitas pessoas, 

portanto há necessidade de se realizar um trabalho constante. 

Quanto ao trabalho de conscientização da população, o INEA realiza pequenos 

eventos, com a montagem de uma tenda em áreas vulneráveis próximas ao parque e 

realiza atividades com as pessoas que estão passando pelo local, naquele momento. 

Não há direcionamento de público, o que faz com que as ações de informação 

ambiental estejam sujeitas à disponibilidade de horário e curiosidade dos passantes. 

Algumas ações são realizadas com as escolas, buscando integrar a educação 

                                                           
39 Montagem de uma tenda em área de grande circulação de pessoas para prestar informações sobre 
a unidade de conservação e serviços ambientais. 
40 Algumas das principais praias possuem uma placa com o nome do parque, sem maiores 
informações. Quase todas estão danificadas ou pichadas.  
41 Entrevista realizada em março de 2017. 
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ambiental nas atividades desenvolvidas em sala de aula, e os alunos eventualmente 

utilizam o parque como laboratório. 

Não há nenhuma ação direcionada aos moradores do interior do parque. A 

única iniciativa de conversa direcionada à população residente no interior da unidade 

de conservação foi com a comunidade tradicional descendente de quilombolas, 

residentes em Baía Formosa. Com a criação do PECS, os quilombolas estavam com 

muito medo de como ficaria a questão fundiária, e tinham dúvidas sobre o que seria 

permitido ou não fazer no local. O INEA enviou agentes para sanarem as dúvidas 

existentes e informar sobre a possibilidade de permanência nas terras a partir da 

celebração de um acordo.  

Quanto ao posicionamento do INEA em relação às populações locais, durante 

o II Encontro Científico do Parque Estadual da Costa do Sol, realizado em outubro de 

2016 em Cabo Frio, o presidente da instituição42, Marcos Lima, disse que sua gestão 

não tem uma perspectiva preservacionista, e sim a de inclusão das comunidades. De 

acordo com ele: “só se ama o que se conhece, e protegemos o que amamos”. Dessa 

maneira, fazer com que a população conheça o parque é uma forma de fazê-la se 

sentir responsável por aquelas áreas. Para o chefe do PECS, André Cavalcanti, essa 

inclusão se faz extremamente necessária, pois “a natureza é uma experiência. É um 

bem, não um recurso”. 

Com relação às atividades (tradicionais ou não) exercidas pelos moradores 

locais, o INEA não possui nenhuma ação específica. Afirmou, também, que a principal 

atividade encontrada é a pesca, praticada tanto por moradores quanto por turistas, 

mas, em função da nova característica da área como unidade de proteção integral, a 

atividade que deveria ser combatida. 

Sobre as relações entre os agentes43 do INEA atuantes no PECS e a população 

local, ex-guarda-parque44 afirma que  

 
 
no início do nosso trabalho, os guarda-parques não conheciam o que 
era ser guarda-parque. Eles achavam que ‘era tudo polícia’. Então se 

                                                           
42 À época, Marcos Lima. 
43 Entende-se “agentes do INEA” como guarda-parques que atuam no PECS, independentemente de 
serem concursados estaduais (atuantes por meio de contratos com término previsto) ou contratados 
pela ONG Viva Rio. 
44 Atuou no período de 2014 a 2017. 
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viam qualquer coisinha, um cara pescando, já vinham ‘de banca’, com 
ignorância, falta de educação. 
 
 

Isso fez com que a figura de guarda-parque se afastasse da comunidade, e a 

população passou a vê-los como inimigos. Durante o treinamento recebido, um ex-

guarda-parque conta que houve falas do diretor do INEA, na época André Ilha, de que 

o guarda-parque deveria ser amigo da comunidade, e não deveria ser visto como 

opressor. Deveria procurar estabelecer uma comunicação, um diálogo com os 

moradores, mas não foram proposições muito bem trabalhadas com aqueles que iriam 

estar em campo, em contato com a comunidade.  

Apesar de a abordagem dos guarda-parques ter mudado com o passar do 

tempo, ainda não há orientação do órgão gestor quanto ao modo com que os guarda-

parques devem interagir com a população. 

A falta de orientação sobre a abordagem fica clara quando, em entrevista a 

outro ex-guarda-parque45, o entrevistado disse que teve a sensação de dever 

cumprido quando soube que foi o agente que aplicou mais multas em um determinado 

período. Para ele, o fato de aplicar uma grande quantidade de multas e advertências 

estava diretamente relacionado com a produtividade no seu trabalho como guarda-

parque, independentemente de que tipo de atividades as pessoas estavam realizando, 

o que estas atividades representavam para estas pessoas, e o momento em que as 

intervenções aconteceram.  

Desse modo, a interação entre população local e agentes do PECS é relativa 

ao modo de pensar de cada agente. Apesar de os guarda-parques agirem baseados 

no que é permitido ou não de acordo com a lei, o diálogo deveria sempre estar 

presente, no lugar da opressão. 

Outra instituição que possui relações com o PECS e com a população local é a 

Unidade de Polícia Ambiental (UPAM).  Esta veio a ter uma sede para atuar na Região 

dos Lagos no final de 2016, e a partir de então, têm atendido diversas ocorrências 

junto aos guarda-parques do INEA.  

Como os guarda-parques não têm poder de polícia, a chegada a UPAM foi uma 

boa notícia para eles, pois além de ser um tipo de reforço, atua 24h por dia, 

                                                           
45 Atuou no período de 2014 a 2017 
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diferentemente do INEA que trabalha em escalas de 12h. Dessa maneira, a UPAM 

pode atender ocorrências à noite. 

Durante a apresentação sobre o início das atividades da UPAM, na reunião do 

conselho consultivo do PECS em Saquarema46, o comandante do órgão falou um 

pouco sobre as atividades realizadas pela população local e o modo como eles 

pretendem trabalhar com essas pessoas, alegando que “o cara que pesca para a 

família é diferente da pesca de arrasto. Eles são tratados com mais sensibilidade, mas 

não são perdoados”.  

O depoimento traz à tona uma tentativa de compreender as práticas dos 

moradores locais, e tentar desenvolver uma sensibilização ambiental, pois para o 

comandante “muitos crimes ambientais são culturais”.  

Ao se considerar as populações tradicionais caiçaras, nativas da região, cuja 

pesca artesanal fez parte do seu modo de vida durante décadas, não é possível 

afirmar que esta ação, de pescar para o seu próprio sustento, tenha sido responsável 

pela diminuição da quantidade de espécimes marinhas disponíveis na região. Do 

mesmo modo não se pode dizer que as populações locais foram responsáveis pela 

supressão de vegetação ocorrida após a década de 1970, quando intensificou-se a 

atividade turística na região. 

 A determinação em considerar a atividade tradicional como crime ambiental 

deu-se após uma pessoa externa à comunidade, não conhecedora do modo de vida 

local, indicar que aquela atividade era prejudicial ao ecossistema, sem levar em 

consideração todo o contexto histórico que proporcionou a conservação daquelas 

áreas até antes da chegada dos veranistas e turistas, e mais ainda, dos especuladores 

imobiliários. 

Para a participação das comunidades locais e populações tradicionais na 

gestão das unidades de conservação, o Ministério do Meio Ambiente (2006) indicou 

algumas diretrizes com objetivo de incentivar a interação entre população, turistas e 

órgãos gestores. 

A primeira diretriz refere-se a todo este processo discutido anteriormente: 

encorajar o entendimento mútuo e o respeito às culturas. O processo de turistificação 

                                                           
46 Reunião realizada em 18 de janeiro de 2017 
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de Búzios e posteriormente a criação do PECS ocasionou intensas mudanças tanto 

físicas como sociais, resultando em diversos conflitos entre a população, o INEA e os 

turistas, distribuindo hostilidades entre todos os atores sociais envolvidos. A 

construção de um diálogo que facilite o entendimento das necessidades e desejos de 

cada ator envolvido constitui um importante instrumento para a participação ativa, de 

modo que as atividades consigam distribuir os benefícios deste entendimento entre 

todos os participantes. 

A segunda diretriz adverte sobre a importância do estímulo à manutenção das 

tradições e práticas culturais locais, desde que estas estejam em harmonia com os 

objetivos conservacionistas da UC. No PECS, a partir do momento em que as 

atividades tradicionais como a pesca e as roças (muito praticadas pela comunidade 

quilombola) são consideradas crimes ambientais, a ideia de que é possível conciliá-

los se afasta. Contraditoriamente, no discurso do chefe do PECS, André Cavalcanti, 

os conhecimentos tradicionais devem ser valorizados. Entretanto, enquanto houver 

repressão por parte de alguns agentes do órgão ambiental, as chances de diálogo 

diminuem. 

O MMA (2006) também coloca que o desenvolvimento de campanhas 

informativas, de sensibilização e educação ambiental podem despertar sentimentos 

de respeito e responsabilidade perante a área, e, portanto, são capazes de aproximar 

a população local da UC. Como já visto anteriormente, estas ações são muito pontuais 

e não parecem causar grande repercussão, o que pôde ser comprovado com algumas 

entrevistas, nas quais os moradores nunca haviam escutado falar no PECS. 

 

3.1.2 Comunidade Tradicional de Remanescentes de Quilombo de Baía Formosa 

 

Ao ser criado, o Parque Estadual da Costa do Sol incluiu não apenas áreas 

naturais a serem protegidas, mas também áreas antropomorfizadas47. Dentre estas, 

está parte do quilombo de Baía Formosa. O fato de algumas partes do quilombo 

estarem incluídas no parque gera muita discussão, em decorrência da divergência de 

                                                           
47 De acordo com o INEA, algumas das áreas antropomorfizadas incluídas no parque ocorreram em 
função de erros no memorial descritivo, o que não foi o caso das áreas da Associação de 
Remanescentes de Quilombo de Baía Formosa. 
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pontos de vista entre preservacionistas e socioambientalistas. Como a criação da 

Associação de Remanescentes de Quilombo de Baía Formosa ocorreu em 2010, e 

sua inclusão no conselho consultivo do PECS ocorreu em 2016, ainda são recentes 

as medidas tomadas com relação à comunidade. 

Cabe salientar que a demarcação das terras pertencentes aos quilombolas 

ainda não foi finalizada, portanto, não é possível delimitar sua localização exata. O 

território quilombola também não é contínuo. Assim como o PECS, este território está 

fragmentado, como resultado de discussões e disputas internas, desmembramento 

de famílias e a consequente descaracterização de algumas áreas. Os conflitos 

internos não são recentes, portanto, para não correr o risco de inserir nas áreas de 

quilombo terras que já foram vendidas e que não fazem parte da cultura e dos direitos 

da comunidade tradicional, optou-se por fragmentar o território. 

