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RESUMO. O presente estudo teve como objetivo pontuar as políticas públicas 

de conservação do meio ambiente e de regulamentação do Turismo em meios 

naturais e programas de desenvolvimento do Turismo nos Parques Naturais. 

Com base na pesquisa bibliográfica, o estudo identificou que o número de 

visitantes nos Parques é crescente e os programas de desenvolvimento do 

turismo permanecem em desenvolvimento, porém contemplando poucos 

Parques. 
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ABSTRACT. This research aimed to study public policies for environmental 

conservation and regulation of tourism in natural environments and programs 

for tourism development in the Natural Parks. Based on bibliographical 

research, the study found that the number of visitors is increasing in Nacional 

Parks Parks and tourism development programs remain under development, 

despite  including a only a few parks. 
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1 Introdução 

1.1 Contextualização 

Na década de 1970, o Brasil viu o despertar da importância das áreas naturais 

para o Turismo (DIAS, 2003, p. 122), surgindo as modalidades de turismo 

alternativo “[...] como uma opção ou uma reação ao turismo de massa, quando 

começam a se evidenciar os problemas por ele provocados e a serem 

discutidos novos tipos de turismo de menor impacto sobre o meio ambiente e 

as comunidades anfitriãs.” (LIMA in RODRIGUES, 2003, p.71). O ecoturismo é 

visto como uma forma de turismo que visa à conservação do ambiente natural. 

Como afirma Dias (2012, p. 122), no Brasil, o governo percebeu a importância 

das áreas naturais para o Turismo a partir da Lei de Criação das Áreas de 

Interesse Turístico (Lei nº 6.513/77), a qual faz a discriminação das áreas 

importantes e adequadas ao repouso e à prática de atividades recreativas, 

desportivas ou de lazer.  

“Posteriormente, em 1987, as preocupações tornam-se mais efetivas 
especificamente com a prática do turismo nas áreas naturais e o 
governo, no que se refere às políticas públicas, tomou a primeira 
iniciativa para ordenar o turismo no Brasil em 1987, com a criação da 
Comissão Técnica Nacional, construída por técnicos do Ibama e da 
Embratur, para monitorar o Projeto de Turismo Ecológico” (SEABRA, 
2001 apud DIAS, 2003, p. 122).  

Surgem, a partir dessas iniciativas, parcerias entre órgãos governamentais 

para a proteção do ambiente e o desenvolvimento do Turismo, algo que será 

tratado posteriormente neste trabalho. 

Boo (2002, p. 34) coloca que as áreas protegidas do mundo têm cada vez 

mais, recebido maior número de visitantes. Para Dourojeanni (2011) as 

Unidades de Conservação (UC) são os melhores atrativos turísticos que uma 

região pode oferecer ao turismo local, nacional ou internacional. “Elas reúnem 

o que há de mais bonito, espetacular, de mais interessante ou raro e o que tem 

de mais importante em termos culturais”. Acrescenta que muitas Unidades não 

estão qualificadas como produto turístico devido à falta de investimento e 

projetos e destaca que as UCs da América Latina são ainda um recurso 

desperdiçado. 
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As atividades de turismo e lazer praticadas nos Parques Naturais, por fazerem 

uso dos espaços, às vezes pré-determinados, podem gerar efeitos no sistema 

socioecológico do destino. Porém, essas atividades, são vistas como 

alternativas de conservação da natureza e desenvolvimento econômico da 

população do entorno. 

Os debates sobre o futuro do planeta em conferências como a de Estocolmo 

(1972), Rio92 (1992), Rio+20 (2012), a criação de leis que regulamentam a 

conservação e a prática de atividades de turismo ou de lazer em áreas naturais 

protegidas, também contribuem para o desenvolvimento de novas teorias de 

desenvolvimento do turismo. 

Há uma diversidade de bibliografias que discutem sobre o turismo no contexto 

da sustentabilidade e prática de atividades de lazer e turismo em áreas 

protegidas, entre eles Costa (2002), Dias (2012), Takahashi (2004), Teles at. 

al. (2011). Todos permitem analisar o turismo sustentável e sua relação com o 

ambiente, bem como verificar o potencial das áreas naturais protegidas para o 

desenvolvimento de um turismo alternativo. 

1.2 Metodologia 

Por meio de pesquisa bibliográfica, o trabalho objetivou pontuar os programas 

de desenvolvimento do turismo nos Parques e as políticas públicas de 

conservação do ambiente e de regulamentação do turismo em meios naturais 

tendo também como referência os Programas de Uso Público1 (PUP) 

estabelecidos nos Planos de Manejo2 (PM). O estudo procurou avaliar como 

objetivos específicos, a relação entre turismo e ambiente e os efeitos 

provocados pelo desenvolvimento do turismo nos Parques Naturais, 

                                                           
1
 Os termos uso público e recreação “quando relacionados às áreas naturais, são utilizados 

para definir o uso e as atividades desenvolvidas nestes locais. A recreação consiste em 
atividades de diversão praticadas durante o tempo livre e é o termo adotado na linguagem 
técnica internacional por especialistas. Uso público é o termo adotado por órgãos oficiais 
ligados ao manejo de áreas naturais protegidas no Brasil, definido como a utilização destes 
locais realizada por recreacionistas, educadores ou pesquisadores" (MAGRO apud MAGRO; 
VIEIRA, p. 93). 
 
2
 “plano de manejo: documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais 

de uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem 
presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas 
físicas necessárias à gestão da unidade.” (SNUC, 2002) 
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complementando a pesquisa com a importância do planejamento do Turismo 

nos Parques e educação ambiental como um dos objetivos propostos no 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) para esta categoria de 

Unidade de Conservação.  

Para a pesquisa foi realizado levantamento bibliográfico em livros, artigos 

científicos, trabalhos acadêmicos, sítios da internet e revistas eletrônicas sobre 

sustentabilidade, turismo e meio ambiente. Foi efetuado ainda, um 

levantamento documental nos sites governamentais sobre leis e programas de 

preservação do ambiente e de desenvolvimento do turismo em áreas naturais 

protegidas.  

