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RESUMO 

Este trabalho de monografia busca discutir a questão da preservação dos espaços de 
áreas verdes em centros urbanos, sua utilização pela população local, e 
consequentemente sobre a relação desta mesma população com este ambiente 
natural. Para tal, foi escolhido como objeto de estudo o Parque Natural Municipal 
Morro da Manteigueira, localizado em Vila Velha, uma unidade de conservação que 
se encontra atualmente enfrentando desafios diversos em sua gestão, muitos deles 
relacionados a sua localização geográfica, isto é, o Parque está inserido em um bairro 
altamente urbanizado e que provoca algumas pressões sobre esta área de 
preservação. Como metodologia para a pesquisa, buscou-se analisar de maneira 
técnica as potencialidades e fragilidades do Parque Natural Municipal Morro da 
Manteigueira de forma a proporcionar uma visão holística da situação atual da área 
de estudo. Esta análise foi possível com a realização de visitas ao Parque que 
contaram com registros fotográficos para enriquecer o levantamento de dados e 
posteriormente, a elaboração do diagnóstico realizado. A análise revelou que o 
Parque apresenta muitas possibilidades e tem bastantes atributos cênicos que o 
valorizam e podem ser utilizados  para aproximar sua relação com a população e atrair 
mais visitantes, para que possa propagar a educação ambiental e trabalhar a 
sensibilização ecológica com seu público. De maneira geral, já existem algumas 
práticas de ecoturismo implantadas para este fim, porém, elas acontecem sem o 
planejamento necessário e esta atividade para prevenção de impactos negativos. 
Sobre as fragilidades que a UC apresenta atualmente, muitas delas podem ser 
analisadas sob a ótica da relação entre meio urbano x população x areas verdes, como 
a expansão urbana fazendo pressão nos limites da area. O Parque apresenta também 
fragilidades com relação a fiscalização e monitoramento do espaço de conservação. 
Todas as questões levantadas neste trabalho se apresentam como desafios a gestão 
desta unidade de conservação e merecem ser  revistas e estudadas criticamente a 
fim de se transformarem em soluções positivas para a UC, que muitas vezes se 
mostram como intervenções simples, de baixo custo e de pouco impacto, mas 
satisfatoriamente efetivas. Deste modo, espera-se que este trabalho possa promover 
a discussão e reflexão e a realização de novas e mais aprofundadas pesquisas sobre 
o tema. 

Palavras chave: unidades de conservação – urbanização - pressão antrópica. 

  



ABSTRACT 

This paper aims to discuss the preservation of green spaces in urban centers, their 
use by the local population, and linked to that, the existing relation between this very 
same population and this natural environment. For this purpose, the Parque Natural 
Municipal Morro da Manteigueira, located in the city of Vila Velha – state of Espírito 
Santo, Brazil, was chosen as the object of study, this conservation unit is facing several 
challenges in its management. Its location in a highly-urbanized neighborhood is 
causing some pressures on this area of preservation. As methodology for the research, 
it was sought to technically analyze the potentialities and weaknesses of the Parque 
Natural Municipal Morro da Manteigueira to provide a holistic view of the current 
situation of the study area. This analysis was possible due to some visits to the Park 
that had photographic records made to enrich the data collection and afterwards, 
contribute with the elaboration of a diagnosis. The analysis revealed that the Park 
delivers many possibilities and has enough scenic attributes that value it and can be 
used to bring closer its relationship with the population and attract more visitors, so 
that it can propagate environmental education, working to raise ecological awareness 
within its public. Overall, there are already some ecotourism practices implemented to 
cover this purpose, but they happen without the necessary planning to prevent the 
negative impacts that could come from this activity. Regarding the weaknesses that 
the conservation unit currently shows, many of them can be analyzed from the point of 
view of the relation between urban environment x population x green areas, such as 
urban sprawl pushing the boundaries of the area. The Park also shows some 
weaknesses in relation to inspection and monitoring of the conservation area. All the 
issues raised in this paper, present themselves as challenges for the management of 
this conservation unit, that deserves to be reviewed and critically studied to be 
transformed into positive solutions for the Park. Those solutions can often appear as 
simple, low cost and with few impacts, but that are satisfactorily effective. Thus, it is 
expected that this paper work can promote discussions and reflections and the 
realization of new and more in-depth researches on the presented theme. 

Keywords: conservation units – urbanization – anthropic pressures.  
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1 INTRODUÇÃO 

A proposta de pesquisa que aqui é apresentada busca discutir a questão da 

preservação dos espaços de áreas verdes em centros urbanos, sua forma de 

utilização pela população local e, consequentemente, sobre a relação desta mesma 

população e este ambiente natural. Procura também abordar as possibilidades e 

limitações da inclusão da atividade de Ecoturismo nestes espaços como uma solução 

integradora entre população e unidade de conservação de uma maneira que seja 

positiva, com ações que visem minimizar ou até mesmo evitar os possíveis impactos 

negativos que esta atividade pode vir a causar. 

Aliado a estas intenções, inserem-se as contribuições da Geografia para a gestão de 

áreas de conservação ambiental e para a área do Turismo, especialmente aquele 

realizado em Parques Naturais, uma vez que a ciência geográfica sempre esteve 

diretamente ligada à temática ambiental e é capaz de trabalhar tal questão de maneira 

holística, sendo este fato mais uma motivação para a realização de uma pesquisa 

neste campo de estudo.  

A temática ambiental por sua vez, inegavelmente tem estado em discussão 

permanente em diversos círculos da sociedade, como por exemplo, política, grupos 

ambientalistas, órgãos internacionais, mídia, escolas, etc. A degradação sofrida pelo 

ambiente natural e as consequências atuais e futuras dessa ação são os temas mais 

corriqueiros a serem abordados. 

Araujo (2007) defende essa preservação da biodiversidade natural como sendo um 

dos principais objetivos para criação de Unidades de Conservação (UC’s), sendo um 

refúgio para as espécies ameaçadas pela interferência humana na biodiversidade. O 

mesmo autor lista ainda as contribuições das UC’s para a sociedade, podendo citar 

como exemplo a preservação não apenas de espécies animais e vegetais e de seus 

habitats, mas também do patrimônio genético que pode ser útil em diversos campos 

de pesquisas, além de contribuir para a preservação da identidade cultural de 

populações tradicionais (ARAUJO, 2007 apud CIFUENTES, IZURIETA y FARIA, 

2000). 

A escolha do Parque Natural Municipal Morro da Manteigueira (PNMM) (figuras 01 e 

02) como objeto de estudo, deve-se não só a sua importância ambiental, mas 



11 
 

especialmente por sua localização geográfica, isto é, o Parque encontra-se 

circunscrito em uma área consideravelmente urbanizada no bairro Glória - município 

de Vila Velha, às margens do canal da baía de Vitória, na foz do rio Aribiri. A área do 

parque possui extensão de 168,30 hectares, abriga fragmentos da Mata Atlântica em 

diferentes níveis de regeneração, além de variada fauna como o caranguejo Uçá e o 

Sagüi-da-cara-branca - espécie endêmica (PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA 

VELHA, 2016). 

Considerando os objetivos deste trabalho e a extensão do Parque, optou-se por 

trabalhar somente com sua área de uso intensivo1, onde é permitida a visitação e 

prática turística nas trilhas interpretativas existentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Entrada do Parque, consideravelmente deteriorada. Fonte: Fotografia da autora, 2016. 

 

 

 
Figura 2: Área administrativa / Centro de Visitantes do Parque. Fonte: Fotografia da autora, 2016. 

                                                             
1 Área do PNMMM definida para a realização de atividades de educação ambiental e turísticas, sem 
prejuízo a preservação da unidade de conservação. No capítulo 03 deste trabalho, mais será falado 
sobre este tipo de zoneamento. 
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1.1 OBJETIVOS 

O objetivo geral deste trabalho pode ser definido como avaliação das potencialidades 

e fragilidades do Parque Natural Municipal Morro da Manteigueira – PNMMM, no 

Município de Vila Velha – ES. 

Neste contexto, podem ser traçados como objetivos específicos:  

• identificar os aspectos referentes à atividade turística e acesso público 

abordados no documento;  

• conhecer quais ações são empreendidas em relação ao recebimento e 

monitoramento de impactos dos visitantes;  

• avaliar se as proposições do Plano de Manejo sobre a infraestrutura turística 

são satisfatórias e/ou adequadas a realidade atual do Parque e;  

• analisar as áreas de uso intensivo das trilhas e áreas utilizadas atualmente para 

a prática do ecoturismo.  

 

1.2 PROCESSOS METODOLÓGICOS 

Buscou-se desenvolver um trabalho que se propõe a não só trazer uma análise mais 

técnica do objeto de estudo com - relação as suas potencialidades e fragilidades -, 

mas também de levantar reflexões críticas acerca da relevância da preservação de 

áreas naturais inseridas nos ambientes urbanos, pensando na possibilidade de 

proporcionar um ambiente de lazer e aprendizado para a população local.  

As etapas de construção deste trabalho podem ser divididas em três momentos 

distintos, sendo o primeiro deles o levantamento bibliográfico, no qual consistiu em 

procurar por apoio teórico de autores da Geografia e também de alguns 

pesquisadores do Turismo. Para o aporte técnico, foi realizada consulta a órgãos 

oficiais específicos, como por exemplo, consultas ao Ministério do Meio Ambiente 

(MMA) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA), além da leitura de Leis e Decretos ambientais vigentes na legislação 

brasileira. 

A segunda fase ocorreu por meio da coleta de dados e informações in loco. O primeiro 

contato realizado com os gestores do Parque ocorreu em ida a Secretaria de 

Desenvolvimento Sustentável (SEMDESU) da Prefeitura Municipal de Vila Velha 
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(PMVV), para protocolar documento contendo as intenções da pesquisa e pedindo 

liberação para realização da mesma. Depois deste procedimento, houve mais um 

retorno a SEMDESU para agendar a primeira visita ao Parque Natural Municipal Morro 

da Manteigueira. Ocorreram duas visitas a área de estudo, durante as quais foram 

realizados registros fotográficos do Parque e entrevistas com alguns funcionários do 

local, que proveram informações sobre a UC.  

A última fase foi a de consolidação das informações obtidas em campo em conjunto 

com a análise do Plano de Manejo do PNMMM, o que possibilitou a elaboração de um 

diagnóstico da situação atual da área de interesse, sendo abordadas as possibilidades 

de fragilidades da área, a questão implantação e desenvolvimento da prática de 

ecoturismo no Parque e por fim, a proposição de sugestões que pudessem contribuir 

de alguma maneira para a gestão do PNMMM, inclusive no que se refere a visitação 

turística, uma vez que essa, quando bem trabalhada promove o aumento do interesse 

da população pelo Parque, sem que esta atividade impacte negativamente na 

preservação do ecossistema local. 

A escolha pelo método de análise integrada das fragilidades e potencialidades do 

Parque Natural Municipal Morro da Manteigueira, foi guiada pela abordagem de 

Jurandyr Ross (2009) de que sociedade e natureza devem ser compreendidas através 

de uma perspectiva integradora, uma vez que possuem uma relação interconectada. 