Um membro da comunidade quilombola48 relembra histórias do quilombo de 

quando era criança. Naquela parte de Baía Formosa (figura 13) havia muitas casas 

de descendentes de escravos, porém nenhuma delas possuía documentação. 

Durante a década de 1970, com a popularização de Búzios como destino turístico, o 

município passou a atrair muitos turistas, veranistas, empresários e fazendeiros.  

 

 

 

                                                           
48 Nascido em Búzios, entrevistado em maio de 2017. 
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Figura 13: Localização Remanescentes de Quilombo Baía Formosa - PECS

 

Fonte: Google Earth Pro. Marcações da autora. 

 

 

Muitos desses fazendeiros, cientes de que várias das áreas ocupadas pelos 

descendentes de escravos não possuíam registro, registraram as terras e tomaram 

conta das áreas, expulsando grande parte dos moradores, que tiveram que se mudar 

para regiões mais afastadas e procurar outros meios para sobreviver. Nesse período 

ocorreu a ocupação de bairros periféricos de Cabo Frio como Jardim Esperança ou 

Jardim Peró49. 

Desde então as associações quilombolas de Búzios – Rasa, Maria Joaquina e 

Baía Formosa – lutam por reconhecimento e pelo direito de ocuparem as terras dos 

seus antepassados.  

O quilombo mais antigo da região é o da Rasa, do qual Maria Joaquina e Baía 

Formosa faziam parte, antes de se separarem e serem reconhecidos como 

comunidades quilombolas diferentes. A associação de remanescentes de quilombo 

de Baía Formosa conseguiu em 2011 o autorreconhecimento pelo INCRA e pela 

                                                           
49 Como a emancipação de Búzios só ocorreu em 1995, considera-se que os fatos ocorridos na 
década de 1970 foram no município de Cabo Frio. 
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Fundação Palmares, que iniciou a demarcação de algumas terras como sendo de 

quilombo. Em uma das áreas demarcadas, que está fora dos limites do PECS, está 

sendo construída a sede provisória da Associação de Remanescentes de Quilombo 

de Baía Formosa. A sede definitiva ainda é uma ideia, aguardando verba para ser feito 

o projeto e para este ser executado. O terreno que será utilizado para a construção 

da sede definitiva do quilombo foi cedido pela prefeitura do município de Búzios e se 

situa em uma área afastada, no bairro de Baía Formosa. 

A criação do parque está afetando a vida da comunidade que reside no seu 

interior porque está interferindo nas suas atividades tradicionais. A presidente da 

associação dos remanescentes de quilombo50, informa que as famílias precisam 

plantar e, com as restrições referentes à criação de uma unidade de conservação de 

proteção integral, esta atividade está sendo prejudicada.  

A presidente da associação aponta que a situação fica difícil pois o órgão 

ambiental não desapropria, não indeniza, e também não deixa que eles exerçam as 

atividades tradicionais, ou seja, eles têm a terra mas não têm o direito de usá-la. Um 

membro da comunidade diz que se aquelas pessoas recebessem algum tipo de 

indenização, poderiam “conseguir um ponto na feira”, pois não podem ficar parados.  

Sobre as áreas, a presidente da associação explica que foi muito difícil separar 

as terras dos quilombolas, pois as famílias já estão muito misturadas. Dessa forma, 

foi preferível deixar de fora terras que seriam de quilombolas porque o fato de 

existirem muitas famílias não quilombolas dentro desta área poderia causar 

transtornos futuros referentes à legitimidade daquelas áreas como sendo de 

comunidade tradicional. Desta forma, há muitos indivíduos remanescentes de 

quilombo morando em áreas que atualmente são de parque, mas não são 

considerados quilombolas. A presidente da associação lembra que muita gente 

perdeu suas terras depois que as áreas viraram parque. De acordo com ela, dentro 

da área do parque existem 40 casas de moradores pertencentes à comunidade 

quilombola.  

Os conflitos se estendem para as relações da associação quilombola com o 

INEA, após a criação do parque, pois houve denúncia de que os quilombolas estavam 

invadindo as terras da unidade de conservação para vender. Nessa situação, a casa 

                                                           
50 Entrevistada em maio de 2017 



125 
 

de um morador foi derrubada, e as roças, com plantações para o autoconsumo foram 

destruídas. 

Em 2016, como presidente da associação quilombola, começou a frequentar 

as reuniões do conselho consultivo do parque, pois os quilombolas conquistaram uma 

cadeira como conselheiros. Isto deu à Associação a oportunidade de conhecer mais 

sobre a unidade de conservação e de defender o interesse da comunidade, visto que 

passariam a ter voz ativa nas decisões do conselho. Logo após a entrada da 

associação no conselho e algumas reuniões, a comunidade quilombola conseguiu 

autorização do órgão ambiental estadual e da prefeitura do município para abrir ruas, 

colocar água, fazer instalações de luz, bem como realizar outras melhorias que não 

eram possíveis anteriormente, em função das restrições impostas pela unidade de 

conservação. 

Com essas reuniões e após a visita do INEA para conversar diretamente com 

a comunidade, ficou estabelecido que eles poderiam ter pequenos plantios e utilizar a 

área que já estava degradada, não sendo permitido abrir mais a mata. Seria permitido 

trabalhar com o turismo, receber pessoas ali, fazer caminhadas, entre outras 

atividades consideradas de baixo impacto ambiental. 

Atualmente a comunidade está construindo novas casas, plantando em áreas 

que já estavam sendo utilizadas antes, colocando “árvores grandes”51, ocupando 

apenas o espaço já antropomorfizado delimitado pelo órgão ambiental. A presidente 

da associação disse que, em uma das reuniões, o chefe do PECS autorizou que a 

comunidade quilombola “ocupasse” o PECS e desenvolvesse atividades nestas áreas. 

Desta maneira, o INEA repassa parte da responsabilidade de proteger a área para os 

moradores, que se comprometem em não permitir a ocupação por “pessoas de fora” 

nem a degradação do espaço, aumentando o senso de pertencimento da comunidade 

para com aquela área. A partir do momento em que a conservação também os 

beneficia, há um novo motivo para a proteção do meio ambiente local. 

Com os avanços nas relações com o INEA, em que a presidente da associação 

considera como boas, a comunidade passa a ter planos para o quilombo diretamente 

relacionados com o turismo. A presidente da associação diz que “a ideia é trazer 

                                                           
51 Em oposição às plantações para autoconsumo, consideradas como “árvores pequenas” 
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turismo étnico pro município”. Para a realização deste projeto, eles já possuem 

parceria com a secretaria de turismo e com a secretaria de cultura do município.  

O turismo foi uma estratégia adotada pela associação dos remanescentes de 

quilombo como modo de reafirmar suas origens e sua cultura. Na sede do quilombo, 

que ainda está sendo construída, eles pretendem montar um grande espaço cultural 

equipado com pousada, restaurante com culinária quilombola, casa de farinha, dentre 

outros atrativos. Foi possível perceber, durante as entrevistas, o quanto a Associação 

Quilombola de Baía Formosa aposta na atividade turística como fonte de renda e de 

reconhecimento da tradicionalidade.  Nas áreas do parque, em que o quilombo está 

inserido, pretende-se utilizar turisticamente algumas trilhas.  

A primeira trilha, nomeada “Trilha ecológica étnico-cultural Manoel Cesarina”, 

que se inicia dentro da área do quilombo e segue até a Praia do Kalunga, foi 

inaugurada em junho de 2017. A trilha foi criada com o objetivo de incentivar o turismo 

étnico-cultural e fomentar as atividades tradicionais realizadas pela comunidade, 

como a culinária e o artesanato, além de se tornar um complemento de renda. Durante 

a trilha, a história dos ancestrais escravos que viviam naquela região é contada, para 

que as próximas gerações possam ter acesso às informações sobre as suas raízes 

(PEA, 2017). 

A associação participa do Festival Gastronômico de Búzios com pratos de 

origem quilombola, incorporando plantas PANC (plantas alimentícias não 

convencionais), como o caruru, e frutos do mar. Durante as entrevistas, a presidente 

da associação deixou claro que até pouco tempo atrás não tinha ideia do que era esse 

“mato” que crescia no quintal dela, até que pesquisadores e colaboradores do 

quilombo vieram com as informações sobre plantas PANC. Em função da grande 

quantidade desses tipos de planta encontradas nas áreas do quilombo, são feitos 

diversos pratos veganos, o que a presidente da associação acredita ser uma ótima 

oportunidade para atrair turistas para conhecer os costumes e a culinária quilombola, 

pois são pratos incomuns que instigam a curiosidade dos visitantes. 

A comunidade quilombola hoje se utiliza dos pratos veganos como sendo parte 

da cultura tradicional, pois poderiam ser considerados atrativos capazes de atrair 

turistas. Essa ‘modernização’ da cultura é explicada por Santos e Barreto (2006) como 

um renascimento ou invenção das tradições, ocorridas principalmente em épocas de 

crise e transformações sociais. No imaginário do grupo social que compartilha da 
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prática culinária com plantas PANC, esta é uma prática legítima, e não tem problema 

o fato de essa nova tradição não ter relação com práticas anteriores. 

Ainda considerando Santos e Barreto (2006), para atrair o turismo, as 

comunidades tradicionais devem apresentar o exotismo requerido por aqueles que os 

visitarão, para que sejam considerados atrativos no mercado turístico. Dessa maneira, 

tudo aquilo que pode constituir ou fortalecer características ímpares, que os torne 

diferentes, distinguindo uma comunidade dentre outras e promovendo-a, pode ser 

incorporado como uma característica étnica e ser legitimada pela comunidade. 

Há também os conflitos entre a comunidade quilombola e ambientalistas que 

não os reconhecem como comunidade tradicional. Durante entrevistas realizadas com 

ambientalistas locais, pôde ser identificado que, mesmo que a população tradicional 

tenha direitos garantidos por lei, o autorreconhecimento não é suficiente para que os 

ambientalistas reconheçam o direito dessas comunidades de permanecer nas áreas 

de parque.  

Para eles, não é possível identificar nenhuma atividade desenvolvida 

atualmente que possa ser considerada tradicional. O principal argumento é que 

grande parte da população quilombola atualmente segue a doutrina evangélica, que 

difere do estereótipo de descendentes de escravos seguidores de religiões de matriz 

africana. Esses ambientalistas, que também representam instituições no conselho do 

PECS, seguem uma ideia mais voltada para a proteção total do meio ambiente, com 

o menor contato humano possível. Eventualmente são protocolados no Ministério 

Público denúncias e pedidos para a remoção da população daquelas áreas. 

Sobre as comunidades tradicionais, o gestor do PECS considera que, apesar 

dessas pessoas muitas vezes não terem condições de comparecer às reuniões do 

conselho, elas possuem conhecimentos tradicionais sobre a natureza e o lugar de 

onde vivem. Dessa maneira, o conselho gestor do parque entende que esses 

conhecimentos são muito importantes e devem ser buscados, valorizados e utilizados.  