2 Turismo e conservação ambiental 

2.1 Turismo e poder público 

A Constituição brasileira, em seu artigo 225 (BRASIL, 1988), coloca que um 

ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de todos e dever do Poder 

Público e da sociedade de preservá-lo, desta forma garantindo qualidade de 

vida para as presentes e futuras gerações. O turismo sustentável e os 

segmentos de turismo de natureza surgiram como alternativa de proteção e 

utilização sustentável do ambiente. Com isso, as atividades de lazer e turismo 

praticadas em áreas naturais ganham força por auxiliarem na conscientização 

para a necessidade da preservação. É interessante notar que ao mesmo tempo 

em que o turismo mostra ser uma ameaça ao ambiente, demonstra a 

capacidade de rever suas práticas e propor formas para minimizar impactos 

negativos provocados por ele. 

Todo ambiente destinado às atividades turísticas, seja ele natural ou não, sofre 

com a descaracterização da sua paisagem em razão de sua importância para o 

desenvolvimento turístico. Mendonça (2001) afirma que onde há turismo há 

degradação ambiental. De fato, o Turismo pode ser considerado como capaz 

de trazer impactos negativos ao ambiente de acordo com seu estágio de 

desenvolvimento. Mendonça (2001, p.19) ainda acrescenta que “onde o 

Turismo é considerado desenvolvido, há concentração de grande número de 

pessoas que, na realidade, não se interessa muito pelo lugar visitado [...]”.  
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Neste aspecto, o crescimento do turismo em diversas modalidades faz com 

que as políticas públicas se preocupem em instituir normas para desenvolver 

um turismo mais sustentável, de forma a amenizar os efeitos provocados pela 

atividade, principalmente em destinos naturais.  

No Brasil o Poder Público é encarregado de definir áreas e seus componentes 

para serem protegidos. Há leis e instituições que possuem como objetivos, 

estabelecer regras de conservação, preservação, utilização sustentável, 

fiscalização, monitoramento e controle ambiental. Por exemplo, o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), que objetiva estabelecer 

critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de 

conservação; o Instituto Chico Mendes (ICMBIO), uma autarquia federal 

responsável pela administração das UC nacionais; o Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), também uma 

autarquia federal responsável pela execução de políticas nacionais de meio 

ambiente, assim como exercer o poder de polícia ambiental, fiscalizar, 

monitorar e manter controle ambiental (Lei nº 7.735/89). 

 A parceria entre esses órgãos e o Ministério do Turismo (MTur), garante a 

criação de programas que visam relacionar Turismo e meio ambiente, sem 

comprometer a qualidade do ambiente e nem da visitação. 

2.2  Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação é o conjunto de unidades de 

conservação das três esferas de governo (federal, estadual e municipal). 

Criado pela Lei nº 9.985 de 18 de Julho de 2000, tem como finalidade de 

regulamentar as categorias de Unidade de Conservação e “[...] potencializar o 

papel da UC de modo que sejam planejadas e administradas de forma 

integrada com as demais UCs [...]” (BRASIL, 2000 3).  

O Capítulo III do SNUC estabelece duas Categorias de Unidades de 

Conservação, as Unidades de Proteção Integral, e as Unidades de Uso 

Sustentável. A primeira tendo como objetivo básico a preservação da natureza, 

sendo subdividida em cinco categorias (Estação Ecológica; Reserva Biológica; 

                                                           
3
 Disponível em: <http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/sistema-nacional-de-ucs-snuc>. 

Acesso em: 14 de ago. 2013. 
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Parque Nacional; Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre), cada uma 

com objetivos específicos. A segunda subdividida em sete categorias (Área de 

Proteção Ambiental; Área de Relevante Interesse Ecológico; Floresta Nacional; 

Reserva Extrativista; Reserva de Fauna; Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural) com o objetivo de 

conciliar a conservação da natureza com o uso sustentável de parte dos 

recursos naturais.  

Cabe ao SNUC promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos 

naturais (Cap.II, Art. 4º, inciso IV), propiciando assim, o estabelecimento de 

normas para o desenvolvimento de planos de manejo e programas de uso 

público, como atividades educacionais, de pesquisa, de lazer e de turismo nas 

Unidades de Conservação, de acordo com sua categoria. 

2.3  Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

O Instituto Chico Mendes (ICMBIO) é uma autarquia federal criada em 28 de 

Agosto de 2007 pela Lei nº 11.516. Vinculado ao Ministério do Meio Ambiente 

(MMA), compete ao ICMBIO: 

I - executar ações da política nacional de unidades de conservação 
da natureza, referentes às atribuições federais relativas à proposição, 
implantação, gestão, proteção, fiscalização e monitoramento das 
unidades de conservação instituídas pela União; 

V - promover e executar, em articulação com os demais órgãos e 
entidades envolvidos, programas recreacionais, de uso público e de 
ecoturismo nas unidades de conservação, onde estas atividades 
sejam permitidas. (BRASIL, 2007) 

Desde sua criação, houve progressivo aumento na visitação a Unidades de 

Conservação Federais conforme verificado no gráfico 1. Em 2011 o número de 

visitantes em Parques Nacionais aumentou aproximadamente 165% em 

relação a 2006. A meta de visitação dos Parques é chegar a 8 milhões em 

2016. 
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Em 2012 (tabela 1) a visitação a Parnas (Parques Nacionais) chegou a um total 

de 5.431.319 de visitantes. Segundo dados do Instituto Chico Mendes (2014) 

em 2013 foram contabilizados 5.941.847 de visitantes. É certo que os atrativos 

naturais vêm ganhando espaço nas atividades relacionadas ao turismo e ao 

lazer, e o número de Parques abertos à visitação é consideravelmente razoável 

diante da busca de novas formas de turismo e de garantir que estes ambientes 

possam ser aproveitados pelo público e ao mesmo tempo serem preservados.  