O equilíbrio dinâmico da natureza defendido por este autor, passa pelo entendimento 

de que todas as forças atuantes na natureza exercem influência sobre ela, não sendo 

consideradas somente forças do meio físico-biótico, mas também todas as ações 

humanas no meio, fazendo-se necessário obter conhecimento tanto dos aspectos 

naturais, quanto das relações sociais e econômicas que afetam mutuamente 

determinado ambiente (ROSS, 2009). 

Levando em consideração os aspectos já apontados sobre o PNMMM de desafios de 

gestão devido a sua localização em um centro urbano, que o afetam direta e 

diariamente, uma abordagem integradora e que busca compreender holisticamente 

os processos se apresenta como ferramenta mais adequada para a realização 

satisfatória desta pesquisa. 
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O fluxograma apresentado a seguir (figura 03) ilustra de maneira resumida as etapas 

de pesquisa que foram efetuadas e descridas acima, como uma forma mais prática e 

clara para compreender os processos deste trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Fluxograma dos processos metodológicos implantados durante a realização da pesquisa. 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICO CONCEITUAIS 

 

2.1 A TEMÁTICA AMBIENTAL E A GEOGRAFIA 

A temática da preservação ambiental está em voga atualmente, sendo tema 

recorrente na mídia, produções científicas, movimentos sociais, entre outros. Não é 

incomum que grandes empresas patrocinem projetos ambientais e que façam uso do 

rótulo de ambientalmente responsáveis como marketing institucional, assim como 

governos, ao elaborarem políticas públicas que visem a conservação ambiental e o 

desenvolvimento sustentável, atendendo a pressões internacionais. Porém, tais 

práticas, junto as preocupações e pressões atuais de toda a sociedade com relação 

ao meio ambiente, são historicamente recentes. Levando isso em consideração, para 

iniciarmos a abordagem deste tema é preciso primeiramente conhecer quando é 

considerado o início desta ideologia atual, quais relações sócio-políticas contribuíram 

para esta mudança ideológica e qual o papel / contribuição da Geografia, enquanto 

ciência, para este tema.  

Neste contexto, o geógrafo Mendonça (2014) em sua obra Geografia e Meio 

Ambiente, trata do crescimento da temática ambiental e a evolução de sua abordagem 

dentro da Geografia. O autor alega que a acelerada degradação ambiental provocada 

pela forte industrialização nos últimos duzentos anos, especialmente nos países 

subdesenvolvimentistas, aliada a explosão demográfica ocorrida nos ambientes 

urbanos, provocou uma grande queda na qualidade de vida da população em 

diferentes aspectos, aí incluídos qualidade da água e do ar e alterações ecológicas 

consequentes de ações antrópicas como desmatamento, queimadas, poluição 

marinha, fluvial, etc., e que tal fato é contraditório, uma vez que estamos vivenciando 

importantes progressos na área da ciência e da tecnologia (MENDONÇA, op. cit.). 

Esta contradição da fala do autor nos remete ao questionamento sobre as formas que 

estes chamados avanços científicos e tecnológicos estão sendo realizados e o que é 

considerado como progresso pela sociedade moderna. Isto é, se existe conhecimento 

suficiente para ser usado em prol da natureza e da sociedade, ao mesmo tempo, por 

que ainda nos vemos enfrentando tantos desafios? Como este conhecimento está 

sendo usado e quem está sendo beneficiado por ele? Estas indagações não serão 
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aprofundadas neste trabalho, mas ainda assim são relevantes de serem 

mencionadas.  

Ainda sobre a questão ambiental, Mendonça (2014) defende que ela sempre esteve 

presente no campo científico, sendo tratada apenas de uma perspectiva diferente 

dependendo do momento histórico. Sobre a Geografia, o autor nos diz que:  

Os princípios básicos e os objetivos principais, assim como o objeto de estudo 
da geografia, desde sua origem como ciência, são de caráter eminentemente 
ambientalista. A geografia é, sem sombra de dúvida, a única ciência que 
desde sua formação se propôs o estudo da relação entre os homens e o meio 
natural do planeta – o meio ambiente atualmente em voga é propalado na 
perspectiva que engloba o meio natural e o social. (...). Contudo, não se 
pretende dizer que a geografia é a única ciência que sozinha consegue dar 
conta de toda a problemática que envolve o conhecimento do meio ambiente 
(MENDONÇA, 2014:22-23). 

Sobre este entendimento da Geografia como ciência integradora dos temas sociedade 

e natureza, Jurandy Ross (2009) faz a ressalva de que mesmo sendo parte do campo 

de estudo da ciência geográfica, a mesma ainda não conseguiu constituir “o modo de 

integrar satisfatoriamente os dois lados, sociedade e natureza” (ROSS, 2009:16), 

porém, ainda assim, afirma que a Geografia moderna é a que se encontra mais 

preparada para o estudo ambiental, devido ao seu método de trabalho e a quantidade 

de informações e dados que tem a sua disposição. 

Ross (op. cit.) discute o papel que o estudo das relações de sociedade x natureza tem 

para a produção de conhecimento transformador da realidade humana. Para tal, 

busca apoio nos trabalhos de Milton Santos (1988, 1996) para a compreensão dos 

conceitos de espaço, paisagem, configuração territorial e espaço total; conceitos que 

estão interligados e são inerentes a compreensão do objeto de estudo da Geografia. 

O autor enfatiza a complexidade da relação entre o social e o natural, pois são 

interdependentes, se afetam mutuamente, ou seja, não é possível desvencilhar o 

estudo dos fatores físico-bióticos dos econômicos, sociais e culturais, se há a intenção 

de compreender o espaço produzido em sua totalidade (ROSS, 2009). 

A complexidade dessa relação é destacada também por Coelho (2001) como uma 

questão problemática junto aos estudos sobre impactos ambientais, sobretudo em 

ambientes urbanos, pois para esta autora, mesmo o estudo da dualidade homem x 

natureza estando cada vez mais em voga nos dias atuais, os geógrafos ainda 

encontram-se divididos entre duas abordagens, nas quais “a geografia humana 



17 
 

permanece alheia à dinâmica da natureza, tanto quanto a geografia física à dinâmica 

da sociedade” (COELHO, 2001:19), concordando com o que foi discutido por Ross 

(2009), sobretudo sobre a necessidade e o desafio da geografia moderna de 

desenvolver uma teoria realmente e verdadeiramente integradora dos aspectos 

físicos, políticos, econômicos, sociais e culturais, formadores do espaço.  

A forma de se trabalhar a Geografia está em constante evolução, sofrendo 

interferência direta da transformação do pensamento humano e consequentemente, 

de seu comportamento no meio que produz e habita, uma vez que este é seu objeto 

de estudo.  

Matthews e Herbert (2008) defendem que os três conceitos chave da Geografia são 

“espaço”, “lugar” e “meio ambiente” e que, dependendo do momento histórico, um 

destes conceitos pode ter recebido maior ênfase de estudo do que outros, porém 

todos os três sempre estiveram presentes na análise do objeto de estudo desta 

ciência. Os autores pontuam ainda que a interpretação destes conceitos também 

sofreu alterações durante a história humana e que a “aceitação das ambiguidades no 

sentido da Geografia é em si mesma um atributo positivo que abre novas linhas de 

compreensão” [tradução livre] (MATTHEWS e HERBERT, 2008:16). 

Neste contexto, Mendonça (2014) divide a história do pensamento geográfico em dois 

grandes momentos, sendo que o primeiro vai da origem Geografia como ciência até 

meados dos anos 1950/60. Nesta primeira fase, os estudos geográficos são marcados 

pelo positivismo e o meio ambiente é entendido como a descrição física dos elementos 

naturais dos lugares, como por exemplo, a hidrografia, relevo, clima, fauna e flora, 

dissociados de qualquer atividade humana. Dois cientistas de destaque e influência 

deste período que podem ser citados são Humboldt e Ritter. Correntes de pensamento 

como o Determinismo (Ratzel) e o Possibilismo (La Blache) surgem, porém, a 

separação dos elementos físicos e humanos permanece. (MENDONÇA, 2014).  

O autor supracitado ressalta o trabalho de Reclus ainda no século XIX, que propunha 

“uma geografia de cunho ambientalista como a que se pretende produzir atualmente” 

(MENDONÇA, 2014:27), mas que não obteve aceitação até meados do século XX, 

quando sua obra foi reeditada. Já no segundo período tratado por este mesmo autor 

(meados dos anos 1950/60 até os dias atuais), a mudança de significado de meio 
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ambiente na abordagem geográfica tem ligação direta com as mudanças econômicas, 

sociais, políticas, científicas e tecnológicas ocorridas após a Segunda Guerra Mundial.  

Após o grande conflito nascem, de maneira gradual e lenta, algumas 
iniciativas na Europa e nos Estados Unidos com o objetivo de preservar o 
meio ambiente e garantir a paz como forma de relacionamento entre os 
homens. Estava criada a base para o nascimento dos movimentos ecológicos 
que também lutam pela paz a partir dos anos 50, tendo seu apogeu nos anos 
60 e 70. Pode-se dizer, em linhas gerais, que as primeiras grandes 
manifestações sociais relativas à preocupação com o meio ambiente foram 
estas decorrentes do pós-guerra (MENDONÇA, 2014:34). 

Assim, na década de 60 do século XX, as correntes geográficas contrárias ao 

positivismo ganharam força, especialmente nas ciências humanas. Na França, isto foi 

marcado pela publicação do livro A geografia serve antes de mais nada para fazer a 

guerra, de Yves Lacoste, obra que teve grande impacto nos trabalhos antes 

produzidos sob o rótulo de Geografia Física (MENDONÇA, 2014).  

Além da linha histórica acima traçada, é possivel citar outros momentos nos quais já 

se reconheciam preocupações a respeito dos impactos causados pelo homem no 

ambiente em que habitava. Santos (2004), por exemplo, relata que na Grécia Antiga 

já existia certa atenção quanto aos impactos ambientais nos centros urbanos, dando 

destaque aos trabalhos de Aristóteles, que traziam uma perspectiva holística sobre a 

natureza e as relações a ela inerentes. A autora também faz referência a Escola 

Francesa no século XVIII e sua contribuição para o planejamento das cidades com 

“propostas de planejamentos de recursos hídricos e saneamento, que enfatizavam a 

realação entre disponibilidade de água e preservação de mananciais” (SANTOS, 

2004:16). 

Outro exemplo vem de Matthews e Herbert (2008) que fazem referência a um trecho 

de uma publicação do geógrafo George Perkins Marsh, de 1864, na qual ele 

demonstra preocupação com danos irreparáveis que as ações humanas vinham 

causando em diferentes partes do globo, tornando a vida na Terra imprópria de 

maneira acelerada. 

Apesar da publicação acima citada ser do século XIX, é válido ressaltar a colocação 

de Santos (2004) de que até o final deste período, na Europa, eram poucos os que 

buscavam aliar a edificação de centros urbanos com a preservação ambiental. Esta 

autora concorda ainda com o apresentado anteriormente por Mendonça (2014) sobre 

a mudança de atitude na sociedade sobre sua relação com o meio ambiente após a 
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Segunda Guerra Mundial, que depois desse conflito o modelo de desenvolvimento 

estava pautado na produção econômica e consumo. Porém, a partir das décadas de 

1950-60 deu-se início a uma mudança coletiva de pensamento, a qual questionava 

como a questão ambiental estava sendo tratada até então pelos governos em seus 

planejamentos, trazendo a tona discussões, como por exemplo, sobre a necessidade 

de avaliar os impactos ambientais em grandes obras e de repensar o que era 

entendido como desenvolvimento, o que contribuiu para os movimentos 

ambientalistas que ganharam força na década seguinte (SANTOS, 2004).  