Vê-se, no quilombo de Baía Formosa, a construção da ideia do turismo de base 

comunitária, no qual a atividade turística é controlada e planejada pela própria 

comunidade, e a renda gerada seria distribuída de forma igualitária. Ainda é uma 

atividade embrionária, mas com muitas possibilidades para estudos futuros. 
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3.2 A ATIVIDADE TURÍSTICA E O PECS 

 

3.2.1 Expectativas com relação ao turismo 

 

A expectativa com relação à atividade turística no PECS, como sendo um meio 

para aumentar a arrecadação, além da conservação do meio ambiente local, estava 

presente desde o início das discussões sobre a criação do parque. 

Com relação à atividade turística nos parques estaduais de modo geral, Carlos 

Minc52, em entrevista ao jornal O Globo (Araújo, 2011), afirmou que tinha como meta 

aumentar a quantidade de visitantes de 200mil para 800mil. Afirma, também, que “o 

PECS tem uma característica ímpar: é descontínuo, e de todos os parques é o mais 

diretamente ligado ao ecoturismo. Terá mais proteção, mais visitantes e dará lucro”.  

André Ilha, Diretor de Biodiversidade e Áreas protegidas do Instituto Estadual 

do Ambiente à época da criação do PECS, também se mostrou favorável ao aumento 

da quantidade de visitantes nos parques estaduais, em pelo menos o dobro da 

quantidade atual. 

É perceptível como estes discursos se apoiam na criação da UC e na atividade 

turística para assegurar o desenvolvimento econômico local, sem levar em 

consideração o fluxo de visitantes que já acontecia anteriormente nas unidades de 

conservação, visto que cada unidade possui suas peculiaridades e características de 

visitação distintas. O turismo é visto, muitas vezes, como a solução para todos os 

problemas sociais e econômicos locais. 

Guarda-parques do INEA comentam53 que esses discursos generalizantes que 

prometem o aumento da quantidade de visitantes não passam de declarações 

infelizes que não levam em consideração as realidades locais. Há parques estaduais 

no Rio de Janeiro que seriam beneficiados no caso do aumento da quantidade de 

visitantes, e existem parques que não suportam aumentar essa quantidade sem 

comprometer a qualidade de vida da população local e a conservação dos recursos 

naturais. O PECS se encaixa na segunda opção, visto que a quantidade de turistas 

                                                           
52 Secretário estadual do ambiente à época da criação do PECS, atual deputado estadual. 
53 Por meio de entrevistas anônimas, realizadas em setembro de 2017 
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que o parque recebe, como um todo, não é passível de aumento sem infraestrutura e 

planejamento adequados. Os guarda-parques ironizaram afirmando que “só seria 

possível dobrar a quantidade de turistas em Búzios se jogássemos eles no mar”.  

 

3.2.2 Unidade de conservação e imaginário 

 

Ao se falar, no contexto das entrevistas, em dobrar a quantidade de turistas em 

Búzios, nas áreas de unidade de conservação, os guarda-parques consideraram 

como turísticas apenas as áreas da parte peninsular do município, em função da sua 

relevância com relação ao fluxo turístico. Quando questionados sobre aumentar a 

quantidade de turistas na parte continental do município, os entrevistados dividiram 

suas opiniões. 

Alguns acreditavam que, por estarem mais afastadas do fluxo turístico intenso, 

as áreas protegidas na parte continental estavam mais conservadas e, por isso, não 

deveriam incentivar o fluxo para lá, visando manter essas áreas do jeito como estão 

agora. Outros entrevistados já enxergavam como uma alternativa para uma melhor 

distribuição e desconcentração deste contingente de turistas, criando uma 

oportunidade para melhoria na conservação das áreas mais afetadas da parte 

peninsular. 

Essa divisão de pontos de vista pode ser entendida ao analisar uma das áreas 

do PECS localizadas na parte continental de Búzios. A Praia de José Gonçalves 

(figura 14) situa-se dentro da área da APA do Pau-Brasil, que foi incluída no parque. 

É um lugar frequentado em sua maioria por praticantes de surf, pois a praia não possui 

uma extensão muito grande e as ondas são fortes. 
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Figura 14: Localização Praia de José Gonçalves 

 

Fonte: Google Earth Pro. Marcações da Autora. 

 

 

O acesso à praia não é fácil. Para chegar ao local, é necessário passar pelo 

interior de um bairro periférico de Búzios, homônimo à praia. Com ruas estreitas e 

casas que não condizem com o chamado “estilo Búzios”, mais elitizado, e buscado 

pelo imaginário do turista, o bairro chegou a ser comparado pejorativamente a uma 

favela, por moradores de outros bairros. Após atravessar toda a área, termina o asfalto 

começa uma estrada de terra, na entrada da APA.  

A estrada de terra, que não está em boas condições, dá passagem para apenas 

um carro (na maior parte do caminho), e após alguns dias de chuva, não é possível 

chegar no local utilizando veículo motorizado. O percurso na estrada de terra é feito 

em meio à mata conservada, que em alguns momentos forma um grande corredor 

natural, como pode ser observado na figura 15.  
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Figura 15: Caminho para a praia de José Gonçalves 

 

Fonte: Arquivo da autora, dezembro de 2016. 

 

 

 

A dificuldade no acesso, a falta de divulgação e informação sobre esta parte do 

município nos guias turísticos, e a consequente falta de interesse da maior parte dos 

turistas em conhecerem lugares afastados do centro de Búzios, fez com que esta parte 

do Parque Estadual da Costa do Sol conseguisse sustentar uma imagem de unidade 

de conservação muito mais forte do que as áreas peninsulares altamente 

turistificadas, como a Praia Azeda e a Praia do Forno (figuras 16, 17 e 18). De acordo 

com guarda-parques do INEA, estas duas últimas são as áreas mais críticas de Búzios 

no que se refere à quantidade de turistas. 
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Figura 16: Localização Praias Azeda e Forno 

 

Fonte: Google Earth Pro. Marcações da autora. 

 

Figura 17: Praia da Azeda 

 

Fonte: Viagens e Caminhos. Acesso em outubro de 2017. 
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Figura 18: Praia do Forno 

 

Fonte: PMAB. Acesso em outubro de 2017. 

 

 

Há divergências entre a ideia das áreas que fazem efetivamente parte da 

unidade de conservação, e do que está no imaginário daqueles que as visitam. Sendo 

assim, analisar as áreas de parque em que os frequentadores não reconhecem como 

tal, se torna tarefa mais árdua do que analisar ás áreas naturais que condizem com o 

imaginário dos frequentadores, visto que isto afeta tanto o público que o local atrai , 

como o comportamento das pessoas dentro delas. Esse imaginário também deve ser 

levado em consideração ao se planejar a atividade turística no PECS. 

O chefe do PECS afirmou, em diversas ocasiões54, que o público que frequenta 

as praias não é voltado para a conservação, mesmo que as praias estejam em áreas 

de UC. Isso gera um conflito entre as atividades de lazer e de conservação, pois os 

turistas de sol e praia, geralmente, não estão comprometidos com a proteção do meio 

ambiente. O público que se almeja, no meio ambiental, para a frequentação de 

                                                           
54 No II Encontro Científico do PECS e em várias reuniões do Conselho Consultivo. 
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unidades de conservação, costuma ser o ecoturista que, segundo se imagina, tem 

possibilidade de trazer benefícios para a população local e para o meio ambiente. 

Na opinião de um guarda-parque55, é muito difícil encontrar ecoturistas de 

verdade. Apesar do aumento da procura de grupos para realizarem trilhas pelo 

parque, eles ainda não caracterizam o público que se quer ver em uma unidade de 

conservação. 

 

3.2.3 Turismo, visitação e uso público 

 

O gestor do PECS, em diversas reuniões do Conselho Consultivo do parque, 

informou que este é o parque estadual que mais recebe turistas no Estado do Rio de 

Janeiro. Entretanto, até o momento, o único estudo realizado referente à quantidade 

de visitantes no PECS foi realizado pelo Instituto Terra de Proteção Ambiental (ITPA), 

em conjunto com o INEA, em 2013. Este estudo consolidou uma metodologia 

específica para estimar a quantidade de visitantes no PECS. De acordo com esta 

metodologia, o PECS recebeu de mais de 1,6 milhão de visitantes no ano de 2013. Já 

os municípios não possuem nenhum tipo de controle de visitantes ou fiscalização. Os 

municípios têm apenas noção da quantidade de turistas que recebem, porém não 

fazem distinção e não possuem meios para realizar a contagem de visitantes dentro 

das áreas do PECS.  

Ao considerar que muitas áreas do parque não possuem nenhum tipo de 

sinalização, supõe-se que muitos turistas as frequentam sem saber que estão em uma 

unidade de conservação, da mesma forma que acontece com os moradores. Para os 

frequentadores, eles estão, simplesmente, na praia. O fato de os visitantes não terem 

conhecimento da área de unidade de conservação que estão frequentando pode ser 

considerada uma falha de gestão, e não exime o órgão gestor da responsabilidade de 

informar os visitantes e criar projetos que conciliem a visitação com a proteção 

ambiental.  

Para ex-guarda-parque, os visitantes das praias no interior da unidade de 

conservação são potenciais visitantes do parque. Ela entende que, ao falarem de 

                                                           
55 Entrevista realizada em outubro de 2017. 
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aumentar a quantidade de visitantes nos parques, a ideia é direcionar esses potenciais 

visitantes para outras áreas do parque, principalmente para as trilhas e atividades 

esportivas.  

De acordo com o chefe do parque, o uso público terá prioridade no plano de 

manejo. A ideia é desenvolver o turismo recreativo, de aventura e de base comunitária, 

em conjunto com atividades de praia, de forma sustentável (ARAÚJO, 2016). 

Apesar do discurso do chefe do PECS e de a atividade turística causar grande 

impacto ambiental, ainda não é prioridade do INEA a alocação de pessoal ou de 

recursos para ela. A principal preocupação parecem ser os incêndios, que podem 

ocorrer de maneira natural ou criminosa, pois colocam em risco a biodiversidade e 

consequentemente, perde-se um recurso turístico. Há guarda-parques que incentivam 

a ideia de o INEA direcionar todo o seu contingente exclusivamente para prevenção e 

combate a incêndios na época de estiagem, ignorando todos os outros aspectos do 

parque, já que não há grande quantidade de guarda-parques atuando em campo. 

No interior e entorno das unidades de conservação, o planejamento da 

atividade turística deve ser realizado de acordo com o SNUC e com os estudos prévios 

que constam no plano de manejo. Como o PECS ainda não possui plano de manejo, 

os tipos de atividades relacionadas ao turismo que podem ser realizadas no parque 

devem ser admitidas pelo INEA, por meio de aprovação no conselho consultivo. 

