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RESUMO 
 
 
As últimas décadas têm evidenciado o aumento da visitação pública em áreas 
protegidas. Sendo considerado o principal uso benéfico para estes espaços, está 
prevista inclusive na Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) 
para a maior parte das categorias de manejo. Enquadrado na categoria de Proteção 
Integral dos Recursos, o Parque Estadual da Serra do Conduru (PESC), está 
localizado numa das regiões de maior biodiversidade do planeta e apresenta um 
expressivo potencial para proporcionar ao visitante uma experiência que lhe permita 
compreender a dimensão e a importância desse relevante patrimônio natural. Diante 
de tal cenário, este trabalho teve como principal objetivo o entendimento do contexto 
da visitação pública no Parque Estadual da Serra do Conduru (PESC), entre os anos 
de 2005 e 2012. Para tanto, os procedimentos para coleta dos dados foram 
definidos segundo os objetivos específicos de verificar a quantidade (total e média) 
de visitas/ano no PESC, identificar quais foram os meses e trimestres de maior/ 
menor concentração da demanda, realizar levantamento do tipo de ocupação 
desses visitantes bem como mapear sua origem. Em seguida buscou-se relacionar a 
origem dos visitantes com sua ocupação, assim como o tipo de ocupação com a 
época do ano de preferência para visita, elencando ao final, potencialidades e 
limitações no perfil dos diferentes públicos recorrentes na visitação do PESC. 
Portanto, tratou-se de um estudo de caráter exploratório e descritivo, de natureza 
qualitativa e quantitativa, cuja abordagem do tema contemplou elementos tanto no 
universo das ciências ambientais quanto das ciências sociais, evidenciando com isso 
o seu viés interdisciplinar. Para o alcance dos objetivos foram realizadas pesquisas 
bibliográficas em livros, artigos, dissertações e teses sobre o assunto específico, 
além de pesquisa eletrônica em sites de instituições de pesquisa, órgãos oficiais e 
outros ligados ao PESC. Por sua vez adotou-se a pesquisa documental como 
procedimento prioritário para a coleta dos dados primários, na sede do INEMA 
(Itabuna) e na sede do PESC, além de visitas à UC e seu entorno para fins 
observações in loco e registro fotográfico. Os resultados evidenciaram que a 
visitação pública neste Parque contempla amplamente o propósito da educação 
ambiental atraindo grande demanda estudantil (63% do total durante o período), mas 
a visitação para outros fins, como o turismo de natureza, ainda ocorre de maneira 
incipiente. Melhorias na divulgação, infraestrutura e acesso se fazem necessárias no 
sentido de potencializar os efeitos positivos da visitação publica para o PESC, 
visitantes e comunidade do entorno. Recomenda-se a criação de um sistema de 
monitoramento da visitação pública, através de um formulário integrado de registro 
de visitantes, capaz de fornecer dados importantes para o planejamento e tomadas 
de decisão por parte da gestão do PESC.  
 

 

Palavras-chave: Biodiversidade. Conservação. Área Protegida. Uso Público. 
Visitação.  
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ABSTRACT 
 

 
The last decades have showed the increase of public visitation in protected areas. It 
has been considerate the main beneficial use for these spaces, it has planned 
including in the law of the National System of Conservation Units (SNUC)for the most 
categories of management. It framed in Full Protection Resources, the State Park of  
Serra do Conduru (PESC), it is located in one of the most biodiversity regions on the 
planet and it has a significant potential to provide the visitor an experience that allow 
them to understand the dimension and importance of this significant natural heritage. 
Facing up against this scenery, this work had as main objective the understanding 
the context of the public visiting in the State Park of  Serra do Conduru (PESC), from 
the years 2005 up 2012. For this, the procedure for data collection were defined 
according to the specific objectives of the verifying the amount (total/average) of 
visits/ year in the PESC, identify wich were the months quarters of higher/lower 
concentration of demand, carry out a survey of the type of occupation of these 
visitors as well as map their origin. Then sought to relate the origin of the visitors with 
their occupation, as well as the type of occupation with the time of the year that they 
prefer to visit the Park. Therefore, it was an explanatory and descriptive study with 
qualitative and quantitative nature with approach of the subject considerate elements 
in both the world of environmental science as social science, showing its 
interdisciplinary approach. To achieve the objectives were carried out literature 
researches in books, articles, theses and papers on the specific subject, in addition to 
electronic search sites, and other official institutions linked to PESC. In turn adopted 
the documentary research as priority procedure for the collection of primary data, at 
the headquarters of INEMA (Itabuna) and the headquarters of the PESC, besides 
visits to UC and its surroundings for the purposes, in loco observations and 
photographic record. The results showed that the public visits in the Park includes 
widely the purpose of environmental education attracting large students demand 
(63% of the total during the period), but the visitation for other purposes, such as 
nature tourism, it is still occurs in a incipient way. Improvement in marketing, 
infrastructure and access are necessary in order to maximize the positive effects of 
public visitation to the PESC, visitors and surrounding community. Recommends the 
creation of a monitoring system of public visits through an integrated of visitors that 
can provide important data for planning and making decisions by the management of 
PESC. 
 
 
Keywords: Biodiversity. Conservation.  Protected Area. Public Use. Visitation.       
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os efeitos das atividades humanas têm causado transformações que afetam 

diretamente a vida no planeta. As consequências mais evidentes se refletem em 

ameaças à diversidade biológica, que vem aumentando devido às demandas de 

uma população mundial que cresce rapidamente. Dessa forma, os impactos sobre 

diversidade biológica repercutem na qualidade de vida da população mundial que 
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depende diretamente do ambiente natural para suprir suas demandas por ar, água, 

matérias primas, alimento, medicamentos, além de outros recursos dos quais 

necessita para sobreviver. Nesse contexto, as áreas protegidas são elementos 

indispensáveis para a conservação da biodiversidade, além de promover 

oportunidades para pesquisa científica, educação ambiental e recreação, por meio 

da visitação a esses espaços. 

Autores como Hartshorn (1995), já observavam o aumento da visitação em 

áreas naturais desde a década de 50, tornando-se amplamente popular a partir da 

década de 70. Com isso, o referido autor sinaliza que muitos estudos foram 

desenvolvidos no sentido de avaliar os impactos provocados em função deste 

incremento no número de visitantes. Entretanto, destaca que hoje as pesquisas 

sobre os usos e os usuários já não são tão frequentes como já foram em décadas 

anteriores.  

Portanto, depreende-se que pesquisas abordando a visitação em áreas 

protegidas devam assumir um viés interdisciplinar, atravessando uma ampla gama 

de conhecimentos nas áreas das ciências sociais e naturais. Por sua vez, Buckley 

(2011) observa que grande parte dos estudos mais relevantes nessas áreas tem 

sido publicada em periódicos das áreas de conservação e economia. O autor 

destaca que a literatura se concentra nos temas gestão de áreas protegidas, 

recreação em áreas naturais, e dos impactos da visitação na natureza. 

A recreação permanece como o principal uso benéfico, contudo, conciliar este 

uso com a conservação dos recursos naturais e culturais ainda é um dos mais 

urgentes desafios do manejo. O uso recreativo é um pressuposto previsto na Lei do 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) para a maior parte das 

categorias de manejo, devendo este ser planejado por meio da técnica de 

zoneamento. 

Nesse contexto, o Parque Estadual da Serra do Conduru (PESC), é uma 

Unidade de Conservação (UC) enquadrada na categoria de Proteção Integral e suas 

ações de proteção e recuperação das áreas desmatadas são de vital importância 

para a biodiversidade existente na região.  O foco desta UC é a preservação integral 

de seus recursos naturais, fomentando a pesquisa científica e a educação 

ambiental, bem como proporcionando o contato de visitantes com a biodiversidade 

local. 
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Sabe-se que até um passado recente as florestas eram consideradas terras 

devolutas pelo Estado. Desse modo, observando a restauração florestal, pelo viés 

econômico, nota-se uma pressão sobre os remanescentes florestais no sentido 

interior-litoral, respondendo estes por áreas de floresta ou cabruca, assim como 

pequenas culturas e pastagens. Por sua vez, a região sul da Bahia, onde se localiza 

o PESC, atualmente também encontra-se em acelerado processo de transformação 

devido à chegada de grandes empreendimentos com o aporte de vultosos recursos 

tanto do setor público quanto da iniciativa privada. Também se sabe que a 

pecuarização da região é considerada uma grande ameaça à conservação. Nesse 

sentido, depreende-se que a criação de um Parque Estadual muito contribui 

impondo limites ao processo de ocupação do território. 

O Parque Estadual da Serra do Conduru está localizado em uma das regiões 

de mais alta biodiversidade do mundo. A visitação com qualidade e atividades de 

educação ambiental devem valorizar esse patrimônio e proporcionar ao visitante 

uma experiência que lhe permita compreender a dimensão e a importância dessa 

alta biodiversidade (FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA e INSTITUTO FLORESTA 

VIVA, 2011). 

É nesse contexto que se destaca a questão norteadora deste trabalho, com o 

seguinte enunciado: Quais foram os parâmetros da visitação pública no PESC no 

período de 2005 a 2012? A fim de elucidar este questionamento, procedeu-se a 

verificação da hipótese de que a visitação pública no PESC contempla amplamente 

o propósito da educação ambiental atraindo grande demanda estudantil, mas a 

visitação motivada pelo turismo em meio natural ainda ocorre de maneira restrita, 

contrariando o que preceitua o SNUC. 

Ressalte-se que este trabalho aborda um debate em ascensão no âmbito 

internacional, porém uma discussão ainda bastante restrita no cenário nacional e 

quase que inexistente em se tratando do estado da Bahia. Portanto, espera-se que 

os resultados produzidos por este estudo, sirvam de subsídios para formuladores de 

políticas de gestão e manejo sustentável dos recursos naturais, que contribuam para 

ampliar o debate em meio acadêmico e que fomentem novos estudos sobre a 

visitação pública em áreas protegidas no Estado da Bahia. 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 
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Esta pesquisa teve como objetivo geral investigar as características da 

visitação pública no PESC no período compreendido entre os anos de 2005 e 2012, 

uma vez que tais informações podem ser estrategicamente norteadoras nas 

tomadas de decisão da gestão voltadas para o uso público.  

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Para o alcance do objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos 

específicos: 

1.2.1 Identificar a quantidade (total e média) de visitas/ano no PESC.  

1.2.2 Verificar os meses e trimestres de maior/ menor concentração da 

demanda.  

1.2.3 Proceder o levantamento do tipo de ocupação desses visitantes, bem 

como dos fatores que influenciaram na motivação da visita.  

1.2.4 Determinar a origem dos visitantes para em seguida relacionar a origem 

dos visitantes com sua área de atuação, assim como ocupação/ época do ano de 

preferência. 

1.2.5 Elencar potencialidades e limitações no perfil dos públicos recorrentes 

na visitação do PESC entre os anos de 2005 e 2012. 

 

1.3 SÍNTESE CAPITULAR 

 

Além desta introdução, a estrutura do trabalho é composta de mais 6 

capítulos. O segundo busca contextualizar a dinâmica da relação homem-ambiente, 

destacando conceitos importantes neste debate, como os de meio ambiente e 

biodiversidade, além de situar a discussão sobre crescimento econômico e uso 

racional dos recursos, apresentando concepções de sustentabilidade além das 

origens da preocupação mundial com as questões ambientais.  

O terceiro dá um enfoque nas Áreas Naturais Protegidas. São apresentados 

elementos balizadores para o entendimento do contexto o panorama histórico. Em 

seguida destaca-se as diferentes categorias de manejo, bem como potencialidades 

e limitações à expansão e gestão, enfatizando ao final seus efeitos para as 

populações sob sua área de influência. 
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O quarto é o último item da revisão de literatura contempla as interfaces da 

visitação pública em áreas protegidas. Aborda inicialmente elementos básicos para o 

entendimento deste contexto, enfatizando a importância do planejamento, 

evidenciando que a visitação pode potencializar efeitos positivos ou negativos, 

dependendo especialmente da forma como é conduzido o seu gerenciamento. 

Em seguida, os itens 5 e 6 contemplam especificamente o estudo de caso da 

visitação pública no Parque Estadual da Serra do Conduru.  O primeiro descreve 

detalhadamente o PESC na condição de área objeto do estudo e detalha os 

aspectos metodológicos que nortearam a análise dos dados, procedida a partir de 

ferramentas estatísticas confrontando com o aporte teórico, procedimento adotado 

na construção do item que sistematizou os resultados e discussões. 

Por fim a conclusão encerra o estudo resgatando aspectos-chave do texto, 

explicita-se o alcance dos objetivos traçados, expõe-se a comprovação da hipótese 

preestabelecida, esboça-se o posicionamento crítico do autor desta obra e 

apresenta um rol de recomendações, objetivando proporcionar um legado que tenha 

utilidade para o planejamento da visitação no PESC, bem como fomentar novas 

pesquisas neste contexto. 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 INTERAÇÕES NA RELAÇÃO HOMEM-AMBIENTE  

 

2.1.1 Concepções de patrimônio natural e meio ambiente 

 

Simões, Ferreira e Joly (2011) destacam que o patrimônio natural é algo 

pertencente à coletividade, com isso caracteriza-se por recursos de propriedade 

comum. Já Spaargaren e Mol (1995), consideram reprovável uma visão restrita de 

natureza, vazia em seu funcionamento, resumida a mero estoque ou reservatório 

para materiais a serem usados interminavelmente e sem cobrança. 

Para Teles (2011), a supracitada visão seria consequência de uma concepção 

predominante nas sociedades modernas ocidentais, a de que a natureza é algo 

externo ao homem. Este autor defende que a concepção de natureza contempla 

variáveis sociais, históricas e geograficamente constituídas. Em decorrência disso 

passa a ser objeto de diferentes representações: se para um empresário da 

mineração a natureza é fonte de matéria-prima (das quais ele extrai a mercadoria 

com a qual obterá lucros), para o pequeno agricultor é meio de sobrevivência, para o 

especulador de terras é investimento imobiliário e para populações tradicionais é um 

espaço de vida que não se vende e não se compra. 

Nesse contexto Sánchez (2006) situa o conceito de recurso ambiental, que se 

refere não mais somente à capacidade da natureza de fornecer recursos físicos, 

mas também de prover serviços e desempenhar funções de suporte à vida. Assim, 

os modos de relacionamento da sociedade entre si e com a natureza interferem 

diretamente no processo de transformação do meio ambiente. Este último, 

compreendido por Niefer (2002) enquanto fruto do trabalho dos seres humanos, 

relacionando o meio natural ao social.  

Segundo Sachs (1993), a concepção de Meio Ambiente, ao incluir a presença 

humana, expande o seu entendimento para cinco prismas: meio ambiente natural, 

meio ambiente artificial, meio ambiente cultural, meio ambiente do trabalho e o 

patrimônio genético. Para o autor, cada um desses prismas possui a sua dinâmica, 

mas que se dá em interação com os outros. Reigota (1995), complementa com a 
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noção de meio ambiente englobando tanto o meio cósmico, quanto o geográfico, o 

físico e o meio social, incluindo as suas instituições, sua cultura, as forças que 

exercem sobre o indivíduo e nas quais ele reage de forma particular, segundo seus 

interesses e suas capacidades. 

Diante desta complexidade, Sánchez (2006) define o conceito de meio 

ambiente como amplo, multifacetado e maleável, conforme apresentado na Figura 1. 

Amplo por abarcar natureza e sociedade, multifacetado porque pode ser apreendido 

sob diferentes perspectivas e maleável porque pode ser reduzido ou ampliado de 

acordo com as necessidades do analista ou interesses envolvidos. Para tanto, 

Trevisan (2011) atesta a necessidade da abordagem interdisciplinar para o conceito, 

entendido por ele como o complexo de fatores bióticos, abióticos e antrópicos, que 

interagem em determinado espaço geográfico. 

 

 

 

Figura 1 - Abrangência do conceito de meio ambiente 
Fonte: Adaptado de Sánchez (2006) 

 

Desta forma, Sánchez (2006) reitera a importância de compreender o 

ambiente tanto enquanto fonte de elementos essenciais à sobrevivência humana, 

assim como provedor dos recursos demandados para o processo de 

desenvolvimento socioeconômico. Nesse sentido, a Lei 6.938/81, da Política 

Nacional do Meio Ambiente, define Meio Ambiente como sendo o conjunto de 
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condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que 

permite, abriga e rege a vida em todas suas formas (BRASIL, 1981, art. 3º, pr.1º). 

 

2.1.2 A biodiversidade e sua conservação 

 

O Brasil atualmente é considerado detentor de alguns dos mais expressivos 

conjuntos de formações florestais, paisagens geográficas e recursos hídricos do 

mundo. Araújo et al (1998) observa que a relevância da vasta biodiversidade do país 

reflete também a grande riqueza de espécies e, sobretudo, no fato de algumas 

serem raras ou endêmicas. Santos (2009), atesta esta riqueza existente em território 

brasileiro,pois segundo a autora o país abriga entre 15% e 20% de toda a 

diversidade biológica mundial. 

Para a UICN, WWF-Brasil e IPÊ (2011), biodiversidade é um conceito 

relativamente recente, mas que ganhou caráter oficial com a Conferência das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), realizada em 

1992 no Rio de janeiro. Foi durante este evento, que ocorreu a Convenção sobre 

Diversidade Biológica (CDB) que estabeleceu a definição de biodiversidade como a 

variedade entre organismos vivos de todas as origens, terrestre, marinha ou outros 

ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos que cada um deles faz parte, 

isto inclui a diversidade dentro das espécies, entre espécies e de ecossistemas. 

Portanto, o conceito revela três níveis de biodiversidade: a de ecossistemas, a de 

espécies e a genética.  

Já Sambuichi (2001) entende que o termo biodiversidade representa a 

propriedade dos seres vivos se diferenciarem entre si, englobando todos os níveis 

de variação: desde a molecular e genética até a de ecossistemas, passando pela 

diversidade de espécies, formas, grupos funcionais e comunidades. Naughton-

Treves, Holland e Brandon (2005) recomendam não restringir o conceito à 

diversidade de espécies ou habitats ameaçados. Os autores consideram relevante 

também contemplar outros aspectos da biodiversidade, como na agricultura, 

apontando evidências que atestam a rede diversificada de cultivos que possuem 

indígenas e populações tradicionais. Nesse entendimento, populações desenvolvem 

formas únicas de interação e interdependência com os elementos da biodiversidade, 

moldam e são moldados por ela, fazem parte inclusive de processos evolutivos, 
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especialmente dos organismos domesticados, criando assim a agrobiodiversidade. 

(UICN; WWF-BRASIL; IPÊ, 2011). 

Considerada de grande importância para a humanidade, a biodiversidade 

também é de fundamental importância para a conservação dos ecossistemas 

naturais, incluindo a relação entre diversidade e estabilidade nos ecossistemas. 

Assim, Sambuichi (2001) observa que a biodiversidade de ecossistemas proporciona 

diversos serviços ambientais além de representar imprescindível fonte de 

informações para a inovação e solução de problemas a partir de conhecimentos 

tradicionais associados. Portanto, além de seu valor ou potencial para prover 

serviços e produtos ao homem, a diversidade de espécies, ecossistemas e genética 

apresenta um relevante valor intrínseco de existência (UICN; WWF-BRASIL; IPÊ, 

2011). 

Sambuichi (2001) reitera a importância da biodiversidade para a humanidade 

elencando seu valor econômico direto (na obtenção de alimentos, remédios, fibras, 

pigmentos etc.), indireto (turismo de natureza) e pela possibilidade de uso futuro 

(reserva genética). São diversos os exemplos de serviços ambientais, destacando-

se a regulação do clima, o fornecimento de recursos hídricos em quantidade e 

qualidade, e a beleza cênica das paisagens, dentre muitos outros. 

Nesse contexto, Mattos e Hercowitz (2011) observam na definição de serviços 

ambientais a ênfase nos benefícios percebidos pelos seres humanos, enquanto o 

conceito de serviços ecossistêmicos liga-se aos processos naturais que os 

produzem. No entanto, o que comumente se vê na literatura é o uso dos dois termos 

com o mesmo sentido, ainda que pairem controvérsias sobre qual deva ser a 

definição exata.  

O que Santos (2009) ressalta é o relativo consenso na comunidade científica 

acerca da gravidade dos problemas ambientais causados pela perda da 

biodiversidade, que também está relacionada às graves perdas econômicas de 

nações, ao declínio do bem-estar individual e à possibilidade de perda do valor 

inestimável do patrimônio natural para as gerações futuras.  

Já Toledo (1996), reitera que a perda da biodiversidade consequentemente 

gera perda de recursos, implicando negativamente na subsistência da população 

mundial. Em complemento, Galindo-Leal e Câmara (2005) destacam que o desejo 

por riqueza material é o principal responsável pela degradação descontrolada dos 
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recursos do planeta e está na base de muitos fatores imediatos que estão destruindo 

a biodiversidade. 

É atribuída à ação antrópica, significativas transformações tanto no perfil 

quanto na quantidade de espécies presentes nos ecossistemas. Em adição a isso, a 

expansão territorial de atividades produtivas também gera impacto na diversidade 

funcional dessas espécies. Trindade-Filho e Loyola (2010) alertam para projeções 

sinalizando que o declínio da biodiversidade deve continuar e até mesmo acelerar. 

Santos (2009) alerta que se as perdas se mantiverem, um quarto das 

espécies do mundo pode ser extinta até 2050. A autora reitera que aumenta o ritmo 

do esgotamento das riquezas biológicas do mundo e as perdas e a degradação de 

todo recurso do mundo biológico já configura um custo sobre o bem-estar das 

pessoas em todos os países. A extinção de espécies causa mudanças em 

processos ecossistêmicos, e, à medida que os ecossistemas empobrecem, seus 

produtos e serviços diminuem (TOLEDO, 1996).  

As pressões sobre a biodiversidade são intensificadas com a combinação de 

impactos causados pelo crescimento populacional, aumento no consumo de 

recursos nos países ricos e pobres, conflitos civis, mudanças climáticas, expansão 

de atividades em larga escala, e o dobro da demanda por alimentos nos próximos 50 

anos. Um terço das terras do planeta são utilizadas para fins agrícolas ou urbanos, e 

projeções sugerem que mais um terço pode se converter nos próximos 100 anos. As 

atividades humanas já causaram a extinção de animais a taxas 1000 vezes maiores 

em comparação às grandes extinções em massa do passado. (NAUGHTON-

TREVES; HOLLAND; BRANDON, 2005) 

Face ao cenário exposto, Trindade-Filho e Loyola (2010), alertam para a 

existência de uma crise de biodiversidade. Destacam fatores como perda de 

habitats, introdução de espécies exóticas, superexploração de espécies e recursos 

naturais, poluição e mudanças climáticas. Galindo-Leal e Câmara (2005) também 

asseveram o risco de uma extinção em massa de espécies como consequência da 

ação antrópica, no entanto, observam que algumas regiões estão mais ameaçadas 

que outras. Nesse contexto, Santos (2009) enfatiza que a Mata Atlântica brasileira é 

uma dessas regiões, a ponto de estar incluída na lista dos biomas mundiais 

prioritários em termos de conservação (hotspots), evidenciando seu nível de ameaça 

e sua riqueza biológica. 
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Galindo-Leal e Câmara (2005) ressaltam que a Mata Atlântica brasileira sofre 

com a extração e o consumo descontrolado dos recursos naturais desde o período 

colonial, quando o cobria cerca de 15% do território nacional.  Esses autores 

consideram evidente que o modelo de desenvolvimento promoveu a rápida 

expansão de infraestruturas e indústrias agrícolas, que devastaram a floresta e 

intensificaram as desigualdades sociais e econômicas em toda a região. Nesse 

sentido, reitera a necessidade de monitoramento do status da biodiversidade 

especialmente tendo como referência a dinâmica do uso da terra, das condições 

sociais, da economia e do crescimento da população.  

À medida que a população e suas demandas aumentam, as pressões 

ambientais intensificam-se de forma descontrolada. Todas as ameaças à 

biodiversidade, direta ou indiretamente, advêm do crescimento populacional 

humano, associado à produção, consumo e mercado financeiro, necessários para a 

manutenção de tal população. A conversão de áreas naturais para áreas de cultivo, 

pastagens, áreas urbanas, reservatórios, dentre outros usos representa a forma 

mais visível e abrangente do impacto humano sobre o meio ambiente.   

Segundo Sherbinin et al. (2007), atualmente, cerca de 40% da superfície 

terrestre do planeta é ocupada pela agricultura, e 85% tem algum nível de influência 

antrópica. Embora a atual população mundial seja cerca de 50% urbana, áreas 

urbanas ocupam menos de três por cento da superfície da Terra. Em função destes 

dados, o autor observa que apesar do uso da terra em maior escala estar destinado 

a atividades agrícolas, estas atendem em maior proporção a demandas de consumo 

da população dos grandes centros urbanos. 