Em relação ao que estas mudanças representaram para a Geografia, Ross (2009) nos 

diz que aliado as discussões sobre a temática ambiental levantadas pela sociedade e 

pela comunidade científica, estão os avanços tecnológicos de sistemas de 

informações que emergiram a partir da década de 1970, o que trouxe novos recursos 

e novas demandas de pesquisas, o que fez com que a ciência deixasse de  

“ser apenas uma Geografia que fornesse informações e possibilita 
diagnósticos sociais, econômicos e da natureza, que continuam 
imprescindíveis, e passou a ser uma Geografia prospectiva, que permite 
projetar os rumos do futuro próximo e estabelecer um planejamento de uso 
dos recursos naturais no contexto do desenvolvimento sustentável 

econômico, social e ambiental”. (ROSS,  2009:201). 

Considerando todas estas colocações, partimos para uma análise que busca trazer 

apontamentos sobre as contribuições da Geografia para o planejamento da atividade 

turística, especialmente a realizada em ambientes de preservação ambiental, para 

que esta prática traga benefícios e não prejuízos ao ambiente em que irá ser inserida. 

 

2.1.1 Geografia e Turismo 

Como esforço de fazer uma aproximação teórica entre essas duas áreas do 

conhecimento, será feita uma breve argumentação entre a interdisciplinaridade do 

conhecimento e da complentaridade dos saberes que daí provém.  

Como uma estratégia para não extender o texto para além dos objetivos traçados 

neste trabalho, será dado enfoque especial para as relações entre Geografia x 

Homem e Meio Ambiente x Ecoturismo. Dando início a essa discussão, apresentamos 

a Cartografia Turística, que conforme apontado por Fernandes e Graça (2014), se 
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enquadra como um ramo da cartografia temática a medida em que apresenta a 

informação turística em forma gráfica, dando origem aos mapas turísticos.  

Os autores argumentam sobre a importância da cartografia não somente para os 

turistas, mas também para o planejador do turismo.  

“Assim, a Cartografia Turística apresenta-se como uma ferramenta para 
retratar o arranjo espacial, ou seja, a estrutura, a funcionalidade e a dinâmica 
do espaço geográfico de interesse turístico, por meio de documentos 
cartográficos que visem facilitar a tomada de decisão dos planejadores do 
turismo e do turista”. (FERNANDES e GRAÇA apud MARTINELLI e 

RIBEIRO, 1997; 2014:33). 

Essa ideia é corroborada por Duque e Mendes (2006), que trazem alguns exemplos 

de como a cartografia é utilizada durante as etapas de diagnóstico e prognóstico do 

planejamento da atividade turística, auxiliando para resultados mais eficazes. Durante 

o diagnóstico, informações relevantes podem ser levantadas pelo planejador, como 

dados referentes a situação da comunidade ao redor da area de interesse, 

contextualizando os estudos da area de interesse turístico, além disso, os mapas de 

topografia e geologia podem contribuir para identificar atrativos naturais em potencial 

e usos do solo e relevo. “O mapa geológico permite, também, explicar as causas da 

formação de grutas e localizar áreas com grandes potenciais para a existência de tais 

(...)”. (DUQUE e MENDES, 2006:79).  Ao final, as informações obtidas e agregadas, 

poderão ser empregadas para a construção de planos de ação e estratégias de 

prevenção / correção dos possíveis impactos negativos relacionados a atividade 

turística.  

Quanto ao turista, a cartografia tem como principal objetivo auxiliar para que este 

tenha uma visão geográfica geral da area, de forma que facilite a tomada de decisão 

sobre quais atividades realizar levando em consideração o tempo disponível. 

Entretanto, Fernandes e Graça (2014), fazem a ressalva de que o elaborador deste 

tipo de mapa deve sempre levar em consideração que o leitor, muitas vezes, pode ser 

leigo na utilização de mapas e por isso a comunicação cartográfica precisa ser clara 

e eficiente, assim como “a noção de escala, direção e posicionamento e uma 

simbologia capaz de ser assimilada são os requisitos essenciais para quaisquer 

mapas voltados para o turismo” (FERNANDES e GRAÇA, 2014:337). 

Em resumo, a cartografia pode se tornar uma grande aliada: a) para o turista, 

possibilitando uma visão ampla da área de interesse - inclusive em áreas de 
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preservação, através do mapeamento de trilhas ecológicas, por exemplo, e b) para o 

planejamento turístico, ajudando os gestores a compreender aspectos da atividade 

turística tais como, a dinâmica do espaço geográfico em que ela se insere e fluxos de 

demanda (FERNANDES e GRAÇA, op. cit.). 

Uma outra contribuição de enfoque mais técnico que a Geografia poderia proporcionar 

ao planejamento do turismo está relacionada aos estudos de previsão e prevenção de 

risco. O método de pesquisa e as ferramentas já utilizadas pela ciência geográfica, 

como imagens de satélites e GPS, por exemplo, podem ser empregadas para 

identificação de areas de risco ambiental (deslizamento, erosão, ciclones, 

alagamentos, etc.) e monitoramento das mesmas, auxiliando na prática da gestão dos 

riscos para elaboração de projeto ou plano de ação (SANN, 2006).  

Em relação a importância do estudo do turismo pela ciência geográfica, podemos citar 

Rodrigues (1999) ao falar do estudo da dinâmica sociedade x natureza. A autora 

discute sobre a complexidade do turismo como objeto de estudo, defendendo-o não 

como uma ciência autônoma, mas um tema a ser tratado transdisciplinarmente e 

sobre como a Geografia ai se insere: 

“Visto assim, o fenômeno do turismo, por sua natureza complexa, 
reconhecida por todos os seus estudiosos, é um importante tema que deve 
ser tratado no âmbito de um quadro interativo de disciplinas de domínio 
conexo, em que o enfoque geográfico é de fundamental importância, uma vez 
que, por tradição, lida com a dualidade sociedade x natureza” (RODRIGUES, 

1999:22). 

Neste sentido, por se tratar de um tema complexo, para que o turismo seja trabalhado 

e implantado corretamente, deve ser estudado levando-se em consideração diversos 

aspectos inerentes a ele, tais como relações econômicas, políticas, sociais, culturais, 

ambientais e de poder, como uma compreensão global, como é comum a Geografia. 

Além disso, tem-se também a análise espacial e territorial do turismo, isto é, a 

atividade turística é consumidora e transformadora do espaço, através das relações 

que promove entre os turistas e os moradores locais, das trocas de experiências entre 

estes dois grupos, além disso, o turismo também se apropria de elementos já 

existentes no território para sua realização, como equipamentos de hospedagem e 

transporte, por exemplo, como também de atrativos naturais característicos de 

determinada região (FONTOURA e ANDRADE, 2008).  
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Assim, a análise da realidade local onde o turismo pretende ser implantado, associado 

a compreensão e previsão dos impactos que ela pode trazer no contexto de 

modificação da paisagem e reorgazinação espacial contribui para a produção de uma 

Geografia prospectiva e que trabalha para melhorar a qualidade de vida da sociedade, 

como sugerido por Ross (2009) no tópico anterior. 

Ainda dentro deste viés da construção do espaço geográfico, podemos citar também 

a abordagem cultural da Geografia, numa perspectiva de compreender como se dá a 

relação do homem com o espaço onde vive, como ele se apropria do meio, interage 

com ele e o modifica. Esta perspectiva pode ser de grande auxilio para o planejamento 

do turismo, uma vez que um dos objetivos desta atividade é de ressaltar e promover 

a cultura e identidade das comunidades locais dos destinos turísticos (GARCIA e 

BAHL, 2011).  

Como já foi discutido, a partir da década de 1970 houve uma mudança na percepção 

da relação entre homem e natureza, trazendo certa urgência para a questão ambiental 

e para a preservação e conservação do patrimônio natural. O ser humano passa a 

considerar-se não mais a parte da natureza, mas sim, como mais uma das espécies 

que a compõem, gerando assim a consciência de que ao preservá-la, preserva a si 

mesmo (RODRIGUES, 1999). Esta ideia conversa com o que é debatido por Scifoni 

(2010) de que esse novo enfoque coloca a natureza como parte da vida humana e 

que o conceito de patrimônio natural, ao menos no Brasil, passa a fazer parte das 

práticas e conquistas sociais, conceito este, de inegável relevância para a Geografia.  

Como complemento a esta visão, Coelho et al. (2012), faz uma análise geopolítica de 

que as unidades de conservação funcionariam como reservas territoriais estratégicas 

que garantiriam a reprodução dos recursos naturais para usos futuros.  

Sobre a conservação natural, pode-se falar das contribuições da Biogeografia, dentre 

as quais está a possibilidade de diagnosticar intervenções humanas no ambiente 

natural, permitindo “construir ‘cenários’ futuros e contribuir para a preservação e a 

conservação de áreas e espécies e, assim, apontar dados para mitigar ações 

negativas antrópicas” (SANTOS, 2014:117 apud TROPPMAIR, 2012). 

Esta aplicação pode ser melhor observada na prática do ecoturismo - que será melhor 

explicado mais a frente - sendo uma vertente da atividade turística que busca incluir a 
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interpretação e a educação ambiental em sua execução, além de promover a 

integração do turista com a comunidade local (SANTOS, 2014 apud WESTERN, 

2001). 

Neste contexto, destaca-se mais uma vez a importância que a elaboração e a 

execução do planejamento no turismo tem para que sua implantação não se torne um 

elemento negativo para a localidade em que será implantado. Há que se levar em 

consideração tanto a dimensão social quanto a de natureza ambiental, especialmente 

quando se pensa no turismo em áreas verdes ou de preservação ecológica, como 

será tratado a seguir.  

 

2.2 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

A relação entre homem e meio natural não é recente e a maneira como ela é 

entendida, varia conforme o contexto histórico em que as sociedades humanas estão 

inseridas. Como mencionado anteriormente, verificou-se a partir da segunda metade 

do século XX uma mudança de valores quanto a preservação ambiental e uma 

crescente preocupação em sua manutenção para as gerações futuras. Kinker (2002, 

apud Roa et al. 1983) cita que a partir da década de 1970 houve um aumento dos 

movimentos ambientalistas contra a forma predatória de uso dos recursos naturais, 

mudança essa impulsionada também, pelas mudanças climáticas que começaram a 

serem sentidas e não podiam ser controladas. Segundo a autora: 

“Surge, então, um novo paradigma que: 

• Valoriza a natureza por ela mesma; 

• Reconhece os reais limites de crescimento; 

• Reconhece a necessidade de integrar conservação com 
desenvolvimento econômico”. (KINKER, 2002:16 apud SWANSON, 
1992). 

Sobre esta mudança de paradigmas, Santos (2004) nos entrega a seguinte referência 

histórica:  

“Os estudiosos na área ambiental são unanimes em afirmar que o marco das 
preocupações do homem moderno com o meio ambiente, incorporando 
questões sociais, politicas ecológicas e econômicas com uso racional dos 
recursos, deu-se em 1968, com o Clube de Roma. Essa foi uma reunião de 
notáveis de diversos países e de diversas areas do conhecimento (...). 
Reuniram-se para discutir o uso dos recursos naturais e o futuro da 
humanidade. O relatório final chamado ‘Limites de Crescimento’ abalou as 
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convicções da época sobre o valor do desenvolvimento econômico e a 
sociedade passou a fazer maior pressão sobre os governos acerca da 

questão ambiental” (SANTOS, 2004:18).  