Quando as atividades acarretam prejuízos à conservação, o órgão gestor pode limitar 

ou proibir alguma atividade, seja de lazer, esportiva ou turística, em todo o parque ou 

em algumas áreas específicas (BRASIL, 2007), como aconteceu com os churrascos 

frequentemente realizados no interior da UC. 

Devido à grande procura de turistas pelas áreas que agora fazem parte do 

parque estadual, foi criada uma Coordenação de Uso Público e Educação Ambiental, 

em 2014, com o objetivo de se trabalhar conjuntamente com a atividade turística no 

interior do PECS. A coordenação não era oficial do INEA, e a iniciativa surgiu baseada 

na experiência de outras unidades de conservação que obtiveram êxito ao separar 

equipes para atuarem com atividades diferentes. 

A coordenação atuou com ações muito pontuais até o início de 2017. Dentre as 

mais expressivas estão o reconhecimento de trilhas, realizado em conjunto com o 



136 
 

Instituto Terra de Proteção Ambiental (ITPA), e a realização do curso de condutores 

ambientais. 

O ITPA (2017) realizou a identificação, diagnóstico e manejo de algumas trilhas 

no município de Búzios56, entretanto até a conclusão deste trabalho, apesar de o INEA 

ter acesso ao estudo, nenhum dos guarda-parques entrevistados tinha conhecimento 

sobre o seu conteúdo. Os guarda-parques entrevistados, apesar de muitas vezes 

interagirem diretamente com o turismo, não souberam informar o motivo pelo qual o 

documento ainda não foi compartilhado com eles, e complementam que, de qualquer 

forma, não teriam dinheiro para realizar qualquer tipo de melhora de infraestrutura, de 

acesso às trilhas ou sinalização. 

No ano de 2016, foi realizado no PECS o curso de condutores ambientais, 

visando a formação e capacitação de pessoas para atuarem com condução de 

visitantes nas áreas do parque. A intenção era selecionar moradores de áreas do 

entorno do parque em condições de vulnerabilidade, e capacitá-los, dando a eles 

oportunidade de complementar sua renda, além de contribuir com a fiscalização 

dentro das áreas do parque. 

Este objetivo foi atingido, e todos os selecionados eram moradores dos 

municípios abrangidos pelo parque, apesar de nem todos morarem próximos às áreas 

da UC, como estava previsto inicialmente. Após a conclusão do curso, os condutores 

passaram a atuar por conta própria, cabendo ao INEA apenas a divulgação do serviço.  

Os condutores ambientais e guias de turismo da região foram cadastrados no 

órgão ambiental para obterem licença para trabalhar no interior da unidade de 

conservação. Com a intenção de auxiliar suas ações, o chefe do PECS pretendia 

distribuir placas com seus contatos em locais específicos no parque. Porém as placas 

nunca foram confeccionadas por falta de verbas. 

Há também um projeto para a alocação de contêineres em áreas de grande 

visitação. Esses contêineres seriam utilizados por grupos/ONGs por meio de parcerias 

para fazer exposições, e outras ações voltadas para educação ambiental, informações 

turísticas e venda de passeios. Há, atualmente, um contêiner instalado e funcionando 

                                                           
56 O estudo também identificou trilhas em outros municípios do PECS. 
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na Praia das Conchas57, em Cabo Frio, e em Búzios a previsão é que seja colocado 

um na Praia Azeda. Não há previsão, no entanto, para a continuidade deste projeto 

por inexistência de recursos para esse fim. 

Atualmente não há nenhuma ação relacionada a visitação sendo realizada no 

PECS pois há apenas 14 guarda-parques terceirizados atuando na área. Com o 

contingente reduzido, as prioridades são os combates a incêndios e as invasões.  

Em outubro de 2016, o INEA realizou o II Encontro Científico do Parque 

Estadual da Costa do Sol. Com este evento, o órgão ambiental tinha como um dos 

objetivos receber trabalhos e pesquisas sobre gestão de uso público e sobre gestão 

de unidades de conservação neste modelo fragmentado, que pudessem agregar ou 

apresentar soluções aos diversos problemas encontrados no PECS. Também tinha 

como objetivo aproximar a população das questões referentes ao parque. Durante os 

discursos de apresentação, um tema que foi mencionado como sendo de grande 

importância para discussão foi a gestão do uso público e a visitação. Apesar de não 

ser a prioridade, a visitação é considerada um grande problema e uma questão que 

deve ser resolvida.  

O encontro foi realizado no meio da semana, fazendo com que a população 

não comparecesse ao evento. E todas as pesquisas apresentadas eram referentes às 

ciências naturais e biológicas, à exceção de uma única que abordava educação 

ambiental. O vocabulário utilizado durante as apresentações também deixou claro que 

a sociedade, em geral, não era o público para aquele evento. Nada foi apresentado 

referente à gestão de UC nem gestão de uso público ou visitação.  

Bidegain (2015) aponta que o fortalecimento da gestão das unidades de 

conservação com objetivos de proteção do espaço natural é requisito fundamental 

para o desenvolvimento do turismo. Para isso, é necessário que sejam realizados 

estudos na área e que estes sejam considerados no momento do planejamento das 

atividades. 

Há projetos e iniciativas interessantes sendo pensados. Porém como quase 

nenhum é efetivamente implementado, não é possível analisar a eficácia destes 

                                                           
57 A Praia das Conchas aparece diversas vezes nos discursos de guarda-parques e do gestor do PECS 
como sendo a protegida, menina dos olhos do INEA. Grande parte dos projetos da instituição está 
direcionado para esta área. 
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projetos com relação ao que se pretende: controlar a atividade turística e conservar o 

meio ambiente. 

Com a falta de ação do órgão ambiental estadual, o MMA (2006 p. 24) indica 

que é preciso “participar das iniciativas que visam a criação e a implementação de 

roteiros e produtos turísticos integrados que envolvam a visitação na UC e também 

em outros atrativos da região”. Ou seja, é necessário criar parcerias que viabilizem a 

implementação destes projetos.  

 

3.3 PERCEPÇÃO DOS DIFERENTES ATORES SOCIAIS COM RELAÇÃO AO 

PARQUE 

 

Já foi visto nos itens anteriores como parte da população de Búzios percebe o 

parque. Vale ressaltar que as entrevistas realizadas não representam a opinião do 

todo da população, e não podem ser estendidas a outros municípios. Mas para 

compreender as relações que ocorrem em Búzios após a criação do parque, também 

se faz necessário entender os pontos de vista de outros atores sociais, como guarda-

parques, ambientalistas, prestadores de serviço e representantes do poder público 

municipal. Para isso, foram realizadas algumas entrevistas com esses outros atores 

que interagem com a unidade de conservação. 

Um fato curioso percebido em muitas entrevistas com diversos atores sociais 

que tinham conhecimento sobre o PECS, foi quando os entrevistados foram 

questionados sobre o que pensaram quando viram pela primeira vez a configuração 

geográfica do parque. Com exceção daqueles que acompanharam a criação e já 

tinham ciência do formato final a ser adotado, todos aqueles conheceram o parque 

depois que seus limites já haviam sido demarcados riram. Alguns com riso mais 

aberto, outros com um riso mais contido, a impressão era que todos tentavam disfarçar 

um sentimento.  

A princípio, todos acharam muito estranho um parque ser criado em 

pedacinhos, de propósito. Entretanto, aquele modelo era algo sério, e é possível que 

seja esse o motivo do sentimento conflitante dos entrevistados: o de se deparar com 

algo considerado por alguns como absurdo, e ter que lidar com esse absurdo de 

maneira séria. 
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Após essa reação inicial em comum, os discursos foram se diferenciando de 

acordo com os interesses e as percepções de cada um. Os guarda-parques 

entrevistados, em geral, assumiram um discurso institucional, no qual a gestão de um 

parque com estas características deveria ser vista como um novo desafio e uma 

oportunidade para novas práticas. 

Para guarda-parque “A”, o parque não seria um único, e sim vários. Ao mesmo 

tempo em que achou o modelo estranho, achou também que seria uma experiência 

nova e interessante de ver como funcionaria, pois além de fragmentado, há o regime 

de cogestão para deixar a situação mais complexa. 

 Para guarda-parque “B”, trabalhar com um parque desse, com tantos 

fragmentos, é muito complicado principalmente em função do efeito de borda58, que 

aumenta a probabilidade de conflitos nessas áreas. O PECS, com 43 fragmentos, 

consequentemente possui 43 bordas e a maioria delas não possui zona de 

amortecimento59.  

O entrevistado acredita que seria muito melhor transformar cada fragmento em 

uma unidade própria, com administração própria e gerir cada fragmento de acordo 

com suas características e necessidades. Os projetos são pensados, na maioria das 

vezes, para o parque como um todo, e não para algum fragmento específico, como 

deveria ser. O fato de os projetos serem pensados de forma ampla faz com que estes 

não consigam ser aplicados em algumas áreas, ou que fracasse em outras, em função 

da diferença social, econômica, cultural e ambiental local. Entretanto, a gestão de 

cada fragmento de maneira isolada geraria um custo que o órgão gestor não teria 

como arcar. 

Para alguns ambientalistas e representantes de ONGs da região, era 

necessário que o PECS fosse criado em fragmentos, pois de outra maneira, não seria 

possível conseguir com que tantas unidades de conservação fossem estabelecidas 

em um período tão curto de tempo. Também não haveria condição de criar um parque 

sem ser fragmentado, que abrangesse áreas contínuas dos seis municípios. 

                                                           
58 Alterações físicas ou bióticas nas margens na unidade de conservação, decorrentes da transição 
abrupta entre área protegida e área urbanizada. 
59 Também chamada de “zona tampão”, é uma área ao redor da unidade de conservação com objetivo 
de minimizar os impactos entre o parque e a área urbana. 
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Para os guarda-parques que já trabalharam em outras unidades de 

conservação anteriormente, o PECS é considerado o pior parque para se trabalhar. 

Isso ocorre em função da enorme extensão, da fragmentação, mas o principal motivo 

é que, segundo eles, as pessoas simplesmente não se importam com os cuidados 

com a conservação. Para eles, o tipo de público e a quantidade de visitantes que o 

parque recebe são fatores considerados decisivos para atingir os objetivos de 

conservação, visto que os hábitos dos frequentadores do PECS interferem 

diretamente nestes objetivos. 

Outra questão refere-se às mudanças e proibições que ocorreram após a 

criação do PECS. Um dos guarda-parques afirma que é difícil para algumas pessoas 

entenderem o motivo pelo qual não podem mais realizar ações que antes eram 

permitidas, como estacionar em determinadas áreas. Para o entrevistado, por mais 

que existam conflitos no início, o que é algo normal, essas mudanças são o legado 

que essas pessoas deixarão para os seus filhos, é o que permitirá que eles tenham 

contato com uma natureza mais conservada no futuro. 

