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Porque o Semeia escolheu este material?

Um estudo acadêmico feito em parques nacionais no Brasil e nos Estados Unidos (EUA) buscou
avaliar as estratégias de gestão e o efeito do uso público em parques nesses dois países. Os
resultados indicam que em 92% dos parques a biodiversidade e os recursos naturais estão sendo
mantidos com o turismo praticado atualmente.
A análise mostra ainda que o uso público contribui para a educação ambiental dos visitantes. Entre
os gestores entrevistados, 75% enxergam o turismo como elemento importante para a operação e
manutenção dos parques nacionais. Nota-se também que a visitação nesses espaços ajuda na
diminuição de atividades ilegais dentro dos parques, como caça, desmatamento e incêndios.
Tais resultados corroboram nossas crenças a respeito do uso dos parques como vetores da
conservação da natureza e também da geração de oportunidades de emprego, renda, lazer e saúde
para a sociedade.
Acreditamos na importância de divulgar dados e informações que abordem essa relação virtuosa.
Por isso, elaboramos este material em conjunto com o autor do estudo, Leandro Fontoura, professor
da faculdade de Turismo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.
Encorajamos os leitores a entrarem em contato conosco e com o autor para compartilharem suas
impressões sobre este material, de modo que possamos aprimorar continuamente o nível do debate
proposto. Além disso, estamos abertos a divulgar iniciativas como esta. Se você possui materiais
interessantes relacionados a uso público e conservação em parques, também incentivamos seu
contato.
Por último, deixamos nosso agradecimento ao Professor Leandro Fontoura pela disponibilidade em
compartilhar informações, conhecimento e experiência.

****
O estudo apresentado é resultado da tese de doutorado do professor da faculdade de Turismo da
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Leandro Fontoura. Desenvolvida no Brasil e nos EUA,
a pesquisa teve como foco os parques nacionais do Estado do Rio de Janeiro e do Estado de
Maryland.
No estudo, foi utilizado o método RAPPAM (Avaliação Rápida e Priorização da Gestão de Áreas
Protegidas), desenvolvido pela WWF e já bastante testado em outros trabalhos. Além disso, a
metodologia aplicada contou com um aspecto inovador: foi adicionado um bloco dedicado
exclusivamente ao tema do uso público, com o objetivo de aprofundar as questões referentes ao
turismo e sua relação com a conservação da biodiversidade nos parques nacionais. A pesquisa
também identificou as principais pressões e ameaças aos espaços estudados, sendo possível indicar
pontos fortes e pontos fracos do manejo.
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Great Falls Park, um dos sete parques americanos analisados no estudo

Os parques analisados nos Estados Unidos, administrados pelo Serviço Nacional de Parques, foram:
Rock Creek Park, Great Falls Park, Harpers Ferry National Historical Park, Chesapeake and Ohio
Canal National Historical Park, Assateague Island National Seashore, Prince William Forest Park e
Catoctin Mountain Park.
Já os parques brasileiros que atenderam aos pressupostos da pesquisa foram: Parque Nacional da
Tijuca, Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Parque Nacional do Itatiaia, Parque Nacional da
Restinga de Jurubatiba e Parque Nacional da Serra da Bocaina. Essas áreas estão situadas na Região
Administrativa CR-8, sob administração do Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio).

Uso Público e Conservação da Biodiversidade
Os resultados da pesquisa mostram que, para 92% dos gestores dos parques, a biodiversidade e as
características naturais estão sendo mantidas com o nível atual de uso público. No total, 83% dos
parques relatam que o turismo contribui para a educação ambiental dos visitantes, além de ser um
benefício econômico para operação e manutenção em 75% dos parques.
O estudo informa ainda que o turismo também diminui atividades ilegais, como caça,
desmatamento e ocorrência de incêndios em 60% dos parques brasileiros e 43% dos parques
americanos. Nos Estados Unidos a caça é regulamentada e controlada pelo Estado, havendo uma
diferenciação clara para designar caça legal (hunting) e a caça ilegal (poaching), por isso, é
considerada a hipótese de que o menor índice de interferência do turismo no combate a atividades
ilegais nos EUA se deve ao elevado número de funcionários dos parques envolvidos diretamente
em atividades de fiscalização.
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Conservação da Biodiversidade – A importância biológica
Com relação aos níveis de biodiversidade, destaca-se que todos os parques pesquisados nos EUA e
no Brasil declaram possuir altos níveis de biodiversidade (em comparação com a região e outras
áreas protegidas do sistema). Quando questionados sobre endemismos nos parques (espécies que
existem apenas na região do parque), 58% dos gestores dos parques americanos afirmam ter altos
níveis, ao passo que 80% dos parques analisados no Brasil declaram altos níveis de endemismo.