Junior et al. (2012) conversa com a ideia de Kinker (2002) ao afirmar que 

“principalmente a partir do século XX, a criação de áreas protegidas tem sido um modo 

como as sociedades reagem frente aos problemas ambientais” (JUNIOR et al., 

2012:31). Porém, estes autores ainda ressaltam outros fatores importantes nesta 

alteração de comportamento como, por exemplo, a identificação pela comunidade 

científica internacional de elevadas taxas de extinção de espécies e também da 

descoberta, por este mesmo grupo, de ganhos econômicos com o desenvolvimento 

da biotecnologia. Neste caso: 

“A percepção da importância econômica da biodiversidade ressalta a 
necessidade de um compromisso internacional para sua conservação e traz 
à tona a discussão do papel da soberania dos estados possuidores de 
megadiversidade, no estabelecimento de regras e regulamentações para a 
bioprospecção”. (JUNIOR et al., 2012:27). 

Sendo assim, as Unidades de Conservação (UC’s) não são criadas “ao acaso”, elas 

são instituídas pelo Poder Público e em seu processo de criação os estudos 

elaborados para a área de interesse apresentam as razões para a preservação da 

mesma. 

 

2.2.1 Contexto Internacional e no Brasil 

Segundo Costa (2002), a ideia de preservação de áreas naturais para conservação 

futura dos recursos é antiga, porém, foi em 1872 com a fundação, nos Estados Unidos, 

do Parque Nacional de Yellowstone que os marcos conceituais de criação de grandes 

reservas de beleza cênica para contemplação e preservação da vida selvagem, sem 

interferência humana, foram estabelecidos e copiados mundialmente, especialmente 

no mundo ocidental. A criação do Parque Nacional de Yosemite, também nos Estados 

Unidos, foi outro marco importante no estabelecimento de UC’s no modelo conhecido 

hoje; apesar desse ter sido estabelecido como Parque apenas em 1890, o então 

presidente norte-americano Abraham Lincon já havia decretado, em 1864, a area do 

Vale do Yosemite como reserva natural (COSTA, 2002). 

Outros países seguiram o modelo adotado pelos Estados Unidos para a criação de 

Parques Nacionais, inclusive o Brasil, postura que se instensificou após a Segunda 
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Guerra Mundial devido ao avanço de movimentos ambientalistas e da tendência 

mundial de creditar a criação de UC’s como principal forma de conservação da 

natureza (KINKER, 2002). No Brasil, ainda no período colonial, destaca-se a atuação 

do engenheiro André Rebouças, que influenciado pela criação do Parque de 

Yellowstone, propôs o estabalecimento de Parques Nacionais em Sete Quedas (PR) 

e Ilha do Bananal (TO), entretanto, “essas iniciativas foram ignoradas em termos de 

gestão e mesmo em termos legais” (JUNIOR et al., 2012:37).  

Sobre este período, Santos (2004) corrobora esta afirmação quando cita a existencia 

de documentos já na época do império brasileiro que discutiam a questão de impactos 

ambientais provocados pela ação humana. A autora cita ainda que tais documentos 

deram origem as primeiras normas de proteção ambiental, escritas por naturalistas 

sem vínculos políticos e que se preocupavam, em primeira instância, com a 

preservação dos recursos hídricos, manancias, florestas e saneamento das cidades. 

A autora, no entanto, faz a ressalva de que  

“até o final do século, o meio natural era discutido sob o ponto de vista da 
solução de problemas específicos e localizados, da preservação e da 
formação de santuários que garantissem a manutenção de ecossistemas 
naturais. Não existiam, assim, propostas de planejamento ambiental” 
(SANTOS, 2004:21). 

Segundo esta mesma autora, não seria até a virada do século XX que no Brasil daria-

se início a este tipo de proposta nas políticas públicas, muitas delas, inclusive, 

influenciadas pelos movimentos internacionais que já estavam em movimento 

(SANTOS, 2004). Sobre o cenário internacional e o Brasil, Junior et al (2012) relatam 

que os movimentos internacionais sobre este assunto só viriam a influenciar a política 

brasileira, de fato, a partir da década de 1930, durante o governo de Getúlio Vargas, 

no qual preponderava uma visão nacionalista em que a implementação de áreas 

protegidas estava associada a necessidade de controle e gestão do território e de 

seus recursos pelo Estado. Foi durante este período que o primeiro Parque Nacional 

do país foi criado, o Parque Nacional do Itatiaia, situado entre as divisas dos estados 

de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, em 1937, seguidos pelos arques 

nacionais do Iguaçu (PR) e da Serra dos Órgãos (RJ), ambos em 1939. É válido 

também destacar a fala dos autores de que 

“foi a partir da segunda metade da década de 1980 e na seguinte que a 
política ambiental e, consequentemente, a criação de unidades de 
conservação ganham força no Brasil.  
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Isso está claramente atrelado não só ao impulso das questões ambientais no 
mundo, mas também ao fortalecimento interno das discussões relacionadas 
à conservação, a partir da redemocratização do Brasil, quando surgem ou se 
consolidam grupos organizados que trabalham diretamente com as questões 
ambientais, incluindo instituições internacionais, que passam a ter braços 
nacionais”. (JUNIOR et al., 2012: 43).   

Como observado, as políticas e ações de criação de áreas de preservação no Brasil 

sofreram mutações e foram sendo desenvolvidas de acordo com o contexto histórico-

social em que a sociedade brasileira se encontrava. A seguir, será feito um breve 

resumo com os aspectos mais relevantes sobre a criação da legislação nacional para 

proteção do patrimônio natural. 

 

2.2.2 Aspectos Jurídicos 

O histórico da legislação ambiental brasileira que será apresentado teve como critério 

os aspectos mais recorrentes em citações autorais sobre o assunto, tanto em obras 

literárias, quanto o apresentado na página oficial do Ministério do Meio Ambiente. 

Como apresentado anteriormente neste trabalho, as políticas e leis que levariam ao 

modelo de preservação do patrimônio natural implantado atualmente no país 

ganharam força a partir da década de 1930, neste contexto, a linha temporal a seguir 

vai deste período até os dias atuais. A saber: 

• 1932 – ocorre a primeira Conferência Brasileira de Proteção à Natureza; 

• 1934 – é instituído o Código das Águas e o Código Florestal. Este último 

“estabeleceu os primeiros conceitos para Parques Nacionais, Florestas 

Nacionais e Florestas Protetoras” (COSTA, 2002:18); 

• 1965 – Novo Código Florestal, em que definiu as Areas de Proteção 

Permanente (APP’s) e reservas legais que proprietários de terra devem manter 

ou reflorestar (JUNIOR et al., 2012);  

• 1967 – criação do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, ligado ao 

Ministério da Agricultura; 

• 1973 – criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA), ligada ao 

Ministério do Interior; 

• 1981 – Lei nº 6.938 dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), 

regulamentada pelo Decreto 99.274/90, estabelece o Sistema Nacional do 
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Meio Ambiente (Sisnama) e o Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA); 

• 1984 – Decreto nº 89.336 que estabelece as Reservas Ecológicas como APP’s 

e cria as áreas de Relevante Interesse Ecológico; 

• Constituição de 1988 – em seu capítulo dedicado ao Meio Ambiente, fortalece 

as políticas ambientais e adota o discurso de preservação visando o bem-estar 

e qualidade de vida das gerações futuras; 

• 1989 - criação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA) e do Fundo Nacional de Meio Ambiente (FNMA); 

• 1992 – criação do Ministério do Meio Ambiente (MMA); 

• 1994 – implantação da Agenda 21 do Ministério do Meio Ambiente; 

• 2000 - Lei nº 9.985 que regulamenta e institui o Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação da Natureza (SNUC), principal sistema de criação e gestão de 

unidades de conservação no Brasil. 

É válido pontuar alguns eventos internacionais que tiveram grande influência na 

implantação das políticas ambientais brasileiras. Após o Clube de Roma em 1968, 

outro evento que merece destaque é a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente Humano, ocorrida em Estocolmo (Suécia) no ano de 1972. Este evento foi 

um marco nas discussões e tomadas de decisão internacionais sobre as políticas de 

meio ambiente e sustentabilidade e teve como repercussão no Brasil, a criação da 

SEMA e do Ibama, como apresentado no próprio site deste último: 

“Na realidade, indiretamente, a criação do Ibama é o ápice de um longo 

caminho de articulação e conscientização, que teve como pontapé, se não 
inicial, mas, pelo menos, mais forte, a participação do Brasil na Conferência 
das Nações Unidas para o Ambiente Humano, realizada em Estocolmo 
(Suécia), em 1972. Após Estocolmo, houve muita pressão da sociedade e 
internacional para que o Brasil passasse a fazer a gestão ambiental de forma 
integrada. Como resposta ao compromisso brasileiro assumido junto à 
Conferência de Estocolmo, surgiu a Sema em 1973, que realizou, nos anos 
seguintes, todo um trabalho de criação e atualização do marco regulatório da 

área ambiental” (IBAMA, 2016). 

Outro grande evento internacional de repercussão nas ações políticas brasileiras, foi 

também organizado pela Organização das Nações Unidas (ONU), sendo sediado no 

Rio de Janeiro. Fala-se da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, também conhecida como ECO-92 ou Cúpula da Terra. Este 

encontro contou com a presença de 179 países e visava dar continuidade aos acordos 
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firmados em Estocolmo e como resultado, foi elaborado e assinado o documento 

Agenda 21, o qual se consistiu em um programa de ação que visava promover em 

escala global um modelo de desenvolvimento sustentável para o Século XXI. Este 

documento deu origem a Agenda 21 Local que segundo o Ministério do Meio 

Ambiente,  

“é o processo de planejamento participativo de um determinado território que 

envolve a implantação, ali, de um Fórum de Agenda 21. Composto por 
governo e sociedade civil, o Fórum é responsável pela construção de um 
Plano Local de Desenvolvimento Sustentável, que estrutura as prioridades 
locais por meio de projetos e ações de curto, médio e longo prazos. No Fórum 
são também definidos os meios de implementação e as responsabilidades do 
governo e dos demais setores da sociedade local na implementação, 

acompanhamento e revisão desses projetos e ações” (MMA, 2016).   

Além dos programas da ONU para o meio ambiente, é possível citar também a União 

Internacional para Conservação da Natureza (UICN) - composta tanto por Estados 

quanto por organizações da sociedade civil - e sua sugestão de categorização de 

áreas de proteção por critérios científicos, que é utilizado como referencial mundial 

(JUNIOR et al., 2012). Os autores comentam ainda que a estrutura apresentada no 

SNUC (Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza), sofreu 

influencia dos acordos internacionais assinados pelo Brasil em grandes eventos 

internacionais, no que se refere a política de preservação do patrimônio natural.  

 

2.3 PLANEJAMENTO E GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

A criação, implantação e gestão de qualquer unidade de conservação  no Brasil 

precisa atender e se enquadrar no que está previsto na Lei nº 9.985/2000 do  Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC). Em seu artigo 2º, § 1º 

fica definido unidade de conservação como 

“espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 

jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído 
pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob 
regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas 

de proteção”. 