Para o representante de uma ONG da região, a ideia do parque era boa, porém 

não prosperou. O parque seria uma ótima opção para conter a especulação 

imobiliária, porém nada foi feito para que as áreas pudessem ser utilizadas de maneira 

sustentável. O fato de o parque não ser levado muito a sério nem por moradores, nem 

por quem atua nele, faz com que a gestão das áreas se torne uma tarefa mais árdua. 

Para um guia de turismo local60, a criação do parque era algo há muito tempo 

esperada. Búzios já vinha demonstrando alguma preocupação ambiental e criou 

algumas unidades de conservação municipais como áreas de proteção ambiental 

(APAs). Porém esse tipo de unidade permite que haja utilização direta dos recursos e 

construções em seu interior, logo a criação de uma unidade de conservação de 

proteção integral, que impedisse esse tipo de utilização, manteria a salvo algumas 

áreas.  

Para o entrevistado, “o parque é bom, estávamos precisando disso. Mas eles 

criaram o parque e depois abandonaram. Só vem em Búzios fazer fiscalização de 

alguma coisa quando tem denúncia, depois vão embora e fica por isso mesmo”. A 

falta de infraestrutura e o manejo das trilhas impedem que a procura pelo contato com 

                                                           
60 Nascido em Búzios, divide a atividade de guia de turismo com outras fontes de renda 
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o parque seja maior. Alguns acessos são perigosos, e não há ponto de apoio. Algumas 

coisas devem ser consideradas, pois o parque possui várias praias, e “não dá para 

levar o turista para fazer uma trilha mais longa e tomar banho de mar para depois 

voltar caminhando e ficar todo assado”. 

Inicialmente os empreendimentos do entorno da unidade de conservação 

impediam a entrada de guias e de grupos dentro das suas áreas particulares, que dão 

acesso a algumas das trilhas do parque. O acesso só foi liberado depois de muita 

discussão entre os interessados em acessar as trilhas, os donos dos 

empreendimentos e ambientalistas locais que provaram aos empresários que o 

acesso a essas áreas deve ser livre, de acordo com a lei. 

Para os ambientalistas locais, a população não liga para a unidade de 

conservação, e continuarão não ligando enquanto não houver saneamento e 

iluminação pública adequada. Para o representante de uma ONG, ninguém vai até a 

população para realizar nenhum tipo de trabalho de conscientização, assim eles 

também não têm motivos para cuidar da área, pois não a conhecem. 

A incapacidade do INEA em manter ou prestar suporte a algumas das áreas do 

parque fica clara ao se analisar algumas trilhas em Búzios. Uma delas inicia-se no 

entorno de um estacionamento particular e segue para o costão da praia da Tartaruga. 

Uma grande parte da trilha é reta, inclusive com uma descida extremamente íngreme, 

que indica que não foi uma trilha aberta por nativos. Ao abrirem trilhas em descidas 

com alto grau de inclinação, os nativos fazem o caminho em formato de “S”, o que 

torna o caminho mais longo, porém mais seguro. Esta trilha, além de reta, continha 

estacas pela sua extensão, o que indica que provavelmente foi aberta para demarcar 

o terreno para uma futura construção. 

Assim como essa, outras trilhas usadas para passeio foram abertas 

inicialmente para demarcações de terreno, e é possível que o PECS tenha evitado 

que essas áreas se tornassem empreendimentos imobiliários. Entretanto, com a falta 

de fiscalização, não se sabe por quanto tempo essas áreas permanecerão 

teoricamente protegidas, ou quantas outras trilhas serão abertas. 

Antes as trilhas eram utilizadas por moradores, e hoje a maioria que as 

frequenta são turistas. As trilhas mais próximas das praias, com mais fácil acesso, são 
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as que estão em piores condições. Ambientalistas locais61 afirmam que se as trilhas 

tivessem um mínimo de manutenção, seriam uma oportunidade para a 

desconcentração do fluxo nas praias, e um incremento à renda dos locais, pois 

poderiam levar mais pessoas com mais segurança. Com a formação dos condutores 

ambientais, visitantes poderiam ser conduzidos com maior segurança, gerando menor 

impacto negativo ao ambiente. 

Um entrevistado62, representante de uma ONG voltada, exclusivamente, para 

a conservação da natureza e estudos de biologia, afirma que a quantidade de turistas 

dentro das áreas do parque deveria reduzir drasticamente para que os objetivos de 

conservação fossem alcançados. Para ele, a educação ambiental deve ocorrer no 

local de origem dos turistas, e não no destino, para que quando eles chegassem à 

UC, já tivessem determinado nível de consciência ambiental. Apesar de ser contra a 

utilização das trilhas do interior do parque para passeios, ele as utiliza como atalhos 

para chegar a outros lugares dentro da APA ou do PECS. 

Todos os atores sociais entrevistados concordaram que a população deve 

conhecer o parque. Os entrevistados acreditam que a população deve ir até as áreas 

protegidas, fazer as trilhas e demais atividades disponíveis, pois isso fortaleceria o 

vínculo entre a comunidade e a unidade de conservação. A única exceção foi o 

representante da ONG citada acima, que acredita que a população deve sim conhecer 

o parque, mas por meio de informativos. Para ele, como a população não tem 

interesse, também não há motivos para colocá-la em contato com um ambiente frágil. 

De qualquer forma, o SNUC garante a participação da população, e diversos 

estudos já comprovaram que o envolvimento da comunidade é essencial para o 

sucesso dos projetos a serem implantados no interior das unidades de conservação.  

Em abril de 2017 foi realizado um evento em comemoração ao aniversário de 

seis anos do Parque Estadual da Costa do Sol, em Saquarema. Um dos objetivos do 

evento, desta vez realizado em um final de semana, foi chamar a atenção da 

população para que conheça o parque, por meio da realização de diversas atividades 

como caminhada ecológica, trilha interpretativa, torneio de orientação, campeonato 

de stand-up paddle e distribuição de mudas. 

                                                           
61 Casal, moradores de Búzios e guias de turismo 
62 Morador do interior de uma APA que atua como zona de amortecimento do PECS 
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Não foi possível confirmar se houve a presença e participação da população 

neste evento. Algumas escolas realizaram excursões para caminhada na trilha e 

algumas outras atividades com base na educação ambiental, mas dentre os 

presentes, todos estavam de alguma forma ligados ao parque. 

Alguns ambientalistas são a favor da realização de licitações para parcerias 

público-privadas no interior do parque, para a concretização de empreendimentos que 

irão aumentar o fluxo de turistas em áreas mais afastadas e gerar lucro, além de 

utilizar mão de obra local. Quanto a isso, o MMA (2006, p. 28) apoia “adotar a 

concessão de serviços como alternativa para a prestação de serviços de qualidade 

aos visitantes”. Há que se considerar também a experiência e os investimentos da 

iniciativa privada durante a avaliação de viabilidade técnica e econômica das 

atividades de visitação nas unidades de conservação. Para isso, seriam consideradas 

apenas as áreas já antropomorfizadas para serem geridas por Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs). 

Uma das ideias de um grupo de ambientalistas locais63 é a implantação de uma 

tirolesa com 2 km de extensão que vai do alto da Serra das Emerências até o Morro 

do Marisco, passando por cima da praia de Tucuns. Para o grupo, este 

empreendimento, além de gerar emprego e renda para a população, contribuiria com 

a conservação do ambiente local por meio da sua arrecadação. Até o momento, não 

há estudos de viabilidade técnica/financeira para o projeto. Também não há 

solicitação formal para seja realizado, visto que depende da concessão de algumas 

áreas do parque pelo INEA. 

Este grupo também é a favor da gestão de algumas áreas do parque pela 

iniciativa privada. Segundo eles, o órgão gestor não tem condições de proteger, 

manter e fiscalizar todas as áreas, tornando necessário que outra entidade assuma a 

gestão. Dessa forma, a nova entidade gestora, sendo responsável apenas por uma 

parte do parque, teria condições de desenvolver projetos mais realistas e condizentes 

com as necessidades locais. Já foram realizados pedidos formais ao INEA para a 

concessão de algumas áreas, mas não há parecer ou previsão de aceite. 

                                                           
63 Grupo composto por diferentes atores sociais que se reúnem mensalmente para discutirem 
questões referentes ao PECS. 
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Um dos motivos pelos quais ambientalistas apoiam a concessão de áreas do 

parque para a gestão de terceiros é a anulação do convenio entre INEA e FUNBIO. 

Com a falta de verbas, nenhum projeto é realizado. Atualmente o parque se sustenta 

por meio de multas ambientais, o que é contraditório. Ao mesmo tempo em que se 

quer reduzir as infrações ambientais com o objetivo de conservar o meio ambiente, o 

valor arrecadado por essas infrações é que faz o parque continuar existindo e permite 

colocar gasolina nas viaturas, por exemplo. 

Com relação aos prestadores de serviço no interior do PECS, todos devem 

possuir cadastro no INEA, mesmo os ambulantes, mas esse cadastro não é realizado 

em todas as áreas do parque, somente onde há mais fluxo turístico. Não foi realizado 

o cadastro em todas as áreas em função da falta de contingente para realizar esta 

tarefa, visto que não é uma prioridade. 

Para solicitarem o cadastramento no órgão ambiental, é necessário que eles já 

estejam cadastrados na prefeitura. Ao receberem autorização do INEA para atuarem 

em uma determinada área, os prestadores de serviço recebem uma condicionante, 

que vem na forma de regras que devem ser cumpridas, como manter o local limpo, 

separar o lixo, usar uniformes, apoiar os eventos do parque, entre outros. Contudo, a 

fiscalização ocorre apenas no verão, logo não é possível afirmar que todas as 

condicionantes são cumpridas durante todo o ano. 

O Ministério do Meio Ambiente faz algumas considerações quanto à prestação 

de serviços no interior de unidades de conservação, e indica que deve-se “estabelecer 

critérios ambientais, culturais, econômicos e sociais que deverão ser seguidos pelos 

prestadores de serviço” (MMA, 2006 p. 24), principalmente ao se considerar a 

importância do turismo como vetor de desenvolvimento local e regional. 
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3.4 O PODER PÚBLICO MUNICIPAL E O PECS 

 

3.4.1 Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico  

 

O secretário de turismo de Búzios, Augusto César Fernandes Chegure 64, 

durante uma das reuniões da câmara temática de uso público do conselho consultivo 

do Parque Estadual da Costa do Sol, apresentou algumas ideias peculiares sobre a 

atividade turística nas áreas de praia do parque.  

Em entrevista com funcionária da prefeitura que atua na secretaria de turismo 

de Búzios65, depois que veio o parque, a prefeitura não tem mais autoridade para 

mexer nessas áreas, então algumas secretarias acabam deixando de lado. As 

secretarias jogam a responsabilidade para o Estado do Rio de Janeiro para o INEA, 

que, por sua vez, não tem recursos para manter as áreas sem a concretização de 

parcerias. Essas parcerias, muitas vezes, são fechadas com as próprias secretarias 

municipais. 