  

Gráfico 1: Crescimento da Visitação em Unidades de Conservação Federais (2011) 

Fonte: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO, 2013). 
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Tabela 1 Visitação nos Parques Nacionais: 2012  

Parque Visitantes 

Amazônia (da)  835 

Aparados da Serra (de) 72.356 

Brasília (de) 318.160 

Caparaó (do) 33.366 

Chapada Diamantina (da) 15.970 

Chapada dos Guimarães (da) 96.166 

Chapada dos Veadeiros (da) 23.014 

Emas (das) 1.596 

Iguaçu (do) 1.535.382 

Ilha Grande (de) 2.961 

Itatiaia (de) 96.039 

Jaú (do) 439 

Lençóis Maranhenses (dos) 16.800 

Marinho de Fern. de Noronha 61.370 

Marinho dos Abrolhos 4.034 

Monte Roraima (do) 233 

Pantanal Matogrossense (do) 160 

Restinga de Jurubatiba (da) 8.485 

São Joaquim (de) 110.819 

Serra da Bocaina (da) 105.027 

Serra da Bodoquena (da) 181 

Serra da Canastra (da) 40.914 

Serra da Capivara (da) 14.701 

Serra Geral (de) 49.913 

Serra do Cipó (da) 22.290 

Serra do Itajaí (da) 1.419 

Serra dos Orgãos (da) 137.962 

Sete Cidades (de) 20.182 

Superagui (do) 5.393 

Tijuca (da) 2.536.549 

Ubajara (de) 98.603 

Fonte: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO, 2013). 

2.4  Turismo e sustentabilidade – reflexos da utilização de áreas 

naturais  

A descaracterização do ambiente para a implantação de complexos turísticos e 

a prática da atividade em áreas naturais torna os ambientes mais suscetíveis a 

efeitos diversos. Ferretti (2002, p.70) aponta que “o ambiente possui limites 

quanto a sua utilização. Esses limites referem-se tanto à retirada de 

determinado recurso natural, quanto ao número de pessoas que poderão 

circular naquele espaço”. 
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Com a adaptação de áreas naturais protegidas para a prática do turismo e do 

lazer, os efeitos nessas áreas podem acarretar consequências ambientais e/ou 

culturais. E de acordo com a intensidade da utilização do ambiente, as 

consequências podem ser maiores ou menores. Um planejamento adequado é 

fundamental para o desenvolvimento da localidade, e no caso das áreas 

naturais, o crescimento da procura por essas áreas pode provocar 

consequências negativas se mal planejado. Teles (2011, p. 13) defende que 

“no que tange ao turismo e meio ambiente, cabe aos profissionais de turismo e 

lazer investirem em pesquisas e projetos que respondam pela qualidade das 

estruturas receptivas das localidades turísticas”. 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) coloca que o turismo 

(complexos turísticos e de lazer) é uma atividade potencialmente poluidora e 

utilizadora de recursos ambientais (Lei nº 6.938, de 31 de Agosto de 1981). 

Por outro lado, a promoção das áreas naturais, pode garantir a conscientização 

da população local e dos visitantes para a importância da preservação e o 

entendimento dos objetivos estabelecidos no Plano de Manejo da UC. Para 

Dias (2012, p. 99) o “Turismo pode contribuir significativamente para a proteção 

ambiental, conservação e restauração da diversidade biológica e do uso 

sustentável dos recursos naturais.” Reforça ainda que a necessidade de 

manter os ambientes naturais conservados pode levar a criação de Unidades 

de Conservação.  

 A atividade turística é um fator que colabora com a inserção de efeitos tanto 

negativos quanto positivos. Desta forma o planejamento turístico em ambientes 

naturais é importante para a promoção da sustentabilidade. 

3 Turismo e lazer em unidades de conservação 

3.1 Programa de uso público e plano de manejo 

Com o avanço da sociedade, e o crescimento das cidades, o homem se 

distanciou das relações que mantinha com a natureza, agredindo os ambientes 

naturais. O desenvolvimento de uma política sustentável traz consigo novas 

ideias de proteção da natureza. O turismo sustentável, por exemplo, é visto 
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como uma alternativa de proteção da natureza. As atividades relacionadas ao 

ambiente natural crescem e garantem que o homem aproveite de forma 

consciente a utilização dos locais para a prática de lazer, esporte, estudos 

(pesquisas) ou simples observação da natureza. 

Na busca pela conservação dos meios naturais, tornou-se importante delimitar 

áreas naturais e criar planos de manejo para garantir a preservação e 

conservação dessas áreas. No Brasil foram elaboradas leis que criam 

Unidades de Conservação e promovem a conservação e preservação das UCs. 

Para garantir os objetivos da Unidade de Conservação, cada categoria de UC, 

deve possuir um Plano de Manejo, o que implica em elaborar o conjunto de 

ações que devem ser realizadas de acordo com os objetivos da Unidade. O 

Plano deve estabelecer as normas de Uso Público. Nestas normas é 

estabelecido que o uso público das Unidades de Conservação seja para 

pesquisa; educação ambiental e recreação. 

Bahia e Sampaio (p.8) ressaltam que a partir do conhecimento das categorias 

de manejo, é possível analisar em quais dessas áreas é permitido o uso 

público para fins de vivência de lazer, na forma de turismo ou na forma de 

vivência de atividades físico-esportivas, que na lei é classificada como 

recreação. Portanto, o SNUC aponta no artigo 11 que a categoria Parque 

Nacional  

“tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais 
de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a 
realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades 
de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com 
a natureza e de turismo ecológico” (BRASIL, 2000.).  

A visitação pública nesta categoria de UC é permitida, e como reforça 

Takahashi (2004, p. 10) a visitação pública é “[...] sujeita às normas e restrições 

estabelecidas no Plano de Manejo, às normas do órgão responsável por sua 

administração e às normas previstas em regulamento.”. 

A utilização dos espaços das áreas naturais deve estar estabelecida no PM, 

indicando as áreas determinadas para o uso público, incluindo áreas de lazer e 

trilhas abertas para uso dos visitantes.  

Cabe retomar o significado do Plano de Manejo devido a sua importância para 

a gestão adequada da UC. Como foi apresentado, o plano de manejo é um 
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documento técnico que contém o conjunto de ações a serem executadas de 

acordo com os objetivos da unidade de conservação, nele devem constar os 

diagnósticos do meio físico, biológico e social, estabelecendo restrições no seu 

uso. Algumas UCs possuem o Programa de Uso Público (PUP) que, como 

descrito no PM do Parque “Chiquinho Veríssimo” (2011, p.83) agrega um 

conjunto de levantamentos, análises e propostas para o ordenamento das 

atividades de visitação do Parque. No Plano de Manejo é estabelecido o 

zoneamento da UC. Essa é dividida em zonas que se caracterizam de acordo 

com o objetivo de uso. Podemos encontrar zonas primitivas, de uso extensivo, 

de uso intensivo, histórico-cultural, de recuperação, de uso especial e uso 

conflitante. Destaca-se nesta pesquisa a zona de uso intensivo,  

“[...] aquela constituída por áreas naturais ou alteradas pelo homem, 
na qual o ambiente é mantido o mais próximo possível do natural, 
devendo conter: centro de visitantes, museus, outras facilidades e 
serviços, cujo objetivo geral do manejo é o de facilitar a recreação 
intensiva e educação ambiental em harmonia com o meio.” 
(SANTOS; HERMMAN, 2000, p.16). 