Neste contexto, somento o poder público pode criar uma UC, podendo acontecer nas 

três esferas governamentais – federal, estadual ou municipal. O artigo 7º do SNUC 

define também duas categorias possíveis para enquadramento de UC’s: 
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a) Unidades de Proteção Integral, onde é permitido apenas o uso indireto dos recursos 

naturais. Nessa categoria se enquadram: 

I. Estação Ecológica;  

II. Reserva Biológica;  

III. Parque Nacional2;  

IV. Monumento Natural e;  

V. Refúgio de Vida Silvestre. 

b) Unidades de Uso Sustentável, que asseguram o uso direto desde que, sustentável, 

de uma parte seus recursos. Nessa categoria se enquadram:  

I. Área de Proteção Ambiental;  

II. Área de Relevante Interesse Ecológico;  

III. Floresta Nacional;  

IV. Reserva Extrativista;  

V. Reserva de Fauna;  

VI. Reserva de Desenvolvimento Sustentável e;  

VII. Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

O SNUC é o instrumento base para qualquer unidade de conservação, pois todos os 

estudos, estratégias de gestão e planos de ação futuros para a área natural de 

interesse serão orientados pelo que está definido nesta Lei. Isto posto, o principal 

documento de uma UC é o Plano de Manejo, que irá dispor sobre todo o zoneamento 

da área de preservação, as atividades permitidas e os planos de gestão a curto, médio 

e longo prazo, ou seja, este documento deve levar em consideração todos os fatores 

influenciadores da região onde a UC está inserida, naturais e/ou culturais. O Plano de 

Manejo deve ser elaborado em até cinco após a criação da UC e sugere-se que seja 

revisado também a cada cinco anos.  

A administração de uma unidade de conservação implica em muitos desafios e dentre 

eles, estão as comunidades tradicionais que habitam em seu entorno. Apesar do 

SNUC orientar sobre a consulta pública e envolvimento das comunidades durante o 

processo de criação e implementação de uma UC, Kinker (2002) critica que isso não 

ocorre de fato, que as áreas de preservação criadas permanecem isoladas da 

                                                             
2 Esta categoria será trabalhada com mais ênfase no capítulo 03 deste trabalho. 
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dinâmica socioecon ômica local e que, por consequência, observa-se um aumento das 

pressões antrópicas sobre essas áreas e a criação de conflitos sociais entre gestores 

e comunidade. 

Estes conflitos podem ser mais facilmente observados, por exemplo, nas áreas de 

conservação que estão inseridas dentro de uma área urbana, condição essa que é 

comum no Brasil, como bem assinalado por Junior et al. (2012) ao fazerem a seguinte 

comparação:  

“enquanto os parques americanos buscavam proteger as paisagens de um 
impacto futuro, os parques brasileiros buscaram proteger áreas de interesse 
ambiental de impactos imediatos, de conflitos já existentes. Os parques 
brasileiros e outras unidades de conservação já nasceram, em sua maioria, 
em meio a importantes conflitos territoriais e de acesso a recursos, sendo sua 
gestão bastante dificultada e particularizada” (JUNIOR, et al., 2012:39). 

A implantação de uma área de preservação implica em mudança nas relações sociais 

e territoriais pré existentes naquela localidade. Nesse contexto, se a população não 

está envolvida com e não se sente parte integrante da UC, o ambiente se torna 

propício para que não haja apoio da população local quanto a manutenção e 

preservação da área, pois se não há conhecimento da proposta nem da importância 

da implantação daquela unidade de conservação, não existe a criação de valor, ao 

passo que o apoio da comunidade do entorno é de suma importância para o sucesso 

da gestão de uma UC (KINKER, 2002). 

Nesse sentido, a atividade de ecoturismo pode se tornar uma aliada da unidade de 

conservação, uma vez que um de seus objetivos é o de trabalhar a educação 

ambiental ao promover a sensibilização dos visitantes quanto aos princípios de 

conservação ambiental e de sustentabilidade. 

 

2.4 ECOTURISMO EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO  

É comum que a prática do ecoturismo em unidades de conservação receba críticas 

negativas quanto aos impactos que pode vir a causar nessas áreas, onde o objetivo 

principal é, justamente, a preservação ambiental. Antes de dar início a esta discussão, 

é válido fazer uma breve apresentação do que é esta atividade. 

O ecoturismo é considerado um segmento do Setor Turístico. O ecoturista, como é 

chamado o praticante desta atividade, busca estar conectado com a natureza por meio 
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de sua contemplação, procura desenvolver cada vez mais a consciência ambiental e 

não se enquadra no público que consome o chamado turismo de massa, conhecido 

por atrair grande fluxo de pessoas para uma mesma localidade.  

Santos (2014) faz uma colocação pertinente ao ressaltar que o ecoturismo deve ser 

realizado em pequena escala, para que os impactos negativos sejam contidos e que 

o seu praticante deva ser consciente no que tange a colaborar com a preservação 

ambiental e cultural, ajudando a valorizar a região turística.  

A Sociedade Internacional de Ecoturismo (TIES3), define a atividade como “viagem 

responsável para áreas naturais que conservem o meio ambiente, sustenta o bem 

estar da população local e envolve interpretação e educação” [tradução livre] (TIES, 

2016).  

Já no Brasil, o Ministério do Turismo assim conceitua o segmento: 

“Ecoturismo é um segmento da atividade turística que utiliza, de forma 
sustentável, o patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e 
busca a formação de uma consciência ambientalista por meio da 
interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das populações” 
(MINISTÉRIO DO TURISMO, 2010). 

Entre os princípios da atividade apontados pela TIES, em seu website, destacam-se, 

construir respeito e consciência ambiental e cultural e oferecer para os visitantes, 

experiências interpretativas memoráveis que ajudem a aumentar a sensibilidade sobre 

o ambiente político, ambiental e social dos lugares anfitriões [em tradução livre]. Como 

é possível observar, esta atividade está bastante atrelada às práticas de educação 

ambiental, promovendo o conhecimento sobre a importância ecológica da área 

preservada. 

Entretanto, as preocupações com a prática de turismo em áreas naturais de 

preservação têm razões fortes para existir, uma vez que 

“o turismo tem se revelado, com raras exceções, altamente predatório dos 
ecossistemas naturais, em função do imediatismo consumista que transforma 
tudo em mercadoria. A implementação de infra-estruturas pesadas e 
inadequadas, a ocupação desordenada do litoral, os megaprojetos, a 
especulação imobiliária, a falta de educação ambiental e de educação para o 
turismo, vêm contribuindo para agredir a natureza” (CORIOLANO, 2003:117).  

                                                             
3 The International Ecotourism Society 
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O instrumento que irá direcionar o gestor da UC quanto a prática correta do ecoturismo 

para que esse seja um aliado a preservação, e não o contrário, é o Plano de Manejo. 

Este documento irá direcionar, como já exposto anteriormente, todas as ações a 

serem tomadas, deverá conter o zoneamento onde é permitida a atividade turística e 

determinar também o tipo de atividade, levando em consideração os atrativos da UC.  

É importante também que no plano de manejo sejam apresentados os estudos sobre 

a capacidade de carga da UC, ou seja, qual a limitação para uso turístico, para que 

haja controle da demanda e fluxo de visitantes de forma que os possíveis impactos 

negativos sejam minimizados. Por se tratar de um ambiente mutável, faz-se 

necessário que os estudos sobre o uso turístico e os efeitos causados estejam sempre 

em constante revisão (COSTA, 2002). 

Quando se fala em ecoturismo e em unidades de conservação, é possível que se faça 

a associação com áreas desconectadas do ambiente urbano, entretanto, existem sim, 

UC’s inseridas nas cidades, e este ambiente deve ser valorizado e preservado. Sobre 

estes ambientes, Santos (2014) os avalia como de suma importância para a 

população urbana, pois são espaços nos quais ela pode buscar o relaxamento mental, 

a prática de exercício físico ou simplesmente buscar o contato com o natural, tudo isto 

aliado a preservação de espécies nativas. 

Este é o caso do Parque Natural Municipal Morro da Manteigueira, uma área de 

preservação dentro da cidade, que será tratada em mais detalhes no capítulo a seguir. 
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3 AVALIAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL MORRO DA MANTEIGUEIRA  

Os dados e informações apresentados a seguir, foram retirados do Plano de Manejo 

do Parque, que teve sua última revisão realizada em junho de 2009. O documento em 

questão encontra-se disponível para download no site da Prefeitura Municipal de Vila 

Velha (PMVV) e contém como anexos os mapas de localização, vegetação, geologia, 

zoneamento do Parque, entre outros; o relatório na íntegra contém 501 páginas e 

contou com uma equipe multidisciplinar em sua realização.  

A revisão do Plano de Manejo do PNMMM foi realizada pela empresa BIOMA Estudos 

Ambientais Ltda. e executado sob supervisão da SEMDESU – Secretaria de 

Desenvolvimento Sustentável da PMVV, que na época era nomeada como SEMMA – 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente.  

 

3.1 LOCALIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO DO PARQUE 

O PNMMM possui extensão de 161,86 ha e está localizado na bacia hidrográfica do 

Rio Aribiri, no município de Vila Velha. Seus limites geográficos estão entre os bairros 

de Glória, Garoto, Dom João Batista, Aribiri, Cavalieri e Ilha das Flores; há ainda a 

área de ocupação irregular conhecida como Pombal, o complexo penitenciário de Vila 

Velha a Leste e, a baía de Vitória ao Norte. Situa-se também entre os Morros do 

Penedo e de Jaburuna.  

O acesso ao Parque se dá pela rua Mestre Gomes, no bairro Glória, entretanto, o 

caminho até o local não é bem sinalizado, isto é, não há placas suficientes com 

orientação sobre estar nas proximidades de uma área de preservação, nem sobre 

qual direção seguir para se chegar até lá. Ao pedir orientação para comerciantes e 

transeuntes, os mesmos também pareciam confusos e não sabiam indicar com 

certeza qual o caminho que levava até a entrada do Parque. A figura 04, a seguir, 

apresenta a localização político administrativa do PNMMM em diferentes escalas de 

referência. 
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Figura 4: Demarcação territorial do Parque Natural Municipal Morro da Manteigueira, em diferentes 
escalas. Fonte: BIOMA - ESTUDOS AMBIENTAIS, 2009. 
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Chegando ao local, tanto o portão de entrada quanto a rua que dá acesso a ele, 

transmitem uma imagem de abandono, com pichações, portal quebrado e sem placa 

que indique que aquela é a entrada de um parque natural (figura 05). 

 

Figura 5: Foto do portão pela parte de dentro em direção à rua Mestre Gomes, que dá acesso ao 
PNMMM. Fonte: Fotografia da autora, 2016.  

 

A figura 06 mostra os limites dos bairros que circundam o Parque dentro das regiões 

administrativas da organização territorial do município de Vila Velha, estipulada pela 

Lei 4.707/08, atualmente em vigência. Os bairros que fazem limite ao Parque 

encontram-se quase que em sua totalidade, na Região 03 – Grande Aribiri, enquanto 

apenas o bairro Glória está na Região 01 - Centro. De acordo com o artigo 6º desta 

Lei,  

“A delimitação dos limites territoriais dos bairros do Município de Vila Velha 
levará em conta as características históricas, culturais e sociais de cada 
comunidade, respeitando os limites do perímetro urbano, os eixos viários das 
rodovias e ferrovias, bem como as imposições naturais de caráter geográfico 
observando, ainda, além das disposições desta Lei, as legislações federal e 
estadual pertinentes”. 