Segundo o secretário, as praias de Búzios atualmente recebem mais visitantes 

do que suportam, então a ideia é realizar estudos de capacidade de carga em todas 

as praias do município e, posteriormente, implementar um sistema de agendamento 

para acesso às praias, por meio de cobrança de ingressos. O impedimento da 

circulação de pessoas em áreas de direito difuso vai de encontro à Constituição 

Federal, que garante o direito de ir e vir do cidadão. A ideia da cobrança de ingressos 

está baseada na Portaria nº 39 de 10 de março de 2017, que regulamenta a 

transferência de áreas da União com potencial turístico à iniciativa privada. Até o 

término desta pesquisa, ainda não havia novas informações sobre o assunto. 

A ideia do agendamento e a cobrança de ingressos agradou a gestão do PECS, 

pois dessa maneira seria possível controlar a visitação nas áreas consideradas mais 

críticas, e com os ingressos, o turismo pagaria pela conservação ambiental. Contudo, 

a viabilidade deste projeto atualmente é nula em função da falta de mão de obra para 

fiscalização, de recursos financeiros para a implantação de sistemas que permitam o 

                                                           
64 Empresário de Búzios, proprietário de uma empresa de turismo receptivo que realiza passeios de 
trolley. 
65 Entrevista realizada em outubro de 2017. 
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agendamento, e principalmente por uma questão legal, visto que este projeto 

impediria o livre acesso das pessoas à praia. 

Quanto ao estudo de capacidade de carga, a secretaria de turismo chegou a 

iniciar alguns dos estudos, mas não terminou pois seria algo muito trabalhoso e que 

demandaria muitos funcionários em campo. A representante da Secretaria de Meio 

Ambiente de Búzios, durante reunião do conselho consultivo do PECS66, afirmou que 

os estudos de capacidade de carga devem ser realizados por eles, e não pelo turismo.  

Outra medida comentada foi sobre a proibição da entrada de carros na praia 

de José Gonçalves, a partir da entrada da APA. A ideia é pavimentar a estrada de 

terra, criar um estacionamento na entrada da APA e o percurso seria realizado com 

carros elétricos levando os visitantes. Apesar da promessa de ser analisada pelo 

corpo técnico do INEA, esta proposta não obteve tanta aprovação como o 

agendamento e cobrança de ingressos, em função do grande impacto e a alteração 

de paisagem que causaria em uma das áreas consideradas como melhor conservadas 

no PECS. 

A melhoria no acesso a algumas áreas no interior da unidade de conservação 

é uma questão mencionada tanto pelo INEA, quanto por prestadores de serviço locais, 

como ambientalistas e poder público municipal. Locais como a Ponta da Lagoinha e a 

Praia da Foca possuem alta visitação e o acesso é feito por uma trilha em formato de 

vala, fazendo com que o índice de acidentes seja alto. Já existem projetos para 

melhoria no acesso a essas áreas, assim como a manutenção da escada que dá 

acesso à praia Azeda.  

Estes projetos já foram aceitos pelo INEA e, como os recursos virão 

diretamente da secretaria de turismo do município de Armação dos Búzios, é muito 

possível que sejam realizados em breve. A pretensão é que sejam realizados até 

dezembro, quando o fluxo de turistas se intensifica em função da alta temporada, mas 

até o momento, apenas a escadaria da Azeda passará por manutenção. 

De acordo com o secretário, ele foi escolhido para assumir o cargo porque o 

prefeito, André Granado, tem a intenção de resolver os problemas do turismo no 

município.  

                                                           
66 Realizada em setembro de 2017 
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3.4.2 Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) 

 

O Conselho Municipal de Turismo de Armação dos Búzios foi criado para 

estabelecer o que é bom para o turismo na cidade. Para entender o que é considerado 

bom, é necessário haver representatividade de diversos setores da sociedade. No 

COMTUR, atualmente, só participam o poder público municipal, empresários e 

prestadores de serviços de turismo do município67. A sociedade, de forma mais ampla, 

não participa do processo decisório, pois não há representação no conselho, logo não 

podem votar nas questões discutidas, apesar de as reuniões do conselho serem 

públicas. 

Dessa forma, as decisões do conselho focam apenas na parte peninsular de 

Búzios, onde está concentrada a maior quantidade de equipamentos turísticos, 

enquanto a parte continental, onde grande parte da população está concentrada, não 

é contemplada. 

Segundo declaração do secretário de turismo, o principal projeto do conselho é 

“encher a cidade todos os meses do ano com o público que queremos”68. De acordo 

com um participante da reunião, a cidade está se metamorfoseando para receber um 

determinado tipo de público. Para este participante, a metamorfose da cidade em 

função do turismo é vista como uma mudança positiva do ponto de vista econômico, 

sem levar em consideração todas as mudanças sociais e culturais ocorridas em 

função do desenvolvimento do turismo. 

Para Thomas Weber69, a atividade turística é de fundamental importância para 

o desenvolvimento econômico do município e ajuda a diminuir o desemprego. A 

capacitação para a atuação no turismo geraria mais empregos e, consequentemente, 

menos violência, visto que esta última se acentua em períodos de baixa temporada. 

Ao analisar a história da ocupação do município de Búzios e seu 

desenvolvimento em função do turismo a partir da década de 1970, o público que o 

município procurava atrair era aquele com alto poder aquisitivo. Mas de acordo com 

declarações recentes de empresários do setor, disponíveis nas atas das reuniões do 

                                                           
67 Principalmente representantes de redes hoteleiras e empresas de turismo receptivo 
68 Informação disponível em Ata do COMTUR, 2017. 
69 Presidente do Convention e Visitors Bureau de Búzios e vice-presidente do COMTUR 
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COMTUR, esse público está mudando, e Búzios está perdendo o seu público, com 

cada vez menos procura, menos ocupação nos hotéis mesmo nos feriados, e turistas 

de baixo poder aquisitivo, o que incomoda muitos empresários e prestadores de 

serviço da região.  

A redução nos preços dos serviços oferecidos aos turistas acaba atraindo para 

a cidade um público que os empresários não querem. Para eles, o preço é importante 

e o aumento dos valores melhora as vendas e o tipo de turista que recebem, pois 

estão aparecendo nas praias pessoas levando isopor com lanches, e isso não os 

interessa. O preço dos produtos é o que determinaria “o nível de bagunça” na cidade.  

Na prática, os prestadores de serviço e pequenos empresários acabam 

conformando-se com a lei da oferta e da demanda, pois se há pouco público para o 

preço do produto que está vendendo, eles abaixam o preço para manterem as vendas. 

Esse fator é mais perceptível nas praias, com os ambulantes, que tentam vender os 

seus produtos pelo maior preço possível, mas para manterem as vendas, diminuem o 

valor para ficar mais acessível para o público que frequenta as praias atualmente. 

O presidente do Conselho Municipal de Turismo, Augusto César Fernandes 

Chegure, ressaltou durante as reuniões do COMTUR70 a importância do ordenamento 

das praias e do estudo de capacidade de carga com vistas à melhora da qualidade da 

experiência do turista e a manutenção dos atrativos, principalmente quando a cidade 

está sendo pleiteada com o Projeto Bandeira Azul71. A limpeza das praias inclusas no 

Bandeira Azul e do seu entorno estão sendo realizadas pela secretaria de turismo e 

meio ambiente, em conjunto com o INEA. 

Contudo, após parte das praias de Búzios terem se transformado em unidade 

de conservação, não é possível realizar melhorias nestas áreas sem a permissão do 

órgão gestor da área. Nas reuniões do conselho consultivo do parque, é difundido o 

discurso de não haver sobreposição de gestão das áreas de praia. De acordo com 

eles, se é parque, o responsável é o INEA e só. Entretanto esse entendimento não 

parece claro para os participantes do COMTUR, pois para eles há sim a sobreposição 

de administrações nas praias Azeda e Azedinha. Essa relação conflituosa sobre quem 

deveria participar da gestão destas áreas na realidade não deveria existir, visto que o 

                                                           
70 Informações disponíveis nas Atas das reuniões do COMTUR de 2017. 
71 Certificação de praias utilizando critérios internacionais. Em Búzios, 17 praias serão certificadas.  
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PECS foi criado em regime de cogestão com os municípios, apesar da cogestão não 

funcionar efetivamente. 

A sobreposição de administração das áreas poderia ser um entrave para a 

realização de alguns projetos de interesse dos empresários que participam do 

COMTUR, como o ordenamento do comércio e ordenamento das praias. Já foram 

criadas comissões técnicas para a execução destas atividades, em parceria com a 

secretaria de ordem pública, mas até o término desta pesquisa, as comissões não 

avançaram muito. Como estes são assuntos de interesse do INEA, é possível que em 

breve algumas mudanças possam ser identificadas nas áreas de praia. Também foi 

criada uma comissão, para desenvolver trabalhos sobre opções de turismo na cidade, 

como as trilhas e produtos culturais. 

Até o momento, na praia da Azeda, o INEA retirou os quiosques da areia e 

colocou no caminho que há mais acima. Cada quiosque poderá colocar apenas 10 

barraquinhas na areia, para que haja espaço para os visitantes. Há intenção de 

colocar banheiros públicos no local, porém como a área é particular e ainda não foi 

desapropriada, não é possível realizar alterações. Existe a intenção da Secretaria de 

Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico de tombar o casarão da Azeda. 

Outro tópico discutido no âmbito do COMTUR foi sobre a população local. Os 

participantes afirmam que a população precisa conhecer a própria cidade e seus 

pontos turísticos. Até o ano de 2016, foi realizado um projeto chamado “ConheSer 

Búzios”, em formato de um curso voltado para a população, com o objetivo de fazê-la 

conhecer a história da cidade e aspectos sociológicos, ambientais e culturais locais. 

Ao se levar em consideração que a maior parte da população está fora da península72, 

o projeto aproximava a população da cidade e da sua história, fazendo-a conhecer 

diversos pontos turísticos e entender a sua importância. Com a nova gestão iniciada 

em 2017, o projeto foi descontinuado, porém, de acordo com funcionária da secretaria 

de turismo de Búzios, a população solicita que o projeto volte a ser executado. 

 

 

 

                                                           
72 De acordo com o secretário de turismo, registrado em ata de reunião do COMTUR 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O turismo é um grande catalisador de mudanças sociais, ambientais e culturais. 

No município de Armação dos Búzios, seus efeitos são perceptíveis ao observar o 

modo de vida local, e a tentativa de organização da cidade para receber a atividade 

turística que ajuda a fomentar a economia baseada na construção civil, na prestação 

de serviços e no recebimento dos royalties do petróleo.  