O processo de conversão de terras do “estado natural” para o “uso humano”, 

(geralmente floresta-agricultura), atualmente ocorre com maior ênfase nos países 

em desenvolvimento, especialmente nos trópicos, pois tal processo já ocorreu em 

terras dos países desenvolvidos já em séculos anteriores (SHERBININ et al., 2007). 

Por outro lado, na maioria dos países em vias de desenvolvimento, as regiões de 

maior fertilidade também coincidem com a maioria das terras já consumidas pelas 

atividades humanas, portanto já impactadas em sua biodiversidade, fato que 

somado com o rápido crescimento da população fomenta o rápido avanço/pressão 

sobre áreas de florestas ainda pouco impactadas.   

O supracitado autor traz o exemplo do Equador, que assiste ao crescimento 

de assentamentos de agricultores em sua região Amazônica, ainda que a população 
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rural do país esteja em declínio por causa da baixa taxa de fecundidade e rápida 

urbanização. Por sua vez recomenda para uma análise mais ampla do contexto, a 

observação de fatores como o regime de posse da terra, condições de acesso a 

recursos, redes de estradas e acessos, condições sociais, além do meio ambiente 

biofísico em si (qualidade do solo original, condições climáticas, dentre outros). 

Diante do cenário exposto, a preocupação com a proteção da biodiversidade 

tornou-se um elemento chave de movimentos ambientalistas nacionais e 

internacionais, com maior ênfase nos impactos do desmatamento de florestas 

tropicais e na prevenção da extinção de espécies (ORLOVE e BRUSH, 1996). Para 

tanto, Primack (2001) destaca que em um mundo com superpopulação e com 

restrições econômicas, é necessário estabelecer prioridades para a manutenção da 

diversidade biológica. O desafio é como minimizar a perda de espécies tendo em 

vista a disponibilidade dos recursos humanos e financeiros.  

Johannes (2002) alerta que a conservação dos recursos é uma preocupação 

atual maior do que para as gerações anteriores, porque a densidade populacional 

era baixa e os recursos abundantes, além do que atualmente algumas comunidades 

tem interesse na conservação da biodiversidade como atrativo para visitantes. 

Entretanto, especialistas notam que a concepção contemporânea de conservação 

muitas vezes subestima o discernimento das comunidades tradicionais em 

correlacionar pressão de extração e disponibilidade de recursos naturais. 

Em sua análise, Loyola (2001) recomenda uma mudança nos atuais padrões 

de desenvolvimento por um outro estilo que utilize menos recursos e que degrade 

menos o meio ambiente, tendo em vista a previsão de esgotamento pelo atual 

modelo. A aceitação dessas restrições por parte da população pressupõe evitar 

impactos ambientais cuja magnitude é controvertida, uma vez que suas principais 

consequências afetarão especialmente as gerações futuras (MAY, 1995).  

Sherbinin et al. (2007) considera que a população afeta o meio ambiente 

através de variáveis como a cultura, os níveis de consumo, instituições e tecnologia. 

A abordagem do ser humano na dimensão da mudança ambiental deve transcender 

a mera análise de dados demográficos e considerar também outras variáveis 

humanas como valores e cultura. Isso porque considera a relação homem-ambiente 

como sistemas acoplados que são mais do que a simples soma das suas partes, 

não podendo ser facilmente ser reduzida para necessidades alimentares e materiais 

que resultam em algum impacto.  
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Portanto, passou a ser área de estudos interdisciplinar e não somente de 

profissionais estritamente relacionados à conservação, carecendo de abordagens 

que insiram a discussão de fatores socieconomicos, demográficos ou biofísicos, e 

estabeleçam correlações do tipo perda de cobertura florestal X influência das 

atividades humanas. (NAUGHTON-TREVES; HOLLAND; BRANDON, 2005) 

Assim, por ser complexa e contraditória a dinâmica da sociedade moderna, 

foram desencadeadas consideráveis mudanças na relação homem-meio. Para Teles 

(2011) tal contexto, leva os homens a se relacionarem com a natureza para 

transforma-la em produtos, fato também é evidenciado no processo de ocupação do 

território e sua relação com a natureza. Nesse contexto, Yázigi (1999) destaca que a 

destruição de espaços naturais é considerada como um ato de vandalismo com igual 

peso que a destruição dos monumentos feitos pela mão do homem.  

Por sua vez, Sánchez (2006) ressalta que uma das maneiras de se estudar os 

impactos ambientais é entender como as ações humanas afetam os processos 

naturais. Para o autor, impacto ambiental é a alteração da qualidade ambiental que 

resulta da modificação de processos naturais ou sociais provocada por ação 

humana. Tal alteração pode ser benéfica ou adversa.  

O supracitado autor exemplifica impactos positivos sobre componentes físicos 

e bióticos do meio, ilustrando um projeto que envolva a coleta e o tratamento de 

esgotos, que resultará em melhoria da qualidade das águas, em recuperação do 

habitat aquático e em efeitos benéficos sobre a saúde pública. Já quando se trata de 

uma alteração que produz efeitos adversos nos processos, funções ou componentes 

ambientais, ou como uma alteração adversa da qualidade ambiental, observa-se a 

degradação ambiental, correspondendo a impacto ambiental negativo. Tanto o 

patrimônio natural quanto o cultural podem ser degradados, descaracterizados e até 

destruídos. A expressão área degradada sintetiza os resultados da degradação do 

solo, da vegetação e muitas vezes das águas. 

 

2.1.3 Um novo olhar sobre as questões ambientais 

 

Para Spaargaren e Mol (1995), fatores como a complexidade dos 

ecossistemas envolvidos, o deslocamento dos efeitos no tempo e no espaço e o 

crescimento rápido da interação homem-natureza, são as principais razões que 

dificultam a percepção das consequências das ações humanas para o ambiente. 
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Portanto, Dias (2003) ressalta que somente a partir dos nos 70 a preocupação com a 

deterioração do ambiente obrigou os especialistas a reverem todas as concepções 

sobre desenvolvimento econômico. Dias (2003b) destaca que com base em dados 

da Organização das Nações Unidas (ONU), no início da década de 1970, apenas 10 

países possuíam órgãos ambientais nacionais, número que chegou a 100 já no final 

da mesma década.  

Para Mol e Spaargaren (1995), os impactos, ambiental e social, do primeiro 

relatório do Clube de Roma em 1972, foram indubitavelmente relevantes, devido a 

sua visão negativa do futuro. Este relatório, denominado “Limites do crescimento”, 

concluiu que mantendo o padrão de consumo atual os limites de crescimento 

planetário seriam alcançados nos próximos cem anos. Diante deste cenário, Teles 

(2011) destaca que coube à ONU liderar o debate sobre questões ambientais 

globais.  

A primeira conferência temática foi a Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Humano, que ficou conhecida como Conferência de Estocolmo em 

1972. Este evento abordou, sobretudo, a conservação do meio ambiente, 

promovendo uma nova percepção sobre os recursos naturais. Esse contexto 

influenciou diretamente o lançamento, em 1987, do relatório "Nosso Futuro Comum" 

também denominado Relatório Brundtland, que difundiu o conceito de 

desenvolvimento sustentável, ancorado em três vertentes: crescimento econômico, 

equidade social e equilíbrio ecológico. 

Teles (2011) observa que cumprindo a recomendação do relatório Brundtland, 

em 1992 é realizado no Rio de Janeiro, a Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento (RIO 92). Como produto dessa Conferência 

foram assinados cinco documentos: a Convenção sobre Biodiversidade (CDB), a 

Agenda 21, Convenção sobre Mudanças do Climáticas, os Princípios para 

Administração Sustentável das Florestas e a Declaração do Rio de Janeiro sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento. 

Segundo o autor, este contexto fomentou uma reorientação das políticas 

ambientais e desenvolvimentistas, que passam a contemplar a conservação e 

melhorias na base de recursos, foco nas necessidades essenciais de emprego, 

alimentação, energia, água e saneamento, além da inclusão do binômio meio 

ambiente/ economia no processo de tomada de decisões. A partir de então, 
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emergiram concepções importantes no que tange a conservação da biodiversidade e 

a promoção do desenvolvimento sustentável. 

Assim, para Takahashi (1998), a conservação da natureza pode ser entendida 

como o uso racional dos recursos naturais no sentido de harmonizar a produtividade 

nas atividades humanas com a preservação da diversidade biológica. Teles (2011) 

estabelece uma distinção quando destaca que se a essência da conservação dos 

recursos é o uso adequado e criterioso dos recursos naturais, a essência da corrente 

oposta, a preservacionista, pode ser descrita como a reverência à natureza no 

sentido da apreciação estética e espiritual da vida selvagem. 

Em sua abordagem, Orlove e Brush (1996) defendem que uma política de 

conservação inclui esforços em três níveis. Primeiro o indivíduo (espécie), muitas 

vezes limitando ou impedindo a caça ou colheita. O segundo centra-se na proteção 

do habitat em que as populações de espécies ameaçadas vivem. O terceiro gerencia 

montagens inteiras de ecossistemas (complexos florestais, sistemas de reservas, 

corredores ecológicos). Os autores complementam destacando que em termos 

ecológicos, o primeiro está associado com ecologia de populações, o segundo com 

a ecologia do ecossistema, e a terceira com a ecologia de paisagem.  

Já Álvarez-Romero et al. (2011) definem que o planejamento da conservação 

abrange a alocação espacial de recursos para diferentes ações (a exemplo da 

definição das áreas protegidas, dos locais para restauração, bem como das 

melhores práticas de uso da terra), contemplando também atividades não-espaciais, 

como a política, legislação, incentivos, capacitação e educação. Os autores 

consideram que essas ações complementares fortalecem as áreas de conservação, 

contribuindo para expandir o uso e manejo sustentável dos recursos naturais para as 

áreas circundantes ou ligadas a áreas de conservação focais. Cabe ao planejamento 

considerar fatores socieconômicos e políticos regionais, devendo ser objeto de 

análise interdisciplinar, especialmente nas áreas de ecologia, economia, e 

sociologia. Desta forma, demanda dos profissionais de conservação abordagens 

práticas, para fazer o melhor uso da informação disponível. 

 

2.1.3.1 Concepções de desenvolvimento e sustentabilidade 

  

Spínola (2006) considera que a definição do termo “desenvolvimento” passou 

por uma evolução conceitual ao longo do tempo. Assumiu diferentes acepções que 
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variaram do seu entendimento como sinônimo de crescimento econômico, depois 

incorporando parâmetros relacionados com o bem-estar das comunidades no que se 

convencionou chamar de desenvolvimento social ou sócio-espacial; e 

posteriormente, desenvolvimento sustentável. 

 Bellen (2004) ressalta que o final do século XX evidenciou o crescimento da 

consciência da sociedade em relação à degradação do meio ambiente decorrente do 

processo de desenvolvimento. O aprofundamento da crise ambiental, juntamente 

com a reflexão sistemática sobre a influência da sociedade neste processo, conduziu 

ao conceito de desenvolvimento sustentável.  

Para Tomazzoni (2009), o enfoque do desenvolvimento sustentável considera 

que o esgotamento das reservas naturais tem se intensificado, causando a gradativa 

e constante deterioração do planeta. Ao mesmo tempo, agravam-se os conflitos das 

relações sociais, em razão do crescimento demográfico. A sustentabilidade é, 

entretanto abrangente aplicando-se aos âmbitos social e cultural, e tendo por razão 

e fundamento a inclusão e a qualidade de vida das pessoas.  

O autor observa que este conceito alcançou um destaque inusitado a partir da 

década de 1990, tornando-se um dos termos mais utilizados para se definir um novo 

modelo de desenvolvimento. Entretanto, esta crescente legitimidade do conceito não 

veio acompanhada, de uma discussão crítica consistente a respeito do seu 

significado efetivo e das medidas necessárias para alcançá-lo (BELLEN, 2004). 

Assim, apesar da ambigüidade de muitas propostas de desenvolvimento 

sustentável, Diegues (2003) considera necessário resgatar o conceito de 

sustentabilidade ligado ao de bem-estar e qualidade de vida das comunidades e 

sociedades humanas. Nesse sentido, para o autor, a sustentabilidade, ainda que 

inicialmente formulada tomando-se como parâmetro os ecossistemas e seus 

processos é um conceito plurifacetado que envolve as dimensões sociais, 

econômicas e políticas.  

Sachs (1993) argumenta que muitas vezes o termo sustentabilidade é 

utilizado para expressar a sustentabilidade ambiental. Esse conceito tem, no 

entanto, diversas outras dimensões. Além das dimensões ambiental e cultural, 

enumeram-se as sustentabilidades econômica, política e governamental, da paz 

mundial e da distribuição territorial equilibrada (TOMAZZONI, 2009). 

 
O planejamento integrado de políticas ambientais para um desenvolvimento 
sustentável, baseado no manejo integrado dos recursos naturais, 
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tecnológicos e culturais de uma sociedade, conduz à necessidade de 
compreender as inter-relações que se estabelecem entre processos 
históricos, econômicos, ecológicos e culturais no desenvolvimento das 
forças produtivas da sociedade. Isto obriga a pensar nas relações de 
interdependência e multicasualidade entre os processos sociais e 
ecológicos que condicionam o potencial produtivo dos recursos de uma 
formação social, seus níveis de produtividade e as condições de 
preservação e regeneração dos recursos naturais (LEFF, 2006, p.78). 
 
 

Por isso, uma das questões que mais se discute atualmente ainda é a 

sustentabilidade ambiental. O enfoque do desenvolvimento sustentável abrange a 

conservação do meio ambiente, considerando o ser humano como elemento central. 

Sustentabilidade significa desenvolvimento econômico com produção de bens e 

serviços, utilizando-se os recursos ambientais como matérias-primas, sem esgotá-

los mas garantindo o seu aproveitamento para as gerações futuras (TOMAZZONI, 

2009). 

Já para Primack (2001) se o desenvolvimento sustentável pretende ser um 

conceito útil na biologia da conservação, ele deve enfatizar o desenvolvimento que 

ocorre sem o crescimento da utilização dos recursos naturais. Investir na 

infraestrutura de UCs para melhorar a proteção da diversidade biológica e 

proporcionar oportunidades de renda para a população local, seria um exemplo de 

desenvolvimento sustentável compatível com essas diretrizes, como também um 

esforço para o desenvolvimento de práticas menos destrutivas na atividade de 

extração de madeira e pesca.  

Por fim, Diegues (2003) considera a concepção mais positiva do debate agora 

realizado em torno do conceito de desenvolvimento sustentável, aquela que 

considera o conjunto de preocupações sobre as relações entre os seres humanos e 

a natureza, e também dos grupos humanos entre si.  

 

2.2 ÁREAS NATURAIS PROTEGIDAS 

 

2.2.1 Princípios norteadores 

 

A evolução na preocupação com a conservação da natureza, segundo 

Takahashi (1998), é notada ao transcender a concepção genérica de áreas 

silvestres. Atualmente, além de preservar belezas cênicas para as futuras gerações, 

as Áreas Protegidas (APs) também possuem finalidades científicas, ecológicas, 
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econômicas e estéticas muito mais amplas. Da tradicional denominação de "Áreas 

Silvestres", passou-se a adotar no Brasil, o termo Unidades de Conservação (UC). 

Leuzinger (2009) remete à Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), 

que conceitua Área Protegida como aquela definida geograficamente, que é 

destinada, ou regulamentada, e administrada para alcançar objetivos específicos de 

conservação. Já Lea (2006) e Naughton-Treves, Holland e Brandon (2005), adotam 

a definição da IUCN para Áreas Protegidas, enquanto área de terra ou de mar 

especialmente dedicada à proteção da diversidade biológica, e dos recursos naturais 

associados aos culturais, gerida por meios legais ou outros meios efetivos.  

Alguns autores ainda consideram o estabelecimento de áreas legalmente 

protegidas uma das medidas mais controvertidas na preservação de comunidades 

biológicas. “Se por um lado, a legislação e a aquisição de terras, por si só não 

asseguram a preservação do habitat, por outro, representam um importante ponto de 

partida” (PRIMACK, 2001, p. 200). Nesse contexto, Orlove e Brush (1996) 

esclarecem que o estabelecimento de Áreas Protegidas também não é o único tipo 

de política de conservação. Dentre as políticas distintas, exemplificam-se os 

programas de reprodução em cativeiro, além de imposição de limites para a caça, 

pesca e extração comercial de madeira. 

Entretanto, Aguiar (2011) ressalta que essas áreas naturais protegidas têm 

sido vistas como uma importante referência, no sentido da preservação de espécies 

da fauna e da flora, como também na manutenção de suas características genéticas. 

Por sua vez, essas áreas, a depender da sua categoria de manejo, também se 

constituem em objeto de extração de alimentos e suas belezas cênicas muitas vezes 

são exploradas como atrativos turísticos. Podem ainda abrigar importantes núcleos 

de populações tradicionais, contribuindo para a preservação e reprodução de suas 

culturas peculiares, além de representarem importantes laboratórios para pesquisa 

científica, dentre outras relevantes funções (AGUIAR, 2011). 

Portanto, as Áreas Protegidas envolvem a conservação da biodiversidade em 

várias escalas espaciais, sociais e políticos. Elas podem aproximam as populações 

locais de Instituições (públicas e privadas), nacionais e internacionais. Conforme já 

mencionado, a preocupação com a conservação atinge uma escala global, em 

função de ameaças à biodiversidade como modificação do habitat, aumento da 

população, a intensificação do uso dos recursos naturais, o crescimento do comércio 
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internacional e as alterações climáticas dentre outras variáveis (ORLOVE e BRUSH, 

1996) 

Assim, para West, Igoe e Brockington (2006) as Áreas Protegidas são 

também um produto da globalização, com forte influência de aspectos tecnológicos 

tais como a comunicação rápida, sistemas de informação, redes de transporte, o 

movimento de pessoas, dinheiro e ideias. Os autores consideram este tipo de 

abordagem pouco prestigiada em pesquisas da área, uma vez que a ênfase é dada 

na preservação do estado natural dos recursos. Diante de tal constatação, 

recomendam ampliar o debate sob este prisma, revelando que em estudos de 

biólogos e outros cientistas naturais, geralmente a abordagem do tema se restringe 

à relação uso dos recursos por populações nativas. 

 

2.2.1.1 Panorama histórico 

 

Para Aguiar (2011), a preocupação com a preservação da natureza, ou 

“mundo selvagem”, teria surgido no início do século XIX, na Europa, como reflexo da 

mudança de pensamento no que se refere ao mundo natural. Até então, o 

pensamento predominante era o de desvalorização do mundo “selvagem”, no que se 

refere à sua preservação. Nesse contexto, o processo de valorização do mundo 

natural, “selvagem”, surge num cenário social em que no começo da revolução 

industrial, a vida nas cidades, antes valorizada como sinal de civilização, passa a se 

deteriorar pois o ambiente fabril já comprometia a qualidade do ar. Assim, a vida fora 

das cidades passou a ser idealizada, sobretudo pelas classes sociais urbanas.  

Portanto, foi diante do quadro crescente de degradação ambiental, que alguns 

países sentiram a urgência em criar um mecanismo que assegurasse a conservação 

dos recursos naturais, seja a flora, fauna, cursos d’água e outros elementos da 

paisagem. Assim, a primeira Área Protegida do mundo surgiu nos Estados Unidos, 

com o Parque Yellowstone (1872), tendo como princípio as ideias preservacionistas. 

Após a criação do parque de Yellowstone, a iniciativa de criação de Parques 

Nacionais se espalhou por vários países, diversificando-se com o passar do tempo, 

passando, posteriormente, a receber a denominação genérica de Áreas Protegidas 

(De SHENINI et al., 2004). 

Tomando como exemplo o modelo norte-americano de criação de Parques 

Nacionais, tendo como referência os Parques de Yellowstone e Yosemite, Aguiar 
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(2011) destaca outros países que seguiram essa linha e criaram Parques em seus 

territórios, a exemplo de Austrália (em 1879); Canadá (em 1885) e Nova Zelândia 

(em 1894). Santos (2009) observa que no Brasil, as ideias preservacionistas 

chegaram ao início do século XX, com a criação do Parque Nacional do Itatiaia em 

1937, merecendo também destaque a criação do Parque Nacional do Xingu em 

1961. 

Apesar de ter sido um dos países que mais tardiamente sucumbiu à onda 

internacional de criação de áreas protegidas – considerando o marco legal dos EUA, 

em 1872, com a criação do Parque Nacional de Yellowstone – o Brasil ainda possui 

registros históricos que indicam que tanto a coroa portuguesa quanto o governo 

Imperial empreenderam algumas iniciativas destinadas à proteção, à gestão ou ao 

controle de determinados recursos naturais (MEDEIROS, 2006). 

Assim Diegues (2001) atribui à origem da criação das primeiras Áreas 

Protegidas, uma forte influência da concepção de naturalismo reativo da relação 

homem/natureza. Em decorrência disso, estas eram concebidas enquanto “ilhas”, 

“pedaços do mundo natural” para proteger “a vida selvagem”, para afastar o homem 

(civilização urbano-industrial); serem admiradas e reverenciadas.  

Entretanto, segundo Pádua (1978 apud SHENINI et al., 2004), as primeiras 

Áreas Protegidas foram criadas sem nenhum tipo de critério técnico e científico, 

estabelecidas em razão de suas belezas cênicas ou por algum fenômeno geológico 

espetacular. Para Trindade-Filho e Loyola (2010), historicamente, a escolha de 

áreas para a conservação tem sido baseada em critérios estéticos. Desse modo, as 

primeiras reservas brasileiras, como o Parque Nacional do Itatiaia (criado em 1937) 

e o Parque Nacional do Iguaçu (criado em 1939), foram estabelecidas enfatizando a 

rara beleza cênica local.  

Por sua vez, Takahashi (2005) considera o manejo de áreas silvestres uma 

área de conhecimento técnico-científico da conservação da natureza voltada para o 

planejamento, manejo e administração de áreas naturais protegidas. No entanto, os 

critérios científicos para o estabelecimento de áreas destinadas à conservação só 

começaram a ser discutidos por volta da década de 1970. A princípio, diferentes 

métodos foram utilizados, incluindo a correlação entre padrões de riqueza de 

espécies e avaliações de sobreposições de locais com grande raridade, riqueza de 

espécies ou mesmo de espécies endêmicas.  
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2.2.2 Diferentes categorias e objetivos de manejo 

 

 Orlove e Brush (1996) destacam que antes da década de 1970, termos como 

Parques Nacionais, Reservas Naturais e Santuários da Vida Selvagem, dentre 

outros, eram utilizados de modo aleatório. Assim sendo, tornou-se evidente em 

conferências internacionais a necessidade da definição de um termo oficial, 

estabelecido em 1978, durante a Conferência da União Internacional para a 

Conservação da Natureza: Área Protegida. No Brasil foram oficialmente 

denominadas Unidades de Conservação (UC). 

Silva (2011) considera que a regulamentação do Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (SNUC), por meio da lei 9985 de 18 de julho de 2000, 

modificou profundamente o processo de criação e o gerenciamento das Unidades de 

Conservação (UCs) brasileiras. Para Niefer (2002), esta lei foi relevante no sentido 

de assegurar maior e efetiva participação da sociedade nesse processo. A autora 

destaca dentre as inovações da Lei do SNUC, a consulta pública para a criação de 

UC e a formação de Conselhos Gestores das Unidades criadas. 

Já Leuzinger (2009) ressalta que a referida lei, tem por mérito a 

sistematização do tratamento normativo das UC, que anteriormente se encontrava 

distribuído de forma desordenada, em diferentes leis e atos normativos. A autora 

observa também, que sua concepção resulta da composição de conflitos entre 

preservacionistas e socioambientalistas. Fato este perceptível pela própria 

distribuição das categorias de manejo em grupos distintos, buscando contemplar 

tanto a preservação da biodiversidade, a proteção de espécies em extinção, a 

preservação e restauração da diversidade de ecossistemas naturais, como a 

proteção dos recursos naturais necessários à subsistência das populações 

tradicionais e à valorização social e econômica da diversidade biológica. 

Dessa forma, a Lei nº 9.985/00 é um marco importante no que se refere às 

Unidades de Conservação no Brasil, pois este instrumento legal veio para consolidar 

um arcabouço normativo até então confuso, por abrigar inúmeras leis, cada qual 

dispondo sobre diversas categorias de manejo (SCHENINI et al., 2004). A partir de 

então, as UC passam a ser consideradas o pilar central para o desenvolvimento de 

estratégias nacionais de conservação da biodiversidade (FONSECA et al., 1997). 