Apenas a título de curiosidade, na Região 01 estão localizados os bairros Centro de 

Vila Velha, Boa Vista I, Boa Vista II, Coqueiral de Itaparica, Cristóvão Colombo, Divino 

Espírito Santo, Glória, Ilha dos Ayres, Itapuã, Jaburuna, Jockey de Itaparica, Olaria, 

Praia da Costa, Praia das Gaivotas, Praia de Itaparica, Residencial Coqueiral e 

Soteco. Já a Região 03 delimita os bairros Aribiri, Argolas, Ataíde, Cavalieri, Chácara 

do Conde, Dom João Batista, Garoto, Ilha da Conceição, Ilha das Flores, Paul, 

Pedra dos Búzios, Primeiro de Maio, Sagrada Família, Santa Rita, Vila Batista, Vila 
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Garrido e Zumbi dos Palmares. Os nomes em negrito são os dos bairros que fazem 

limite ao PNMMM. 

Segundo informações do IBGE, o município de Vila Velha possui população estimada 

em 2016 de 479.664 habitantes, divididos em um território de 209,965 km², dentro do 

qual a maior parte se encontra domiciliada na área urbana, incluindo-se aí, a área na 

qual o Parque está situado. A figura 07 traz uma imagem de satélite atual da região 

para ilustrar os aspectos da aglomeração urbana no entorno do Parque, como já citado 

em outros momentos deste trabalho. 

Figura 6: Mapas das regiões administrativas e bairros do município de Vila Velha, limítrofes ao Parque Natural 
Municipal Morro da Manteigueira. As setas apontando para a localização do Parque foram inseridas manualmente 
pela autora deste trabalho. Fonte: Perfil Socioeconômico por Bairros – SEMPLA / PMVV, 2013.  
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Figura 7: Imagem de satélite atual da área do Parque e seus limites territoriais marcados em vermelho. 
Fonte: Google Maps (2016). 

 

Como pode ser observado na figura 07, o rio Aribiri passa no meio do Parque, 

separando-o assim em duas áreas, o Morro da Manteigueira que dá nome ao Parque 

e é onde acontecem todas as atividades de visitação pública e também administrativas 

e a área na outra margem que é de manguezal.  No Plano Diretor Municipal de Vila 

Velha 4  (PDM) vigente, o Parque é classificado como ZEIA – Zona de Especial 

Interesse Ambiental.  

Lê-se no PDM:  

Art. 102. As Zonas de Especial Interesse Ambiental são parcelas do território 
municipal, de domínio público ou privado, onde é fundamental a proteção e a 
conservação dos recursos naturais, com sua adequada utilização visando a 

preservação do meio ambiente. 

(...) 

Art. 104. Os objetivos principais das ZEIA são: 

I - consolidar as Unidades de Conservação Ambiental; 

II - proteger as áreas de restinga; 

                                                             
4 Documento que define estratégias e ações para o planejamento e a organização territorial municipal. 

Morro da Manteigueira 

Área de Manguezal 
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III - compatibilizar com as atividades de lazer; 

IV - proteger as áreas frágeis e alagáveis; 

V - promover ações conjuntas entre os diversos níveis de governo para a 
gestão e o manejo sustentável das unidades de conservação instituídas; 

VI - proteger o Morro da Manteigueira; 

VII - conservar o Morro do Convento da Penha; 

VIII - proteger a Lagoa Encantada; 

IX - criar o Parque da Cidade; 

X - proteger todas as Lagoas e Matas do seu entorno – especialmente as 
áreas da lagoa Grande; Interlagos e Jabaeté; Morada do Sol; Itanhangá; Mata 
do Termas e Matinha de Interlagos; 

XI - criar área de contemplação da paisagem em área alta do bairro Rio 
Marinho; 

XII - proteger a região de Jacarenema e Morro da Concha; 

XIII - proteger o Monumento Natural Morro do Penedo e a Nascente do Rio 
Aribiri (PDM – VILA VELHA, LEI Nº 4.575/07). 

A preservação do Morro da Manteigueira - assim como de todos os bens e recursos 

naturais que fazem parte do patrimônio ambiental e cultural do município -, é parte 

integrante da política urbana de Vila Velha. O desenvolvimento de uma cidade que 

siga e atenda aos princípios de sustentabilidade é texto recorrrente dentro do PDM.  

Com relação aos bairros limítrofes ao Parque, estes são considerados como ZEIS – 

Zonas de Especial Interesse Social e ZOP – Zona de Ocupação Prioritária, assim 

definidas no PDM: 

Art. 72. A Zona de Ocupação Prioritária corresponde à parcela do território 
municipal melhor infra-estruturada, onde deve ocorrer o incentivo ao 
adensamento e à renovação urbana, com predominância do uso residencial 
e prevenção de impactos gerados por usos e atividades econômicas 
potencialmente geradoras de impacto urbano e ambiental. 

Art. 73. Os objetivos da Zona de Ocupação Prioritária – ZOP são: 

I - promover a requalificação urbanística e ambiental das áreas urbanas 
consolidadas; 

II - otimizar a infra-estrutura existente; 

III - qualificar os bairros e localidades consolidadas; 

IV - induzir a ocupação de imóveis não utilizados ou subutilizados; 

V - requalificar a paisagem urbana do centro da cidade; 
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VI - orientar a convivência adequada de usos e atividades diferentes; 

VII - introduzir novas dinâmicas urbanas; 

VIII - absorver novas densidades populacionais nas áreas com potencialidade 
de adensamento, condicionadas ao provimento de infra-estrutura; 

IX - intensificar usos condicionados à implantação de equipamentos urbanos 
e sociais e à implantação de infra-estrutura de suporte; 

X - garantir a proteção e preservação do patrimônio ambiental e cultural; 

XI - incentivar a instalação de atividades complementares ao turismo em suas 
várias modalidades. 

(...) 

Art. 98. As Zonas de Especial Interesse Social - ZEIS são porções do território 
municipal ocupadas por população de baixa renda, destinadas 
prioritariamente à regularização fundiária, à urbanização e à produção de 
Habitação de Interesse Social (HIS). 

Art. 99. São objetivos principais das ZEIS: 

I - viabilizar para a população de menor renda o acesso à terra urbanizada e 
a habitação digna e sustentável; 

II - implementar políticas e programas de investimento e subsídios, 
promovendo e viabilizando o acesso à habitação voltada à população de 
menor renda; 

III - implantar a infra-estrutura urbana, visando à melhoria da qualidade de 
vida da população de menor renda; 

IV - aumentar a oferta de terras para o mercado urbano de baixa renda. (PDM 
– VILA VELHA, LEI Nº 4.575/07). 

 

As áreas de ZEIS e ZOP são de interesse para renovação e melhoria urbanistica, 

porém, parte destas mesmas áreas já se expandiram, irregularmente, para dentro do 

que seria a Zona de Amortecimento5 do PNMMM, o que causa conflito com o objetivo 

do Parque de garantir a preservação e conservação dos ecossistemas naturais que o 

compõem. O crescimento urbano e a construção de moradias pressionam os limites 

do mesmo e este é um dos desafios para gestão eficiente do Parque da Manteigueira 

que já pode ser apontado, isto é, a criação de uma estratégia pelo poder municipal 

que consiga aliar verdadeiramente o desenvolvimento urbano intencionado para estas 

Zonas sem que haja prejuízo para a conservação natural. A figura 08, a seguir, mostra 

a delimitação das ZEIS e ZOP que circundam o PNMMM. 

                                                             
5 Zona de Amortecimento: o entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas 

estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos 
sobre a unidade. (SNUC, Lei 9.9985/2000 – Cap. I, Art. 2º, § XVIII). 
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Na figura, os números das ZOP são referentes as subdivisões que ela tem. O bairro 

classificado como ZEIS é Dom João Batista. Os bairros classificados como ZOP são 

Glória, Aribiri, Cavalieri, Garoto e Ilha das Flores. 

 

A origem do nome do Parque Natural Municipal Morro da Manteigueira está 

relacionada com um casarão, de dois pavimentos, construído em cima de um platô, 

numa forma que lembrava uma manteigueira – recipiente usado para guardar 

Figura 8: Zoneamento urbano de Vila Velha. Mapa de detalhe das áreas de ZEIS e ZOP no entorno 

do PNMMM. Fonte: Câmara Municipal de Vila Velha, 2016. 
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manteiga (figura 09). Durante o processo de criação do Parque (Lei nº 4.105/2003), 

houve participação da população local, que optou por manter o nome Morro da 

Manteigueira, uma vez que já era conhecido desta forma há bastante tempo (BIOMA 

ESTUDOS AMBIENTAIS, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fazendo uso da metodologia de Ab’Saber (1977) a BIOMA, responsável pela revisão 

do Plano de Manejo, classificou a área do Parque como domínio morfoclimático e 

fitogeográfico tropical atlântico e domínio hidrográfico das bacias do leste em nível 

nacional. Já a nível local, como regiões geomorfológicas das colinas, maciços 

costeiros e planície litorânea, sendo formado por manguezais na foz do Rio Aribiri, 

vegetação de Mata Atlântica, sendo interligados por uma area de baixada (BIOMA 

ESTUDOS AMBIENTAIS, 2009). 

 

Passando para o contexto geomorfológico e seguindo a escala utilizada pelo projeto 

RADAMBRASIL de 1:1.000.000, o Parque encontra-se dentro do domínio morfo-

estrutural de Depositos Sedimentares, porém, a BIOMA realizou estudo em escala de 

1:10.000 (Anexo I) e identificou também o domínio morfo-estrutural das Faixas de 

Dobramentos Remobilizados, com afloramentos de rochas graníticas alteradas. Esta 

escala de estudo permitiu a subdivisão das unidades geomorfológicas nos domínios 

identificados, como apresentado no quadro 01.  

Figura 9: Foto da construção que deu origem ao nome do Parque. Fonte: 
http://parquedamanteigueira.blogspot.com.br/, acesso em 2017. 



42 
 

Quadro 01: Quadro sobre a geomorfologia do PNMMM indentificada nos estudos do plano de manejo. 
Fonte: Bioma Estudos Ambientais, 2009. 

  

Mesmo no caso do levantamento geomorfológico da UC, a existência de uma intensa  

área urbanizada no entorno do Parque foi citada no documento como uma dificuldade 

para a realização deste mapeamento, no que se refere a interpretação das fotografias 

areas.  

 

3.2 CONTEXTO REGIONAL 

3.2.1 Relevância Ecológica do PNMMM 

A criação de uma unidade de conservação deve ser justificada pela importância 

ecológica que a área de interesse apresenta, para que assim ocorra a preservação de 

seus fatores bióticos e abióticos. O Parque Natural Municipal Morro da Mantegueira é 

dividido pela foz do rio Aribiri, que deságua na Baía de Vitória, situada ao Norte do 

Parque. Nas proximidades da foz encontram-se os depósitos de mangue, formados 

pelo regime de influência de marés da baía e, por consequencia, existe a presença de 

fauna e flora que são específicas deste ambiente.  