Búzios é um destino turístico reconhecido internacionalmente, e a intensa 

atividade turística não planejada acelerou o processo de urbanização da cidade. O 

direcionamento das políticas públicas com foco na atividade turística é perceptível ao 

se observar a quantidade de hotéis, resorts e casas de veraneio, principalmente 

próximos às praias. Com essa urbanização acelerada, o município perdeu grande 

parte da sua cobertura vegetal original e o aumento da especulação imobiliária estava 

colocando em risco a conservação do restante das áreas naturais do lugar.  

Tendo em vista que os grandes atrativos de Búzios são as praias e as belezas 

naturais, o aumento da especulação imobiliária, em decorrência da procura pelo 

turismo também colocava em risco o próprio atrativo que o turista busca na cidade. A 

supressão de vegetação e as construções em áreas naturais gerou uma preocupação 

do órgão ambiental e dos ambientalistas com a qualidade do ambiente. 

Para conter a especulação imobiliária e conservar a biodiversidade local, foi 

criado o Parque Estadual da Costa do Sol. A criação do parque, desde o início, estava 

repleta de conflitos, oriundos dos diferentes interesses e dos mais variados modos de 

uso do território. Diferentes atores sociais disputavam o direito de utilizar aquelas 

áreas da forma que consideram que seja melhor, e de acordo com seus interesses, 

seja em prol do meio ambiente, ou outros. 

Sendo uma unidade de conservação de proteção integral, que admite visitação, 

a restrição de diversas atividades em seu interior fez com que a atividade turística 

fosse vista como uma solução a esses conflitos. Seria uma alternativa econômica 

viável, que geraria empregos e renda, causando baixo impacto negativo. E seguindo 

a lógica dos benefícios do turismo em unidades de conservação, se os moradores e 

prestadores de serviço locais estiverem satisfeitos com o turismo, poderão vir a ser 
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parceiros na luta pela conservação do meio ambiente, visto que este é o produto 

turístico local. 

Para a realização da pesquisa, foram realizadas no total 21 entrevistas 

semiestruturadas com diferentes atores sociais com o intuito de entender como as 

novas relações estão se desenvolvendo no PECS e como o turismo se apresenta na 

área. 

Ao fim da pesquisa foi possível concluir que o turismo se apropria das áreas do 

PECS como se a UC não existisse ali. Deve-se lembrar que a atividade turística 

intensa em Búzios é muito anterior à criação da unidade de conservação. O fato de 

algumas áreas turísticas terem se transformado em parque, em nada mudou o hábito 

ou comportamento daqueles que frequentam essas áreas, visto que estas agora 

carecem de maior atenção e cuidados. O ato de criar uma unidade de conservação 

não faz com que os turistas de sol e praia deixem de frequentar o lugar e sejam 

substituídos por ecoturistas, que são o tipo de turista visto como mais desejável para 

essas áreas. 

É ilusório considerar que apenas com a criação de um parque, a atividade 

turística ali existente seria responsável, por si mesma, por causar toda a mudança 

social e econômica positiva esperada. O turismo não é uma atividade isolada, portanto 

depende de diversos fatores que influenciam e são influenciados mutuamente. Para 

que a atividade turística possa ser pensada como um dos meios para diminuição de 

conflitos, precisa ser efetivamente planejada. 

Devido ao seu caráter de múltiplos usos, é importante que a gestão do PECS 

entenda quais são os atores que atuam e influenciam na área. De todos os citados 

neste estudo, a população local parece ser um dos principais, já que tem um sentido 

de pertencimento com a área, conhece a história do lugar e vivencia os problemas 

locais.  

Para se adequar à nova realidade territorial local, pode-se começar a pensar 

em novas formas de gestão da área. Apesar do parque ser apresentado como gerido 

em regime de cogestão, ainda há uniteralidade na tomada de decisões. O estudo da 

governança multinível como um novo método de gestão aplicado à gestão dessa 

unidade de conservação pode ser uma solução viável para abranger tantas áreas e 

tantos pontos de vista diferentes. 
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O fato de grande parte da população ainda não ter conhecimento sobre o 

parque faz com que seja necessária a realização de ações com maior impacto, para 

que o PECS seja de conhecimento público e a população entenda as mudanças 

relativas à sua implementação, os benefícios por ela gerados, de modo a se sentir 

responsável e incluída. 

E também não se pode apenas incentivar a participação da população sem que 

esta seja capacitada para tal. Não se pode partir do pressuposto de que o cidadão já 

saiba para onde ir, a quem recorrer, o que pode ser solicitado e como esses processos 

ocorrem. O apoio à sua capacitação deve promover sua participação em todas as 

etapas do planejamento das atividades realizadas nas áreas protegidas e que podem 

influenciar diretamente a vida da população local. 

Para a parte da população que conhece o parque apenas por ouvir falar, ele 

ainda é uma coisa abstrata. Se não se pode identificar seus limites, se não existe 

demarcação, se não existem placas, e se não são vistos guarda-parques, é porque o 

parque não existe. As ações de educação e informação ambiental procuram despertar 

nas pessoas a sensação de pertencimento às áreas protegidas, mas este só pode 

ocorrer a partir de um maior conhecimento sobre o parque. O diálogo entre ao guarda-

parques, a UPAM e a população local é muito importante nesse processo de 

informação.  

Foi visto que, no início, essa abordagem era realizada de modo opressivo, o 

que afastou a população e fez com que os moradores vissem os guarda-parques como 

inimigos. Como a imagem do guarda-parques está diretamente ligada à unidade de 

conservação, esse tipo de conflito pode fazer com que a população se volte também 

contra a área protegida, vendo-a como algo ruim, além das mudanças que impõe ao 

uso do espaço. Este fato não pôde ser observado durante o período da pesquisa, pois 

grande parte da população não tinha ainda conhecimento da existência do parque. 

A participação da população no planejamento da atividade turística é 

extremamente importante. O COMTUR atualmente não possui nenhuma 

representação oficial de moradores locais, portanto, estes não têm poder de voto nas 

decisões do conselho. Este conselho, por sua vez, possui representantes apenas do 

poder público municipal e da iniciativa privada. Isso faz com que o processo de tomada 

de decisões a respeito da atividade turística no município esteja centrado em uma 

pequena fração dentre todos aqueles que participam e interagem com o turismo. 
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Um dos resultados dessa falta de participação popular são os incentivos e 

ações do COMTUR para atrair os turistas para a parte peninsular do município, onde 

está concentrada a maior parte do equipamento turístico. A parte continental é, muitas 

vezes, ignorada durante o processo de planejamento, e tratada como uma área que 

deve ser escondida dos turistas, por não representar o imaginário elitista peninsular.  

Para a secretaria de turismo do município, o fato de, recentemente, 

acrescentarem fotos de monumentos localizados na área continental no material de 

divulgação da cidade, já seria suficiente para a inclusão dessa área no roteiro turístico 

do município. Porém, além de não haver a divulgação para essas outras áreas, 

também não há infraestrutura caso haja aumento da quantidade de turistas nessa 

parte. 

Na parte continental do município, encontram-se os quilombolas que tiveram 

parte do seu território transformado em unidade de conservação. Após vários conflitos 

com o órgão ambiental, a associação quilombola conseguiu um acordo que permite 

que eles ocupem a área já degradada e continuem desenvolvendo suas atividades de 

plantio.  

Com a inclusão de parte do quilombo no parque e a autorização para a 

utilização turística daquelas áreas, a comunidade planeja várias atividades e tem 

vários projetos em mente, todos envolvendo o turismo. A intenção é trazer o turismo 

étnico para Búzios, por meio de um projeto de turismo de base comunitária a ser 

realizado no bairro de Baía Formosa.  

Sem serem desapropriados, sem receberem indenização, e sem poderem 

utilizar as terras, os quilombolas ficam em uma situação difícil. De acordo com um dos 

entrevistados, se recebessem indenização, poderiam pelo menos pegar um ponto na 

feira e dar continuidade à vida pacata. O turismo é visto como uma solução para a 

comunidade, pois vai gerar emprego, complementar a renda e reafirmar a 

‘tradicionalidade’ dos quilombolas. Os projetos pensados com este fim possuem 

custos altíssimos, mas, para eles, o turismo daria o retorno desejado.  

Entretanto a atividade não pode ser vista como uma panaceia para os 

problemas dos quilombolas. Pra que ela seja realizada de forma sustentável dentro 

de uma comunidade tradicional no interior de uma unidade de conservação de 

proteção integral, é necessário muito planejamento e acompanhamento. 
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Primeiro, em função da divulgação de uma área que, no caso do quilombo, não 

está pronta para receber uma grande quantidade de turistas, pois não há estrutura. 

Segundo, porque o município de Búzios é um destino turístico conhecido no segmento 

de sol e praia, e dessa maneira será necessário trabalhar o público que se pretende 

atingir com este tipo de atividade, já que existe a possibilidade de a cidade estar cheia 

de turistas, mas estes não serem o público que visitaria um quilombo afastado das 

áreas de praia. 

Sobre os ambientalistas que não reconhecem as comunidades quilombolas 

como tendo o direito legítimo de ocupar o interior da unidade de conservação, 

processos continuam sendo protocolados no Ministério Público solicitando sua 

retirada da área do parque. Enquanto o território quilombola não for completamente 

demarcado, não é possível dizer até onde a comunidade tem o direito ou não de 

utilizar. 

Quanto às praias, pretende-se realizar estudos de capacidade de carga. Mas, 

para que isto seja cumprido, seria necessária fiscalização. Como a capacidade de 

carga das praias afeta diretamente a gestão do território, o ideal é que seja realizado 

em parceria pelo INEA e a secretaria de turismo. Pode-se utilizar condutores 

ambientais nessas áreas para ajudar com a fiscalização. Não há previsão para a 

conclusão do estudo de capacidade de carga das praias no município de Búzios. 

Atualmente o INEA não está desenvolvendo nenhum projeto específico voltado 

para o turismo, visitação ou uso público. É importante que sejam desenvolvidas ações 

que permitam o conhecimento da unidade de conservação não apenas pelos 

moradores, mas também pelos turistas. 

O tipo de público que se espera em uma unidade de conservação não é o turista 

de massa que se encontra nas praias de Búzios. É o chamado ecoturista, considerado 

mais consciente sobre o meio ambiente, que causa baixo impacto e amplia os 

benefícios do turismo.  

O público que frequenta as praias é diferente do ecoturista e, para que este 

público possa ser mais bem entendido, é necessário trabalhar a imagem e o 

imaginário relacionado ao Parque Estadual da Costa do Sol. Se o PECS está ligado 

diretamente à imagem das praias, é este o público que vai atrair. Para atrair o 

ecoturista, é necessário trabalhar muito mais sua imagem com foco nas áreas de 
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trilhas e outras atividades. Esta é, também, uma maneira de descentralizar o fluxo que 

ocorre nas praias, facilitando a manutenção da capacidade de carga. 