Assim a instituição de UC assume relevante status enquanto instrumento da 

Política Nacional do Meio Ambiente. Em seu artigo 2º, inciso I, o SNUC define 
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Unidade de Conservação como “o espaço territorial e seus recursos ambientais, 

incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente 

instituídos pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob 

regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de 

proteção” (BRASIL, 2000). 

Por sua vez, Naughton-Treves, Holland e Brandon (2005) consideram a 

categorização de áreas protegidas, um processo dinâmico, que permite a criação de 

zonas de múltiplos usos. Nesse sentido, em reconhecimento que as diferentes 

categorias de áreas protegidas atendem a diferentes propósitos, e que nem todas 

enfatizam a conservação da biodiversidade. Assim, a Comissão Mundial de Áreas 

Protegidas, desenvolveu 6 diferentes categorias de manejo com contempladas nas 

subcategorias: áreas de manejo prioritário para a conservação (I e II) e áreas de 

manejo para uso sustentável dos recursos (III-VI). Partindo de West, Igoe e 

Brockington (2006) o Quadro 1 sintetiza abaixo as 6 categorias anteriormente 

mencionadas: 

 
Quadro 1- Categorias segundo a Comissão Mundial de Áreas Protegidas 

Categoria Tipo Objetivos Centrais 

Ia Reserva natural estrita Pesquisa científica 

Ib Área de deserto Proteção do ecossistema de deserto 

II Parque nacional Proteção do ecossistema e recreação 

III Monumento nacional Conservação de características naturais 
específicas 

IV Área de gestão de 
espécies 

Conservação através do manejo 

V Paisagem protegida Conservação da paisagem e recreação 

VI Área de gestão de 
recursos 

Uso sustentável dos recursos naturais 

Fonte: Adaptado de West, Igoe e Brockington (2006). 
 

Naughton-Treves, Holland e Brandon (2005) ressaltam que buscou-se a 

criação de um sistema global de áreas protegidas, seguindo critérios sociopolíticos 

que não variassem de uma região para a outra. Partindo desta lógica, estabeleceu-

se a tipologia de categorias de áreas protegidas, que se distinguiu por objetivos e 

práticas de gestão, tornando-se o então padrão internacional de classificação. Estas 

foram classificadas em ordem decrescente de rigor no manejo, ou seja, quanto maior 

o número da categoria, menores serão as restrições para atividades humanas. 

(ORLOVE e BRUSH, 1996) 
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Em âmbito nacional, Aguiar (2011) destaca a influência de linhas de 

pensamento norte-americanas sobre o papel e a forma de instituir as Áreas 

Protegidas. No Brasil, as características dessas áreas sofreram influencia de duas 

correntes de pensamento: uma do grupo dos preservacionistas, e a outra do grupo 

dos conservacionistas. Portanto, as UC em função de sua categoria de manejo se 

enquadram em duas modalidades: Unidades de Uso Sustentável e Unidades de 

Proteção Integral.  

De acordo com o SNUC, as UC de Uso Sustentável são áreas que 

compatibilizam a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos 

seus recursos naturais. Com tais características elencam-se as Áreas de Proteção 

Ambiental, Áreas de Proteção Ambiental Estadual, Área de Relevante Interesse 

Ecológico, Floresta Nacional e Estadual, Reserva Extrativista de Fauna de 

Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural. Já as UC 

de Proteção Integral têm por objetivo preservar a natureza, sendo admitido apenas o 

uso indireto de seus recursos naturais, a exemplo da visitação pública ou pesquisa 

científica. Assim enquadram-se as Estações Ecológicas, Reservas Biológicas, 

Parques Nacionais e Estaduais, Monumento Natural e Refúgio da Vida Silvestre 

(BRASIL, 2000). Nesse contexto, o Quadro 2 resume as categorias de UC 

supracitadas: 

 
Quadro 2- Modalidades e Categorias de UC segundo o SNUC 

Uso Sustentável Proteção Integral 

Áreas de Proteção Ambiental  Estações Ecológicas  

Área de Relevante Interesse Ecológico  Reservas Biológicas  

Floresta (Nacional e Estadual)  Parques  

Reserva Extrativista  Monumento Natural  

Reserva Particular do Patrimônio Natural  Refúgio da Vida Silvestre  
Fonte: Adaptado de Brasil (2000). 

 

Assim, as cinco diferentes categorias de manejo classificadas como de 

Proteção Integral não admitem uso direto dos recursos naturais, apresentando como 

foco a preservação da biodiversidade e manutenção de ecossistemas e habitats 

naturais. Para tanto, pressupõem um rígido controle das atividades antrópicas 

praticadas dentro de seus limites. Nogueira (2011b) observa que em 2008, menos 

de 3% da superfície do território nacional correspondia a UC federais de proteção 

integral, categoria considerada de grande relevância para a preservação da 

biodiversidade. No caso de UC estaduais, predominam as de uso sustentável 
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(apenas 16,5% são de proteção integral), estando mais concentradas nas regiões 

sul e sudeste do país.   

Santos Júnior (2006) complementa esclarecendo que aquelas UCs que se 

enquadram na categoria de Proteção Integral ou Uso Indireto, portanto, objetivam a 

manutenção dos ecossistemas livres das alterações causadas por interferência 

humana. Esse é o caso da categoria Parque, onde a visitação é permitida, mas de 

forma controlada, a presença de infraestrutura no seu interior é limitada ao mínimo 

indispensável, e cujos objetivos de manejo estão ligados às atividades recreativas, 

ao turismo e a demonstração de práticas ligadas aos princípios da conservação. 

Nesse sentido, em seu artigo 11, o SNUC trata dos Parques (nacionais, 

estaduais ou municipais), cujo objetivo central reside na 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, a recreação em contato com a 

natureza e o turismo ecológico (BRASIL, 2000). 

O referido artigo evidencia que a concepção da preservação de áreas virgens, 

dotadas de belezas cênicas com ênfase na visitação, perdura desde a criação de 

Yellowstone (EUA-1872) até os dias atuais. Nesse sentido, Leuzinger (2009) ressalta 

um trecho do mesmo artigo que enfatiza como objetivo da UC na categoria Parque, 

a “preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza 

cênica”.  A partir da análise da redação do referido trecho, a autora então conclui 

que não sendo o local dotado de beleza cênica, então não deverá ser ali criada uma 

UC nesta categoria.  

Assim, por pertencerem à categoria de Uso Indireto, os Parques brasileiros 

permitem visitação pública de forma regulamentada. Nesse sentido, Takahashi 

(1998) reitera a importância de estudos acerca das características dos usuários e os 

tipos de usos que estes dão às áreas visitadas, além dos impactos que esses usos 

provocam. Para a autora essas informações devem subsidiar as decisões de 

manejo, no intuito de harmonizar o potencial para visitação com conservação dos 

recursos biológicos. 

Leuzinger (2009) destaca que existindo previsão de visitação pública e de 

proteção integral da natureza não é admitida a permanência de populações 

humanas residentes, ainda que tradicionais. A possibilidade de visitação pública é a 

principal característica que diferencia os Parques das Reservas Biológicas e das 
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Estações Ecológicas. Muito embora o Parque não necessite ter sua área totalmente 

aberta ao público, ao menos parte dela deverá estar. Caso isto não ocorra, o Parque 

passa a comportar-se enquanto categoria de manejo semelhante à Estação 

Ecológica ou à Reserva Biológica. Desse modo, Parques fechados à visitação, 

contrariam frontalmente à Lei, uma vez que se tornam, de forma transversa, 

categoria diferente (LEUZINGER, 2009). 

“No Brasil, porém, tanto o manejo como o nível de pesquisa em Unidades de 

Conservação são ainda incipientes” (TAKAHASHI, 1998, p. 2). Assim, para a autora, 

dada a escassez de informações básicas para o adequado manejo das áreas no 

Brasil e a necessidade de atender essa crescente demanda de uso obedecendo a 

critérios técnico-científicos, o grande desafio é estabelecer práticas adequadas de 

manejo de modo a atender, simultaneamente, às necessidades dos visitantes e 

garantir a conservação da qualidade natural dessas áreas. 

 

2.2.3 A proliferação de áreas protegidas em âmbito mundial 

 

Destinadas à proteção da fauna ou da flora, para práticas de pesquisas 

científicas, ou ainda para outros interesses governamentais ou privados, Santos 

(2009) destaca que as Áreas Protegidas se proliferaram de tal modo que no início do 

século XXI o mundo já contava com mais de 100.000 áreas de proteção em cerca de 

150 países. Naughton-Treves, Holland e Brandon (2005), também destacam o 

crescimento exponencial do número de AP nos últimos 25 anos.  

Atualmente ocupam uma superfície de cerca de 20 milhões de km2, 

correspondendo a aproximadamente 12% da superfície terrestre do planeta, 

enquanto que as Áreas Protegidas marinhas correspondem a cerca de 5 milhões de 

km2. Do total ocupado pelas áreas terrestres, apenas aproximadamente 30%, 

enquadram-se em categorias de manejo que podem impor restrições consideráveis 

sobre uso humano e ocupação (WEST; IGOE; BROCKINGTON, 2006). 

Os antecedentes históricos de AP surgem de concepções distintas na Europa 

(foco na preservação florestal) do que na África (extração de recursos madeireiros e 

para funcionários coloniais). Para Orlove e Brush (1996) a expansão das áreas 

protegidas também varia entre as regiões do mundo. Segundo a IUCN, a América do 

Norte e do Sul haviam criado os maiores sistemas de áreas protegidas (em 
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extensão), entretanto o maior crescimento percentual ocorreu na América Central e 

no Leste Europeu. 

Globalmente, a distribuição espacial, a distribuição de tamanho, e de 

categorias de manejo das áreas protegidas é altamente irregular. Nesse sentido, 

Hartshorn (1995) ressalta que a maioria dos países em desenvolvimento apresenta 

de 2 a 10 vezes maior área de florestas tropicais remanescentes, conservada em 

Parques Nacionais e reservas equivalentes do que em outras partes do mundo. Em 

contraponto, a maioria países com florestas tropicais ainda possuem menos do que 

os 10% recomendado de território nacional conservado por meio de Áreas 

Protegidas. 

Para Orlove e Brush (1996), um marco para a expansão das Áreas Protegidas 

no mundo foi o Congresso Mundial de Parques, em Bali (1982). Foi este evento que 

estabeleceu a orientação de que as nações reservassem pelo menos 10% de seus 

territórios para este fim. A partir de então, o número de Áreas Protegidas e sua área 

de cobertura triplicou em duas décadas, inclusive alguns países conseguiram 

ultrapassar os 10% da meta (Venezuela 34,2% e Butão 29,6%). 

Uma década depois (1992), na Conferencia das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, no Rio de Janeiro, os representantes das nações 

discutiram o significado e a importância da biodiversidade e de programas formais 

de conservação. Ao final, 167 países assinaram um tratado para a criação de 

sistemas de áreas protegidas para a conservação da biodiversidade. 

Países desenvolvidos e Instituições multilaterais financiaram a expansão de 

Áreas Protegidas pelo mundo. Naughton-Treves, Holland e Brandon (2005), 

ressaltam que só na década de 1990 houve um investimento de mais de 3 bilhões 

de dólares, por parte de agências governamentais, fundos privados e ONGs, em 

conservação da biodiversidade, apenas na América Latina, com 35% deste total 

dedicados ao suporte para essas áreas.  

Mais recentemente, em 2010, durante a 10ª Convenção das Partes sobre 

Diversidade Biológica-CDB, em Nagoya (Japão), foram definidas 20 metas a serem 

implementadas até 2020, que ficaram conhecidas como “Metas de Aichi”. Para a 

CDB estas metas são baseadas numa visão que vai além de 2020, definindo a 

situação desejada para 2050, com a biodiversidade valorizada, conservada, 

restaurada e utilizada com sabedoria (UICN, WWF-BRASIL e IPÊ, 2011). 
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Nesse contexto, a 11ª Meta de Aichi preceitua priorizar a expansão e 

implementação de Áreas Protegidas (17% de áreas terrestres e 10% de áreas 

marinhas e costeiras), bem como, sistemas de AP, gerenciamento efetivo, equitativo, 

ecologicamente representativo, satisfatoriamente interligado em paisagens terrestres 

e marinhas mais amplas. Dados do IBGE (2012) revelam que em relação à proteção 

da biodiversidade em 2011 o Brasil possuía 310 UC (750.475 km2, excluídas as UC 

marinhas, que somam 14.349 km2), abrangendo 8,8% do território nacional, além de 

574 RPPN (4.728 Km2). Já o Estado da Bahia dispunha de 84 UC com gestão 

federal, numa área de 424,2 km², de percentual equivalente a 8,7% de seu território. 

Sendo assim este cenário ainda revela um distanciamento em relação à 11ª Meta de 

Aichi. 

Em suma, o aporte teórico considera que muitas Áreas Protegidas ainda são 

criações recentes mas reconhece que nos últimos anos, a extensão delas aumentou 

de modo significativo. Tal fato reflete não um crescimento espontâneo, mas que 

pode ser eventualmente atribuído a alguns avanços em políticas e no manejo de 

áreas já existentes (WEST, IGOE E BROCKINGTON, 2006). 

 

2.2.4 Desafios à efetividade das áreas protegidas 

 

Naughton-Treves, Holland e Brandon (2005) destacam que globalmente 

relativamente poucas Áreas Protegidas são manejadas tendo a conservação da 

biodiversidade como o objetivo prioritário. Segundo a IUCN, cerca de 90% dessas 

áreas no mundo são abertas para alguma forma de uso humano. Entre as décadas 

de 1980 e 1990, o crescimento do número de áreas protegidas focou a criação de 

áreas de baixos níveis de restrição de uso. Apenas cerca de 9% das áreas 

protegidas terrestres são de uso restrito segundo a IUCN. Os autores consideram o 

Brasil um país chave para análise por deter mais que o dobro da quantidade de 

áreas protegidas abertas ao uso sustentável do que de proteção integral. 

Merece destaque ainda o fato das grandes extensões de áreas protegidas 

geralmente serem estabelecidas em regiões onde a terra é desvalorizada. Muitas 

vezes entre vastas extensões inabitadas e/ ou de fronteira.  Por outro lado, apenas 

24% da extensão total de terras protegidas se situavam em locais de elevado 

impacto humano. (NAUGHTON-TREVES, HOLLAND E BRANDON, 2005) 



55 

 

Em contraponto tem-se o exemplo dos Parques na América Latina e Caribe, 

onde 85% da quantidade total das AP se encontravam em regiões diretamente 

afetadas pela “pegada humana”. A maior parte das áreas protegidas do mundo são 

menores que 10 mil hectares (80%). Para Naughton-Treves, Holland e Brandon 

(2005), pequenos parques tem um significado local importante mas pesquisadores 

consideram baixo o seu potencial para evitar a perda de espécies. Os novos 

Parques deveriam ser tão grandes quanto possível e não deveriam ser 

fragmentados por rodovias, cercas ou outras atividades humanas (PRIMACK, 2001). 

O cenário relatado revela a existência de uma grande quantidade de 

pequenas reservas situadas próximas a regiões altamente antropizadas, abrigando 

espécies ameaçadas e apresentando um bom potencial para a visitação. No 

entanto, as áreas onde os programas de conservação são considerados mais 

efetivos, são geralmente aquelas estabelecidas onde os impactos humanos ainda 

são muito baixos.  

Entretanto, é difícil avaliar a efetividade das áreas protegidas pela pouca 

disponibilidade de dados ecológicos e sociais e sua mudança ao longo dos tempos.  

West, Igoe e Brockington (2006), alertam que existem poucos estudos em 

comparação com o número de áreas protegidas; a literatura não está sistematizada 

ou organizada sob a forma de catálogo, e o que consideram mais grave é que 

muitos dados não são sequer publicados. 

Para os supracitados autores, a escassez de literatura sobre AP em algumas 

regiões do mundo pode refletir algumas diferenças entre os países. A falta de 

literatura sobre regiões na Europa pode indicar menores problemáticas do que como 

em países africanos de grandes extensões de áreas protegidas, com população 

predominantemente rural, ações políticas contestáveis. Já na Austrália e América 

Latina, a falta de estudos reflete o fato de que a política e a dinâmica das áreas 

protegidas também funcionam de forma diferente.   

Já para Naughton-Treves, Holland e Brandon (2005), avaliar a efetividade dos 

Parques é politicamente tenso pois há um disparate entre seus objetivos e a 

dinâmica imposta. Por exemplo, biólogos conservacionistas listam áreas bem 

sucedidas pela quantidade de espécies nativas, porém antropólogos apontam falhas 

com respeito aos direitos dos moradores locais quando a área foi estabelecida. 

Conforme relatado, o tamanho e local de áreas protegidas no mundo todo, 

são frequentemente determinados pela distribuição de populações, pelo valor da 
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terra e pelos esforços de conservação dos cidadãos conscientes. No entanto, 

Simões, Ferreira e Joly (2011) constata que a maior parte das UC propostas no 

Brasil não levaram em consideração a questão da legitimidade do padrão de ação 

política de conservação adotado, seja no âmbito federal, seja no estadual, mas 

foram o resultado de um processo arbitrário de tomada de decisões. Nesse contexto, 

Primack (2001) reitera que em muitos casos a terra é preservada por não ter valor 

comercial imediato, “terras que ninguém quis”. O autor denuncia que o Brasil e o 

mundo ainda estão cheios de Parques que existem apenas no papel, criados por 

decreto governamental, mas não efetivamente manejados na prática.  

Fontana, Irving e Silva (2004) também consideram insuficiente o percentual 

de área protegidas para a conservação da biodiversidade no Brasil, em virtude de 

algumas dessas áreas se encontrarem sobrepostas. Além disso muitas UC não 

atingiram os objetivos que motivaram sua criação, outras se encontram ameaçadas 

pelo avanço da urbanização e pela ocupação humana de seus entornos e existem 

ainda aquelas que carecem de regulamentação e recursos para manutenção e 

gerenciamento. 

Por sua vez, Nogueira (2011b) considera ainda frágil o sistema do UC do 

país. Não apenas em função de aspectos de natureza técnico-científica, ligados a 

sua extensão e distribuição, mas, sobretudo associados à falta de capacidade dos 

órgãos de governo de oferecer os instrumentos adequados a seu manejo e 

proteção. Para Aguiar (2011), também é notória a falta de assimilação e 

“internalização” dos diversos setores da sociedade de informações sistematizadas 

suficientes para esclarecer a contribuição das UC no provimento de necessidades 

básicas da população. 

Já Araújo e Coelho (2004) consideram precária a gestão das UC brasileiras. 

Tal constatação remete a fatores como a falta de vontade política, de prioridade do 

governo, falta de pessoal, de recursos financeiros e a ausência de instrumentos 

adequados de planejamento, como os Planos de Manejo. Para Nogueira (2011b), as 

áreas naturais dos biomas brasileiros estão desamparadas, falta pesquisa, proteção, 

demarcação e infrestrutura mínima para o Uso Público. A autora remete a um estudo 

do MMA que orçou em R$ 1,4 bilhão o custo mínimo para fiscalização, organização, 

instalação e funcionamento administrativo de todas as UC federais e estaduais no 

Brasil. Porém mesmo com tantas demandas, apenas 1/4 desta quantia é destinada 

anualmente a essas UC. 
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Silva (2011) também ressalta outras limitações como a situação fundiária 

indefinida, as invasões, a falta de pessoal e recursos financeiros, além da falta de 

uma base de informações confiável sobre a rede de unidades de conservação. O 

autor denuncia que grande parte das UC no plano federal e estadual, ainda não 

foram devidamente demarcadas, possuem fiscalização inadequada ou não possuem 

plano de manejo. 

 

2.2.5 As áreas protegidas e sua influência social 

 

Para Orlove e Brush (1996) a expansão das Áreas Protegidas a partir da 

década de 1970, tornou evidente que o modelo norte americano de Parques 

Nacionais desabitados não poderia ser aplicado em todo o mundo. Era a imagem da 

"natureza intocada", de que os ecossistemas podem existir, ou voltar a um estado 

livre de perturbações de todos os seres humanos, incluindo povos nativos. Para 

Serpa (2007), trata-se de uma concepção equivocada pois o que se preserva de fato 

não é uma natureza intocada, mas uma natureza folclorizada, vendida e consumida 

como natureza pura. A beleza de uma natureza intocada não é uma beleza 

desprovida de valor, mas uma beleza determinada pelo julgamento estético. 

Nesse contexto, West, Igoe e Brockington (2006) consideram a 

desapropriação e o reassentamento de populações residentes nestas áreas, os mais 

controversos e contestados aspectos, e ainda existem poucos estudos detalhados 

abordando aspectos econômicos e impactos sociais neste contexto. Relatórios 

recentes da Índia, por exemplo, sugerem que cerca de 4 milhões de pessoas foram 

desapropriadas para o estabelecimento de Áreas Protegidas. Já na África 

estimativas apontam que cerca de 16 milhões de pessoas correm o risco de se 

tornarem “refugiados ambientais”. No Nepal, a restrição do acesso de comunidades 

tradicionais ao direito sobre o uso da terra leva a conflitos e perda econômica 

(WEST; IGOE; BROCKINGTON, 2006). 

Para Diegues (2001) os Parques Nacionais, pautados na linha de 

pensamento dos preservacionistas puros, se caracterizavam por excluir 

completamente a presença dos seus possíveis moradores, abrindo espaço apenas à 

presença de visitantes. No Brasil tal realidade não foi diferente, pois os Parques 

Nacionais criados em seu território tinham como modelo a realidade norte-

americana, não levando em consideração as especificidades da realidade nacional. 
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Sendo assim, a população residente em determinadas áreas que se tornaram Áreas 

Protegidas, sobretudo no que se referem às populações tradicionais, foram 

excluídas da possível moradia ou exploração sustentável dessas áreas e de seu 

processo de gestão. 

Assim, os Parques norte americanos serviram como referência para os 

esforços preservacionistas e desapropriação de população nativa em todo o mundo. 

Para West, Igoe e Brockington (2006), o Parque de Yellowstone tornou-se um 

modelo para a criação de “paisagens virtuais” proporcionando aos visitantes 

“experiências genéricas” e “higienizado a paisagem”. Para os autores, ONGs e 

Órgãos Governamentais têm forte influência em decisões envolvendo Áreas 

Protegidas, podendo renomear lugares, e redefinir territórios, inclusive 

transcendendo fronteiras entre Estados ou países, o que West, Igoe e Brockington 

(2006) consideram uma forma de “virtualismo”. 

Por sua vez, a expansão das Áreas Protegidas do mundo já tem despertado o 

interesse de pesquisadores das áreas das ciências humanas e sociais para e 

examinar as interações de populações humanas que residem dentro e no entorno de 

AP, com seus ambientes naturais. Alguns estudos tem demonstrado que práticas 

tradicionais de manejo dos recursos naturais, geralmente, mas não 

necessariamente, são compatíveis com os objetivos da conservação (ORLOVE e 

BRUSH, 1996). 

Nesse sentido, West, Igoe e Brockington (2006) consideram essas áreas o 

meio que permite a muitas pessoas ver, entender, experienciar, e interagir com 

partes do mundo genericamente chamadas de “natureza”. Para Johannes (2002), é 

necessário que comunidade local e cientistas compartilhem conhecimentos. As 

comunidades locais devem ter acesso a informações de base científica em 

contrapartida, o conhecimento tradicional “não-científico”, pode fornecer uma rica 

fonte de informações para a formulação de hipóteses a serem testadas 

cientificamente. 

Para Harmon (2003) apud West, Igoe e Brockington (2006), é possível 

elencar 11 valores intangíveis derivados das Áreas Protegidas: recreativo, 

terapêutico, espiritual, identidade cultural, existência, artístico, estético, paz, 

educação, pesquisa científica e monitoramento. Estes valores podem ser vistos 

como efeitos sociais das áreas protegidas e como elas influenciam a vida social e 

bem-estar das pessoas que as visitam e das que vivem sob sua influência direta.  
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O conhecimento sobre a importância de uma AP para as pessoas que 

interferem ou interagem nesta área permite inferir de que forma seu manejo pode 

beneficiar ou prejudicar os interesses dessas pessoas e fornece indícios, não 

apenas sobre o modo como essa população intervém na área, mas como é afetada 

por essa dinâmica. Assim, pode-se traçar diretrizes realistas que possibilitem inserir 

as populações, mesmo que de forma indireta, nas decisões que lhes digam respeito, 

e salvaguardando os objetivos básicos das áreas de preservação que, em última 

instância também significam qualidade de vida atual e futura (FONTANA; IRVING; 

SILVA, 2004). 