O Maguezal é um ecossistema costeiro, de transição entre os ambientes terrestre e 

marinho e possui grande relevancia ecológica, compreendendo cerca de 70 hectares 

da área do Parque. É um ecossistema que abriga muitos animais aquáticos durante o 

período de reprodução, é um ambiente altamente rico em nutrientes e que oferece 

proteção contra predadores naturais (BIOMA – ESTUDOS AMBIENTAIS, 2009). 

 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (2016) “os manguezais abrangem cerca de 

1.225.444 hectares em quase todo o litoral brasileiro, (...) constituindo zonas de 
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elevada produtividade biológica, uma vez que acolhem representantes de todos os 

elos da cadeia alimentar”. Além disso, possuem também importância social, uma vez 

que devido ao seu papel de berçário, contribuem direta e indiretamente para a 

renovação e manutenção dos recursos pesqueiros, fonte de renda de muitas famílias 

e comunidades tradicionais. Por causa de sua importância ecológica para toda a 

cadeia alimentar, os manguezais são protegidos por lei em todo o território nacional, 

devendo ser preservados. Entretanto, esse ecossistema é um dos que mais sofrem 

com a degradação ambiental e pressão de ações antrópicas, como depósito irregular 

de lixo, aterro para construção imobiliária, entre outros (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2016). 

 

Com relação aos termos Mangue e Manguezal, existe uma diferença: mangue faz 

referência a vegetação, já manguezal deve ser utilizado quando se fala do 

ecossistema com todos os organismos vivos e fatores ecológicos. A formação do 

manguezal ocorre em ambientes onde há o encontro da água dos rios com a dos 

oceanos e, por conta desta característica, as espécies que habitam nele tem 

características muito específicas, são adaptadas a um ambiente com pouco oxigênio, 

alta salinidade, substrato fluido ou pouco consolidado, ficando expostos ainda ao 

regime de cheia e baixa das marés. Existe uma diversidade muito grande de fauna no 

manguezal e não necessariamente as espécies animais que podem ser encontradas 

lá vão passar toda a sua vida nequele local, algumas ficam apenas alguns períodos, 

outras apenas retornam com frequencia. Os manguezais são encontrados em quase 

toda a extenção litorânea brasileira, com exceção do Rio Grande do Sul, e por serem 

ambientes costeiros, suas formas e estruturas apresentam-se de maneiras variadas, 

pois estão sucestíveis as transformações provocadas pelo carreamento de 

sedimentos litorâneo (ATLAS DE ECOSSISTEMAS DO ESPÍRITO SANTO, 2008). 

 

A formação dos manguezais decorre de algumas condições especiais, como 

“temperaturas tropicais e presença de água doce, que favorecem a formação de 

ambientes salobros, amplitudes de marés que propriciam a penetração da água 

salgada para o interior do continente e relevos litorâneos preferencialmente 

recortados, protegidos do embate das ondas e das marés” (ATLAS DE 

ECOSSISTEMAS DO ESPÍRITO SANTO, 2008:128).  
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A faixa de ocorrência dos manguezais no mundo está compreendida entre a região 

das américas, costas leste e oeste da África, Ásia, Austrália e Oceania. A hipótese 

mais difundida e aceita para explicar esta distribuição geográfica está ligada a teoria 

da Tectônica de Placas e  Deriva Continetal, isto é, estas regiões estavam conectadas 

durante o período de existência do supercontinente Pangea, que posteriormente 

dividiu-se entre os continentes Laurásia e Gondwana (figura 10). É a partir do 

momento que as grandes massas de terra começaram a movimentar-se e a 

fragmentar-se que, houve por consequencia, a expanção e dispersão deste 

ecossistema (ATLAS DE ECOSSISTEMAS DO ESPÍRITO SANTO, 2008). 

 

 

Figura 10: Esquema ilustrativo da Teoria da Deriva Continental, que explica a origem da configuração 
atual dos continentes da Terra. Fonte: Google Images, 2017. 

 

Associado a este ecossistema têm-se como vegetação característica do PNM Morro 

da Manteigueira a Mata Atlântica, que é atualmente um dos biomas mais ameaçados 

de extinção, restando atualmente cerca de 22% de seu tamanho original, porém, de 

forma bem fragmentada pelo território brasileiro. Mesmo assim, ainda abriga diversas 

espécies de fauna e flora, sendo considerada patrimônio nacional - regulamentado 

pela Lei nº 11.428 de 2006 (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2016). Ainda 

segundo o Ministério do Meio Ambiente, a Mata Atlântica:  
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“Regula o fluxo dos mananciais hídricos, assegura a fertilidade do solo, suas 
paisagens oferecem belezas cênicas, controla o equilíbrio climático e protege 
escarpas e encostas das serras, além de preservar um patrimônio histórico e 
cultural imenso. Neste contexto, as áreas protegidas, como as Unidades de 
Conservação e as Terras Indígenas, são fundamentais para a manutenção 
de amostras representativas e viáveis da diversidade biológica e cultural da 

Mata Atlântica”. (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2016). 
 

Por todas estas características, este bioma é prioritário para a conservação da 

biodiversidade mundial, sendo considerado um Hotspot pela Conservation 

International6. Segundo os critérios desta Organização, um Hotspot é uma região de 

elevada importância para a biodiversidade mundial e que está sob grave risco de 

extinção. No Brasil, além da Mata Atlântica, o bioma Cerrado também é considerado 

como Hotspot (figura 11). 

 
Figura 11: Mapa dos Hotspots pelo Globo. Destaque para os biomas de Mata Atlântica e Cerrado, 
localizados no território brasileiro. Fonte: Conservation International,   
http://www.conservation.org/publications/Documents/Migrated%20Files/CI_Biodiversity-
Hotspots_2011_Map.pdf, acesso em nov. 2016.  

De acordo com informações do Atlas de Ecossistemas do Espírito Santo (2008), o 

Estado tinha originalmente cerca de 87% de seu território coberto por florestas e o 

restante, por restingas e manguezais, porém, historicamente as atividades 

econômicas que aqui foram sendo desenvolvidas (plantações de cana-de-açúcar, 

café, exploração madereira e mais recentemente instalações industriais) foram um 

dos principais fatores da forte degradação ambiental ocorrida. Apesar de atualmente 

                                                             
6 Organização sem fins lucrativos, que trabalha para a proteção da natureza e o bem-estar humano; 

possui parceiros em 30 países, incluindo o Brasil. (Conservation International, 
http://www.conservation.org/about/Pages/default.aspx). 
 



46 
 

encontrar-se extramemente reduzida em relção a sua extensão original, a Mata 

Atlântica ainda expressa grande relevância ambiental e social, uma vez que 

“aproximadamente 70% da população brasileira vive em seu domínio (Mata 
Atlântica Ombrófila e Estacional). Ela regula o fluxo dos mananciais hídricos, 
mantém a reciclagem de nutrientes, controla o clima e protege escarpas e 
encostas de serra, além de ocorrerem em suas areas nascentes de diversos 
rios que abastecem diversas cidades brasileiras. (...) Forma, assim, o 
segundo maior bloco de floresta tropical do País, só superado pela Floresta 

Amazônica” (ATLAS DE ECOSSISTEMAS DO ESPÍRITO SANTO, 2008:95). 

Este bioma já foi muito prejudicado pela exploração econômica e expansão urbana e 

além disso, possui um equlíbrio muito delicado para sua conservação. Associado a 

ele, estão, como já citado, os ecossistemas de restinga e manguezal, este último, 

também já tendo sua importância ecológica discutida previamente. A Mata Atlântica e 

o Manguezal compõem, juntos, o Parque Natural Municipal Morro da Manteigueira e, 

apesar da localização da UC ser em meio a área urbana de Vila Velha, que acaba 

restringindo sua expansão, o levantamento realizado pela empresa BIOMA identificou 

diversificadas espécies de fauna e flora no local, sendo algumas delas endêmicas da 

area, e também algumas ameaçadas de extinção. Por exemplo, sobre a vegetação: 

“Entre as espécies observadas e listadas: 03 são raras (Ra), 03 são 
ameaçadas de extinção (AE), 17 são invasoras (In) e 20 são exóticas (Ex). 
Vale ressaltar que as duas das três espécies raras e ameaçadas foram 
plantadas no período de outubro/2003 a janeiro/2004”. (BIOMA - ESTUDOS 

AMBIENTAIS, 2009:193).  

Além da biodiversidade que abriga, esta UC tem também importância social, como 

bem pontuado em seu plano de manejo: 

“Sua importância entretanto, transcende o que abriga dentro dos seus limites, 
se constituindo em um local privilegiado para o desenvolvimento de 
atividades de educação ambiental com foco em aspectos históricos locais e 
ambientais, sendo uma importante referência para projetos de recuperação 
de areas degradadas em unidades de conservação no ES.” (BIOMA - 

ESTUDOS AMBIENTAIS, 2009:936). 
  

Mas esta proximidade com o meio urbano provoca também impacto direto na dinâmica 

do ambiente natural do Parque, o que causa ainda mais urgência na conservação da 

area. 
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3.2.2 Enquadramento no SNUC 

 

Como abordado anteriormente, o conjunto de leis que regulamentam a criação de 

Unidades de Conservação são as que configuram o SNUC e, segundo o que é definido 

por ele, o PNMMM se enquadra no grupo de Unidade de Proteção Integral, dentro da 

categoria de Parque Nacional, como deliberado no artigo 11: 

 
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. 
 
§ 1º O Parque Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas 
particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com 
o que dispõe a lei. 
 
§ 2º A visitação pública 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. 
 
§ 3º A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão 
responsável pela administração da unidade e está sujeita às condições e 
restrições por este estabelecidas, bem como àquelas previstas em 
regulamento. 
 
§ 4º As unidades dessa categoria, quando criadas pelo Estado ou Município, 
serão denominadas, respectivamente, Parque Estadual e Parque Natural 
Municipal. (SNUC, LEI  Nº 9.9985/00). 

 

Por analogia, as atividades permitidas no PNMMM são as mesmas dos Parques 

Nacionais. No que tange as atividades de ecoturismo, elas devem ser abordadas no 

plano de manejo da unidade de conservação, o qual delimitará o tipo de atividade e 

a(s) área(s) onde ela poderá ocorrer, ou seja, dentro de uma mesma UC existe mais 

de um zoneamento para que se possa atender a diferentes propósitos.  

 

3.3 O PLANO DE MANEJO 

Para melhor entender a área escolhida para implantar a prática da atividade turística 

é conveniente conhecer um pouco sobre o zoneamento que foi proposto ao Parque 

por meio do plano de manejo, porém, primeiramente, é preciso conhecer o que é 

zoneamento. De acordo com o SNUC, inciso XVI do artigo 2º, tem-se que: 
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“zoneamento: definição de setores ou zonas em uma unidade de 
conservação com objetivos de manejo e normas específicos, com o propósito 
de proporcionar os meios e as condições para que todos os objetivos da 
unidade possam ser alcançados de forma harmônica e eficaz”.  

 

Foram propostas sete diferentes zonas dentro do PNMMM, levando em consideração 

diferentes critérios, tais como, grau de conservação da vegetação; variabilidade 

ambiental; áreas de transição e de sucetibilidade ambiental; potencial de visitação; 

acessibilidade; necessidade de proteção, entre outros. As zonas foram divididas da 

seguinte maneira (Anexo II):  

 

i) Zona Primitiva (ZP);  

ii) Zona de Uso Extensivo (ZUEx);  

iii) Zona de Uso Intensivo (ZUI);  

iv) Zona Histórico-Cultural (ZHC);  

v) Zona de Uso Especial (ZUE);  

vi) Zona de Recuperação (ZR) e;  

vii) Zona de Uso Conflitante (ZUC).  