Nas áreas delimitadas para o uso público, podem-se encontrar áreas de lazer 

com brinquedos, quadra, pista de skate, quiosques com churrasqueiras, mesas 

e bancos, estacionamento, restaurantes, banheiros; áreas destinadas para 

camping, meios de hospedagem, atividades de aventura (escalada, trilhas, 

mergulho etc.) e estruturas de apoio ao visitante como centro de visitantes, 

auditórios, administração e fiscalização4. 

3.3  Parcerias Interministeriais  

No Brasil, a parceria entre o Ministério do Meio Ambiente (MMA), o Instituto 

Chico Mendes, o Ministério do Turismo (MTur) e a EMBRATUR culminou na 

elaboração em 2006 do Plano de Ação para Estruturação e Promoção do 

Turismo nos Parques Nacionais.  

“Esse documento proporcionou uma maior compreensão sobre as 
esferas de atuação de cada instituição e possibilitou uma visão 
crítica, objetiva e coerente sobre a relação entre as etapas de 
planejamento, estruturação e promoção do turismo nos Parques 
Nacionais.” (BRASIL, 2008, p.4). 

                                                           
4
 Algumas infraestruturas citadas foram encontradas em Parques Estaduais e Federais visitados pela 

autora. Cabe resaltar que as normas estabelecidas pelo SNUC também são válidas para as categorias de 
UCs estaduais e municipais. 
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Desta parceria lançaram o “Programa de Turismo nos Parques” para 

implantação no período de 2008 a 2010. Para este programa foram 

selecionados seis Parques Nacionais (Aparados da Serra – RS/SC, Chapada 

dos Veadeiros – GO, Serra dos Órgãos – RJ, Serra da Capivara – PI, Jaú – AM 

e Lençóis Maranhenses – MA). 

 O Programa tem como principais objetivos,  

“Implementar e qualificar a infra-estrutura mínima e os serviços de 
apoio ao turismo nos Parques e em suas áreas de influências 
(municípios e região); Aumentar o número de visitantes nos Parques; 
Aproximar a sociedade da natureza e aumentar o apoio público para 
conservação das áreas protegidas [...]” (BRASIL, 2008 p. 4) 

Para a implantação do projeto nas unidades e seus entornos foi previsto o 

investimento de R$ 28.179.000,00.  

O projeto apresenta um panorama dos investimentos e concessões de serviços 

para Parques como Iguaçu – PR, Marinho de Fernando de Noronha – PE, 

Marinho dos Abrolhos – BA e Tijuca – RJ. A concessão de serviços visa 

aprimorar a visitação por meio da estruturação das áreas de uso público, trilhas 

e outros serviços para os visitantes. 

Também em 2006, foram elaboradas as Diretrizes para visitação em Unidades 

de Conservação com objetivos de apresentar princípios, recomendações e 

diretrizes para orientar ações de planejamento da visitação nessas áreas e 

contribuindo para assegurar a sustentabilidade do turismo (BRASIL, 2006, p. 

9). 

A parceria entre Ministério do Turismo, SEBRAE, ICMBIO, Associação 

Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura (ABETA), 

elaborou em 2011 o Manual de Orientações Metodológicas do Fomento ao 

Turismo em Parques Nacionais e Entorno que objetiva desenvolver a 

integração dos Parques Nacionais com a cadeia produtiva do turismo do 

entorno, desenvolver a qualificação e estruturação da população local para o 

desenvolvimento da atividade turística nos destinos. (BRASIL, 2011) 

Para o projeto foram priorizados cinco Parques Nacionais e entorno de acordo 

com critérios estabelecidos, como localização nos 65 destinos indutores, 

proximidade com sedes da Copa, abertos à visitação, empresas líderes na 

região, plano de manejo concluído etc. Estes parques são Parque Nacional da 
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Chapada dos Veadeiros – Alto Paraíso de Goiás, Vila São Jorge e Cavalcanti 

(GO); Parque Nacional da Serra dos Órgãos – Petrópolis, Teresópolis e Nova 

Friburgo (RJ); Parque Nacional Aparados da Serra – Cambará do Sul (RS) e 

Praia Grande (SC); Parque Nacional de Anavilhanas – Novo Airão e Manaus 

(AM); Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha – Ilha de Fernando 

de Noronha (PE). 

O Ministério do Meio Ambiente em resposta ao presente estudo (2013), afirma 

que o Programa Turismo nos Parques contemplou seis Parques Nacionais para 

ações de Uso Público. A avaliação técnica do programa verificou que existem 

níveis diferentes de implementação para cada Parque. O Parque Nacional da 

Serra dos Órgãos implementou todas as atividades previstas. O restante 

executaram parcialmente as atividades do programa. Outros quatro Parques 

contaram com a parceria da iniciativa privada por meio de editais para 

concessão de serviços de apoio ao turismo. Na avaliação do Ministério, o 

Parque Nacional do Iguaçu “conseguiu lograr êxito em praticamente todas as 

atividades previstas no Programa.” Os Parques Nacionais da Tijuca e Marinho 

de Fernando de Noronha estão em fase final de execução das atividades 

previstas. Quanto ao Parque Marinho de Abrolhos, a execução foi parcial, “visto 

que foi elaborado o Termo de Referência e Edital para licitação pública.” (MMA, 

2013).  

O MMA e o MTur elaboraram o programa Parques da Copa que contemplaria 

Unidades federais, estaduais e municipais localizados próximos ou nas cidades 

que receberão os jogos da Copa 2014. Este programa teria um investimento 

inicial de R$ 668 milhões para serem aplicados em infraestruturas. Os objetivos 

são divulgar os Parques e receber bem os espectadores dos jogos da Copa7 e 

fazer os turistas prolongarem a permanência no país (ICMBIO, 2013).  