Parque Nacional da Serra dos Órgãos: todos os parques do estudo declaram possuir altos índices de biodiversidade

Os dados referentes à biodiversidade e importância biológica confirmam a relevância dos parques
para a proteção de espécies e salvaguarda da diversidade nos dois países (HOCKINGS et al., 2000;
HOCKINGS, 2003).
Segundo Ervin (2003), as áreas protegidas que exercem uma função crítica na paisagem incluem
áreas de importante valor na alimentação, reprodução e migração de espécies, cuja existência seria
ameaçada por qualquer mudança em tais áreas. Nesse sentido, 92% dos parques analisados no
Brasil e EUA acreditam exercer uma função crítica na paisagem, por abrigar uma parcela
representativa da biodiversidade e contribuir significativamente para a representatividade do
sistema de unidades de conservação (UC). Para 75% dos casos, os parques sustentam populações
mínimas de espécies-chave.
Há, entretanto, certa divergência nas respostas entre os parques brasileiros e americanos no que
se refere à coerência da diversidade estrutural. Para Ervin (2003), a diversidade estrutural é o
conjunto e a configuração das espécies, dos elementos e dos ecossistemas da paisagem. Para
quatro dos cinco parques no Estado do Rio de Janeiro, a diversidade é coerente com o histórico, ou
seja, os ecossistemas e a diversidade das espécies vêm sendo mantidos mesmo depois de processos
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de urbanização ou crescimento industrial. A exceção foi o Parque Nacional da Tijuca, que possui
parte de seu território composto de floresta secundária, recuperada no século XIX. Já em 57% dos
parques americanos, a diversidade é incoerente, fator provavelmente explicado pelo alto
desenvolvimento da região, que modificou sensivelmente a paisagem e os recursos naturais ao
longo dos anos. Ressalta-se que os parques americanos estudados estão localizados em uma área
de intensa urbanização, ocupada, desenvolvida e fortemente antropizada ao longo de 200 anos.
Todos os parques brasileiros e 71% dos parques americanos declaram possuir em sua área
ecossistemas que têm diminuído consideravelmente nas últimas décadas, ao passo que 92% dos
parques brasileiros e americanos afirmam conservar a completa diversidade de processos naturais.
Conservar esses processos naturais é especialmente importante para os parques nacionais do Rio
de Janeiro, principalmente se forem considerados eventos aleatórios extremos, como as fortes
chuvas que atingiram a região serrana do estado em 2011, causando centenas de mortes e prejuízos
materiais. Diferentes estudos demonstraram a relação direta dos eventos extremos com os serviços
ambientais, comprovando que as unidades de conservação assumem papel positivo e muito
importante na recuperação dos ambientes afetados, gerando benefícios não apenas para fauna e
flora, mas para a toda população, afinal, um ambiente bem conservado sofre menos impactos e se
recupera mais rápido (MMA, 2011; GRAEF et al. 2011).
As informações referentes à importância biológica estão apresentadas na tabela abaixo, que mostra
as diferenças e semelhanças entre os parques nacionais brasileiros e americanos.
Entenda a tabela interpretando a escala que varia entre "W-" (deficiência assinalada por 80% ou
mais dos parques), "W" (problema assinalado por 60% a 80%), traço "-" (que não configura
vantagem ou desvantagem), "S" (vantagem presente em 60% a 80% dos casos) e "S+" (vantagem
presente em mais de 80% dos casos).
Importância Biológica

EUA

BRA

A

O parque possui um número relativamente alto de espécies raras,
S
ameaçadas ou sob ameaça.