Atualmente, apesar da grande quantidade de turistas que o parque recebe, boa 

parte não sabe que está frequentando uma unidade de conservação. Ao se trabalhar 

a imagem e a divulgação do parque, também será possível fazer com que os 

frequentadores saibam que estão em uma área protegida e este conhecimento de se 

trata de uma unidade de conservação é uma oportunidade para o órgão ambiental 

criar e executar projetos referentes à visitação e uso público. 

É possível afirmar que o conselho consultivo do PECS é ativo, com a realização 

de reuniões regulares, quase sempre com quórum e vários participantes. O problema 

é a falta de participação de entidades representativas importantes para o processo de 

tomada de decisão, como os prestadores de serviços turísticos locais. Sem a 

presença destes, ou da população, corre-se o risco de as decisões tomadas no âmbito 

do conselho não representarem a realidade social e a necessidade destes atores. 

É necessário levar em consideração que nem tudo o que é bom para os 

empresários de turismo e para o órgão ambiental é bom para a cidade como um todo. 

Por este motivo é tão importante a participação da sociedade em todos os seus níveis 

e em todos os processos de tomada de decisão, em todas as áreas, sejam no turismo, 

no meio ambiente, na saúde ou na educação. Somente por meio da participação 

efetiva é que se poderá rumar para um caminho que atenda às expectativas da maior 

quantidade de atores sociais possível e beneficie a população local. 

As relações e os conflitos sociais surgidos a partir da criação do PECS ainda 

estão sendo construídas e negociadas, e estão longe de serem concluídas. É 

necessário paciência e diálogo para que seja possível encontrar soluções e caminhos 

que agradem e beneficiem todos os envolvidos.  

Esta pesquisa, cuja análise retrata apenas o município de Búzios, durante o 

período de realização da pesquisa, não pretendia esgotar o tema proposto, e por este 

motivo muitas questões não foram abordadas. Além das reflexões apresentadas, este 

estudo apresenta possibilidades para novos estudos.  É possível aprofundar 

pesquisas com foco nas relações sociais, nas relações ambientais, nas relações 

territoriais, nas relações de poder, na interação entre atores sociais, na atividade 
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turística local, e em novas formas de gestão, além do PECS ser uma oportunidade de 

diversificação da oferta turística. 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA – GUARDA-PARQUES 

 

 Formação 

 É morador da região? 

 Já trabalhou em outras ucs antes? 

 Qual foi o seu primeiro contato com essa uc? 

 Acompanhou a criação do parque/ audiências públicas/ oficinas do plano de 
manejo? 

 Qual foi a primeira impressão ao ver a configuração geográfica do parque? 
 
USO PÚBLICO 

 Quais são as atividades exercidas pelo setor de uso público?  

 E educação ambiental? 

 Já tem plano setorial/plano de ação de uso público? Quais as prioridades? 

 O que está sendo realizado no parque neste momento? O que já foi feito 
antes? Quais os resultados? 

 Existe alguma prioridade de ações com quem mora no interior da uc ou 
próximos da área do parque? 

 Quais projetos voltados para o turismo estão em desenvolvimento ou já estão 
em andamento? 

 Esses projetos são previstos para todo o parque ou para uma área 
específica? 

 Sendo o parque em áreas de alta visitação, como praias, existem projetos 
específicos para controle de visitantes ou capacidade de carga? 

 O governo do estado indicou em declaração que deseja aumentar a 
quantidade de visitantes em parques estaduais do rio de janeiro. Isso se 

aplica ao PECS? 

 Como esse aumento seria realizado? 

 Serão colocados centros de visitantes nas áreas do parque? 

 Sobre sinalização e limites do parque: identificação de onde começa e onde 
termina o PECS 

 Cobrança de taxa de estacionamento dentro do PECS 

 Tem mapeamento de todas as trilhas do parque? Estão sinalizadas? 
Possuem estudos de capacidade ou fiscalização? Como é o acesso nessas 
trilhas? Possuem infraestrutura? Tem algum projeto de melhoria das trilhas? 

 
ATIVIDADES NO INTERIOR DO PECS 

 Qual é a relação do INEA com os empresários e prestadores de serviço que 
possuem atividades no interior do parque? 

 O que é preciso para obter autorização para atuar no interior do parque?  

 Para os cadastrados, foram estabelecidos padrões, uniformes para o 
comércio ou treinamento para atuação dentro de unidade de conservação? 

 
POPULAÇÃO 

 Como é a relação da população com o parque? 

 A população vê o parque positivamente?  

 De que forma a população está sendo trabalhada para entender o que é e 
como funciona o parque? 
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 Que tipo de contato o INEA possui com a população residente no interior do 
PECS? 

 Existem populações tradicionais? Comunidades de pescadores artesanais? 
Quilombolas? Caiçaras?  

 Como o inea lida com atividades tradicionais no interior do PECS? 
 
CONDUTORES AMBIENTAIS 

 De onde veio a demanda? 

 Como foi feito o curso? Qual o foco? 

 Como esses condutores serão absorvidos pelo mercado de trabalho? Que 
tipo de atividades eles podem exercer? 

 

RELAÇÃO INEA X BUZIOS 

 Relação entre o INEA e a prefeitura de Búzios? 

 Levando em consideração a visibilidade turística do município de Buzios, 
como são pensados projetos de uso público e turismo para as áreas do 

parque nesse município? 
 
IMAGEM DO PARQUE 

 Qual é a “cara” que o inea quer dar para o parque? 

 Essa “identidade” é linear? Serve para todos os municípios, mesmo com 
características tão diferentes?  

 A identidade do parque vai ser trabalhada junto com a imagem turística dos 
municípios? 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA – POPULAÇÃO LOCAL 

 

 É morador da região? 

 Tempo de residência 

 Motivo da mudança 

 Ocupação 
 

SOBRE O PECS 

 Conhece o PECS? 

 Acompanhou a criação do parque?  

 Como tomou conhecimento sobre? 

 Qual foi a sua primeira impressão ao ver a configuração geográfica do 
parque? 

 Conseguem identificar os limites do parque? 

 O que mudou no cotidiano após a criação do parque? 

 Quais as expectativas acerca do parque? 

 Problemas e conflitos 
 

 

PERCEPÇÕES SOBRE OUTROS ATORES SOCIAIS 

 Como você percebe a relação entre a gestão do parque e a prefeitura e 
búzios?  

 Como você percebe a relação da população com a unidade de conservação? 

 Qual a percepção sobre a gestão da unidade de conservação? 

 A população local conhece o parque?  
 

 
TURISMO 

 Percepção sobre o turismo no município 

 Expectativas 

 Problemas/conflitos 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA – PRESTADORES DE SERVIÇO 

 

 Formação 

 É morador da região? 

 Tipo de atividades que realiza 
 
SOBRE O PECS 

 Conhece o PECS? 

 Acompanhou a criação do parque?  

 Como tomou conhecimento sobre? 

 Foi às audiências públicas? 

 Compareceu nas oficinas do plano de manejo? 

 Qual foi a sua primeira impressão ao ver a configuração geográfica do 
parque? 

 Conseguem identificar os limites do parque? 

 Qual a sua percepção sobre a gestão da unidade de conservação? 

 O que mudou no seu cotidiano após a criação do parque? 

 Quais as expectativas acerca do parque? 

 Frequenta as reuniões do conselho gestor do parque? 
 

PERCEPÇÕES SOBRE OUTROS ATORES SOCIAIS 

 Como você percebe a relação entre a gestão do parque e a prefeitura e 
búzios?  

 Como você percebe a relação da população com a unidade de conservação? 

 Qual a percepção sobre a gestão da unidade de conservação? 

 A população local conhece o parque?  
 

 
TURISMO 

 Como os turistas percebem e interagem com o parque? 

 Interação dos turistas nas áreas de praia do parque 

 Interação dos turistas nas trilhas 

 Mudanças na alta temporada e baixa temporada 

 Expectativas quanto à atividade turística no município 

 Percepção dos problemas relacionados ao turismo 
 

 

 

 

 

 

 



174 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – PODER PÚBLICO MUNICIPAL 

 

SOBRE O TURISMO EM BÚZIOS 

 Qual a quantidade anual de turistas no município? 

 Como essa informação é obtida? 

 Qual a principal motivação dos turistas que visitam o município? 

SOBRE O PECS 

 Qual foi seu primeiro contato com a UC? 

 Acompanhou a criação? 

 Porquê o PECS não é divulgado como um atrativo turístico do município de 

Búzios e nem aparece no material informativo? 

 Há como diferenciar, dentro do município, o turista que visita o PECS? 

 Quais são as ações da secretaria de turismo com relação às áreas naturais do 

município? 

 Quais as ações referentes ao turismo de massa? 

 Como é a relação atual entre Secretaria de Turismo e INEA? 

 Parcerias para implantação de infraestrutura turística nas áreas do parque? 

 Estão sendo realizados estudos de capacidade de carga? 

 Há intenção de haver agendamento e cobrança de ingressos para entrar nas 

praias? 

 Quais são as áreas turísticas consideradas mais críticas? 

 Há previsão para proibição da entrada de carros na praia de José Golçalves? 

 Mudanças no processo de cobrança para entrada de ônibus de turismo na 

cidade 

 Relação entre quantidade de turistas em Búzios e o aumento da cobrança da 

taxa de entrada de ônibus em Arraial do Cabo 

 Como será realizado o processo de implantação da Taxa de proteção 

ambiental? 

 Com que recursos será implantado e qual será o destino do valor arrecadado? 

 O município pretende utilizar os condutores ambientais formados pelo INEA? 

 Desenvolvimento do município apenas na parte peninsular 

 Direcionamento para a atração de turistas de alto poder aquisitivo 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA – MEMBROS DE ORGANIZAÇÕES NÃO 

GOVERNAMENTAIS 

 

 Formação 

 É morador da região? 

 Tipo de atividades que realiza  

 A ONG possui projetos ligados ao turismo no interior parque? 
 

SOBRE O PECS 

 Qual foi a sua primeira impressão ao ver a configuração geográfica do 
parque? 

 Acompanhou a criação do parque?  

 Como tomou conhecimento sobre o parque? 

 Foi às audiências públicas? 

 Compareceu nas oficinas do plano de manejo? 

 O que mudou no seu cotidiano após a criação do parque?  

 E com relação às atividades da ONG? 

 Quais as expectativas acerca do parque? 

 Frequenta as reuniões do conselho gestor?  
 
PERCEPÇÃO SOBRE OUTROS ATORES SOCIAIS 

 Como percebe a relação entre o parque e a prefeitura e búzios? 

 Como percebe a relação da população com a unidade de conservação? 

 Qual a percepção sobre a gestão da unidade de conservação? 

 A população local conhece o parque?  

 Como percebe a relação dos turistas com o parque? 
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