As UCs Federais contempladas pelo programa seriam:  

“Parque Nacional do Jaú/Anavilhas/Resex Unini/AM; Parque Nacional 
do Iguaçu/PR; Parque Nacional do Pantanal Matogrossense/MT; 
Parque Nacional do Itatiaia/RJ; Parque Nacional Serra dos 
Órgãos/RJ; Parque Nacional da Tijuca; Parque Nacional da Serra da 
Bocaina/SP/RJ; Parque Nacional do Caparaó/MG; Parque Nacional 
Aparados da Serra/Serra Geral/RS; Parque Nacional Restinga de 
Jurubatiba/RJ; Parque Nacional da Serra do Cipó/MG; Parque 
Nacional Chapada dos Veadeiros/GO; Parque Nacional de 
Brasília/DF; Parque Nacional da Chapada Diamantina/BA; Parque 
Nacional Chapada dos Guimarães/MT; Parque Nacional da Serra da 
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Capivara/PI; Parque Nacional de Ubajara/CE; Parque Nacional 
Marinho dos Abrolhos/BA; Parque Nacional Marinho de Fernando de 
Noronha/PE; Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses/MA; Parque 
Nacional de Jericoacoara/CE e Área de Proteção Ambiental Delta do 
Parnaíba/PI; Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais/AL e 
Reserva Extrativista Arraial do Cabo/RJ.” (ICMBIO, 2013).  

O projeto parques da Copa não foi totalmente estruturado “Por enquanto, o 

projeto, gerido pelos ministérios do Meio Ambiente (MMA) e Turismo (MTur), 

sequer tem recursos específicos [...] O Parques da Copa é, por enquanto, uma 

iniciativa” explica representante do ICMBIO na reportagem de Grandelle 

(2013).  

Os programas existentes são alternativas para conciliar turismo e/ou lazer e a 

conservação ambiental, assim como, promover a atividade turística na região 

garantindo o desenvolvimento econômico dos destinos e divulgar as belezas 

naturais do Brasil. 

3.4 Efeitos do Uso Público  

A prática do turismo ou lazer nos Parques pode parecer uma alternativa de 

conscientização dos visitantes para a conservação ambiental, porém, pode 

ocorrer o contrário, havendo uma forte presença humana na Unidade, 

prejudicando e tornando o segmento de ecoturismo menos sustentável, até 

mesmo a prática do lazer nessas áreas, que por sua vez, são as mais 

prejudiciais ao ecossistema do ambiente, por fazerem uso maior das áreas de 

lazer e equipamentos.  

A falta de um plano de gestão adequado das UCs leva à conclusão de que a 

visitação se não planejada causa diversos efeitos principalmente no 

funcionamento do ecossistema local. Nogueira (2011, p. 103) explica que “a 

visitação pública em muitas unidades de conservação causa diversos impactos 

ambientais e socioeconômicos, como a deterioração dos caminhos e trilhas, a 

produção de lixo, os distúrbios sonoros e os conflitos com comunidades 

residentes e/ou de entorno”. Porém os efeitos começam antes da visitação, 

eles aparecem a partir do momento em que o meio é adaptado para a atividade 

turística. Soldateli (2005, p. 521) reforça que essas adaptações podem 

ocasionar  

 “mudanças no uso e ocupação do solo; desmatamento para obras de 
infra-estrutura e construção de equipamentos turísticos; 
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compactação, erosão e perda de solos ricos em nutrientes; 
assoreamentos de rios e curso d’água; aterramento e destruição de 
nascentes; gestão inadequada de resíduos sólidos gerando a 
contaminação de solos e águas [...]; perda de biodiversidade; 
diminuição da qualidade visual da paisagem.  

Às vezes, infraestruturas em excesso podem trazer aspectos negativos para o 

convívio com a natureza. Por exemplo, Parques de qualquer nível de governo, 

com ampla infraestrutura, visitação intensa, localizadas em centros urbanos, 

podem ser confundidos com Parques Urbanos, fugindo aos olhos do visitante o 

que é a UC e quais os seus objetivos. Outros efeitos podem ser provocados 

pelo mau comportamento dos visitantes como a retirada indevida de plantas e 

a perturbação da fauna.  

Dias (2012, p. 137-144) divide os efeitos do turismo em áreas protegidas em 

duas categorias, impactos físicos e impactos ecológicos. A primeira categoria 

envolve a poluição da água, poluição do ar, alterações na estrutura e 

composição do solo, erosão física do solo, danos físicos em estruturas 

geológicas, danos provocados pela coleta de espécimes e impactos ecológicos 

e geológicos associados com a construção de instalações. A segunda 

categoria envolve a vida selvagem como perturbação dos padrões de 

reprodução, de alimentação, nos habitats e deslocamento, e envolve a 

vegetação, como a retirada da vegetação para construções, descuidos na 

utilização de fogo, remoção de plantas, acumulação de lixo, a circulação de 

veículos, prática de campismo predatório e dispersão de sementes, muitas 

vezes exóticas.  

Por outro lado, os incentivos à visitação e prática de atividades educativas 

nessas áreas podem trazer para o destino a geração de renda e emprego. Com 

base nas leituras, percebe-se que o número de efeitos negativos superam os 

positivos, o desafio do planejamento da gestão dos Parques é encontrar formas 

de amenizar os efeitos negativos e potencializar os positivos.  

3.5 Educação Ambiental 

A Política Nacional de Educação Ambiental (Lei 9.795/99) dispõe que a 

Educação Ambiental é um elemento essencial em todas as modalidades do 

processo educativo em caráter formal e não-formal. A mesma é direito de todos 
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(BRASIL, 1999). Convém ressaltar que a promoção da educação ambiental 

não é algo que deve ser priorizado apenas em áreas naturais, ou seja, a 

educação ambiental começa em casa. 

A educação ambiental é a construção de valores voltados à conservação do 

meio ambiente (BRASIL, 1999). Cury (2005, p.567) menciona que “a visitação 

em parque nacional pode ser compreendida como um conjunto de atividades 

educacionais, recreativas e de interpretação ambiental realizadas em contato 

com a natureza [...]”. Alguns Parques Nacionais, como por exemplo, o 

PARNAMAR de Fernando de Noronha - PE em parcerias com ONGs; 

Estaduais como PE Jaraguá - SP ou Municipais como o PNM5 “Chiquinho 

Veríssimo” Mogi das Cruzes - SP possuem programas de educação ambiental 

para sensibilizar os visitantes para a importância da conservação do meio 

natural de forma a minimizar os efeitos provocados pela visitação.  