 

2.2.5.1 Conservação ambiental e qualidade de vida das populações 

 

Nos últimos anos cresceu a consciência que a simples designação de 

Unidade de Conservação não é o suficiente para garantir a conservação das áreas 

naturais. Para Niefer (2002), é necessário considerar os interesses e o bem-estar 

socioeconômico da população local que muitas vezes mora na zona de 

amortecimento da UC. É indispensável a melhoria das condições socioeconômicas 

da população e um envolvimento da mesma nas atividades de conservação. 

Naughton-Treves, Holland e Brandon (2005) observam que atualmente as 

áreas protegidas assumiram um papel estratégico para os países em 

desenvolvimento, contribuindo com a erradicação da extrema da pobreza e a fome, 

alguns dos objetivos do milênio estabelecidos pela ONU. Além da conservação da 

diversidade biológica, as áreas protegidas têm o potencial de proporcionar 

benefícios econômicos em múltiplas escalas, aliviar a pobreza, proteger culturas 

ameaçadas, e promover a paz, dirimindo a dicotomia “Pessoas versus Parques". 

A partir de meados da década de 1990, a comunidade internacional 

intensificou a pressão por metas de redução da pobreza por meio do aporte de 

recursos de fundos de conservação e de ação. Para o autor, programas de 

conservação só são válidos quando têm o duplo objetivo de proteger e melhorar 

meios de subsistência locais e condições ecológicas. Em outras palavras, é 

igualmente urgente promover a agenda ambiental além dos limites da área 

protegida, tanto como promover desenvolvimento econômico para as populações na 

região sob influência dela. 
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Projetos locais e no entorno de áreas protegidas não conseguem combater a 

pobreza para um número substancial de pessoas se elas são de fato pobres em 

função da carência de intervenções mais amplas que restringem sua capacidade de 

adquirir bens. É mencionado o exemplo de áreas protegidas em Madagascar que 

salvaguardam as práticas agrícolas e criam empregos por meio do turismo, no 

entanto não são capazes de fornecer intervenções mais amplas nas áreas de 

educação, saúde e infraestrutura (HARTSHORN, 1995). 

 A utilização de Áreas Protegidas pela população local e por visitantes tem de 

ser o enfoque central de qualquer planejamento de manejo, tanto nos países ricos, 

como nos pobres (PRIMACK, 2001). As ações de conservação não devem reduzir o 

acesso de populações pobres à biodiversidade, devendo garantir a subsistência 

dessas comunidades. Perda de biodiversidade e extrema pobreza são sintomas de 

consumo predatório, crescimento econômico que não respeita os limites ecológicos 

e de um modelo de gestão ineficiente (IIED, 2010).  

Nesse sentido, Leisher (2010) reitera que as iniciativas para conservação 

precisam proporcionar benefícios tangíveis e duradouros para a população local ou 

tais iniciativas não serão socialmente sustentáveis. Assim, elenca alguns dos 

mecanismos de conservação da biodiversidade que podem contribuir de forma 

mensurável (através de evidências empíricas) para reduzir a pobreza enquanto 

conservam a biodiversidade. Dentre eles a visitação em áreas naturais tem um 

destaque especial. Uma das alternativas para a redução da pobreza é a aplicação 

das estratégias do desenvolvimento regional com ênfase nas teorias do 

desenvolvimento local, contemplando o turismo como um dos mais expressivos 

setores da economia (TOMAZONNI, 2009). 

As experiências relatadas demonstram, portanto, que não é possível 

perseguir os objetivos da conservação da natureza e do desenvolvimento local, 

especialmente nas unidades de conservação localizadas nos países em 

desenvolvimento, sem atentar para as necessidades humanas de subsistência das 

populações que os habitam. Portanto, se faz necessária uma ampla discussão sobre 

os modelos de gestão adotados nesses espaços, bem como uma análise sobre as 

potencialidades e limitações para a visitação pública em cada um deles (SPÍNOLA, 

2006). 
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2.3 VISITAÇÃO PÚBLICA EM ÁREAS PROTEGIDAS 

 

A visitação pública em áreas protegidas é apresentada e discutida por vários 

estudiosos, sob aspectos detalhados a seguir como princípios norteadores. 

 

2.3.1 Princípios norteadores 

 

A prática do turismo em áreas naturais se populariza na década de 70. 

Chamado genérica e erroneamente de ecoturismo, este conceito também era 

confundido com o de turismo sustentável.  

Portanto, para o autor, o turismo de natureza pode incentivar a conservação 

dos diferentes biomas, bem como estimular a formação de uma consciência 

ambiental por meio de ações educativas. Contrapõe a concepção de Hartshorn 

(1995) em que nesse contexto, a natureza seria vista como um mero objeto com 

apelo de mercado, por considerar que o turismo usa a natureza como parte de seus 

produtos, geralmente ocorrendo impactos ambientais e eventualmente podendo 

contribuir para a conservação. As pessoas viajam para visitar outras pessoas e 

outros lugares, seguindo esta lógica, a natureza estaria para as áreas protegidas, 

assim como as construções famosas estariam para a cultura. (HARTSHORN,1995) 

Leisher (2010) esclarece que os componentes da biodiversidade são muito 

importantes, uma vez que são espécies-chave e a atratividade da paisagem que tem 

interesse relevante para os visitantes, podendo citar como exemplo animais 

carismáticos como golfinhos, tartarugas e baleias. Portanto, existe uma relação 

direta entre o turismo e o nível de conservação da biodiversidade. A biodiversidade é 

matéria-prima para o turismo (IIED, 2010).  

Portanto, para a OMT (2003), no turismo de natureza é necessária a máxima 

consideração à conservação do meio ambiente, incluindo a diversidade biológica, os 

sistemas de vida selvagem e ecológicos, enfatizando a educação dos visitantes 

quanto ao meio ambiente e ao modo de conservá-lo. O foco deve ser atrair pessoas 

que respeitem o ambiente natural e as culturas locais. A ênfase deve ser dada a 

viagens, minimamente perturbadoras ou impactantes, a áreas naturais com o 

objetivo específico de estudar, contemplar e/ ou interagir com plantas e animais 

selvagens, paisagens, bem como quaisquer manifestações culturais (passado e 

presente) encontradas nestas áreas (HARTSHORN, 1995). 



62 

 

Segundo Nogueira (2011b), o turismo de natureza tenderá a ocupar um papel 

crescente na economia dos países de elevada biodiversidade, e o Brasil certamente 

se beneficiará com as tendências mundiais de valorização da natureza e da 

evolução na criação de políticas públicas mais inclusivas e assertivas. Isso porque, o 

autor observa que o Brasil ainda aproveita pouco o potencial para este tipo de 

atividade, diferente de países como a Costa Rica ou a Nova Zelândia que são 

referências mundiais neste tipo de turismo. O Brasil, ainda tem muito a avançar, 

apesar de se apresentar no exterior como um destino ecológico. (NOGUEIRA, 

2011b) 

Buckley (2011) ressalta que este tipo de visitação depende em grande parte 

de áreas protegidas, oceanos e outras terras públicas. Os países têm vários 

sistemas e tipos de posse da terra, cada um com um pacote associado de direitos e 

restrições. Segundo o SNUC, a visitação pública das Unidades de Conservação está 

sujeita às normas e restrições estabelecidas no plano de manejo da unidade, às 

normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração, e àquelas 

previstas em regulamento e leis (BRASIL, 2000). Nogueira (2011b) reitera que cada 

UC tem vocações específicas, portanto é necessário que por meio de 

regulamentações locais, sejam estabelecidas as recomendações e as diretrizes para 

a visitação.  

Para Spínola (2006), as Unidades de Conservação têm se firmado como 

espaços idealizados para a prática do turismo de natureza nas últimas décadas. 

Segundo a autora, isso ocorreu, em parte por serem os espaços que concentram 

grande variedade de atrativos naturais relevantes e biomas/espécies animais 

preservadas, ao mesmo tempo em que fomentam práticas sustentáveis de 

atividades recreativas, tendo em vista a existência de um aparato legal e 

administrativo que, ao menos teoricamente, assegura limites à sua utilização.  

Takahashi (1998) destaca que muito embora a visitação a Unidades de 

Conservação em geral cause impacto, ela é admitida pela Lei do SNUC na grande 

maioria das categorias de manejo. Nogueira (2011b) complementa sinalizando que o 

turismo de natureza também faz parte do programa de Uso Público das UC no 

Brasil, tanto de uso direto quanto indireto, excetuando as estações ecológicas e as 

reservas biológicas que são categorias de proteção máxima dos recursos ambientais 

contidos nelas. A visitação pública nessas áreas pode ocorrer apenas na forma de 

educação ambiental. 
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2.3.1.1 Definições conceituais 

 

Para TAKAHASHI (1998), a mídia geralmente vincula a atividades do turismo 

de natureza a imagem de ação e aventura em áreas naturais. A autora considera 

esta massificação inadequada, pois não valoriza o compromisso e o senso de 

responsabilidade ambiental que fundamentam a atividade. Neste sentido, reitera que 

a utilização do termo visitante para o usuário de unidades de conservação é tão 

adequado quanto necessário ao fortalecimento desta distinção, além de contribuir 

para o estabelecimento de uma terminologia. 

Nesse sentido, Takahashi, Magro e Brambilla (2002), estabelecem as 

diferenças entre as terminologias “Visitação e Ecoturismo”, destacando a existência 

de sutis diferenças, principalmente no que tange ao planejamento espacial, 

procedimentos econômicos e objetivos das atividades (Quadro 3). Atestam que o 

termo visitante é o normalmente empregado para áreas protegidas, e turista ou 

ecoturista para os demais espaços. 

 

Quadro 3 - Diferenças entre ecoturista e visitante em áreas protegidas 

Ecoturista Visitante em áreas protegidas 

Planejamento estabelecido em critérios 
de potencialidade de uso 

Planejamento fundamentado em bases e 
critérios conservacionistas (zoneamento) 

As atividades recreativas e culturais são 
os principais atrativos 

As atividades recreativas e culturais são 
formas de propiciar uma nova leitura dos 
recursos naturais e culturais 

Segmento de mercado Um dos objetivos dos Parques 
Fonte: Adaptado de Takahashi, Magro e Brambilla (2002) 

 

Assim, Santos Júnior (2006) reitera a necessidade de uma clara definição 

conceitual quanto ao público específico que visita as Unidades de Conservação. 

Para o autor, no interior de uma UC, é preferível utilizar o termo “visitante”, definido 

como aquele que está ciente e disposto a seguir normas específicas para a sua 

visitação e o desenvolvimento de qualquer atividade. Portanto, também concordando 

com Takahashi (1998), neste trabalho dá-se preferência ao termo visitante para 

abordar turistas, assim como membros da comunidade, dentre outros públicos na 

condição de usuários das áreas protegidas.  

Para Nogueira (2011b), é essencial conhecer quem são os visitantes dessas 

áreas. Geralmente pessoas que desejam experimentar o convívio com a natureza ou 
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estudar o meio ambiente. Hartshorn (1995) complementa que os visitantes em áreas 

protegidas também podem ser desde moradores locais, viajantes independentes, 

estudantes, pesquisadores ou mesmo clientes de operadores comerciais de turismo.   

 

2.3.2  A importância do planejamento para o uso público 

 

A visitação em áreas protegidas, motivada pelo desejo de estar em contato 

com a natureza e admirar as belezas naturais, é considerada uma atividade 

recreativa bastante antiga, concretizada principalmente através da prática de 

passeios ao ar livre. Fatores como a rápida industrialização e consequente aumento 

do tempo disponível para o lazer, o crescimento da população e sua concentração 

nos centros urbanos, a melhoria das estradas e popularização do automóvel, 

contribuíram de forma determinante para o aumento da demanda por recreação em 

áreas naturais, principalmente nos países desenvolvidos (TAKAHASHI, 1998). 

Takahashi, Magro e Brambilla (2002), destacam que atualmente, as Unidades 

de Conservação (UC) deixaram de ser o destino principal de alguns poucos grupos 

de pessoas interessadas em ter um contato mais estreito com a natureza, tornando-

se cenários procurados para o desenvolvimento de uma série de atividades 

recreativas anteriormente pouco praticadas nestas áreas. Nogueira (2011a) destaca 

a partir de dados do Ministério do Meio Ambiente (MMA), que 75% dos Parques 

Estaduais brasileiros encontram-se abertos para visitação pública, desenvolvendo 

como principais atividades caminhadas, camping e escalada. Dos visitantes, 36% 

optam por guias do próprio parque, 34% não contratam os serviços de guias e 30% 

contratam guias do entorno. 

Segundo Nogueira (2011,b), o uso público por meio da visitação, tem o 

objetivo de proporcionar a integração da sociedade com a UC e de sensibilizar e 

conscientizar a população sobre a importância da biodiversidade existente na 

Unidade, além de estimular o seu envolvimento e participação para a conservação e 

valorização. O uso público envolve os subprogramas educação ambiental, 

interpretação da natureza, turismo de natureza e eventos. A visitação, além de 

possibilitar a disseminação de educação ambiental e lazer em contato com a 

natureza, também pode gerar renda para a UC e para a população local, por meio, 

respectivamente, da cobrança de ingressos e da prestação de serviços ligados ao 

turismo (TAKAHASHI, 1998)  
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Takahashi, Magro e Brambilla (2002) reiteram a constatação do rápido 

crescimento da visitação em áreas protegidas, por meio do uso público com 

finalidades turísticas, recreativas e educativas. No entanto, alertam que em muitos 

lugares ela ocorre ainda de maneira desordenada. Consequentemente, quando os 

impactos causados pelos visitantes numa UC excedem os limites toleráveis do 

ambiente, põem em risco tanto a biodiversidade quanto o próprio turismo. 

(LEISCHER, 2010).  

Assim, Ladeira (2005) recomenda que para o turismo não causar danos sobre 

os meios visitados e também para manter a atratividade dos recursos para as 

gerações futuras, é essencial um adequado planejamento dos espaços, dos 

equipamentos e das atividades durante a visitação.  

Assim, como a visitação às UC se intensificou nos últimos anos, em virtude da 

popularidade que o turismo de natureza vem alcançando, o grande desafio é 

conciliar uso público com a preservação da biodiversidade e demais recursos 

naturais encontrados nos espaços ambientais. Por isso, Leuzinger (2009) reitera a 

importância do planejamento, pois os riscos que a visitação acarreta podem ser 

minimizados através da aplicação de métodos de planejamento da recreação, que 

devem ser conjugados e aplicados para que as expectativas de diferentes tipos de 

visitantes sejam plenamente atendidas e, ao mesmo tempo, o ambiente natural seja 

resguardado. Esta ferramenta é capaz de direcionar, de forma adequada, a 

construção de equipamentos e facilidades, para que se possa evitar os efeitos 

negativos nos recursos, que os destroem ou reduzem sua atratividade 

(RUSCHMANN, 2012). 

Nesse sentido, Rigobello e Junqueira (2006) reforçam que por mais que uma 

área se encontre sobre preservação permanente, uma vez aberta ao uso público, a 

mesma inevitavelmente sofrerá impactos, cabendo à gestão e ao plano de manejo 

zonear as áreas destinadas às atividades de visitação e elaborar diretrizes para que 

os impactos sejam minimizados. Todavia, para Takahashi (1998), como o principal 

objetivo de qualquer UC é a proteção do ambiente natural, com especial destaque 

para os recursos da biodiversidade, a visitação deve estar prevista no plano de 

manejo da unidade, que abarca o plano de uso público, e ser realizada de acordo 

com as restrições nele impostas.  

Takahashi (1998) alerta que o uso público em UC deveria ser sempre 

precedido de plano de manejo, incluindo o adequado zoneamento da área, o plano 
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de uso público e definindo os objetivos da UC. Todavia, como o plano de manejo é 

um documento de difícil confecção, por ser muito caro e exigir pesquisa detalhada 

da área, com inventário preciso, dentre outros, muitas vezes a visitação é permitida 

sem que esse documento tenha sido elaborado, podendo gerar consequências 

bastante graves para a unidade. De qualquer forma, haja ou não plano de manejo, 

tendo em vista que a visitação às UC tem aumentado muito nos últimos anos, em 

virtude da popularidade que o turismo de natureza vem alcançando, há a 

necessidade de se conciliar uso público com preservação da biodiversidade e 

demais recursos naturais encontrados nos espaços ambientais (TAKAHASHI, 1998). 

Nogueira (2011b) também constata que o plano de manejo, principal 

instrumento normativo e regulador do uso de áreas protegidas, não estão 

disponíveis para a maioria dessas. Para a autora, o uso público é um dos programas 

de manejo de uma UC que estabelece as atividades a serem desenvolvidas com o 

público visitante da área, além de instituir normas e diretrizes para a sua execução. 

Por sua vez Takahashi, Magro e Brambilla (2002), são enfáticas ao afirmar que falta 

vontade política para garantir a implantação dos programas de Uso Público nas UC. 

Takahashi, Magro e Brambilla (2002) concluem que as UC devem ter 

capacidade de manejo e gestão para o uso público que podem ser ampliadas 

através de parcerias. Nesse sentido, o zoneamento é considerado um eficiente 

instrumento de gestão, uma vez que a proteção dos recursos e a segurança do 

visitante não podem ser colocados em risco.  

No plano de manejo de uma UC, o zoneamento deve definir claramente, 

áreas significativas destinadas à preservação integral da natureza, destinadas ao 

público, e áreas destinadas à recreação e à educação ambiental, com trilhas de 

interpretação e centro de visitantes. Niefer (2002) complementa destacando que 

como estratégia de gestão de uma UC é necessário que se estabeleçam técnicas de 

interpretação da Natureza que são fundamentais para garantir, ao mesmo tempo, a 

recreação e a educação dos visitantes da unidade de conservação.  

Nesse contexto, o aumento da visitação em ambientes naturais nos últimos 

anos implica efeitos positivos e negativos, na maioria dos casos os negativos podem 

gerar consequências irreversíveis. Assim, Mateus e Teles (2011) reforçam que 

ações voltadas ao planejamento da visitação devam buscar maximizar seus efeitos 

positivos e minimizar, ou até mesmo eliminar, os efeitos negativos. 
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2.3.3 Efeitos da visitação em áreas protegidas 

 

2.3.3.1 Potenciais efeitos negativos da visitação em áreas protegidas 

 

Para Tomazzoni (2009), os grupos humanos exercem esforços para adaptar e 

moldar o espaço aos seus interesses e necessidades, causando-lhe impactos. Em 

decorrência disto, Simões, Ferreira e Joly (2011) assinalam o agravamento dos 

riscos à biodiversidade, acarretado pela especulação imobiliária, desmatamento, 

aumento da ocupação irregular, erosão de encostas, uso inadequado e destruição 

de nascentes e corpos d’água, poluição do solo e recursos hídricos, ausência de 

controle sobre o extrativismo vegetal e animal, além do descompromisso com a 

biodiversidade por parte dos residentes do interior e entorno das áreas de proteção 

de recursos naturais. 

Lobo (2008) complementa ressaltando que os efeitos das atividades 

recreativas, também incluem impactos sobre a vegetação, o solo, a fauna, a água e 

a qualidade da visitação. Estes efeitos são afetados pela frequência, distribuição, 

tipo de uso e comportamento das pessoas, pela estação do ano, condições 

ambientais e ações de manejo implantadas. No entanto, tais informações ainda não 

estão disponíveis para a maioria das UC assim como para o PESC, representando 

este estudo uma primeira contribuição neste sentido. 

Piorski et al. (2009) também alerta que a principal consequência do uso 

recreativo desordenado em ambientes naturais é a degradação ambiental. Em 

decorrência da ausência de planejamento ou da exploração comercial, a paisagem 

natural pode ser exaurida em poucos anos. Para selecionar estratégias de manejo 

eficientes, que reduzam ou controlem os impactos, os gestores das áreas protegidas 

necessitam de informações objetivas e atualizadas da intensidade, extensão e do 

padrão de distribuição das diferentes formas de impacto. 

Apesar de considerar o uso recreativo como uma ameaça fácil de ser 

manejada, Takahashi (1998) defende que os gestores devem preocupar-se em 

conservar as condições naturais da área, pois o número de visitantes e seu estilo de 

uso podem ameaçar estes objetivos.  

Os riscos, contudo, devem ser considerados, e abarcam a destruição da 

vegetação, a erosão nas trilhas, o lixo deixado pelos visitantes, além de ameaças 

como danos que afetam a evolução dos ecossistemas, alteram o comportamento da 
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fauna e/ou induzem a sua migração. Segundo Nogueira (2011b) os indicadores de 

impacto mais comuns são o desmatamento, destruição de bens públicos, presença 

de gado, extração ilegal de flora e distúrbio da avifauna. 

As atividades de visitação pública quando mal conduzidas, podem afetar 

negativamente os componentes sensíveis do ambiente. Sabino e Andrade (2003) 

recomendam que sejam estabelecidos protocolos de visitação que visem minimizar o 

conflito entre recreação e conservação da natureza, preparando o visitante para 

compreender e respeitar as características dos ambientes.  

Quando os impactos causados pelos visitantes excedem os limites toleráveis 

do ambiente põem em risco tanto a biodiversidade quanto o próprio turismo. Muito 

embora, autores como Liesher (2010) atestem que esses impactos ambientais 

negativos sejam mais estéticos do que sistêmicos. Assim, reitera-se que a 

biodiversidade é essencial para o turismo, mesmo que este não ofereça alternativas 

no caso de restauração de ecossistemas degradados.  

O supracitado autor considera que ainda persistem algumas incertezas, a 

exemplo da natureza sazonal e da vulnerabilidade do comportamento dos visitantes 

a eventos globais independente das condições locais, o que pode gerar um fluxo 

irregular de rendimentos proveniente da atividade e queda imediata no número de 

visitantes em casos de eventos terroristas, crises econômicas e epidemias, por 

exemplo. Assim como, os benefícios para a redução da pobreza também são 

reduzidos quando mão de obra especializada e os lucros são “exportados”.  

O autor alerta ainda que décadas de conservação bem-sucedida, podem ser 

desperdiçadas se a comunidade local dependente do turismo for forçada a usar os 

atrativos naturais como recursos da vida selvagem e florestas para sobreviverem. 

Apesar do potencial para gerar benefícios para pessoas pobres, o turismo pouco 

atua na restauração de ecossistemas degradados. 

Para West, Igoe e Brockington (2006), moradores do entorno de áreas 

protegidas geralmente tem na interação com os visitantes uma fonte renda. 

Entretanto, o contato geralmente efêmero contribui para criar imagens simplistas das 

populações locais, de seus usos e compreensão de seus arredores. Portanto, 

podem ocorrer mudanças na maneira como as pessoas entendem seus arredores, 

podendo levar a pressão sobre os recursos locais para suprir a demanda de 

visitantes, aumento das expectativas econômicas que podem não ser 

correspondidas gerando tensão, chegando até a conflitos e mudanças nos direitos 
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de uso da terra. Desta forma, também existem argumentos que questionam os 

benefícios sociais e ambientais que o turismo em áreas naturais pudesse 

proporcionar, apesar de ainda ser considerado relevante para a conservação e para 

o desenvolvimento.  

Spínola (2006) considera reprovável eticamente a manutenção de populações 

tradicionais vivendo sob condições ancestrais, sem conforto e acesso às 

informações, ao mesmo tempo em que se fomenta a sua exposição ao público 

visitante. Além de ferir direitos fundamentais dos seres humanos, reitera que para 

muitos moradores de áreas protegidas não é compreensível que o local possa ser 

visitado por forasteiros e que a comunidade, muitas vezes estabelecida há gerações, 

tenha que se retirar. 

West, Igoe e Brockington (2006), citam exemplos de Áreas Protegidas na 

China, Jordânia, Nepal, Indonésia, Tasmânia e Papua-Nova Guiné  onde situações 

como o reassentamento de populações e disputas econômicas, contextos 

fortemente influenciados pelo turismo, causam sérios conflitos e tensões sociais.  

Nesse cenário Spínola (2006) reitera que os impactos sócio-culturais são 

repercussões de importância, ao mesmo tempo em que vitimam as comunidades 

locais, podem servir de estopim para deflagrar um movimento de reação desses 

moradores à implantação e conservação da UC. 

Por sua vez West, Igoe e Brockington (2006) alertam para o risco das áreas 

protegidas estabelecerem uma relação de dependência de projetos de conservação 

para geração de oportunidades de emprego para comunidades rurais ligados aos 

visitantes, especialmente ao privilegiar os conhecimentos tradicionais adquiridos a 

partir da interação com a fauna e flora do seu entorno. Nesse sentido, Spínola 

(2006) reforça que os impactos socioeconômicos ainda são um aspecto muito pouco 

explorado na literatura sobre o tema, sendo citados sempre sob a ótica das ameaças 

representadas pela presença de populações no interior dos espaços protegidos, 

enquanto que muito raramente, a relação inversa é destacada. 