S+

B

O parque tem níveis relativamente altos de biodiversidade.

S+

S+

C

O parque possui um nível relativamente alto de endemismo.

-

S+

D

O parque exerce uma função crítica na paisagem.

S+

S+

E

O parque contém a diversidade completa de plantas e animais.

S+

S+

F

O parque contribui significativamente à representatividade do
S+
sistema de Áreas Protegidas (AP).

S+

G

O parque sustenta populações mínimas viáveis de espécies-chave.

S

S+

H

A diversidade estrutural do parque é coerente com as normas
históricas.

S+
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I

O parque inclui os ecossistemas cuja abrangência tem diminuído
S
bastante.

S+

J

O parque conserva uma diversidade completa de processos naturais
S+
e regimes de distúrbio.

S+

Aspectos analisados quanto ao Uso Público – A importância do Turismo
As perguntas relacionadas ao uso público no parque foram projetadas com objetivos de
entendimento e avaliação das áreas protegidas. A primeira questão relaciona-se com o
monitoramento dos visitantes sobre as características naturais do parque e os resultados mostram
que apenas 40% dos parques brasileiros e 57% dos parques americanos monitoram os impactos
dos visitantes. Esses dados evidenciam que o monitoramento dos impactos do turismo não é uma
prioridade, ou que, na percepção dos órgãos gestores, os visitantes não causam impactos
importantes. Se a segunda alternativa for verdadeira, pode-se assumir que a administração dos
visitantes nos parques é realizada com sucesso ou que o número de visitantes não é significativo
ao ponto de causar impactos expressivos.

Equipe do Parque Nacional de Jurubatiba que colaborou com o estudo: Leandro Fontoura, Marcos César dos
Santos, Cristiane Figueiredo e Marcelo Pessanha (da esq. para dir.)

Apesar do baixo índice de monitoramento dos visitantes, 86% dos parques dos EUA e 100% dos
parques do Brasil afirmam que os recursos naturais e as características dos parques (incluindo a
biodiversidade) estão sendo mantidos com o atual nível de uso público. Isso mostra que o turismo
não é um fator degradante da biodiversidade nos parques. Então, mesmo com baixo índice de
monitoramento, há uma clara sensação de conservação da diversidade biológica,
independentemente do número de visitantes dos parques. É preciso ressaltar ainda que apenas
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uma pequena parcela do território é destinada ao uso público (em torno de 5%), enquanto a maior
parte é inacessível à população.
Quando questionados sobre a capacidade dos funcionários de limitar o número de visitantes para
manter a biodiversidade e as características ambientais do parque, 86% dos gestores dos parques
dos EUA afirmam possuir a prerrogativa de limitação de pessoas enquanto apenas 40% dos gestores
de parques brasileiros fizeram a mesma afirmação, demonstrando que no Brasil: a) o turismo não
tem recebido atenção e os gestores creem ser desnecessário limitar os visitantes; b) as atividades
praticadas pelos visitantes não representam ameaças para a integridade do ambiente, portanto
não seria preciso limitar visitantes; c) os gestores não controlam nem conseguem limitar o número
de visitantes nos parques.
Com relação à infraestrutura para visitação, foi elaborada uma pergunta para verificar se as
estruturas de turismo estavam em nível de desenvolvimento incompatível com uma área natural
protegida com objetivos de conservação da natureza. Nesse sentido, 75% dos parques apontam
que não existe desenvolvimento excessivo com relação às infraestruturas de turismo. Esse dado
reflete a possível integração de tais infraestruturas na paisagem dos parques, onde os usuários não
têm a sensação de um local demasiadamente antropizado para recepção dos visitantes.

Parque Nacional do Itatiaia e parte da equipe que colaborou com o estudo: Luiz Sérgio Sarahyba,
Leonardo T.S. Cândido e Leandro Fontoura (da esq. para a dir.)