Para Blangy e Wood (In: LINDBERG, 2002, p. 60) “Seria positivo para os 

órgãos locais responsáveis pela administração dos visitantes que os 

operadores turísticos e as organizações ambientais instruíssem os turistas 

sobre o comportamento adequado, antes que eles chegassem às áreas 

protegidas.” Afirmam também, que o ideal é que todas as Unidades tenham 

diretrizes para visitantes, já que em muitos casos não são oferecidas 

informações adequadas aos visitantes, sendo os operadores turísticos, 

organizações ambientais, comunidades locais etc. que acabam desenvolvendo 

um papel importante na educação dos visitantes. 

Desta forma, o visitante já deve chegar ao destino com informações do destino 

pesquisadas ou transmitidas pelos operadores de turismo. A educação 

ambiental deve ser tratada ainda no período escolar e complementada durante 

a visita às áreas protegidas. Para Dias (2012, p.178) o Turismo pode ser 

incentivador na adoção de práticas ambientais. Acrescenta que devido ao 

crescimento da demanda pelo ecoturismo torna-se importante a adoção de 

                                                           
5
 PARNAMAR – Parque Nacional Marinho 

PE – Parque Estadual 
PNM – Parque Natural Municipal 
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programas de educação ambiental que envolva todas as partes relacionadas 

com o turismo nas áreas protegidas.  

3.6 Importância do planejamento do turismo nos Parques 

O crescimento da visitação nos Parques reforça a importância do planejamento 

turístico na Unidade e em seu entorno, já que o turismo é considerado uma 

alternativa para a preservação do ambiente e o desenvolvimento econômico da 

região.  

Segundo Western (1995 apud Santos 2008, p.2), muitos Parques enfrentam 

aumento no número de visitantes e muitas dessas áreas protegidas não estão 

preparadas, não foram designadas e nem projetadas para o turismo, carecendo 

de fundos e profissionais para receberem esse número crescente de visitantes.   

O planejamento turístico também deve levar em consideração as 

características e fragilidades da unidade descrita no plano de manejo e os 

princípios estabelecidos nos planos de uso público em que: 

“as atividades de uso público em unidades de conservação, quando 
bem planejadas, podem servir como importante estratégia de 
conservação do meio ambiente, funcionando como uma ferramenta 
de educação ambiental para os visitantes e como alternativa para o 
desenvolvimento das comunidades do entorno, frente a outras 
atividades potencialmente mais impactantes.” (TELES; MATHEUS, 
2011, p. 148). 

Para Teles e Lima (2011), a boa governança no contexto ambiental é a chave 

para prevenir e resolver conflitos sociais. “A “boa governança” tem seu 

fundamento na capacidade e habilidade de instituições governamentais 

responderem efetivamente aos problemas e atingirem uma unidade social por 

meio de várias formas de consulta, negociação e acordos multilaterais” (p. 

139).  

A série de reportagens do jornal “O Globo” (2013), apresentada por Renato 

Grandelle e Vinicius Sassine mostra as dificuldades de acessos dos visitantes 

aos Parques devido à falta de infraestrutura de acesso, falta de equipamentos 

adequados para receber os visitantes, falta de sinalização, falta de profissionais 

e de investimentos.  

Grandelle (2013) acrescenta que 
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“a tão falada biodiversidade brasileira soa mais como ficção do que 
realidade para quem deseja conhecer as riquezas naturais do país. 
Boa parte de nossos mais exuberantes cenários está guardada a sete 
chaves nos parques nacionais. Em tese criados para oferecerem à 
população uma oportunidade de apreciar plantas, animais e 
paisagens naturais, os parques são território hostil para turistas.” 

Existem planos de ampliação dos investimentos nos Parques e estruturação 

para visitação. Para isso é necessário um planejamento adequado para a 

implantação da infraestrutura de apoio, do controle de visitantes sem prejudicar 

a conservação da Unidade. Como afirma o presidente do ICMBIO durante 

reportagem:  

“Uma coisa é realmente abrir os parques. A outra seria arrombá-los. 
Sem essas precauções com estrutura, trilhas e pessoas capacitadas 
para orientar o visitante, corre-se o risco de haver uma ocupação 
desordenada, um prejuízo à conservação.” (SASSINE, 2013).   

São poucos os Parques que possuem estruturas adequadas para receberem 

visitantes, entre eles Parque Marinho de Fernando de Noronha, Iguaçu, Tijuca 

e Serra dos Órgãos.  

Grandelle (2013) expõe que o Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (PNUMA) aponta o potencial econômico dos Parques nacionais 

brasileiros e que o Brasil arrecadaria cerca de R$ 1,8 bilhão por ano. 

Acrescenta que esses ganhos só serão efetivos se houver investimentos, e os 

programas destinados ao desenvolvimento do turismo nessas unidades estão 

restritos a alguns Parques.  

Tendo em vista o crescimento da visitação e o potencial atrativo e econômico 

dos Parques, os Ministérios do Meio Ambiente e do Turismo estão se 

esforçando por meio da elaboração de programas e metas para o 

desenvolvimento turístico dos Parques e entornos. O Plano Nacional do 

Turismo 2013-2016, já considera os Parques Naturais como uma das 

abordagens temáticas da agenda estratégica do turismo 2013/2022. Segundo o 

ICMBIO (2013) a meta é investir, estruturar todos os Parques até 2020. 

4 Considerações finais 

Os objetivos propostos foram alcançados através das pesquisas realizadas em 

trabalhos acadêmicos, livros, reportagens sobre o tema escolhido e envios de 

emails para órgãos responsáveis pelos programas. Outra ferramenta 
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importante de pesquisa foi o sistema de acesso a informações do Governo 

Federal. Apesar de a metodologia de pesquisa não envolver visitas de campos, 

as experiências de visitas em Parques Nacionais e Estaduais obtidas pela 

pesquisadora possibilitou verificar a relação entre as atividades de turismo e de 

lazer nos Parques. 