Hartshorn (1995) destaca que estudiosos tem se debruçado sob a relação 

entre visitação e o controle dos impactos ambientais em áreas protegidas pelo 

mundo, assim como no desenvolvimento de técnicas e procedimentos mais seguros 

durante a condução dos visitantes nos espaços de natureza.  A maior parte dos 

estudos se propõe a analisar e controlar os impactos do turismo em áreas de alto 

valor para a conservação (BUCKLEY, 2011). 
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No Brasil, porém, tanto o manejo como o nível de pesquisa em unidades de 

conservação são ainda incipientes. Os problemas com os impactos da visitação 

existentes na maioria das áreas abertas ao uso público não são sequer tratados. A 

limitação de recursos, equipamentos e, principalmente pessoal, é uma constante 

(TAKAHASHI, 1998).  

Spínola (2006) também constata que são ainda são poucos os estudos sobre 

o impacto da visitação no ambiente específico das unidades de conservação no 

Brasil. Diferentemente da análise que é comumente feita em relação ao turismo 

convencional, o estudo dos impactos da visitação em Unidades de Conservação 

deixa para um segundo plano as implicações de ordem econômica e social, se 

concentrando no levantamento e monitoramento de externalidades negativas, 

relacionadas com variáveis ambientais a exemplo de vegetação, fauna, solo e 

recursos hídricos.  

Nesse sentido, Takahashi et al (2005) reitera que a escassez de informações, 

de recursos humanos e financeiros para o planejamento e manejo dessas Unidades 

dificulta sobretudo a previsão dos impactos da visitação pública aos meios físico e 

biótico. Esta constatação também se aplica à realidade do PESC. Quanto aos efeitos 

socioeconômicos, cabem levantamentos mais abrangentes que contemplem as 

localidades do entorno, uma vez que a própria categoria da UC não admite 

residentes no interior de sua poligonal.  

Segundo Nogueira (2011a), os impactos ambientais e socioeconômicos 

negativos causados pela visitação em muitas UC (Quadro 4), como a deterioração 

dos caminhos e trilhas, a produção de lixo, os distúrbios sonoros, e os conflitos com 

comunidades residentes e/ou do entorno; são decorrentes de deficiências no 

atendimento aos visitantes, carência e dificuldade na capacitação de funcionários, o 

baixo investimento em infraestrutura, equipamentos de segurança e orientação, além 

da gestão participativa insuficiente. Tendo em vista tais aspectos e considerando 

que o desenvolvimento desordenado da recreação em Unidades de Conservação 

brasileiras pode comprometer os objetivos para os quais elas foram estabelecidas é 

fundamental realizar uma investigação sistemática sobre os impactos do uso 

recreativo para descobrir novos fatos ou princípios. 
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Quadro 4 - Potenciais impactos negativos do turismo em áreas naturais.  

Efeitos econômicos Efeitos ambientais Efeitos socioculturais  

Especulação imobiliária. Poluição sonora e visual. Perda de valores 
tradicionais. 

Perda de terras por 
populações tradicionais. 

Aumento da geração de 
lixo, esgoto e problemas 
com saneamento básico. 

Sazonalidade do 
emprego. 

Aumento do custo de 
vida para a comunidade 
local. 

Transformação negativa 
da paisagem para 
implantação de 
infraestrutura. 

Aumento de problemas 
sociais:prostituição, 
drogas e violência. 

   Fonte: Adaptado de Nogueira (2011a). 

 

2.3.3.1.1 Gerenciamento de impactos dos visitantes 

 

Para Buckley (2011) o turismo representa cerca de um décimo da economia 

mundial, porém seu impacto ambiental pode equivaler ao gerado por um país de 

tamanho médio. No entanto, estes impactos são muito menos estudados, 

gerenciados e ou regulamentados do que para outros setores da economia mundial. 

Apesar de considerar que o turismo influencia pouco as decisões políticas em defesa 

de áreas protegidas de alto valor para a conservação, o autor reconhece que trata-

se de um fenômeno que apresenta limitações, mas também potencialidades e que 

portanto deverá exercer um papel no apoio à conservação cada vez mais crítico no 

futuro. 

Por sua vez, Nogueira (2011a) também ressalta que apesar da visitação 

também ser uma fonte de recursos para a UC, porém a própria visitação gera 

impactos negativos e, consequentemente, aumenta os custos operacionais do uso 

público na unidade. O grau dos efeitos gerados pode variar dependendo da 

sensibilização e do conhecimento do visitante, do tamanho do grupo, do preparo de 

guias e condutores, e de estruturas adequadas para visitação. As principais 

dificuldades são a carência de recursos humanos em geral, a ausência de 

infraestrutura para visitação e a falta de informações e orientação para o visitante. 

 
O uso do território pela atividade turística e a fragilidade dos recursos dos 
quais depende o turismo para sua continuidade justificam por si só a 
necessidade de recorrer-se à técnica de planejamento como forma de 
garantir um desenvolvimento turístico sustentável (DIAS, 2003, p.37).  
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Nesse contexto, Matheus e Teles (2011) apontam a década de 1990 como 

um período de pesquisas importantes e de destaque mundial sobre o uso público em 

áreas protegidas. Esses estudos, geraram procedimentos técnicos e normas em 

países como Estados Unidos, Austrália e Canadá, que atualmente servem de 

referência para políticas públicas de implementação de projetos e gestão ambiental 

voltada à atividade turística, em todo o mundo. Entretanto, registram que no Brasil, 

ainda pouco se tem praticado ações voltadas ao planejamento do turismo em 

unidades de conservação (UCs). 

Hartshorn (1995) considera que estudos associando a visitação aos seus 

impactos econômicos e sociais, devem considerar as especificidades de cada área 

protegida.  No entanto, o autor reconhece a dificuldade em mensurar os impactos 

ambientais causados pela visitação em áreas naturais.  

Ainda existem lacunas em como estabelecer com precisão o melhor método 

para manejo dos visitantes, como o provimento de infraestrutura pode mitigar 

eventuais impactos ambientais gerados pelos visitantes e quais são efetivamente as 

vantagens e desvantagens ambientais da visitação em áreas naturais. Buckley 

(2011), também considera que existem poucas pesquisas associando de que forma 

danos causados ao ambiente natural podem refletir nos efeitos econômicos gerados 

pela visitação.  

Lobo (2008) assinala que a falta de aporte científico induziu os gestores das 

áreas naturais protegidas à interpretação de que os impactos inaceitáveis ocorreriam 

somente depois de excedido o número de usuários que a área poderia suportar. Já 

McCool (1996, p.2) contribui destacando como questão essencial a ser considerada 

na gestão do uso recreativo em Áreas Protegidas, a necessidade que o modelo de 

monitoramento de impactos priorize o comportamento dos visitantes, e não apenas 

meramente o seu quantitativo. 

Assim, West, Igoe e Brockington (2006) atestam que os impactos dependem 

não somente do tipo de ecossistema e atividades desenvolvidas, mas também de 

outros fatores como a época do ano, quantidade e comportamento dos visitantes e 

especialmente das medidas de gestão adotadas a fim de mitigá-los. Segundo 

Buckley (2011), para o manejo da visitação e de seus impactos, geralmente os 

gestores de áreas protegidas, se utilizam de ações em quatro categorias: regras, 

taxas, infraestrutura e educação ou interpretação ambiental. Destas apenas a 

cobrança de taxas não está instituída no PESC. 
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Medidas de regulação podem incluir uma ampla gama de estratégias 

diferentes. Há restrições gerais em atividades ou equipamentos, tais como a 

proibição de veículos motorizados, gado, animais, armas e/ ou incêndios. Há 

restrições espacialmente definidas, como zoneamento para diferentes atividades, 

temporalmente definidas, como restrição sazonal para determinadas atividades em 

locais específicos em função de ciclos naturais. Também há restrições sobre o 

comportamento de indivíduos ou grupos, tais como quotas, limites de tamanho de 

grupo. Pode haver ainda requisitos de equipamentos obrigatórios que podem ser 

bastante específicos em alguns casos.  

Especialmente a definição da cobrança de taxas em Áreas Protegidas é algo 

bastante controverso. Portanto que necessita de análise criteriosa, incluindo 

levantamentos quanto a aceitabilidade, preço, estrutura e os diferenciais. Uma outra 

ação para o gerenciamento de impactos do visitante em áreas protegidas é através 

do provimento de infraestrutura, ou seja, através da elaboração ou formatação de 

trilhas interpretativas, mirantes, e instalações como centros de visitantes. 

Já a estratégia seguinte contempla a interpretação e ações educativas para 

influenciar como os visitantes irão se comportar. Geralmente é utilizado material 

interativo e de fácil compreensão que refletem códigos de comportamento de 

conduta, ainda que frequentemente alguns visitantes não os cumpram. Ainda assim, 

existem estudos atestando que a educação e interpretação ambiental têm 

contribuições significativas na redução de impactos. 

 

2.3.3.2 Potenciais efeitos positivos da visitação em áreas protegidas 

 

A visitação em áreas naturais (ou turismo de natureza) é apontada por 

Hartshorn (1995) como o uso mais benigno das florestas tropicais, pois geralmente 

as comunidades locais recebem algum retorno econômico e principalmente porque 

produtos não são removidos da natureza. Seu crescimento é observado em países 

como a Tailândia, Quênia, e Costa Rica, sendo considerada uma alternativa 

promissora para países em desenvolvimento.  

Tratado como um dos melhores meios de valorizar as áreas silvestres, já que 

as Unidades de Conservação são áreas muito procuradas para esta atividade, a 

recreação planejada vem sendo apresentada em nível mundial como uma opção de 

grande potencial para fomentar a conservação dos recursos naturais. No entanto, 
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Takahashi (1998) ressalta que o maior desafio dos administradores de UC tem sido 

o de estabelecer práticas adequadas de manejo de modo a atender, 

simultaneamente, às necessidades dos usuários e garantir a conservação da 

qualidade natural das unidades.  

West, Igoe e Brockington (2006), também atestam a existência de uma 

relação simbiótica entre visitação e as áreas protegidas. Spínola (2006) considera 

que um bem sucedido processo de planejamento do uso público gera resultados 

positivos além de garantir uma visita de alta qualidade. As UC apresentam papel 

importante nos locais visitados pois concentram grande número de atrativos, podem 

estimular e abrigar mecanismos efetivamente participativos de gestão e 

monitoramento da visitação, além de contribuírem com o desenvolvimento territorial. 

(TAKAHASHI; MAGRO;BRAMBILLO, 2011) 

Segundo Neifer (2002) a visitação tem potencial para contemplar atividades 

recreativas, esportivas, educativas e de interpretação ambiental, o que deve 

possibilitar ao visitante conhecer e valorizar os recursos naturais e culturais 

existentes. Takahashi, (1998) também destaca dentre as diversas vantagens, a 

educação ambiental, o lazer em contato com a natureza, geração de receitas para a 

UC e a geração de renda para a população do entorno.  

Para Leisher (2010), áreas ricas em vida selvagem têm no turismo uma 

alternativa de grande potencial para a geração de renda, através de operações 

envolvendo tanto a comunidade quanto o setor privado. O autor recomenda que o 

planejamento envolva tanto operadores especializados quanto a comunidade 

interessada residente no entorno da área. 

Nesse sentido Hartshorn (1995) amplia o debate ao defender que a visitação 

não deve ser restrita apenas aos limites das áreas protegidas oficialmente 

constituídas. Áreas de entorno, geralmente ocupadas por comunidades tradicionais, 

muitas vezes também são detentoras de vida selvagem e belezas cênicas 

potencialmente atraentes para os visitantes, podendo contribuir para uma melhor 

geração de renda mais do que os convencionais projetos de desenvolvimento rural. 

Lauzinger (2009) reitera pontos favoráveis anteriormente citados, e 

complementa destacando que os benefícios gerados para a população do entorno 

da UC podem constituiu uma importante forma de se contornar os conflitos advindos 

da instituição de unidades de proteção integral, que não admitem a utilização direta 

de recursos, antes realizada por aquelas pessoas. Esse cenário reforça a 
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importância em se determinar maneiras de envolver a sociedade local na gestão da 

UC, mesmo que indiretamente, por meio da prestação de serviços que possam 

interessar aos turistas.  

Para Liesher (2010), o fluxo de visitantes fomenta a geração de empregos 

formais em áreas como hospedagem e guiamento, assim como a abertura de novos 

mercados para serviços locais incluindo venda de artesanato, serviços culturais além 

de alimentos e bebidas. O turismo também geralmente traz desenvolvimento da 

infraestrutura, incluindo estradas, telecomunicações, e atendimento de saúde. 

Beneficia tanto os turistas quanto as comunidades mais pobres.  

Spínola (2006) considera que as comunidades locais também são 

beneficiadas com a criação de infra-estrutura básica e equipamentos de lazer, além 

de poderem desfrutar do intercâmbio cultural proporcionado pelo contato com 

pessoas diferentes, inclusive provenientes de outros países. Para Oliveira (2009), 

esse benefício real é fundamental pois quanto mais os residentes da comunidade se 

beneficiarem do turismo, mais se sentirão motivados para proteger o ambiente 

natural, a herança cultural local, e a apoiar as atividades turísticas. 

Recentemente têm surgido estudos mostrando tais benefícios econômicos 

tangíveis de áreas protegidas. Um estudo de 41 reservas, que abrange cerca de 1,5 

milhões de hectares em Madagascar, revelou que a taxa de retorno econômico do 

sistema de áreas protegidas foi de 54%. Dentre os principais benefícios destacaram-

se a proteção de mananciais e os benefícios proporcionados pelo turismo de 

natureza (ORLOVE e BRUSH, 1996). É o que também constata Spínola (2006) em 

relação aos Parques Nacionais do Quênia, no entanto a autora destaca que em 

1990, apenas US$ 7 milhões, dos US$ 350 milhões arrecadados com a atividade 

foram reinvestidos no sistema de parques. 

Nesse sentido, o turismo em Unidades de Conservação vem sendo 

apresentado como uma alternativa potencial para o desenvolvimento econômico da 

região onde elas estão inseridas. Desde que hajam atrativos naturais que as 

pessoas estejam dispostas a visitar, facilidades de acesso, e estratégias para 

contemplar os moradores locais diretamente com seus benefícios (LEISHER, 2010). 

Segundo Aguiar (2011), especialistas concordam que para a visitação contribuir com 

o desenvolvimento local das UC não deve haver exclusão da população local e 

reitera a importância do planejamento para qualquer ação com esse propósito. 
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No entanto, Nogueira (2011) ressalta que para as populações do entorno de 

UC usufruírem dos benefícios do turismo, devem trabalhar para a construção de um 

poder endógeno.  

 
Contudo, trata-se de condição difícil de ser alcançada, tendo em vista o 
baixo nível de instrução, informação e cidadania encontrado nas 
comunidades de áreas subdesenvolvidas, que são forçadas a se adaptar a 
uma nova realidade, muitas vezes não desejada (NOGUEIRA, 2011, p.73). 
 
 

Para tanto, as políticas públicas devem fomentar um contexto, em que as 

necessidades e desejos da população local sejam contemplados. A população deve 

assim, passar a ser um ator social desenvolvendo um papel específico com direitos 

e deveres a serem cumpridos para seu próprio benefício. Assim, para (OLIVEIRA, 

2009), os planejadores têm que motivar a participação da população local desde os 

primeiros passos do planejamento, para que a percepção das pessoas seja de 

acordo com a realidade e não apenas com fragmentos de dados ou embasada em 

discursos progressistas. O poder e a autonomia das comunidades é requisito do 

desenvolvimento regional. (TOMAZZONI, 2009) 

Portanto, Liesher (2010) assevera que dentro das condições adequadas, o 

turismo pode também ser uma alternativa para a redução da pobreza. Desde que 

hajam atrativos naturais que as pessoas estejam dispostas a pagar para visitar, 

facilidades de acesso, e estratégias para contemplar os moradores locais 

diretamente com seus benefícios. O efeito multiplicador do turismo na economia 

local, também cria oportunidades de renda para pessoas em termos de trabalho 

temporário, artesanato, além de pequenos negócios. Sobretudo, a contribuição é 

ainda mais evidente quando os operadores de turismo treinam a comunidade para 

trabalhar, podendo até ser estabelecido percentual de uso da mão de obra local nos 

empreendimentos. 

Por sua vez, Spínola (2006) alerta que a melhoria da qualidade de vida das 

comunidades locais está longe de ser resolvida mediante um simples aumento do 

fluxo de visitantes e da arrecadação das UC. O faturamento anual do ecoturismo no 

mundo é estimado em US$ 260 bilhões. No Brasil, cerca de US$ 70 milhões, valor 

considerado pequeno e concentrado nos PARNA Foz do Iguaçú (PR) e Floresta da 

Tijuca (RJ) (NOGUEIRA, 2011b). Para o Ministério do Meio Ambiente, os PARNA 

Tijuca, Iguaçu e Brasília, receberam juntos em 2005, 2,8 milhões de turistas. No total 

3,5 milhões de pessoas visitam todos os anos os 64 PARNA brasileiros. 



77 

 

Segundo a OMT (2003), a visitação nos parques, a princípio pode não gerar 

sozinha um rendimento capaz de pagar pelos seus custos operacionais e de 

desenvolvimento. Entretanto, geralmente o fluxo de pessoas gerado na região, bem 

como os gastos derivados dele, compensa tais custos. Deste modo, o parque 

justifica-se economicamente embora não financeiramente.  

Por sua vez, Spínola (2006) ressalta que quando se procura listar as 

consequências positivas oriundas do turismo na natureza, nota-se uma ênfase na 

argumentação de cunho econômico, justificando a sua existência em função dos 

ganhos obtidos pelas reservas e pelas comunidades. A autora observa que 

raramente se discute sobre benefícios ambientais que podem ter alcance 

considerável em um contexto de desenvolvimento planejado.  

Segundo Mateus e Teles (2011), a visitação em UC, quando bem planejadas 

servem como importante estratégia para conservação do meio ambiente, 

funcionando como uma ferramenta de educação ambiental para os visitantes e como 

uma alternativa para o desenvolvimento das comunidades do entorno, frente a 

outras potencialmente impactantes. Desta forma, elas contribuem para a diminuição 

das pressões da sociedade sobre os ambientes conservados e para o alcance da 

sustentabilidade nessas localidades. 

Buckley (2011) atesta que sob certas circunstâncias, o turismo pode fazer 

contribuições positivas para a conservação através de uma combinação de 

mecanismos políticos, sociais e econômicos, estes mecanismos diferem entre os 

países, em função da suas características naturais, socioeconômicas e instituições 

governamentais.  

O turismo de natureza apresenta grande potencial para se transformar em 

uma ferramenta tanto da conservação como do desenvolvimento local dos espaços 

naturais protegidos e suas populações tradicionais. Para Spínola (2006), esta é uma 

das poucas atividades em que a junção desses dois objetivos é clara e direta pois 

suas condições de produção são particulares a exemplo das poucas barreiras à 

entrada e a adoção de estratégias artesanais que se traduzam na criação de uma 

oferta difusa e de baixa intensidade e na gestão local e personalizada dos recursos.  

Quando os visitantes ajudam no processo de sensibilização política e social 

para a criação de leis e atração de investimentos que protejam esses espaços, a 

visitação contribui para a melhoria da consciência ambiental de visitantes e 

moradores. Para Spínola (2006) parte-se do pressuposto de que só se valoriza 
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aquilo que se conhece e, nesse caso, o turismo pode passar da posição de ameaça 

para a de instrumento de conservação. 

Em linhas gerais, o Quadro 5 sistematiza os aspectos discutidos neste 

subitem:  

 

Quadro 5 – Potenciais efeitos positivos do turismo em áreas naturais  

Efeitos econômicos Efeitos ambientais Efeitos socioculturais 

Geração de emprego e 
renda. 

Estimula investimentos 
voltados para 
conservação. 

Resgate e valorização de 
atividades típicas da 
comunidade. 

Estímulo a 
comercialização de 
produtos locais. 

Aumenta consciência 
ambiental da população 
local e dos turistas.  

Fixação da população no 
local. 

Provimento de 
infraestrutura de 
transportes, comunicação, 
saneamento, etc. 

Incentiva a fiscalização 
por parte de moradores, 
população e governo. 

Fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários. 

Fonte: Adaptado de Nogueira (2011a). 

 

2.3.3.2.1 Perspectivas para o manejo de Áreas Protegidas 

 

Em 1982, no Congresso Mundial de Parques em Bali, novamente foi 

consenso que o manejo de áreas protegidas em países em desenvolvimento só será 

bem sucedido se os moradores do entorno forem beneficiados. Na oportunidade os 

temas educação, turismo e abertura dos recursos para o uso local foram indicados 

como prioritários para a formulação de projetos. Este evento reforçou a noção que 

as áreas protegidas eram essenciais para a manutenção da biodiversidade e que 

deveriam conciliar as comunidades locais com o desenvolvimento. O desafio atual 

na gestão dessas áreas é equilibrar a relação entre os fatores econômicos e sociais, 

com os objetivos de conservação da biodiversidade (HARTSHORN,1995). 

Se o objetivo de uma área de proteção é apresentado à população local e se 

a maioria aceita esses objetivos e respeita as regras do Parque, então é possível 

que este consiga manter suas comunidades naturais. Para Primack (2001), na 

melhor das hipóteses, a população local envolve-se no manejo e planejamento do 

Parque, são treinadas e empregadas para trabalhar nele, e beneficiam-se da 

proteção da biodiversidade e da regulamentação das atividades dentro do Parque. 

Orlove e Brush (1996) citam como experiência de gestão compartilhada bem 
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sucedida o Parque Nacional de Kakadu, na Austrália, onde o Serviço Nacional de 

Parques juntamente com as populações locais estabelecem políticas para os 

visitantes, planejam a remoção de plantas exóticas e restauração de áreas 

degradadas. 

Além de fornecer produtos renováveis e manutenção da biodiversidade, 

florestas tropicais prestam diversos serviços ambientais. As florestas tropicais têm 

importante, mas pouco apreciadas funções ecológicas na proteção de mananciais e 

do solo, regimes locais de chuva e mudanças climáticas. Protegem as bacias 

hidrográficas, reduzem a erosão do solo, e estabilizam o clima local e global, dentre 

outros. Esta funções ecossistêmicas críticas são por vezes ignoradas no 

planejamento do desenvolvimento nacional e por fazendeiros locais.  

Para Nogueira (2011b) as UC podem ter um impacto econômico na região em 

que se inserem, porém é importante achar formas de valorizar cada área pelas suas 

particularidades. Maior autonomia financeira ajuda uma melhor gestão de recursos, 

mas poucos tem o potencial de serem autosustentáveis financeiramente, 

dependendo principalmente de recursos públicos. 

No entanto, as UC contribuem para o crescimento econômico do Brasil 

através da garantia da qualidade e da quantidade da água que compõe os 

reservatórios de usinas hidrelétricas, provendo energia a cidades e indústrias; 

proteção de paisagens para as atividades turísticas dinamiza a economia de muitos 

dos municípios do país; preservação de espécies protegidas ou não por unidades de 

conservação para o desenvolvimento de fármacos e cosméticos consumidos 

cotidianamente. (MEDEIROS, 2011) 

Mitigam a emissão de CO2 e de outros gases de efeito estufa decorrente da 

degradação de ecossistemas naturais; impediram na última década a emissão de 

pelo menos 2,8 bilhões de toneladas de carbono, com um valor monetário 

conservadoramente estimado em R$ 96 bilhões e dão impacto econômico potencial 

de cerca de R$ 2,2 bilhões, em 2016 se o potencial das unidades for 

adequadamente explorado através da visitação de 20 milhões de pessoas. 

(MEDEIROS, 2011). 

Os modelos mais interessantes do desenvolvimento sustentável para florestas 

tropicais são iniciativas de pequena escala partindo da comunidade (HARTSHORN, 

1995). O autor considera que as UC tem a possibilidade de serem incubadoras de 

boas práticas. A potencialidade extrapola benefícios pontuais como extrativismo, 
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manejo florestal sustentável, turismo, pesquisa de princípios bioquímicos para 

fármacos, entre outros, as UC podem servir como um polo de disseminação de 

ações sustentáveis e de conhecimento, podendo mostrar a viabilidade de um 

modelo que integra a questão de emprego e renda com as questões ambientais e 

sociais (BARROS; COSTA; KIEMLE JÚNIOR, 2004). 