Também foi analisado se os funcionários dos parques avaliam a satisfação dos visitantes. Nesse
item, pode-se verificar uma diferença significativa de procedimento de gestão do uso público, uma
vez que 86% dos parques americanos afirmam avaliar a satisfação dos visitantes, ao passo que
apenas 20% dos parques brasileiros possuem alguma ferramenta de avaliação desse indicador. No
caso brasileiro, esse baixo índice pode indicar que o orçamento seja insuficiente para a gestão dos
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parques, inviabilizando ações de avaliação da satisfação dos visitantes. Outra possibilidade é que o
índice reflita a orientação política prioritária para ações de preservação em detrimento das
atividades de uso público.
Como se sabe, é comum atribuir ao uso público a responsabilidade de incremento na educação
ambiental dos visitantes (TAKAHASHI, 1998; RODRIGUES, 2009). Na pesquisa realizada isso pôde
ser verificado em 86% dos parques dos EUA e 80% dos parques no Brasil, o que indica uma forte
relação entre a educação ambiental e o turismo praticado nos parques nacionais.
Para 71% dos parques nos EUA e 80% dos parques brasileiros, o turismo é um benefício econômico
para a operação e manutenção da unidade, dados que mostram a importância do turismo também
para auxiliar a operacionalização do sistema de áreas protegidas. No Brasil, isso é ainda mais
relevante, tendo em vista que os recursos arrecadados com a venda de ingressos e a concessão de
serviços de apoio à visitação beneficiam não apenas o parque, mas também o conjunto de unidades
de conservação pertencentes ao sistema, pois os recursos vão para um fundo comum que
beneficiam todas as outras UC.

Escritório de Assuntos Internacionais do Serviço Nacional de Parques americano e parte da equipe que
colaborou com o estudo: Linda Bennett, Jonathan Putnam e Leandro Fontoura

E 60% dos parques brasileiros e 43% dos parques americanos declaram que o turismo ajuda na
diminuição de atividades ilegais nos parques, como caça, desmatamento e incêndios. Esse dado é
importante se conjugado com informações relativas à perda de biodiversidade, ou seja, além de
não trazer prejuízo aos recursos naturais, o turismo pode ser uma importante ferramenta de
conservação.
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A última questão envolvendo turismo se relaciona ao atendimento das necessidades de pesquisa
do parque envolvendo uso público. Dados mostram que 57% dos parques americanos e 80% dos
parques brasileiros consideram que as pesquisas sobre o uso público são insuficientes e não
atendem às suas necessidades. Isso demonstra a demanda por mais pesquisas envolvendo a relação
do homem com o meio ambiente no âmbito dos parques nacionais.
A pesquisa indica ainda que os parques nacionais também parecem ser reconhecidos como um
benefício para as comunidades do entorno. Com relação aos parques americanos, há unanimidade
nesse quesito e todos os gestores afirmam que a comunidade se sente beneficiada pelo parque. No
Brasil, o mesmo não acontece. Entretanto, 80% dos parques estudados declaram que as
comunidades do entorno consideram o parque um benefício.
A unanimidade desse reconhecimento da população nos parques americanos pode ser em parte
explicada pelas circunstâncias em que os parques analisados foram criados: uma época de crise
econômica e social (após a quebra da bolsa de Nova York em 1929), quando as áreas de lazer e
bem-estar foram instituídas para melhorar a qualidade de vida das comunidades e oferecer
alternativas econômicas e de geração de empregos. Além disso, as comunidades geralmente
reconhecem os benefícios de morar próximo a essas áreas e entendem a visitação como uma
oportunidade de renda na oferta de serviços relacionados ao turismo.
No caso dos parques brasileiros, há um conflito histórico entre a implantação de parques e a
presença de comunidades locais (DIEGUES, 2001). Nos parques do Rio de Janeiro, há registros
dessas situações no Parnaso (Bairros Bonfim e Jacó), Itatiaia (com as pousadas e antigos moradores
do parque), Tijuca (com as favelas e intensa urbanização), Jurubatiba (com fazendas de coco e
moradores de Macaé) e Bocaina (com fazendeiros e a comunidade de Trindade). No Brasil, esse
problema é importante e recorrente e todos os parques nacionais apresentam problemas de
regularização fundiária (ROCHA et al. 2010; DRUMMOND, 1997).
Entenda a tabela interpretando a escala que vai de "W-" (deficiência assinalada por 80% ou mais
dos parques), "W" (problema assinalado por 60% a 80%), traço "-" (que não configura vantagem ou
desvantagem), "S" (vantagem presente em 60% a 80% dos casos) e "S+" (vantagem presente em
mais de 80% dos casos).