Através das pesquisas realizadas foi possível verificar que a prática de 

atividades de lazer e turística em áreas naturais protegidas pode ser 

estimulada pelo aumento de uma oferta de espaços para realização das 

atividades por parte das comunidades locais e outros visitantes, estabelecendo 

uma relação estreita entre homem e natureza. E estimular o aumento da oferta 

de serviços voltados ao mercado de Turismo. Desta forma, os efeitos 

provocados pela visitação e pela adaptação dos espaços nos Parques Naturais 

para uso público devem ser controlados, porque um planejamento turístico 

adequado deve levar em conta todas as questões que envolvem o ambiente, 

como também relacionar a importância do meio para a sociedade, assim 

realizando as atividades sem comprometer a qualidade da visitação e do 

ambiente. 

O planejamento do Turismo nas UCs não deve levar em consideração apenas 

o fator econômico, mas também o social e o ecológico, portanto, é um 

processo lento e para longo prazo, principalmente devido à quantidade de 

Parques existentes e a fragilidade dos ecossistemas. O planejamento e 

monitoramento das atividades realizadas nos Parques deve ser um processo 

contínuo em parceria com os diversos profissionais envolvidos com a Gestão 

Ambiental e o desenvolvimento do Turismo.  

Como vimos, os Parques são potenciais atrativos para o desenvolvimento do 

Turismo sustentável, assim, o planejamento da atividade de lazer e turismo é 

fundamental para o desenvolvimento local e a preservação do ambiente. E 

como afirmam Barrera e Bahamondes (2012, p. 55) o Turismo em unidade de 

conservação deve ser considerado uma atividade secundária, comprometendo-

se com os objetivos de manejo de cada categoria.  

Com base nos estudos, pode-se verificar que as políticas públicas têm como 

objetivo estabelecer diretrizes para preservação ambiental e o desenvolvimento 

do Turismo em áreas protegidas para que o uso público dessas áreas não seja 
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realizado de forma inadequada. Os programas de desenvolvimento do Turismo 

nos Parques contribuem para o desenvolvimento da localidade e promoção da 

conscientização da preservação ambiental dessas áreas.  

As informações prestadas nesta pesquisa poderão contribuir para novas 

pesquisas relacionadas ao turismo em áreas protegidas, cabendo às futuras 

pesquisas, analisar o grau de satisfação dos visitantes e localidades do entorno 

no que tange ao desenvolvimento local e proteção dos Parques contemplados 

pelos programas.  

Referências 

BAHIA, Mirleide Chaar; SAMPAIO, Tânia Mara V. A Sustentabilidade e o 
Lazer em Unidades de Conservação. Trajetória Histórica e Reflexões 
Contemporâneas. Disponível em: 
<http://artigocientifico.uol.com.br/acervo/4/51/tpl_1975.html>. Acesso em: 24 
mar. 2013. 

BARRERA, Constanza; BAHAMONDES, Romina. Turismo Sostenible: 
Importancia en el cuidado del medio ambiente. Revista Interamericana De 
Ambiente Y Turismo. V. 8, n. 1, p.50-56, 2012. 

BLANGY, Sylvie; WOOD, Megan Epler. Desenvolvimento e implementação de 
diretrizes ecoturísticas para áreas naturais e comunidades vizinhas. In: 
LINDBERG, Kreg; HAWKINS, Donald E. (orgs). Ecoturismo, um guia para 
planejamento e gestão. 4ª ed. São Paulo: Senac, 2002 p. 57-91. 

BOO, Elizabeth. O planejamento ecoturístico para áreas protegidas. In: 
LINDBERG, Kreg; HAWKINS, Donald E. (orgs). Ecoturismo, um guia para 
planejamento e gestão. 4ª ed. São Paulo: Senac, 2002 p. 31-55. 

BRASIL. Presidência da República. Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. 
Acesso em: 08 ago. 2013. 

BRASIL. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Ministério 
do Meio Ambiente. Crescimento da Visitação nas Unidades de 
Conservação Federais. Disponível em: 
<http://www.ICMBIO.gov.br/portal/images/CRESCIMENTO%20VISITA%C3%87
%C3%83O.pdf>. Acesso em: 10 ago. 2013.  

BRASIL. Diretrizes para Visitação em Unidades de Conservação. Ministério 
do Meio Ambiente. Brasília, 2006. Disponível em: 
http://arquivo.rosana.unesp.br/docentes/fernando/ECO%20I/Diretrizes%20para
%20Visitacao%20em%20Unidades%20de%20Conservacao.pdf>. Acesso em: 
4 ago. 2013. 



20 
 

BRASIL. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Ministério 
do Meio Ambiente. Estruturação de Unidades de Conservação. Disponível 
em: <http://www.ICMBIO.gov.br/portal/o-que-fazemos/visitacao/estruturacao-
de-unidades-de-conservacao.html>. Acesso em: 17 out. 2013. 

BRASIL. Ministério do Turismo. Governo Federal. Fomento ao turismo em 
Parques Nacionais e Entorno: Manual de orientações metodológicas. 
Disponível em: 
<http://www.turismo.gov.br/turismo/o_ministerio/publicacoes/downloads_public
acoes/Manual_Orientacoes_Metodologicas_Fomento_ao_Turismo_em_Parque
s_e_Entorno.pdf>. Acesso em: 06 jul. 2013. 

BRASIL. Presidência da República. Lei nº 6.938, de 31 de Agosto de 1981. 
Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm>. Acesso em: 08 ago. 2013. 

BRASIL. Presidência da República. Lei nº 7.735, de 22 de fevereiro de 
1989. Dispõe sobre a extinção de órgão e de entidade autárquica, cria o 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7735.htm >. Acesso 
em: 14 ago. 2013. 

BRASIL. Presidência da República. Lei nº 9.795, de 27 de abril de 
1999. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de 
Educação Ambiental. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7735.htm >. Acesso em: 14 ago. 
2013. 

BRASIL. Presidência da República.  Lei nº 9.985, de 18 de Julho de 2000. 
Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, 
institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9985.htm>. 
Acesso em: 14 ago. 2013 

BRASIL. Presidência da República.  Lei nº 11.516, de 28 de Agosto de 2007. 
Dispõe sobre a criação do Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2007/lei/l11516.htm>. Acesso em: 14 ago. 2013. 

BRASIL. Programa de Turismo nos Parques. Brasília, 2008. Disponível em: 
<http://www.ICMBIO.gov.br/portal/images/stories/o-que-
fazemos/revistafinal.pdf>. Acesso em: 4 ago. 2013. 

BRASIL. Presidência da República. Lei nº 9.795, de 27 Abril de 1999. 
Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. 
Acesso em: 08 ago. 2013.   