Modelos de desenvolvimento sustentável a partir do uso de produtos das 

florestas tropicais concentram-se em uso madeireiro e não madeireiro. A atividade 

madeireira podendo ocorrer de modo industrial ou com base comunitária, em grande 

parte por meio de concessões do governo e quase sempre de modo não 

sustentável, devido ao curto período para um tempo mínimo entre investimento e 

futuras colheitas. O autor considera as atividades não-madeireiras de retorno 

econômico mais restrito, a maioria de iniciativas de base comunitária, tendo no 

turismo de natureza boas oportunidades (HARTSHORN, 1995). 

No entanto, a discussão sobre desenvolvimento sustentável em florestas 

tropicais ainda levanta muitas controvérsias. Especialistas apontam que, no caso 

das florestas, a sustentabilidade não pode ser comprovada sem um monitoramento 

do processo de regeneração de seus recursos ao longo do tempo. O autor considera 

que aspectos relacionados ao uso dos recursos florestais são tratados de forma 

secundária, e questiona a viabilidade de “usar a floresta sem destruí-la”. 

Por sua vez, o processo de diálogo, consulta e coordenação com as 

comunidades locais deve ser parte integral e contínua das atividades de 

planejamento e manejo das áreas protegidas. Os habitantes locais devem ser 

tratados com respeito, como iguais, e não como objeto de projetos conservacionistas 

ou educativos (NOGUEIRA, 2011a). Isso porque Diegues (2003) defende que os 

grupos sociais e as pessoas, sobretudo os mais pobres, devem ser sujeitos e não 

objetos do "desenvolvimento". O meio ambiente e o desenvolvimento, para esse 

autor, são meios e não fins em si mesmos (DIEGUES, 2003). 

O envolvimento da população local é de essencial importância para garantir o 

desenvolvimento regional e a proteção da UC. Para tanto a comunidade deveria 

estar integrada no processo de planejamento, capacitação e treinamento, incentivos 

e financiamentos, avaliação e monitoramento e, principalmente, direcionamento dos 

benefícios (TAKAHASHI; MAGRO; BRAMBILLA, 2002).  

São diretrizes para a participação de comunidades locais na gestão da 

visitação em UC, o entendimento mútuo comunidade-visitante-gestão, estímulo à 
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manutenção das tradições em harmonia com os objetivos de manejo da UC, bem 

como a promoção de campanhas de informação e educação ambiental que possam 

despertar sentimentos de respeito e responsabilidade com a UC (NOGUEIRA, 

2011a). 

Nesse sentido, Diegues (2003) reitera a necessidade de se pensar na 

diversidade de sociedades sustentáveis, com opções econômicas e tecnológicas 

diferenciadas, voltadas principalmente para o "desenvolvimento harmonioso das 

pessoas" e de suas relações com o conjunto do mundo natural. 
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3 METODOLOGIA 
 
 
3.1 MÉTODOS E TÉCNICAS 

 

 

Nesta pesquisa, articulou-se de modo sistemático um conjunto de estratégias 

para a coleta de dados com o referencial teórico, no sentido de qualificar e 

assegurar a confiabilidade nas análises procedidas sobre o contexto objeto deste 

estudo - a visitação pública no Parque Estadual da Serra do Conduru (PESC), 

durante o período de 2005 a 2012. 

Para tanto, a revisão de literatura esteve ancorada em um aporte teórico 

composto por referências nacionais e internacionais. Baseou-se nos trabalhos de 

pesquisadores, estudiosos e instrumentos normativos correlatos ao contexto das 

áreas protegidas, a exemplo de Takahashi (1998); Nogueira (2011); Diegues (2001); 

Hartshorn (1995); Buckley (2011); West, Igoe e Brockington (2006); Orlove e Brush 

(1996); Naughton-Treves, Holland e Brandon (2005); Brasil (2000) e Bahia (2005).  

Por sua vez, o estudo apresentou caráter exploratório e descritivo. Assim, a 

interdisciplinaridade se evidencia no diálogo entre tópicos ancorados nas ciências 

ambientais, por meio do debate sobre as áreas protegidas enquanto estratégia de 

conservação da biodiversidade, e as ciências sociais contemplando um olhar sobre o 

comportamento e interações do fluxo de visitantes numa Unidade de Conservação 

de Proteção Integral. 

Trata-se de uma pesquisa aplicada, utilizando uma análise quali-quantitativa 

para o tratamento das informações coletadas. A habilitação para a análise qualitativa 

demandou um contato direto do pesquisador com a situação estudada por meio de 

visitas in loco, interagindo com aspectos ligados aos visitantes, comunidades do 

entorno e a gestão da UC.  

Estas visitas possibilitaram a realização de registros fotográficos, além de 

observação participante durante as reuniões do Conselho Gestor do PESC 

(CGPESC) realizadas em 25/07/2012, 29/08/2012, 26/09/2012, 28/11/2012 e 

27/02/2013, eventos como a 1ª Semana do PESC no período de 29/10/2012 a 

01/11/2012, além de observações sistemáticas durante expedição ao entorno do 

PESC, enquanto colaborador da equipe do projeto de valoração econômica de UCs 

do Estado da Bahia, entre os dias 19/02/2013 e 22/02/2013. Também foi possível 
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participar do 1º seminário de valoração econômica dos Parques Estaduais da Bahia, 

realizado na UESC em 14/03/2013 e de uma visita técnica acompanhada por 

consultores da Unicamp, ao entorno do PESC em 15/03/2013. 

O fluxograma apresentado na Figura 2 ilustra a sistemática do processo de 

coleta até a análise de dados adotada neste estudo, direcionada para elucidar a 

questão norteadora e contemplar os objetivos propostos. 

 

 

Figura 2 - Desenho metodológico da pesquisa.   
Fonte: Autoria própria (2013) 

 

Portanto, o estudo se dividiu em duas fases complementares e 

interdependentes: a coleta e a análise dos dados. A primeira contemplou 

procedimentos ligados basicamente ao planejamento e execução das ações 

necessárias para a obtenção dos dados que compõem o objeto da pesquisa. Na 
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fase de análise, esses dados foram tabulados e procedeu-se o tratamento estatístico 

das variáveis, bem como o cruzamento entre elas conforme ilustrado na figura 13, 

resultando no foco desta pesquisa que foi elaborar a caracterização e análise da 

visitação pública no PESC entre os anos de 2005 e 2012.   

Nesse contexto, vale ressaltar que a coleta dos dados priorizou as fontes 

documentais. Para esta decisão, foram consideradas as limitações logísticas para a 

coleta de dados diretamente com visitantes, bem como a falta de regularidade no 

próprio fluxo da visitação. Feito o diagnóstico do volume e da forma dispersa em que 

se encontravam os registros, efetuou-se a coleta, basicamente de forma manual, 

registrando em uma planilha (Apêndice A) os totais correspondentes a cada campo.  

Assim, foi concedida a autorização pelo gestor do PESC para que fosse feita 

a coleta dos dados na sede do INEMA (dia 20/03/2013 das 8h às 17h) em Itabuna e 

na sede do PESC (dia 04/04/2013 das 8h às 12h). Deste modo, o levantamento 

focou principalmente os registros em planilhas de visitação, livro de visitantes, ofícios 

para agendamento de visitas, além de atas e listas de frequência de reuniões e 

eventos realizados na sede do PESC durante o período de 2005 a 2012. Por sua 

vez, os registros contemplavam dados como nome e contato (e-mail e telefone) dos 

visitantes (informações que não foram foco desta pesquisa), além de informações 

sobre a origem, ocupação, propósito e período da visita, estas sim, essenciais ao 

alcance dos objetivos deste trabalho.  

Tratou-se de pesquisa exploratória, dada a natureza dispersa dos dados, e de 

caráter não-probabilístico, se atendo à totalidade dos registros disponíveis e 

disponibilizados pela gestão do PESC. Assim, adotou-se um método de caráter 

descritivo, sob a forma de levantamento utilizando como principal instrumento para 

coleta de dados uma planilha estruturada (Apêndice A), cujos campos foram 

elaborados em função das informações requisitadas nos documentos de registros 

dos visitantes acima mencionados. 

Após a tabulação foram confeccionadas tabelas e gráficos além de medidas 

estatísticas para o cruzamento das informações (Procedência X Tipo de Público/ 

Época do ano X Tipo de público/ Tipo de público X Período da visitação), no intuito 

de realizar a análise dos dados. As variáveis analisadas foram o fluxo total da 

visitação (medido em unidades de registros/ ano, no período 2005-2012), a visitação 

média mensal (a partir da média de unidades de registros/ mês, no referido período), 

a distribuição da visitação por período (apresentada em % por trimestre), o tipo de 
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público (em unidades de registros/ categoria) e por fim a origem dos visitantes (em 

% por tipo de procedência). 

Reitera-se que além do tratamento estatístico quantitativo, os dados coletados 

receberam análises inferenciais de caráter qualitativo, uma vez que foi necessária a 

observação e experiência contextual do pesquisador na interpretação de detalhes 

revelados pelos dados da visitação. Em decorrência disto, percebeu-se a 

necessidade de um último encontro com o Gestor do PESC, realizado na sede do 

INEMA (Itabuna) no dia 06/08/2013, para fins de conferência e validação dos dados. 

Nesta oportunidade foram feitas algumas considerações e obteve-se um feedback 

positivo acerca da qualidade e importância deste trabalho.    
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 

Os resultados e a respectiva discussão são apresentados sequencialmente, 

em conformidade com as etapas metodológicas estabelecidas. O intuito é atender 

aos objetivos propostos, bem como refletir sobre aspectos inerentes à conjuntura do 

PESC e de sua visitação pública.  

 
4.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A Mata Atlântica é reconhecida internacionalmente como uma das áreas mais 

importantes do planeta em função de sua diversidade biológica. Em 1993, o Decreto 

Federal nº 750 estabelece os princípios da Mata Atlântica, reiterando a relevância 

deste que passa a ser considerado o segundo bioma mais importante do mundo, 

atrás apenas da Floresta Tropical na Ilha de Madagascar, considerando-se critérios 

como endemismo, risco de extinção e raridade das espécies ali contidas. 

Nesse contexto, destaca-se a relevância da região do sul da Bahia, 

particularmente a região cacaueira, sob a perspectiva da diversidade biológica. Essa 

região, mais especificamente a faixa compreendida entre o rio Jequitinhonha e o rio 

de Contas, representa um dos mais importantes blocos de remanescentes florestais 

de Mata Atlântica da Costa Nordestina, apresentando uma grande riqueza de 

espécies da fauna e flora, sendo considerada um dos principais centros de 

endemismo da Mata Atlântica, justificando a alta prioridade para a conservação. De 

acordo com Araújo et al. (1998), essa riqueza em biodiversidade e endemismo, é 

comprovada de modo recorrente, nos diversos estudos sobre diferentes espécies de 

primatas, répteis, árvores, insetos e aves, mesmo que enfocando pequenas áreas da 

região.  

Dentre a grande diversidade de espécies da fauna, pode-se destacar o mico-

leão-de-cara-dourada (Leontophitecus chrysomelas) e o macaco-prego-do-peito-

amarelo (Cebus apella xanthosternos), espécies não mais encontradas em nenhum 

outro lugar do planeta. A Mata Ombrófila, formação florestal característica da Mata 

Atlântica, é um tipo de floresta densa e úmida, caracterizada por árvores altas, com 

folhas sempre-verdes. Dentre as principais espécies de árvores nativas tem-se o 

Jacarandá-da-bahia (Dalbergia nigra), o Pau-brasil (Caesalpinia echinata) e o 

Jequitibá (Cariniana sp.) (ARAÚJO et al., 1998). 
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Figura 3- Visão interna da floresta ombrófila no PESC, em 2013. 
Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Entretanto, da cobertura original deste bioma que se estendia pela maior 

parte do litoral brasileiro, hoje restam menos de 8%. Isso porque, registros apontam 

que este foi o primeiro bioma a ser explorado pelos colonizadores, iniciando com a 

extração do Pau-brasil, seguida pela cana-de-açúcar, mineração, café e 

industrialização. Segundo Araújo et al. (1998), este cenário foi decisivo para uma 

alta fragmentação desse bioma cujos remanescentes florestais encontram-se 

bastante fragmentados e circundados por um mosaico de usos da terra. As 

características que compõem a paisagem nesta região (bioma, relevo, solo, 

cobertura vegetal, massa de estoque de carbono), influenciam decisivamente na sua 

vocação econômica. Sobretudo o relevo foi decisivo na definição do perfil do uso e 

ocupação do solo. 

Nesse sentido, Santos et al. (2009) observa que até o final da década de 80, 

o sul da Bahia apresentou uma economia baseada na monocultura do cacau. Em 

decorrência disso, nesta região, ainda são encontrados fragmentos bem 

conservados da Mata Atlântica, pois o cultivo de cacau necessitava de um 

sombreamento, feito pelas árvores de grande porte. Este tipo de prática agrícola 

ficou regionalmente conhecido como cabruca. No entanto, a partir da década de 90 

a região sofreu uma crise em sua principal atividade agrícola, fato que acarretou 

queda nos preços, tornando os fragmentos de florestas vulneráveis a ação de 

madeireiras, ou à expansão de atividades agropecuárias.  Assim, a crise da cultura 

do cacau representou grave ameaça aos últimos remanescentes florestais sul da 

Bahia, pois a região se converteu de uma economia exclusivamente cacaueira para 

uma economia diversificada, principalmente com atividades potencialmente mais 

impactantes como a pecuária extensiva, café, pupunha e exploração madeireira.  
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A crise do cacau também acelerou o processo de urbanização, decorrente do 

êxodo rural, refletindo no rápido crescimento demográfico na zona urbana dos 

principais municípios da região. Outra situação consiste no fato de alguns 

assentamentos da reforma agrária implantados no Sul da Bahia terem coincidido, 

com áreas de florestas remanescentes da região. Áreas de floresta são vistas como 

terras improdutivas e/ou abandonadas, que não cumprem com a sua função social, 

mais facilmente justificáveis para a desapropriação, contrariando a opinião de 

especialistas que consideram o entorno de áreas protegidas como área imprópria 

para a reforma agrária (NAUGHTON-TREVES, HOLLAND E BRANDON, 2005). 

Nesse contexto, no ano de 1993, uma fazenda situada na Serra do Conduru, 

às margens da estrada, até então não pavimentada, ligando as cidades de Ilhéus e 

Itacaré, conhecida como Fazenda Caititu, foi objeto de um estudo sobre a Mata 

Atlântica do nordeste, realizado por botânicos do Centro de Pesquisas do Cacau - 

CEPEC/CEPLAC e do Jardim Botânico de Nova York. Naquela oportunidade, lá os 

pesquisadores identificaram, de acordo a metodologia adotada, a maior diversidade 

florestal por hectare do planeta, quando foram catalogadas 456 espécies de árvores 

lenhosas. Entretanto, esta antiga propriedade rural, era considerada pobre para a 

agricultura e pecuária, mas, rica em madeira de alta qualidade, servindo até então 

como um estoque de árvores para estacas, mourões, carvão vegetal e extração de 

piaçava. 

Esse é o cenário onde o Parque Estadual da Serra do Conduru (PESC) foi 

criado a partir do Decreto Estadual Nº 6.227 de 21 de fevereiro de 1997, tendo sua 

poligonal ampliada em 2003, conforme Decreto Estadual de Ampliação N° 8.702. 

Situado na região sul da Bahia, o PESC compreende uma área de 9.275 ha, sendo 

importante referência no Projeto Corredor Central da Mata Atlântica. Esta Unidade 

de Conservação (UC) apresenta também um caráter compensatório das 

intervenções geradas a partir da construção do trecho Ilhéus/Itacaré da rodovia BA 

001 (BAHIA, 2006). 
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Figura 4- Placa na entrada do PESC em 2013.  Figura 5- Vista na chegada do PESC em 2013. 

Fonte: Dados da pesquisa.     Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 

Esta UC é gerida pelo INEMA, através da Diretoria de Unidades de 

Conservação (DIRUC) em conformidade com a Lei Federal de nº 9.985 de 18 de 

julho de 2000, a qual institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – 

SNUC. Em sua extensão se distribui entre os municípios de Uruçuca (44%), Itacaré 

(41%) e Ilhéus (15%), equivalendo respectivamente a 12%, 5,3% e 0,8% do território 

dos referidos municípios. Suas coordenadas geográficas correspondem ao Norte 

(8413666.02/ 487569.57), Sul (8393174.15 /487579.05), Leste (8412009.60 

/494878.41) e Oeste ( 8397134.58/ 482908.31).  

Em função do notório potencial para conservação da biodiversidade, elevados 

níveis de endemismo e diversidade biológica, o Parque Estadual da Serra do 

Conduru é considerado uma das zonas núcleo da Reserva da Biosfera da Mata 

Atlântica na região Sul da Bahia.  

O PESC também encontra-se inserido no Corredor Central da Mata Atlântica, 

numa região turística conhecida como Costa do Cacau. O Corredor Ecológico é um 

sistema de áreas protegidas interconectadas, evitando o seu isolamento. Trata-se de 

uma política de gestão em rede das áreas protegidas. Assim, o PESC está 

interligado ao Parque Municipal Boa Esperança em Ilhéus, por meio da criação do 

mini-corredor ecológico Esperança-Conduru. Este mosaico de UCs integra as 

regiões da Costa do Cacau e Costa do Dendê.  
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Figura 6 - Mapa de UCs no sul da Bahia em 2013. 
Fonte: IFV (2012). 

 

O mini-corredor Esperança-Conduru é considerado a área mais importante do 

corredor central da Mata Atlântica. A formação de costões de rocha com floresta é 

pouco comum no nordeste. A Lagoa Encantada é considerada um importante 

monumento natural da região, e sua proteção justificou a criação de uma Área de 

Proteção Ambiental (APA). 

Portanto, todo o entorno do PESC é englobado por Áreas de Proteção 

Ambiental (APAs), sendo ao Leste, Norte e Oeste pela APA da Costa de 

Itacaré/Serra Grande, e ao Sul pela APA da Lagoa Encantada e Rio Almada, que 

integram a chamada zona de amortecimento com superfície de 25.057,54 ha. 

Tratam-se de áreas que devem proteger o Parque promovendo atividades 
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econômicas sustentáveis, pesquisas científicas e valorizando as comunidades 

tradicionais. Há, também, no entorno do PESC um conjunto de Reservas 

Particulares do Patrimônio Natural, dentre as quais: RPPN Pedra do Sabiá, RPPN 

Rio Capitão, RPPN Fazenda Capitão, RPPN Araçari, RPPN Salto Apepiqui e RPPN 

Jindiba. 

A criação do PESC promoveu a ampliação do território ocupado por UCs de 

proteção integral, até então (1996) a Reserva Biológica de Una era a única área 

protegida da região nesta categoria. Trata-se do único Parque Estadual do sul da 

Bahia, fato relevante, pois à época de sua fundação, o governo estadual focava a 

criação de APAS, num contexto de atividade madeireira indiscriminada, onde Serra 

Grande era considerado um polo de carvoaria, e em processo de pavimentação da 

estrada turística Ilhéus – Itacaré. Acreditava-se tratar de uma modalidade de UC de 

fácil gestão por não demandar desapropriações e operar com empreendimentos e 

atividades já existentes antes de sua implementação. 

A região do PESC possui uma abundante rede hidrográfica, apresentando 

altos índices pluviométricos e predominância de um relevo harmônico.  Apresenta 

clima tropical úmido com chuvas constantes e com índice pluviométrico anual 

superior a 1.300mm, com médias de temperatura elevadas. O relevo é ondulado, 

com características predominantemente de topos aplainados formando tabuleiros. 

As elevações variam entre 100 e 350 m acima do nível do mar, além de compor uma 

extensa área litorânea, caracterizada por planícies costeiras, cordões arenosos, 

formando restingas, que compõem as áreas estuarinas e de manguezais. Possui 

uma diversidade de classes de solos como latossolos nas encostas dos morros, 

gleissolos nas áreas de cabruca, dentre outros (PESC, 2012).  

Esta Unidade de Conservação de Proteção Integral traz consigo outro 

importante propósito que é abranger as serras mais altas, conservadas e menos 

aptas para agricultura, que protegem as sub-bacias hidrográficas locais, importantes 

para o abastecimento hídrico de populações dos municípios circunvizinhos e da 

Lagoa Encantada. Assim, presta um relevante serviço ecossistêmico como divisor de 

drenagem, ao proteger as nascentes dos principais rios da região (Tijuípe, Tijuipinho, 

Sargi, Capitão, Jeribucaçu, Ribeira e Pau-Brasil, além de tributários da Lagoa 

Encantada). Considera-se que as nascentes localizadas em área protegida pelo 

PESC abastecem Itacaré, Itabuna (através do rio Almada) e o distrito de Serra 

Grande (Uruçuca). 
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Essa abundância de rios, riachos e córregos e as características do relevo 

favoreceram a ocupação da terra por propriedades na maioria menores que 100 ha. 

Observa-se ainda uma facilidade para o abastecimento de água nas propriedades 

para uso doméstico e agrícola. Os rios da região servem em muitos trechos ao 

transporte fluvial e como fonte de renda e alimento através da atividade pesqueira, a 

exemplo das comunidades às margens da Lagoa Encantada, que é abastecida por 

rios e córregos que nascem no sul do PESC. 

Sabe-se que a criação do PESC foi uma provocação de ambientalistas para 

visando uma compensação ambiental para as obras da rodovia BA 001 e dos outros 

impactos ambientais que ocorriam na região. No entanto, sua criação precede a lei 

do SNUC, e existem relatos sobre a maneira impositiva como teria ocorrido o 

estabelecimento desta área protegida. 

Por se tratar de uma UC de proteção integral, não é permitida a ocupação no 

interior do PESC. Portanto, a criação do Parque envolveu desapropriações e relata-

se morosidade do Estado nos processos de indenização aos antigos moradores. 

Desta forma, ainda hoje, 16 anos após a criação do Parque, o gestor projeta que 

apenas cerca de 50% do processo de consolidação territorial (regularização 

fundiária) esteja concluído. Tal contexto favorece o corte ilegal de madeira e a caça 

de animais silvestres. 

Estima-se que na criação do PESC existiam aproximadamente 200 famílias 

na área. Essas pessoas formaram o assentamento de remanescentes do PESC na 

localidade conhecida como Nova Vida (antiga Fazenda Vale Negro), concentrados 

na porção oeste do Parque. Sabe-se que existe um núcleo de regularização 

fundiária do INEMA em parceria com o INCRA mediando os processos com estas 

comunidades, bem como com posseiros que ainda residem na porção norte da 

poligonal do PESC. 

 

4.1.1 Panorama sobre as localidades no entorno do PESC 

 

Oficialmente, encontram-se na zona de amortecimento do PESC, as 

localidades situadas respectivamente num raio de até 2 km (leste e sul da poligonal), 

e 5 km a oeste e norte da poligonal que delimita a área do Parque. Assim, nessa 

área de entorno existe ao norte a localidade de Camboinha, pertencente ao 
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município de Itacaré, Serra Grande (Uruçuca) a leste, Barrocão (Uruçuca) a oeste e 

Tibina (Ilhéus) localizada ao sul do PESC. 

A localidade conhecida como Estrada do Barrocão, trata-se de um distrito do 

município de Itacaré, porém mais assistido dos serviços básicos pela prefeitura de 

Uruçuca. Dista cerca de 5Km do PESC, 13km de Serra Grande e 26km da sede de 

Uruçuca por via não pavimentada. As residências são esparsas, com poucos 

aglomerados que geralmente se localizam próximo a bares e o campo de futebol, 

portanto não assumindo caráter de vila. 

Trata-se de região que apresenta relevo bastante acidentado, composta por 

pequenas propriedades conhecidas localmente como “buareiros”, em área de vales 

com ladeiras íngremes sem pavimentação, características que dificultam e até 

inviabilizam o acesso, especialmente em dias de chuva. Isso porque a localidade 

encontra-se situada na Serra do Puba que também concentra nascentes que 

alimentam pequenos rios que formam algumas cachoeiras e represas utilizadas 

como principais opções de lazer pela comunidade, juntamente com bares que 

promovem concursos de dança. 

Existe uma Associação de Moradores do Barrocão, constituída em 2011. São 

78 associados, possuindo uma estrutura de casa de farinha e trator, sendo que o 

principal cliente para os alimentos produzidos é o Estado através do Programa de 

Aquisição de Alimentos (PAA) da agricultura familiar, para uso na merenda escolar. 

