
A Visitação como 
estratégia de 
fortalecimento da gestão 



Lei do SNUC 

•  Art. 11. O 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. 



Visitação em Parques 

•  Interpretação “tradicional” é que a visitação é 
“secundária”, listada apenas como uma das atividades 
POSSÍVEIS. 

•  Art. 11. O 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. 



Visitação em Parques 

•  Art. 11. O 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. 

•  E o que é a beleza? 
Beleza é uma característica de uma pessoa, animal, 
lugar, objeto ou ideia que oferece uma 
experiência perceptual de prazer ou satisfação* 
*Dicionário Oxford 



Paradigma do topo da pirâmide 

Uso Público 

Plano de Manejo 

Regularização fundiária 

Conselho 

Gestão da Pesquisa 

Proteção 



Paradigma do topo da pirâmide 

• Programa ARPA 

• Estágio I de implementação: plano de manejo, conselho 
gestor e gestão participativa, aquisição de terras 
privadas e plano de proteção  
•  Estágio II:  são passíveis de apoio também pesquisa e 
monitoramento 
 
•  Técnica do Funbio em apresentação do Programa em 
Brasilia: 
• “O Programa não contempla a gestão do uso público” 
 



Paradigma do topo da pirâmide 

Programa de Biodiversidade do PPA 2012-2015 
 

•   Estágio I: Elaborar plano de manejo, instalar 
conselho, alocar equipe mínima e equipamento 
básico; 
•  Estágio II: Instalar infraestrutura de administração e 
gestão e alocar equipe; 
• Estágio III: Instalação de posto de fiscalização e 
apoio; sinalização e realização de levantamento 
fundiário; 
•   Estágio IV: Instalação de centro de uso múltiplo; 
centro de visitantes para Parques com visitação 
elevada e demarcação física dos limites 

 



Paradigma do topo da pirâmide 

• Mandei uma mensagem falando que no Brasil se 
considera que o uso público é trabalhado na fase final 
de implementação da UC e perguntando se em outros 
países acontece o mesmo: 
 

• “I was trying to imagine how what you 
said could be like on the field: You 
create a park; People are aware and 
some of them flight to the area. When 
they knock at the park gate, what do 
you say? "Go back the park is not 
opened"? 

     
Josiane Gakou, Camarões 

• Well experienced from my work here in 
Sabah is the other way around...we 
have PA's that is planning for Eco-
tourism together with the other 
development in the PA's, so it does not 
have to be fully operational or fully 
implemented like in Brazil.  

  
Rashida Maqbool, Malásia 



Paradigma do topo da pirâmide 

• Mandei uma mensagem falando que no Brasil se 
considera que o uso público é trabalhado na fase final 
de implementação da UC e perguntando se em outros 
países acontece o mesmo: 
 

 “The park where our projects are based, gained the status of a national in 1970 
and in 1972, the tourism activities started before any research or proper 
conservation efforts. And in 1973, the first attempt to gorillas tourism was applied, 
what made the Kahuzi-Biega National Park the first PA where gorillas were first 
habituated to the human presence and the first where gorillas tourism started. 
Since then, tourism as all other departments like protection, community 
conservation, etc. go together  and none is on wait until one is solved.” 
 
Dominique Bikaba, Rep. Dem. Congo 
 



Indicadores de gestão do PARNA Serra dos 
Órgãos 
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Indicadores de gestão do PARNA Serra dos 
Órgãos 

• Índice de correlação de Pearson (r) e nível de significância (p) 

•  Fortalecimento da visitação está associado ao fortalecimento de outros 
aspectos da gestão 
•  Não necessariamente há relação de causa e efeito, mas estão 
associados, indicando que a gestão se fortalece como um todo 

Pesquisas Funcionários 
Funcionarios 

(sem UP) 
Autos de 
infração 

Orçament
o (R$) 

Visitante
s 

r 0.9418 0.9361 0.9617 0.7926 0.7690  
p < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 0.0062 0.0093  



Exemplos concretos 

•   Regularização fundiária de parte da fazenda Garrafão 
•   Na década de 1950 ia vencer o decreto de utilidade pública da 

área do Dedo de Deus 
•   Campanha dos montanhistas angariou fundos e pressionou a 

União, que desapropriou 168 ha da fazenda garrafão onde estavam 
as vias de escalada 

•  Restante da mesma fazenda não foi desapropriado, sendo loteado 
e até hoje ocupado por 46 casas de veraneio  

 
 



Exemplos concretos 

•  Sede Petrópolis 
• Porta de entrada da Travessia 
Petrópolis-Teresópolis em área não 
regularizada 
•  Existência do atrativo fez empresários e 
vizinhos se mobilizarem para construir 
uma portaria em parte de uma posse e 
ceder para o Parque 
•  A Prefeitura cedeu 2 guardas 
municipais, o controle se consolidou, 
foram contratados vigilantes, 
recepcionistas, cobrança de ingressos e 
brigadistas 
•  A demanda (30.000 visitantes/ano) 
justificou a compra de uma área para 
implantar a sede 

 
 



Exemplos concretos 

Sistema de trilhas e condutores facilitam e atraem 
pesquisas 
 



Estratégias de fortalecimento de gestão 

•  O Parque Nacional da Tijuca ,localizado no 
centro do Rio de Janeiro, recebeu 3,3 milhões 
de visitantes em 2016 

•  O PNT recebe turistas do mundo inteiro, mas 
também usuários da cidade 

•  A alta frequência de turistas e usuários gera 
uma série de oportunidades de fortalecimento 
de outras áreas da gestão 



Estratégias de fortalecimento de gestão 

•  Prever contrapartidas 
relacionadas a serviços 
concessionados 

•  Monitores ambientais 
•  Manejo de espécies invasoras 
•  Monitoramento de fauna 
•  Reforma e manutenção da 

sede 
•  Exposições interpretativas 
•  Programas de educação 

ambiental 
•  Projetos socioambientais em 

comunidades do entorno 



Estratégias de fortalecimento de gestão 

•  Aproximação com 
comunidades do entorno 

•  Capacitação e 
autorização para 
condutores locais 

•  Criação de circuitos de 
ecoturismo 



Estratégias de fortalecimento de gestão 

•  Visibilidade 
•  Atração de parceiros 

para pesquisa e manejo 
•  Associação de Amigos 

do Parque 
•  Projetos em parceria 
•  Propostas de patrocínio 



Estratégias de fortalecimento de gestão 

•  Programa de voluntariado 
•  Adoção de trilhas 
•  Atividades diárias  
•  Mutirões mensais 

•  “Estágio” de longa duração,  
•  Monitoramento da Visitação  
•  Brigada Voluntária. 

•  5.968 horas doadas em 2016 



Algumas conclusões 

•  O Uso público pode deve ser desenvolvido de forma 
crescente, junto com outras áreas de gestão, sendo uma 
estratégia para fortalecer e consolidar a UC 

•  Estrutura e os serviços voltados para o uso público 
reforçam também outras áreas da gestão 

• Fluxo de visitantes inibe atividades ilegais 

•  Visitação aumenta o engajamento da sociedade, o 
controle social e pressiona para melhoria das estruturas 

 
 