COSTA, Patrícia Côrtes. Unidades de Conservação: Matéria-Prima do 
Ecoturismo. São Paulo: Aleph, 2002. (Série Turismo). 



21 
 

CURY, Mauro José Ferreira. Lazer em Parques Nacionais. In: TRIGO, Luiz 
Gonzaga Godói (Editor). Análises Regionais e Globais do Turismo 
Brasileiro. São Paulo: Roca, 2005. p. 567-575. 

DIAS, Reinaldo. Turismo Sustentável e Meio Ambiente. São Paulo: Atlas, 
2012. 

DOUROJEANNI, Marc. Parques e desenvolvimento turístico. Disponível em: 
<http://www.oeco.org.br/marc-dourojeanni/24837-areas-protegidas-e-
desenvolvimento-turistico>. Acesso em: 01 out. 2013. 

FERRETTI, E. R. Turismo e meio ambiente: uma abordagem integrada. 
São Paulo: Roca, 2002. 

GRANDELLE, Renato. Brasil tem perda bilionária em setor turístico. 
Disponível em: < http://oglobo.globo.com/ciencia/brasil-tem-perda-bilionaria-em-
setor-turistico-9021526 >. Acesso em: 12 out. 2013. 

GRANDELLE, Renato. Parques nacionais oferecem natureza para 
poucos. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/ciencia/parques-nacionais-
oferecem-natureza-para-poucos-9020694?topico=parques-nacionais>. Acesso 
em: 12 out. 2013. 

ICMBIO. Visitação nos Parques Nacionais: 2012. [mensagem pessoal] 
Mensagem recebida por: <ffernanda.souza@hotmail.com>. em: 19 set. 2013. 

ICMBIO. Visitação nos Parques Nacionais 2006-2013. Disponível em: 
<http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/o-que-
fazemos/Numeros_Visita%C3%A7%C3%A3o_UCs_2006_a_2013.pdf.> 
Acesso em: 19 fev. 2014.  

LIMA, Maria Lúcia Costa. (Eco)turismo em Unidades de Conservação. In: 
RODRIGUES, Adyr Balastreri (org.). Ecoturismo no Brasil possibilidades e 
limites. São Paulo: Contexto, 2013. P. 71-87.  

MAGRO, Tereza Cristina; VIEIRA, Valéria M. F. Uso Público no Parque 
Nacional do Itatiaia. Parte I: Caracterização do Uso Público. In: Parque 
Nacional do Itatiaia. Cadernos para o desenvolvimento sustentável. Rio de 
Janeiro: FBDS, 2000. Disponível em: <http://fbds.org.br/IMG/doc-15.pdf>. 
Acesso em: 24 mar. 2013. 

MENDONÇA, Rita. Turismo ou Meio Ambiente: Uma Falsa Oposição? In: 
LEMOS, Amália (Org.). Turismo e Impactos Socioambientais. 3ª Ed. São 
Paulo: Hucitec, 2001. p.19-25.  

MINISTÉRIO DO TURISMO. Programa Turismo nos Parques. [mensagem 
pessoal] Mensagem recebida por: 
<http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema/Pedido/DetalhePedido.aspx?id
=6jDRhliCPCA=> em 14 out. 2013. 

MINISTÉRIO DO TURISMO; MINISTÉRIO DO MAEIO AMBIENTE. Projeto 
Parques da Copa. Disponível em: 



22 
 

<http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/comunicacao/chapa.pdf>. 
Acesso em: 12 nov. 2013. 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Programa Turismo nos Parques. 
[mensagem pessoal] Mensagem recebida por: 
<ffernanda.souza@hotmail.com> em: 29 out. 2013. 

MOGI DAS CRUZES. Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Instituto 
Ecofuturo. Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Francisco 
Affonso de Mello “Chiquinho Veríssimo”. Mogi das Cruzes: Instituto Ecofuturo, 
2011. Disponível em: 
<http://www.bibliotecavirtualecofuturo.org.br/upload/i41/i41_PARTE-
1_ba69e69f093015f294ac662d8e37f047.pdf> Acesso em: 12 mai. 2013. 

NOGUEIRA, Silvia Maria Bellato. Planejamento do ecoturismo em unidades de 
conservação no Brasil. In: TELES, Reinaldo Miranda de Sá (Org.). Turismo e 
Meio Ambiente. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. (Coleção Eduardo Sanovicz de 
Turismo) p. 87-130. 

SANTOS, Rodrigo Amado Dos et al. A relação da atividade turística como o 
meio ambiente. Revista Científica Eletrônica de Turismo, Garça, v. 13, n. , 
p.1-6, 13 jun. 2010. Semestral. Disponível em: 
<http://faef.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/LGM012wmMEy
AwSb_2013-5-23-12-28-27.pdf>. Acesso em: 14 abr. 2013. 

SOLDATELI, Márcio. Impactos Ambientais Negativos no Contexto do Turismo 
de Natureza. In: TRIGO, Luiz Gonzaga Godói (Editor). Análises Regionais e 
Globais do Turismo Brasileiro. São Paulo: Roca, 2005. p. 517-535. 

TAKAHASHI, Leide. Uso Público em Unidades de Conservação. Curitiba, 
PR: Fundação O Boticário de Proteção À Natureza, Ano 02, n.02 out. 2004. 
(Cadernos de Conservação). 

TELES, Reinaldo Miranda de Sá; LIMA, Thalita Campos. Gestão participativa 
em unidades de conservação: desenvolvimento de um método de avaliação de 
conselhos gestores. In: TELES, Reinaldo Miranda de Sá (Org.). Turismo e 
Meio Ambiente. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. (Coleção Eduardo Sanovicz de 
Turismo) p.133-144. 

TELES, Reinaldo Miranda de Sá; MATHEUS, Fabrício Scarpeta. Manejo de 
visitantes em áreas naturais. In: TELES, Reinaldo Miranda de Sá 
(Org.). Turismo e Meio Ambiente. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. (Coleção 
Eduardo Sanovicz de Turismo) p.147-182. 

SASSINE, Vinicius. ICMBIO admite dificuldade de acesso às unidades. 
Disponível em: <http://oglobo.globo.com/ciencia/ICMBIO-admite-dificuldade-de-
acesso-as-unidades-9079292?topico=parques-nacionais>. Acesso em: 12 out. 
2013. 

 