 

 

Figura 7 - Fabricação de farinha no Barrocão, Uruçuca-BA, em 2013. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
A localidade da Camboinha (camboa = remanescente de mata) apresenta 

área de 992 há e também é chamada Vila Camboinha. Lá residem cerca de 75 

famílias, segundo relatos, havendo chegado durante a década de 80 a quase 400 
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famílias. Os moradores locais, em geral, vivem da economia informal (venda de 

produtos na praia/ ambulantes), mas na localidade existe Associação de pequenos 

produtores da Camboinha fundada em 1991. Lá também existem alguns projetos e 

reservas particulares com ações voltadas para a agricultura (sistemas 

agroflorestais), apicultura, ecoturismo, extrativismo da piaçava e óleo de copaíba. 

 

 

           Figura 8- Trilha ecológica em reserva particular na Camboinha, Itacaré-BA, em 2013. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Aproximadamente 50 famílias vivem na localidade da Tibina, no município de 

Ilhéus. Está distante 10Km de Serra Grande e a 2Km da divisa do PESC. Eram 

pessoas que viviam da extração de madeira. Trata-se de uma pequena vila, sendo 

que vários moradores foram desapropriados da área do PESC, bem como alguns 

eram empregados em grandes propriedades também desapropriadas para a 

implantação da UC, refletindo em alto índice de desemprego. Atualmente existe uma 

Associação dos Moradores da Tibina (2009) cujo foco é reivindicar água e 

saneamento para a comunidade. 

 

 

Figura 9 - Sede da Associação de moradores da Tibina, Ilhéus-BA, em 2013. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Esta é uma comunidade pouco assistida por meio de projetos e faltam 

alternativas para compensar a proibição do uso dos recursos naturais do interior do 

Parque dos quais dependiam diretamente. A relação com a UC é de receio em 

entrar na área do PESC inclusive deixaram de utilizar uma cachoeira para o lazer e o 

rio que nasce no Parque para a pesca. 

Trata-se de uma área mais remota, de acesso por estrada não pavimentada, 

onde residem apenas nativos e não apresenta atratividade para a visitação, estes 

fatores podem contribuir para a situação de exclusão que se observa nesta 

localidade, com características de exclusão, configurando “refugiados” do PESC. 

Por sua vez, Serra Grande é considerada vila do município de Uruçuca. No 

entanto, situa-se a leste da sede municipal, da qual dista quase 40 km, que fica no 

interior oeste mais distante da costa marítima.  Serra Grande apresenta uma área 

com 110,9 Km² equivalendo a cerca de 33% do território total de Uruçuca (com 338 

Km²). A altitude da Vila está na casa dos 90 metros acima do nível do mar, sendo o 

ponto mais alto o ápice da Serra do Conduru com 410 metros de altitude. A 

população da Vila está em torno de quatro mil habitantes (INSTITUTO FLORESTA 

VIVA; INSTITUTO YNAMATA, 2008). 

A estrada Ilhéus-Itacaré (BA-001), que contorna a vila, a isola muito mais da 

sede de Uruçuca, sendo os meios de transporte para Itacaré e Ilhéus mais 

acessíveis do que para sede da administração municipal. Essa característica torna o 

acesso aos serviços e aos meios de cidadania para a população local de Serra 

Grande mais difícil, além do custo do transporte ser ainda maior.  

O Distrito de Serra Grande abarca quase 20 km de praias do litoral baiano, 

dotadas de beleza cênica e algumas ainda com pouca interferência antrópica. Este 

cenário, associado a maiores investimentos em infraestrutura, pode atribuir à 

localidade um potencial para o desenvolvimento do turismo como alternativa para 

novas oportunidades de trabalho e renda. 
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Figura 10 - Vista do Mirante de Serra Grande, Uruçuca-BA, em 2013. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Vizinho a Serra Grande, existe ainda a Comunidade do Gavião, onde 

destaca-se um projeto beneficiando cerca de 30 mulheres. Dispõe de um viveiro de 

plantas ornamentais, marcenaria que utiliza madeira de demolição e uma loja que 

vende produtos artesanais e da culinária regional. 

Existem também outras comunidades que podem ser citadas como a 

localidade de Taboquinhas (município de Itacaré), distante 12 km de Serra Grande. 

O acesso torna-se difícil em períodos chuvosos. A pavimentação da estrada é objeto 

de debates quanto aos eventuais impactos ambientais. Na localidade existem 

empresas de turismo oferecendo serviços de esportes de aventura como rafting, 

rappel e tirolesa. Dependem do serviço ambiental que são as corredeiras formadas 

pelas águas do rio de contas. O fluxo de pessoas gera demanda de mão-de-obra 

para funções de serviços gerais, segurança, guias, além de alimentação e 

hospedagem.  

 

 

Figura 11 - Cachoeira da Usina em Taboquinhas, Itacaré-BA, 2013. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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4.1.2 Caracterização dos funcionários do PESC 

 

Neste trabalho, também foi realizado um levantamento do quadro de 

funcionários, a partir de dados disponibilizados pela gestão do PESC. Assim, 

percebeu-se que a maior parte dos funcionários do PESC são moradores das 

localidades anteriormente mencionadas como pertencentes ao entorno da UC. Estes 

basicamente exercem as funções de guarda-parques (vigilantes patrimoniais) ou 

serviços gerais. 

Nesse sentido, dos 25 colaboradores diretamente vinculados ao Parque em 

2013, 17 são vigilantes com a função de guarda-parques e residem na Vila de Serra 

Grande e imediações, além de mais 3 em cada uma das localidades de Camboinha 

e Tibina que exercem essa mesma função. Oriundos do Barrocão advém 2 

colaboradores com a função de serviços gerais (os outros dois são provenientes de 

Serra Grande), além de mais 1 vigilante na função de guarda-parque. Também 

vinculado ao PESC, o atual gestor, no cargo desde 2004 é natural do município de 

Itagibá. O Gráfico 1, ilustra a distribuição percentual desses dados. 

 

 

 

 

Gráfico 1 - Quantitativo de funcionários do PESC por local de origem (2013). 
Fonte: Adaptado de dados do INEMA (2013). 

 

Nota-se que no contexto do PESC, empregar mão-de-obra local é uma 

necessidade premente e não somente responsabilidade social. Isso por que estes 

moradores nativos detém um amplo conhecimento do território, do comportamento 
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de espécies e de aspectos morfo-climáticos. Para fins de subsistência, alguns deles 

chegaram a trabalhar com atividades de extração de madeira e caça antes da 

criação do Parque. Regionalmente conhecidos como “mateiros”, possuem grande 

familiaridade com a área, portanto vasto conhecimento de espécies de plantas e 

árvores, trilhas e caminhos, rotas de caça e comportamento da fauna local. 

 

4.1.3 Aspectos da gestão, infraestrutura e visitação pública 

 

Conforme já mencionado anteriormente, a gestão do PESC é 

responsabilidade do INEMA, órgão executor da política estadual de meio ambiente. 

O PESC possui ainda um Conselho Gestor constituído desde 2005, composto por 

representantes do setor público (prefeituras, secretarias, órgãos, instituições de 

ensino, segurança pública, sociedades de economia mista, etc.), privado 

(empreendedores do setor turístico, empreendedores individuais, indústria e 

proprietários de terras) e representações da sociedade civil (ONGS, Associações, 

Institutos).  

O Plano de Manejo é o instrumento norteador na gestão da Unidade de 

Conservação. Sua concepção enfatizou a rede de bacias hidrográficas para definir a 

área de influência do Parque. Sua função é a elaboração de estratégias de 

conservação para a área em questão. Foi elaborado segundo o Roteiro 

Metodológico de Planejamento para Parques Nacionais, Reservas Biológicas e 

Estações Ecológicas do IBAMA. A construção deste documento contou também com 

assessoria do Instituto de Estudos Socioambientais do Sul da Bahia (IESB), que 

desenvolve estudos sobre a mata atlântica e desenvolvimento, focando temas como 

reforma agrária, turismo, financiamento agrícola e legislação ambiental, monitorando 

a relação entre Políticas Públicas e Desmatamento. 

Segundo as diretrizes do Plano de Manejo do PESC, existem algumas 

questões relativas ao Parque a serem priorizadas, a exemplo de regularização 

fundiária, da efetividade na gestão, melhoria na qualidade de vida das populações 

rurais do entorno, proteção dos recursos ambientais (intensificando a fiscalização), 

além de melhorias na infraestrutrura (em especial de acesso), valorizando os 

aspectos culturais, paisagísticos e educativos fomentando a visitação pública. 

Para grupos de visitantes, a gestão disponibiliza as dependências do PESC 

para as atividades relacionadas aos objetivos da UC, solicitando apenas um 
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agendamento com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, em função do aumento 

da demanda de visitação. Ainda não há cobrança de taxas para uso do PESC, 

sendo solicitado apenas aos visitantes a doação de materiais de limpeza e utensílios 

de cozinha para utilização nas dependências do Parque. 

Ficou estabelecido, de modo empírico, o limite de 35 pessoas a cada visita. 

Por sua vez, recomenda-se o agendamento para datas que ainda não foram pré-

agendadas por outros grupos, no sentido de disponibilizar maior atenção e 

comodidade aos usuários. Faz-se necessária a confirmação da visita com no mínimo 

dois dias de antecedência da data previamente agendada. As visitas pré-agendadas, 

desde que sigam os procedimentos acima mencionados, podem envolver pernoite, 

em horário integral, todos os dias. Já em casos de visitas sem agendamento o 

horário é das 8h às 17h de terça a domingo. Em ambas as situações deve-se 

informar o nome do responsável pelo grupo, o plano de passeio, tamanho do grupo 

e duração. 

O Parque dispõe de uma sede, localizada na BA 653, km 13, rodovia Serra 

Grande-Uruçuca, estrada não pavimentada, com dificuldade de acesso em períodos 

de chuvas. A sede dispõe de infraestrutura dotada de um alojamento com 

capacidade total para quarenta pessoas, sendo quatro quartos e quatro suítes. 

 

 

Figura 12 - Sede do PESC em 2013. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Algumas das trilhas em área da Mata Atlântica não são de fácil acesso para 

os visitantes. A maior parte delas foi herdada de antigos caminhos utilizados por ex-

moradores da localidade. No entanto, as trilhas ecológicas de curta duração são 
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consideradas o principal atrativo, favorecendo a contemplação e com bom potencial 

para atividades de educação e interpretação ambiental.  

 

 

                               Figura 13 - Trilha ecológica em área do PESC em 2013. 
    Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A trilha que dá acesso ao mirante é uma das que possui potencial para ser 

trabalhado com grupos escolares regionais e visitantes ocasionais. Esta trilha foi 

elaborada pelo Programa Melhores Práticas do Ecoturismo do Ministério do Meio 

Ambiente em parceria com o IESB. Apresenta caráter educacional e guiado do 

passeio, com foco na diversidade de organismos existentes na área, abordando 

também temas como a necessidade de manutenção das áreas das nascentes, além 

de outras inter-relações entre o continente e o oceano, uma vez que do ponto mais 

alto é possível visualizar parte do litoral de Ilhéus. 

 

 

Figura 14 - Mirante no PESC com vista para o litoral de Ilhéus, em 2013. 
Fonte: Dados da pesquisa.  
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Existe ainda um outro ponto de relevante potencial de visitação pública, a 

Cachoeira da Mata, podendo ser utilizada como mais uma cachoeira do rio Tijuípe 

para banho e atividades de contemplação.  

 

4.2 ANÁLISE DOS REGISTROS DA VISITAÇÃO PÚBLICA NO PESC 

 

Esta verificação contempla os resultados e análises relativos ao fluxo de 

visitantes no PESC no período compreendido entre 2005 e 2012. Ressalte-se que 

não foram localizados registros da visitação pública no período compreendido entre 

1997 (ano da criação do PESC) e 2004, portanto este intervalo de tempo não se 

configurou objeto deste trabalho. Por sua vez, o ano de 2013 ainda estava no 

primeiro trimestre na época desta coleta de dados, portanto, não foi considerado em 

todas as análises.  

A natureza destes dados permite refletir o fluxo da visitação pública e não as 

características individuais, uma vez que em se tratando de fluxo é plausível se 

observar a recorrência de um mesmo visitante dentro de um mesmo período ou 

ainda em períodos alternados. 

Assim, os dados apresentados no Gráfico 2 revelam, através dos registros da 

visitação que se iniciam em 2005, a existência de uma distribuição oscilante do fluxo 

da visitação no PESC. Nesse sentido, considera-se que em 2005 foram realizados 

os primeiros registros da visitação, fato que pode justificar o reduzido número de 

registros no referido ano (49).  

Notou-se picos de visitação nos anos de 2007 e 2012, atingindo 

respectivamente 741 e 786 registros. Há de se considerar a possibilidade de ter 

ocorrido um melhor controle no registro da visitação durante esses dois anos. No 

entanto em 2012, é possível elencar fatos como o fortalecimento do Conselho 

Gestor, a intensificação da atuação do terceiro setor em projetos relacionados ao 

PESC e seu entorno, além da promoção de eventos e campanhas de valorização do 

PESC como a 1ª Semana do PESC e o projeto “Amigos do PESC”. Outro fato 

relevante a ser mencionado foi a implantação no mesmo ano de um Centro de 

Informações Turísticas sobre o PESC, sediado na Vila de Serra Grande (Uruçuca-

BA).  

Em contraponto, no período de 2008 a 2011 nota-se uma redução no fluxo, 

chegando quase a estabilizar entre os anos de 2009 e 2010 no patamar de cerca de 
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300 registros. Nesse sentido, observou-se queda acentuada no fluxo em 2008, além 

de uma redução em sua proporção entre 2010 e 2011. 

A visitação no PESC no período 2005-2012 alcançou uma média de cerca de 

352 registros/ ano. No entanto, esta média é obtida a partir de dados anuais com 

alta variabilidade como mostra o Coeficiente de Variação (C.V.) de 76,9%, onde o 

menor valor é de 49 (ano 2005) e o maior valor 786 (ano de 2012). 

 

 
Gráfico 2 - Evolução da visitação pública no PESC, no período de 2005 a 2012. 

Fonte: Pesquisa documental – INEMA (2013) 

 
 

Excetuando-se o ano de 2005 (quando se observou o início dos registros, e 

somente a partir do mês de maio, fato que pode influenciar na natureza dos dados) 

que obteve uma média na casa de 4 visitas/ mês, pode-se considerar 2006 e 2008 

os anos das mais baixas médias mensais de visitação, alcançando respectivamente 

15 e 13 visitas/ mês. Em contrapartida, as maiores médias foram observadas nos 

anos de 2007 (62 visitas/ mês) e 2012 (65 visitas/ mês).  

Os quantitativos mensais absolutos são expostos abaixo no Gráfico 3, 

reiterando o caráter irregular do fluxo da visitação. Nesse sentido, observa-se 

recorrência na ausência de registros no mês abril, no qual verificou-se anotações de 

visitação apenas nos anos de 2007 e 2012.  
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Gráfico 3 – Distribuição mensal da visitação pública no PESC entre os anos de 2005 e 2012. 
Fonte: Pesquisa documental – INEMA (2013) 

 

Nesse contexto, a média para o período contemplado neste estudo foi de 

aproximadamente 29 visitas/mês. Por sua vez, esteve concentrada nos meses de 

novembro e dezembro (respectivamente 75 e 60 registros em média), havendo 

redução durante março e abril, com média em torno de apenas 8 registros cada.  

Entretanto, a gestão do PESC atesta que muitos visitantes não efetuam o 

registro da sua visitação. Em decorrência disso, sugere estimar um acréscimo de 

pelo menos 30% na visitação de cuja falta de registros inviabiliza sua comprovação. 

 

 
Gráfico 4 - Distribuição das médias mensais da visitação pública no PESC,  

no período de 2005 a 2012. 
Fonte: Pesquisa documental – INEMA (2013) 
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Os dados representados no Gráfico 5 indicam que o fluxo da visitação tende a 

concentrar-se no 4º trimestre do ano (50%), sendo este fluxo consideravelmente 

reduzido no primeiro trimestre (apenas 15%). Equivale assim a uma concentração de 

69% do público visitante no segundo semestre, contrapondo os 31% registrados 

para o primeiro semestre dos anos no período observado. 

 

 
 

Gráfico 5 - Distribuição trimestral da visitação pública no PESC, no período de 2005 a 2012. 
Fonte: Pesquisa documental – INEMA (2013). 

 
É possível que essa concentração sofra alguma influência do fator climático. 

Isso porque, o próprio Plano de Manejo do PESC caracteriza o clima regional em 

função da elevada umidade relativa do ar (geralmente acima de 80%) e das taxas de 

precipitação pluviométrica superiores a 1.300mm anuais, com máximas 

pluviométricas concentradas entre fevereiro e julho (BAHIA, 2005). Nesse sentido, 

em períodos chuvosos o acesso ao PESC, através da estrada não pavimentada e 

bastante acidentada em diversos trechos, se torna um grande obstáculo a ser 

transposto para aqueles que desejam ou necessitam visitar esta UC. Por sua vez, 

com as chuvas também se torna mais difícil e perigoso realizar o percurso das 

trilhas, aumentando bastante o risco de acidentes e limitando especialmente o 

potencial para as atividades de interpretação e educação ambiental com grupos.  

Nesse sentido, no quarto trimestre além do clima favorável (menos chuvoso), 

existe o fato deste período coincidir com a culminância do ano letivo/ acadêmico 

para o público estudantil, predominante no perfil da visitação (Gráfico 6), 

pressupondo que a promoção de visitas a esta UC nesta época se configure como 
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complementação prática à temática ambiental abordada no transcurso do ano em 

sala de aula, ou mesmo passeio de final de ano.  

No período 2005-2012, o quarto trimestre recebeu em média 176 visitas/ano, 

mais que o triplo da média do primeiro trimestre (54 visitas/ano). Esta disparidade no 

fluxo pode ser atribuída ao período de férias escolares, uma vez que o fluxo 

proveniente de visitantes independentes e interessados no turismo de natureza, se 

mostrou ainda bastante restrito. Tal fato pode indicar que o público predominante 

(estudantil), cuja motivação em geral é voltada para a educação ambiental, pouco 

tem contribuído para ampliar a visitação no PESC no sentido de atrair mais visitantes 

de outros perfis. 

Nesse sentido, os dados evidenciaram o predomínio absoluto do público 

estudantil na visitação pública no PESC, apresentando uma média de 227 visitas/ 

ano. Na média mensal/ ano para o período 2005-2012, de 29 visitantes 19 foram do 

público estudantil, o que equivale a cerca de 63%, totalizando no período 1814 

registros. 

Geralmente, os grupos de estudantes vem acompanhados de pelo menos um 

professor, correspondendo a uma proporção de cerca de 21 alunos/ docente, 3% do 

total de registros no período (85).  No entanto, este público docente pode 

comparecer ao PESC motivado por outras demandas, a exemplo de reuniões, 

eventos ou capacitações, circunstâncias responsáveis por também atrair a maior 

parte dos outros públicos que frequentam o PESC. 

Servidores públicos visitantes do PESC, via de regra são vinculados a Órgãos 

ambientais, predominantemente os estaduais INEMA e SEMA, isso porque em se 

tratando de um Parque Estadual tais órgãos respondem diretamente pela tutela 

desta UC. Instituições na área da segurança pública (policia ambiental e civil) 

também são presença frequente na área do PESC, seja motivada por reuniões, a 

exemplo do conselho gestor, ou treinamentos específicos de sobrevivência na selva. 

Como servidores públicos foram localizados 292 registros correspondendo a 

aproximadamente 10% da visitação do período estudado. 

Foram localizados 113 registros do público dedicado a pesquisas científica no 

PESC no referido período, em sua maioria vinculado a Instituições regionais como a 

CEPLAC e a UESC. Trata-se de um público que apresenta como característica a 

recorrência na UC, uma vez que a própria natureza da atividade de pesquisa em 

geral demanda mais de uma visita para fins de coleta de dados ou amostras.  
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Pessoas ligadas a organizações do terceiro setor (especialmente ONGs, 

associações, movimentos ambientalistas, dentre outros), configuraram o segundo 

público mais frequente no PESC para o período desta análise (2005 a 2012). Na 

maior parte das vezes, a motivação geradora da visita se deve a reuniões ou ao 

desenvolvimento de projetos de conservação ambiental na área do PESC assim 

como ações voltadas paras as comunidades circunvizinhas. Foram registradas 304 

visitas equivalendo a 11% do total da visitação para o período analisado. 

O fluxo da visitação a fim de praticar o turismo em contato com a natureza 

revelou-se ainda bastante restrito nesse período (de 2005 a 2012), equivalendo a 

apenas 7% do total (192 registros). Isto pode indicar que o Parque não se apresenta 

para a sociedade também com este propósito. Desta forma, este tipo de visitante 

ainda não se configura como público-alvo para a visitação, pois o uso recreativo é 

pouco contemplado nas ações de manejo do Parque.  

A concepção anteriormente referida contraria inclusive os preceitos do SNUC 

para as UC na categoria Parque Estadual. Isso porque, juntamente com a educação 

ambiental e a pesquisa científica, o turismo em contato com a natureza é 

considerada uma das funções básicas dessas áreas. Somado a esses aspectos, a 

limitada divulgação do PESC além de pouco contribuir para atrair os visitantes, não 

desmitifica a imagem de que o Parque Estadual é uma área restrita e de acesso 

controlado, vigiada e isolada não podendo ser visitada senão por especialistas e 

pesquisadores. Reforça a impressão de que se trata de área de entrada proibida e 

de uso privativo de poucas pessoas, afastando cada vez mais o público com fins 

recreacionais e mesmo os moradores do entorno. 

Em sequencia os dados também indicam que a UC pouco interage com a 

iniciativa privada. Este público representou apenas 0,67% do total de visitantes entre 

2005 e 2012 correspondendo a apenas 19 registros de vistas. Pode ser importante 

ampliar tal diálogo, sobretudo no atual momento de grandes investimentos em obras 

de infraestrutura na região como porto e ferrovia. Tais intervenções são 

potencialmente geradoras de impactos ambientais e por sua vez existe a obrigação 

dos empreendedores responsáveis em propor ações compensatórias e/ou 

mitigadoras para tais impactos, em conformidade com a legislação ambiental em 

vigor. É nesse contexto que o PESC pode ser beneficiado por meio do aporte de 

recursos para projetos de conservação, melhoria da qualidade de vida da população 

circunvizinha e educação ambiental. 
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Neste universo seria igualmente importante fomentar a interação da UC com 

as empresas e profissionais do setor turístico na região. A ampliação deste diálogo 

pode contribuir para aproximar o PESC de um público interessado em contemplar os 

atrativos naturais, através de interpretação ambiental, bem como capaz de contribuir 

com a geração de renda para as comunidades do entorno através da demanda de 

produtos e serviços da região durante sua visita. 

 
 

 
Gráfico 6 - Distribuição dos públicos, por setor de atividade econômica e social, 

 na visitação do PESC, no período de 2005 a 2012. 
Fonte: Pesquisa documental – INEMA (2013) 

 

Já o Gráfico 7 evidencia a ampla predominância do público regional no fluxo 

de visitantes do PESC, entre os anos de 2005 a 2012. Para efeito deste estudo, 

considerou-se enquanto fluxo regional, aquele público advindo de um dos 26 

municípios abrangidos pelo Território de Identidade Litoral Sul, região limitada ao 

norte pelo município de Maraú e ao sul por Canavieiras. 

Nesse sentido, foram localizados 2035 registros de pessoas provenientes 

desta região, equivalendo a 72% para o referido período, contrapondo os 45 

registros referentes aos visitantes de origem estrangeira, público mais restrito na 

visitação equivalendo a cerca de 2%, percentual similar ao do público proveniente de 

outros estados da federação.  
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Gráfico 7 - Localidade de origem dos públicos na visitação do PESC,  
no período de 2005 a 2012. 

Fonte: Pesquisa documental – INEMA (2013) 

 
 

Este dado pode transparecer limitações na divulgação do PESC, ou mesmo a 

própria natureza da motivação de cada perfil desta demanda de visitantes, conforme 

será debatido na análise dos dados seguintes. 

 
Tabela 1 - Relação localidade de origem e tipo de público por setor de atividade na visitação 
do PESC entre 2005 e 2012. 

Origem da 
demanda 

Estudante 
(%) 

Professor 
(%) 

Pesquisador 
(%) 

Servidor 
Público 

(%) 

Iniciativa 
Privada 

(%) 

Terceiro 
Setor 
(%) 

Turista 
(%) 

Total 
    (%) 

Regional 61,0 2,8 2,9 11,0 0,6 14,6 7,1 100,0 

Estadual 83,4 4,0 1,6 8,8 0,4 0,2 1,6 100,0 

Nacional 16,9 3,1 32,3 13,9 4,6 7,7 21,5 100,0 

Internacional 0,0 0,0 48,9 0,0 0,0 2,2 48,9 100,0 

Fonte: Pesquisa documental – INEMA (2013). 