Importância do Turismo

EUA

BRA

A

Funcionários do parque monitoram o impacto dos visitantes sobre
as características naturais do parque.

W

B

Os recursos naturais e as características do parque (incluindo a
biodiversidade) estão sendo mantidos com o atual nível de uso S+
público.

S+

Funcionários do parque têm a capacidade de limitar o número de
visitantes, se necessário, para manter as características naturais e S+
ambientais (incluindo a biodiversidade).

W

C
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D

Considerando-se o propósito de parques nacionais para a
conservação da natureza e o uso da população, o parque é muito S+
desenvolvido em infraestrutura para os visitantes.

S

E

Funcionários do parque avaliam o nível de satisfação dos visitantes. S+

W-

F

Turismo no parque contribui para a educação ambiental dos
S+
visitantes.

S+

G

As comunidades do entorno consideram o parque um benefício.

S+

H

Turismo é um benefício econômico para operação e manutenção
S
do parque.

S+

I

Turismo diminui atividades ilegais no parque, como caça,
desmatamento e incêndios

S

J

Pesquisas relacionadas ao turismo são condizentes com as
necessidades do parque.

-

S+

Tabela. "W-" (deficiência assinalada por 80% ou mais dos parques), "W" (problema assinalado por
60% a 80%), traço "-" (que não configura vantagem ou desvantagem), "S" (força presente em 60%
a 80% dos casos) e "S+" (vantagem presente em mais de 80% dos casos).

Conclusão
Com base nessas análises, a partir da perspectiva dos gestores, o que se pode concluir é:
1)

2)

3)

4)
5)
6)

A importância do turismo nos parques nacionais brasileiros está fortemente
ligada à importância biológica. Ou seja, o turismo depende da qualidade da
conservação da biodiversidade no Brasil.
A conservação da biodiversidade nos parques brasileiros e americanos não
depende do número de visitantes. Isso mostra que ações de manejo do uso
público são eficazes para conciliar conservação e turismo.
A vulnerabilidade dos parques brasileiros é inversamente proporcional à
importância do turismo. Verifica-se que a presença de visitantes contribui para
a redução de atividades ilegais.
O turismo contribui para a educação ambiental dos visitantes nos parques.
Em ambos os países, os parques mostram indicativos de geração de benefícios
econômicos, empregos e contam com a aprovação das comunidades.
A realização de pesquisas, especialmente relacionadas ao turismo, é
insuficiente, sendo necessários maiores esforços de pesquisa sobre o uso
público nos parques.

Esse estudo testou e confirmou a hipótese de que o uso público bem administrado não possui
efeitos negativos para a conservação da biodiversidade em parques nacionais.
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Ainda em relação ao turismo, os parques brasileiros demonstraram que os principais problemas a
serem resolvidos referem-se ao monitoramento, à capacidade de limitação dos visitantes e a
melhorias na infraestrutura para a visitação.
O turismo não demonstrou ser uma ameaça importante para a biodiversidade, entretanto, faz-se
necessário o correto gerenciamento do uso público para evitar possíveis impactos negativos.
Finalmente, demonstrou-se que há espaço para o incremento no número de visitantes nos parques
brasileiros, sem comprometer a conservação da biodiversidade, e que, se os parques fossem
adequadamente estruturados para o turismo, haveria uma maior integração dos diversos setores
econômicos interligados, contribuindo para aumentar o dinamismo regional, gerar empregos e
possibilitar benefícios econômicos, ambientais e sociais.
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