 
Conforme apresentado na Tabela 1, o público estudantil correspondeu a 

maioria absoluta da demanda de visitantes provenientes de municípios fora da 

região sul da Bahia. Este percentual foi equivalente a 83% enquanto na demanda 

regional representou 61% do total de visitantes no PESC no período de 2005 a 

2012. Geralmente acompanhando grupos de estudantes, numa proporção já 

anteriormente mencionada de 21 alunos/professor, a representatividade do público 

docente oscilou entre 4%, para a demanda estadual, e 3% das demandas regional e 
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nacional. Não foram localizados registros nem de estudantes nem de professores 

estrangeiros na visitação do PESC durante o período objeto deste estudo. 

Já o público pesquisador alcançou maior representatividade dentre as 

demandas internacional (49%) e proveniente de outros estados (32%). Esses dados 

revelam que quase a metade do fluxo de estrangeiros que visitaram o PESC, tinha 

como foco ações ligadas a trabalhos de pesquisa científica. Portanto, tal cenário 

revela a importância do feedback que os autores destes estudos deveriam se 

comprometer a dar, isso para que os resultados dessas pesquisas possam contribuir 

com informações relevantes para ações de manejo no PESC respaldada por dados 

científicos gerados por estes estudos. 

O público vinculado ao setor público respondeu por 14% da demanda 

nacional e a apenas 7% do fluxo estadual de visitantes. O interessante neste dado é 

que em se tratando de uma Unidade de Conservação estadual, vinculada a Órgãos 

ambientais como SEMA e INEMA, a expectativa era de que isso contribuísse para 

uma predominância deste público, suposição que não se comprovou, portanto cabe 

investigar se essa baixa frequência pode estar relacionada a uma atuação 

insuficiente do poder público ou a outro tipo de variáveis. 

A iniciativa privada respondeu por 5% da demanda nacional em contraponto a 

apenas 1% da demanda regional na visitação no PESC durante os anos de 2005 a 

2012. O dado pode sinalizar baixo envolvimento dos empreendedores da região com 

esta Unidade de Conservação, indicando a necessidade de que ações sejam 

desenvolvidas no sentido de aguçar o seu sentimento de pertencimento com relação 

ao PESC e que assim possam contribuir de maneira mais efetiva para a valorização 

deste importante patrimônio natural da região. 

As organizações do terceiro setor da região participam ativamente de 

atividades relacionadas ao PESC, correspondendo a 14% do fluxo regional. 

Configura o segundo público mais frequente neste tipo de demanda sendo superado 

apenas pelo sempre predominante público estudantil (83%). Algumas têm 

apresentado papel relevante na medida em que desenvolvem projetos nas áreas de 

conservação, educação ambiental e intervenções envolvendo as populações do 

entorno. São exemplos que comprovam a importância de existência de uma UC não 

somente para a conservação da biodiversidade, mas também enquanto fato gerador 

de iniciativas em benefício das pessoas que residem na circunvizinhança.  
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Enquanto a demanda regional apresentou representatividade de apenas 7%, 

dos visitantes estrangeiros 49% chegaram motivados pelo turismo em contato com a 

natureza. Diante disso se faz necessário um estudo específico a fim de melhor 

compreender a natureza deste fluxo. O reconhecimento da importância da 

biodiversidade nesta região de grande remanescente de Mata Atlântica, bem como a 

valorização das belezas cênicas e estabilidade climática favorável, representam 

parâmetros não encontrados em outras partes do mundo onde este público tenha 

visitado ou vivido, especialmente para aqueles residentes em grandes metrópoles.  

Tal contexto, remete a um fenômeno interessante que é a migração de 

estrangeiros para áreas naquela região, especialmente no distrito de Serra Grande e 

no município de Itacaré. Interesse quase sempre despertado após a experiência da 

visitação turística, e partem desta empolgação para a atitude de fixar residência no 

local, adquirindo propriedades em busca de uma vida alternativa em contato com a 

natureza, ou mesmo empreender no setor turístico como em pousadas e 

restaurantes. 

No acumulado dos dados, pode-se notar que 98% do fluxo de visitantes 

estrangeiros chegou ao PESC motivado por pesquisas científicas ou turismo. Por 

sua vez, 70% da visitação para fins de turismo entre os anos de 2005 e 2012 

correspondeu ao público estrangeiro ou residente em outros estados do Brasil. 

 
Tabela 2 - Relação visitação trimestral no PESC e tipo de público por atividade  
entre 2005 e 2012. 
Trimestre Estudante 

(%) 
Professor 

(%) 
Pesquisador 

(%) 
Servidor 
Público 

(%) 

Iniciativa 
Privada 

(%) 

Terceiro 
Setor 
(%) 

Turista 
(%) 

Total 
(%) 

Primeiro 
Trimestre 

57,4 1,4 12,3 8,1 1,6 9,9 9,3 100,0 

Segundo 
Trimestre 

60,7 2,7 5,4 11,5 1,6 11,5 6,6 100,0 

Terceiro 
Trimestre 

64,6 2,8 2,4 19,5 0,2 4,9 5,6 100,0 

Quarto 
Trimestre 

67,6 3,7 1,6 7,2 0,3 13,0 6,6 100,0 

Fonte: Pesquisa documental – INEMA (2013) 

 
O público estudantil é predominante durante todo o ano e sempre com 

percentual em torno de 60% da visitação para cada trimestre. No entanto, o quarto 

trimestre alcança a o maior percentual (67%), bem como esta é também a época de 

maior concentração do público docente (5%), fato justificado devido a vinculação 

entre estes dois públicos já anteriormente relatada. 
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Notou-se que a presença do público pesquisador no PESC é mais 

representativa durante o primeiro trimestre, equivalendo a 12% das visitas no 

período, índice que supera inclusive o percentual acumulado dos outros três 

trimestres. A visitação de representantes de órgãos públicos mostra-se de maior 

relevância durante o segundo (12%) e terceiro (19%) trimestres de cada ano. Ainda 

que pouco representativa, equivalendo a apenas 2% do total de visitas para o 

período, o setor privado este mais presente no PESC durante o primeiro trimestre. 

Já a visitação por pessoas ligadas a instituições do terceiro setor, apresenta uma 

distribuição regular ao longo dos períodos, com exceção da redução significativa 

observada no terceiro trimestre quando representa apenas 5% do total das visitas 

para o período. 

O público turístico alcançou percentual de 9% da visitação no primeiro 

trimestre e manteve 6% nos demais trimestres. Só o primeiro período já equivale a 

um percentual correspondente à metade do acumulado do restante dos anos. É 

possível que tal característica se deva a fatores como a coincidência com o período 

de férias de verão, época onde fatores como a disponibilidade de tempo para 

viagem e condições climáticas favoráveis, são determinantes na formação desta 

demanda. Assim, mesmo que não tenha sido o principal atrativo motivador da 

viagem para esta demanda, o PESC pode ser beneficiado com o fluxo regional, em 

especial de Itacaré e Serra Grande, que tradicionalmente apresentando como 

característica marcante a busca de lazer em contato com a natureza. 

 
Tabela 3 - Relação tipo de visitante por atividade e visitação por trimestre no PESC entre 
2005 e 2012. 
Tipo de visitante 1º trimestre 

(%) 
2º trimestre 

(%) 
3º trimestre 

(%) 
4º trimestre 

(%) 
Total  
(%) 

Estudante 13,7 14,8 18,9 52,6 100,0 
Professor 7,1 14,1 17,6 61,2 100,0 

Pesquisador 46,9 21,2 11,5 20,4 100,0 
Servidor Público 12,0 17,5 35,6 34,9 100,0 
Iniciativa Privada 36,8 36,8 5,3 21,1 100,0 

Terceiro Setor 14,1 16,8 8,6 60,5 100,0 
Turistas 20,9 15,1 15,6 48,4      100,0 

Fonte: Pesquisa documental – INEMA (2013) 

 

A tabela acima evidencia que a maior frequência no PESC, dos públicos 

estudantil e docente, ocorre no 4º trimestre do ano. Por sua vez, pessoas ligadas ao 

terceiro setor e visitantes independentes ou turistas, apresentam características de 

concentração em semelhante período. No entanto, a maior parcela dos visitantes 

motivados para fins de pesquisa científica concentraram suas atividades no primeiro 
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trimestre (46,9%), assim como a maioria dos visitantes vinculados à iniciativa privada 

(36,8%) percentual similar ao do período subsequente. O público composto por 

funcionários públicos distribui-se predominantemente entre os 3º (35,6%) e 4º 

(34,9%) trimestres respectivamente. 

 Assim da análise dos dados depreende-se que o primeiro semestre 

concentre uma visitação tendendo à pesquisa científica bem como se trata de um 

período mais propenso para uma articulação com o setor privado. Já na segunda 

metade do ano, destaca-se a educação ambiental como principal uso atualmente do 

PESC, a realização de eventos e projetos socioambientais além da maior propensão 

à prática do turismo de natureza. 

 

4.3 ABORDAGEM SOBRE AS INTERAÇÕES DA UC 

 

4.3.1 Avaliação de potencialidades e limitações para os públicos recorrentes 
na visitação 

 

As análises procedidas fomentaram a ampliação da abordagem, no sentido 

de também contemplar uma breve abordagem sobre as interações do PESC com os 

diferentes perfis de públicos que o frequentam.  

Nesse contexto, considera-se o público estudantil como o principal 

multiplicador para o alcance das ações de educação ambiental. Geralmente dispõem 

de motivação e algum tempo disponível podendo ser estimulados a um maior 

envolvimento com o PESC. No entanto, pouco têm a contribuir diretamente com a 

geração de receitas para a UC e seu entorno. 

Por sua vez, o público docente, que via de regra acompanha grupos de 

estudantes, apresenta perfil de formador de opinião, geralmente retornando com 

novas turmas de alunos.  No entanto, com propósito claramente definido (educação 

ambiental), normalmente apresentam pouca disponibilidade para se envolver em 

outras ações e atividades na UC. 

O respaldo técnico em projetos e reuniões, além do levantamento e 

divulgação de informações sobre a biodiversidade são contribuições de relevância, 

resultantes da interação do público com a finalidade de pesquisa científica. No 

entanto, sabe-se que infelizmente muitos visitam a UC apenas na fase de coleta dos 

dados e não disponibilizam posteriormente os resultados das pesquisas. Por sua 

vez, a predominância dos estudos tem ênfase nas ciências naturais (biologia), 
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faltando trabalhos mais detalhados que privilegiem uma abordagem socioeconômica 

na relação do PESC com seu entorno. 

Já os representantes do Terceiro Setor desenvolvem projetos de conservação 

que beneficiam as comunidades, participam ativamente dos espaços de discussão, 

contribuindo com a gestão participativa. No entanto, ainda nota-se que falta 

integração entre as Instituições e eventualmente aparentam competir para o 

desenvolvimento de ações e projetos socioambientais. 

Potencialmente colaborativos com a gestão do PESC, e com importante 

contribuição em pareceres técnicos e adequações a resoluções e outros 

documentos normativos, servidores públicos dos mais diferentes órgãos que 

interagem com esta UC, devem ser estimulados a ampliar seu envolvimento extra-

profissional, ampliando a perspectiva predominantemente burocrática da interação 

do PESC com esse tipo de público. 

É estratégico interagir com os visitantes ligados à iniciativa privada 

prospectando parcerias e a captação de recursos, a fim de financiar projetos 

socioambientais, a exemplo de ações de compensação ambiental, dentre outras 

oportunidades. Sobretudo recomenda-se estreitar o contato com empresas do setor 

turístico como iniciativa para ampliar a divulgação do Parque. No entanto, cabe 

prudência no sentido de evitar o risco de vinculação da imagem do PESC a 

organizações com ações ambientalmente degradantes ou que abordem o Parque 

numa perspectiva restrita de mero produto no mercado turístico. 

Quadro 6 - Análise dos públicos que interagem com o PESC

 
 Fonte: Autoria própria (2013) 
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4.3.2 O PESC e as possibilidades de cooperação para o desenvolvimento 
regional  

 

 

Felizmente, nota-se que a cultura da valorização da floresta tem se tornado 

uma tendência na região, onde se observa dezenas de iniciativas em termos de 

projetos de conservação. Tal contexto é favorável no combate à ideia equivocada 

que para gerar desenvolvimento é necessário destruir a natureza. Pelo contrário, já 

existem estudos relacionando conservação da biodiversidade e redução da pobreza 

(LEISCHER, 2010), sinalizado que quanto mais degradado o ambiente mais pobre 

fica sua população.  

Segundo essa lógica, as pessoas lucram mais com a mata conservada do 

que devastada, assim compreendendo que os benefícios ambientais refletem no 

social, é possível acreditar numa mudança de viés passando de uma “Economia do 

Desmatamento” para uma “Economia da Conservação”. O foco deve residir em 

ações de conservação que contribuam com a geração de renda, bem como as 

iniciativas para geração de renda na região devem estar sintonizadas com os 

princípios da conservação ambiental. 

Nesse sentido, se faz necessário que o desenvolvimento da região esteja em 

sinergia com a proteção da natureza. É importante ampliar a divulgação acerca da 

importância dos serviços ambientais e ecossistêmicos garantidos com o 

estabelecimento de uma área protegida, a exemplo do fornecimento dos nutrientes 

que dão qualidade ao solo, do  extrativismo, oferta de água em abundância, o valor 

cênico da paisagem, a estabilidade climática com altas taxas de precipitação, os 

conhecimentos agregados (educação ambiental e produção cultural), dentre outros. 

Portanto, tais argumentos contradizem a ideia equivocada que uma Unidade de 

Conservação represente apenas custos aos cofres públicos. 

Cabe ressaltar que a visitação pública é possivelmente a única alternativa 

para que uma UC na categoria de Proteção Integral, caso do PESC, consiga 

alcançar sustentabilidade econômica. Por sua vez, o foco na conservação dos 

recursos naturais, motivo de sua criação, já é suficiente para assegurar a 

perspectiva da sustentabilidade ecológica. Entretanto, quanto ao viés social, a UC 

ainda apresenta contribuição restrita para com as comunidades do entorno. Apesar 

de sua existência, por si só já representar o fato motivador para diversos projetos e 
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iniciativas promovidas principalmente pelo Terceiro Setor, estima-se que o efeito dos 

benefícios econômicos gerados por uma visitação pública, bem gerida e manejada, 

possam se refletir no prisma social de um modo mais evidente e efetivo. 

Apenas o ato de criação da Unidade de Conservação, por si só já contribui 

com o turismo de natureza na região, uma vez que a garantia da conservação 

ambiental atraiu empreendimentos turísticos e promoveu a valorização imobiliária. O 

entorno PESC também é favorável ao turismo rural, nas diversas fazendas que lá 

existem. O valor cênico da paisagem integrando a mata com a praia é outro 

diferencial a ser valorizado como atrativo turístico.  

Nesse contexto, recomenda-se ampliar a articulação com as empresas que 

atuam no setor turístico regional. Estas têm muito a contribuir recomendando a 

visitação ao PESC como atrativo regional.  Devem ainda reconhecer a importância 

da floresta como provedora de água, valor cênico da paisagem, além de abrigar 

espécies ameaçadas de extinção (como o macaco-prego-do-peito-amarelo) e o 

potencial para a observação de aves (birdwatching), fato que tem atraído um público 

que gera renda para a região e contribui com a conservação da biodiversidade. O 

setor privado também deve buscar a melhor forma de contribuir para a garantia 

desse patrimônio natural, seja através pelo Pagamento por Serviços Ambientais 

(PSA) ou apoiando projetos na perspectiva da sociobiodiversidade.  

Some-se aos aspectos supracitados o elevado valor simbólico que a floresta, 

em parte protegida pelo PESC, representa para esta região. Trata-se de um vasto e 

valioso patrimônio imaterial, a exemplo dos costumes e registros da memória 

popular, práticas de manejo sustentável, saúde popular (plantas medicinais), 

processos tradicionais de produção, manifestações artísticas e culturais, além de 

lendas, crenças e da gastronomia. Diante disto, mostra-se imprescindível o 

envolvimento das populações vizinhas em qualquer ação relacionada ao PESC, e 

sobretudo, a valorização dos saberes da floresta muitas vezes acumulados por 

aquelas pessoas mais simples, representadas por personagens como o “mateiro” e o 

pequeno agricultor. 

Nesse entendimento, a biodiversidade apresenta valor ético (direito de existir), 

ecológico (respondendo pelo bom funcionamento dos ecossistemas como controle 

de erosão, polinização, resiliência e ciclagem de nutrientes) e valor econômico 

(cênico, hídrico, pesca, medicamentos, lazer e turismo de natureza). Sob o viés do 

turismo, a biodiversidade pode ter função econômica, por meio da constituição de 
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uma imagem que pode gerar uma marca que pode gerar a venda de camisas, bonés 

e dentre outros souvenirs, após a visitação como já ocorre em outros destinos. 

Definir um produto específico do Parque, que gere Identificação de Origem 

Geográfica, também poderia contribuir com o turismo na região.  

Assim, espera-se que um modelo de turismo responsável e sustentável 

demande produtos e serviços da comunidade, valorizando seus saberes e fazeres, e 

estimule criação de pequenos negócios como restaurantes, pousadas e lojas de 

souvenirs, fomentando o associativismo e o cooperativismo. Vale destacar que já 

existem iniciativas sob a forma de projetos, buscando harmonizar a proteção do 

patrimônio natural, promoção da educação ambiental e o fortalecimento do turismo 

de natureza na região. 

No entanto, ainda é necessário ampliar a estrutura para a recepção de 

turistas, além da formatação de novas trilhas interpretativas, promovendo a 

observação de aves e plantas nativas ou medicinais. Por sua vez o provimento de 

condutores habilitados e infraestrutura para a visitação nos atrativos é essencial 

também à própria segurança do visitante.  

Diante das perspectivas discutidas neste subitem, o Quadro 7 expõe de modo 

panorâmico o atual contexto da visitação no PESC: 

 

   Quadro 7 – Aspectos inerentes à visitação pública no PESC na atual conjuntura. 

 

 Fonte: Autoria própria (2013). 
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Por fim, cabe abordar que nesse contexto, a criação e divulgação de um 

roteiro turístico contemplando também outros atrativos localizados na zona de 

amortecimento do PESC, seria algo bastante pertinente. Certamente ampliaria as 

oportunidades para a geração de renda também para as populações do entorno. 

Assim, a visitação ao Parque deveria ser um importante, mas não o único atrativo 

regional.  
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5 CONCLUSÃO 

 

 

Este trabalho enfatizou a caracterização e análise da visitação pública no 

único Parque Estadual da região sul da Bahia. Portanto, representou um esforço em 

compreender a natureza do fluxo da visitação no Parque Estadual da Serra do 

Conduru (PESC), no período compreendido entre os anos de 2005 a 2012, período 

em que foram localizados registros que forneceram a base de dados para esta 

pesquisa. 

Nesse sentido, as informações sistematizadas no estudo podem ser 

consideradas especialmente relevantes não somente para aqueles atores 

diretamente envolvidos na gestão do PESC, assim como para outros pesquisadores 

proponentes de futuras pesquisas com viés de aderência à temática aqui discutida. 

A relevância da temática residiu sobretudo, na possibilidade de compreender 

detalhes peculiares a este fluxo, tais como épocas do ano de maior concentração, 

além da origem e a ocupação dos visitantes. Espera-se que estas informações 

também possam servir de referência para nortear decisões de planejamento e 

gestão do uso público no PESC. 

No que tange a fundamentação teórica deste trabalho, ela contemplou uma 

visão panorâmica a respeito da ação antrópica sobre o meio ambiente e a 

biodiversidade, do universo das áreas protegidas (da concepção às categorias de 

manejo) e aprofundou a discussão sobre a visitação pública nestes ambientes, seus 

efeitos, potencialidades e ameaças, geradas pelo fluxo de pessoas e possibilidades 

de contribuição para o desenvolvimento e a sustentabilidade. 

Com base na análise dos dados coletados especialmente via levantamento 

documental, respaldado pelo aporte teórico e por observações in loco, foi possível 

confirmar a hipótese que norteou a pesquisa. Nesse sentido, pode-se perceber que 

a visitação pública no PESC contempla amplamente o propósito da educação 

ambiental atraindo grande demanda estudantil, mas a visitação para fins de turismo 

de natureza ainda ocorre de maneira restrita. Portanto, é possível inferir que o PESC 

já possa ter se consolidado enquanto um espaço de referência para a educação 

ambiental, no entanto, seu propósito recreativo, conforme preceitua o SNUC, ainda 

necessita ser instituído.  
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Ressalte-se que o PESC ainda sofre pressões a exemplo da retirada de 

madeira, caça e a ocupação irregular. Portanto, melhorar a divulgação e a 

aproximação com as comunidades é apenas um dos principais desafios juntamente 

com a conclusão do processo de regularização fundiária, melhorias na infraestrutura 

e melhoria na fiscalização. 

Com relação à distribuição do fluxo, foi possível constatar que no ano de 2012 

ocorreu o mais relevante pico de visitação. Tal fato evidencia que ações e projetos 

de valorização do PESC realizados neste ano, podem estar contribuindo para 

ampliar a divulgação e o interesse em visitar o PESC. Nesse contexto, os meses de 

novembro e dezembro apresentaram as maiores médias mensais para o período 

estudado e o público estudantil, motivado pela educação ambiental, correspondeu à 

maioria absoluta nessa visitação. 

Os dados revelaram também a ampla predominância de visitantes 

provenientes da própria região sul da Bahia na visitação do PESC. Tal fato pôde 

reforçar a constatação da necessidade de fortalecer a imagem e a divulgação do 

PESC, buscando meios eficientes para aproximá-lo do público estrangeiro ou 

proveniente de outras regiões da Bahia e do Brasil. 

Ainda assim, dos poucos registros localizados de visitantes estrangeiros, a 

quase totalidade fora motivada por fins de pesquisa ou turismo. Nesse contexto, é 

possível inferir que para o visitante estrangeiro a mera contemplação das belezas 

cênicas já se configura enquanto atrativo suficiente, por sua vez, o público regional 

por já estar habituado ao cenário, é mais atraído por outras motivações ou pela 

proposição de atividades programadas. 

Especialmente a partir de impressões coletadas por meio de observações 

(sistemáticas e participantes), que permitiram perceber determinadas nuances no 

contexto ainda não registradas na literatura, respaldado na análise dos dados 

documentais e na revisão de literatura, foi também possível inferir potencialidades e 

limitações na interação dos diferentes públicos com o PESC.  

Foi possível inferir que o PESC já exerce uma importante influência no sul da 

Bahia, ainda que parte da população da região não tenha plena consciência disso ou 

sequer saiba da existência desta UC. Seu valor ainda é difícil de ser mensurado em 

termos de oferta hídrica, carbono estocado, custos evitados com tratamento de 

água, turismo e garantia de existência. Relacionam-se ainda aspectos sociais como 
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a realização de projetos, organização de associações e desenvolvimento de 

pesquisas. 

Nesse sentido, o Parque do Conduru pode contribuir com o desenvolvimento 

regional através do turismo, desde que reitere seu papel de referência em termos de 

conservação da Mata Atlântica. Assim, espera-se que o turismo de natureza e o 

turismo rural possam gradativamente substituir a atividade madeireira e a pecuária 

extensiva que pouco geram emprego e destroem a natureza.  Portanto, o turismo de 

natureza é uma atividade que também pode contribuir para inibir a caça e a extração 

ilegal de madeira na poligonal do PESC. 

As análises procedidas neste estudo sinalizaram que é possível e necessário 

o adequado manejo da visitação pública no PESC. Isso porque, ainda se trata de um 

fluxo pequeno, mas que apresenta tendências de crescimento. Portanto, regras 

devem ser sistematizadas por meio de um programa de uso público, no sentido de 

harmonizar conservação X visitação (pressupostos preconizados pelo SNUC), 

considerando que não somente a quantidade de visitantes pode ser impactante, mas 

especialmente o seu comportamento pode ser significativamente danoso ao 

ambiente natural. 

Propõe-se a criação de um sistema de monitoramento capaz de contribuir 

com o planejamento do uso público na UC. A principal ferramenta seria através de 

um formulário integrado de registro de visitantes (coletando dados pessoais) e 

opinário, que permitisse avaliar a qualidade da experiência vivência no PESC, bem 

como espaço para eventuais sugestões. 

Nesse sentido, as informações poderiam ser sistematizadas através de um 

banco os dados para que pudessem ser bimensalmente apresentadas e analisadas 

durante reuniões ordinárias do Conselho Gestor. Seria um importante esforço inicial 

em monitorar e planejar a visitação ainda que não supra a ausência de um Plano de 

Uso Público efetivamente constituído e implementado. 
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