  

A área em que é permitida atividade de ecoturismo é contemplada na Zona de Uso 

Intensivo e, uma vez que esta é a area que interessa ao presente trabalho, ela será 

melhor discutida a seguir. 

 

3.3.1 A Zona de Uso Intensivo 

A Zona de Uso Intensivo (ZUI) se caracteriza não só pela possibilidade de abrigar o 

centro de visitantes e outras estruturas de apoio para a atividade turística, mas é 

também a áea da UC que recebe maior intervenção e intensidade de uso, do público 

visitante, dos funcionários do Parque e pesquisadores.  

No caso do PNMMM estão incluidos na ZUI, a sede administrativa, os espaços para 

estacionamento, as trilhas interpretativas, banheiros e outras instalações de apoio. No 

plano de manejo  estão definidas as normas para a correta utilização desta área, são 

elas: 
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• As reformas e novas edificações deverão estar em harmonia com o meio 
ambiente. 

• Esta zona deverá conter locais específicos para a guarda e o depósito 
dos resíduos sólidos gerados na unidade, os quais deverão ser 
recolhidos periodicamente e separados de acordo com a legislação 
municipal vigente, sendo depositados em local destinado para 
recolhimento pela PMVV, e removidos para o aterro sanitário mais 
próximo, fora da UC.  

• Poderão ser instaladas além das trilhas, abrigos, lixeiras e outros 
equipamentos facilitadores ao longo desta zona. 

• Poderão ser instalados sanitários rústicos na área próxima a zona 
histórico-cultural das ruínas da casa da Manteigueira.  

• A utilização de equipamentos e de infra-estruturas desta zona será 
subordinada à capacidade de suporte estabelecida para elas. 

• As atividades previstas devem levar o visitante a entender o motivo da 
criação do Parque, a importância da preservação dos recursos naturais 
e práticas de conservação da natureza. 

• Os materiais para a construção ou a reforma de quaisquer infra-
estruturas das trilhas não deverão ser retirados dos recursos naturais da 
unidade, salvo aquelas já existentes como pedras já quebradas ou 
cortadas. 

• Os estacionamento de veículos nesta zona, terão a seguinte destinação: 
O primeiro próximo ao linhão de energia,  será destinado exclusivamente 
para ônibus. O segundo destinado aos visitantes, depois de esgotada a 
capacidade de carga do terceiro ao lado da sede administrativa. Este 
último deve ser divido através de sinalização horizontal e vertical, para 
veículos da administração, funcionários, duas vagas para portadores de 
deficiência física, um espaço para parada e saída de passageiros de vãs 
e manobras, localizado entre o canteiro central e a entrada da sede 
administrativa, e os espaços restantes para vagas de visitantes e 
prestadores de serviços. Além destes espaços reservados deve ser 
previsto ainda áreas exclusivas para motos e bicicletas. 

• Os veículos deverão transitar no máximo a 30 km/h sendo proibido o uso 
de buzinas, com exceção de se evitar risco de atropelamento de 
transeuntes. 

• O sistema de tratamento de esgoto deverá ser monitorado 
periodicamente evitando risco de contaminação do lençol freático, bem 
como do seu transbordamento. 

• O tratamento dos esgotos de banheiro rústicos previstos deve priorizar 
tecnologias alternativas de baixo impacto. 

• Os resíduos sólidos gerados nas infra-estruturas existentes e previstas, 
que sejam recicláveis, deverão ser destinados a esse fim. 

• Os resíduos gerados no viveiro florestal deverão ter o mesmo tratamento 
e mesma destinação dos anteriormente descritos. 

• Esta zona poderá comportará a sinalização educativa, interpretativa e 
indicativa. 

• A fiscalização será intensiva nesta zona em função do maior acesso de 
visitantes. 

• Todas e quaisquer interferências que implicarem em sua redução, 
alteração e mudança de seu objetivo, deverá ser objeto de avaliação e 
posicionamento do conselho consultivo da Unidade.  
(BIOMA ESTUDOS AMBIENTAIS, 2009:419). 

Após a leitura destas normas, entende-se que a proposta de visitação no Parque tem 

como objetivo trabalhar a educação ambiental e a sensibilização dos visitantes quanto 

a importância da preservação desta UC devido o seu papel ecológico. E como já 

discutido em capítulo anterior, a prática de atividades turísticas que atendam a este 
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propósito podem desempenhar um papel positivo no que se refere ao despertar do 

sentimento de co-responsabilidade da população local e dos visitantes externos sobre 

a preservação e manutenção da biodiversidade do parque. 

 

3.4  PONTENCIALIDADES IDENTIFICADAS 

Conforme apresentado anteriormente nas imagens de localização do Parque  no início 

deste trabalho, (figuras 01 e 02), a UC é dividida pela pela foz do rio Aribiri, sendo que 

no lado oeste está uma grande área de manguezal e no lado leste o Morro da 

Manteigueira. É neste segundo onde estão localizados todas as estruturas de apoio 

do Parque e onde ocorrem as visitas do público, por isso, em concordância com os 

objetivos propostos neste trabalho, a análise feita contempla apenas a área conhecida 

como Morro da Manteigueira. A partir do diagnóstico realizado, seguem as impressões 

sobre as estruturas de apoio ao público externo existentes.  

O horário de funcionamento do Parque é de terça a domingo, das 8h às 17h, estando 

aberto inclusive durante feriados, com entrada gratuita. A sede administrativa funciona 

também como Centro de Visitantes (figuras 12 e 13), contando com uma sala com 

finalidade de auditório para realização de atividades complementares de educação 

ambiental (figura 14). Entretanto, faz-se a ressalva de que este espaço encontra-se 

fechado há mais de seis meses devido a uma invasão ocorrida no Parque que teve 

como consequencia o furto de equipamentos como o projetor, e a reposição dos 

materiais até o momento da realização da pesquisa ainda não havia sido realizada 

pela Prefeitura do município. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Sede Administrativa / Centro de Visitantes. Fonte: Fotografia da autora, 2016. 
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Figura 13: Ângulo lateral da Sede Administrativa / Centro de Visitantes. Servidores ao fundo. Fonte: 

Fotografia da autora, 2016. 

 

Figura 4: Sala destinada a atividades de educação ambiental, atualmente encontra-se fechada para 
os visitantes. Fonte: Fotografia da autora, 2016. 

Entre a sede administrativa / centro de visitantes e a entrada de uma das trilhas 

interpretativas, há uma pequena area coberta que conta com bebedouro, pia, mesa e 

bancos de madeira, como mostra a figura 15. O Parque conta com alguma lixeiras, 

porém, sem indicação de coleta seletiva, como foi proposto no plano de manejo. 

Figura 15: Área de convivência próximo a entrada das trilhas. Fonte: Fotografia da autora, 2016. 
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O Parque disponibiliza folderes informativos sobre a UC e sobre as trilhas 

interpretativas (figuras 16 e 17). Existem cinco delas instaladas na area do Morro da 

Manteigueira, sendo que uma, a trilha das Ruinas da Manteigueira (150m), que daria 

acesso as ruinas da antiga casa que dá nome ao Parque, está fechada por falta de 

manutenção, o que impossibilita o acesso a ela com segurança. As outras trilhas são 

Trilha Pedra do Urubu (180m); Trilha da Prainha (460m); Trilha Gruta do Morcego 

(400m) e Trilha Apucim (180m). (figura 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 165: Folder 01, informativo fornecido pelo PNMM. Contém principalmente informações sobre as 

rotas e trilhas interpretativas do Parque. Fonte: Parque Natural Municipal Morro da Manteigueira.  

Figura 17: Segundo folder fornecido pelo PNMMM. Apresenta, principalmente, informações sobre a 
vegetação e espécies de animais que podem ser encontradas no Parque. Fonte: Parque Natural 
Municipal Morro da Manteigueira. 
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Figura 18: Placa indicativa das trilhas interpretativas existentes no Parque. Fonte: Fotografia da autora, 
2016. 

As trilhas não apresentam elevado grau de dificuldade e também tem tempo de 

duração curto, o que possibilita ao visitante percorrer todas as trilhas no mesmo dia, 

além de serem interligadas. Por exemplo, a trilha Pedra do Urubu (o nome vem do 

fato de ser fácil se deparar com várias destas aves no local) dá acesso a uma area 

com uma visão privilegiada da cidade de Vila Velha, da foz do Rio Aribiri e da Baía de 

Vitória (figuras 19 a 22), a partir dela poderia dar-se início a trilha das Ruinas da 

Manteiguiera, caso estivesse ativada. Em sua maior parte, as trilhas são cobertas 

pelas copas das árvores, o que torna o passeio bem agradável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: As aves que dão nome a trilha são facilmente encontradas nesta parte do Parque, em 
bandos. Fonte: Fotografia da autora, 2016. 
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Figura 20: Ponto final da trilha do Urubu, com vista para a cidade de Vila Velha ao fundo. Fonte: 
Fotografia da autora, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Vista da foz do Rio Aribiri. Fonte: Fotografia da autora, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Vista da Penitenciária de Vila Velha e da Baía de Vitória. Fonte: Fotografia da autora, 2016. 
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Durante uma das visitas ao Parque também estavam presentes alunos do curso de 

Ciências Biológicas de uma universidade particular de Vila Velha; eles estavam 

tentando dar início a uma parceria com a PMVV para atuar na UC em alguns dias da 

semana acompanhando alunos de escolas da região, com o intuito de desevolver 

trabalhos de educação ambiental aliadas a aulas expositivas de biologia durante o 

percurso das trilhas (figura 23). Além disso, como atividade final o grupo da 

universidade levou os alunos da escola visitante para conhecer o viveiro de mudas 

para trabalhar com eles sobre reflorestamento (figura 24). Caso esta parceria venha 

a se confirmar e se consolidar de fato, este será um bom uso do Parque junto as 

escolas do município, contribuindo para a divulgação desta área de preservação junto 

a população, colocando em prática um dos princípios já discutidos do Ecoturismo, que 

é o desenvolvimento da consciência ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 23: Grupo escolar e da universidade, se preparando para iniciar as trilhas, informando as 
normas de conduta e explicando um pouco do caminho a ser percorrido. Fonte: Fotografia da autora, 
2016. 

 
Figura 24: Espaço do viveiro de mudas utilizado pela Prefeitura de Vila Velha para ações de 
reflorestamento. Fonte: Fotografia da autora, 2016. 
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Uma curiosidade sobre o viveiro é que apesar de estar implantado dentro do Parque, 

é uma area independente administrada por outra secretaria dentro da Prefeitura 

Municipal de Vila Velha. As figuras 25 a 27 ilustram parte do caminho percorrido nas 

três outras trilhas restantes, respectivamente, da Gruta do Morcego, Apicum e Prainha 

do Manguezal.  

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Gruta do Morcego que se encontra no caminho para a trilha da Prainha do Manguezal. 
Fonte: Fotografia da autora, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Parte da trilha do Apicum, já bem próxima a Prainha do Manguezal. Fonte: Fotografia da 
autora, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Ponto final da Trilha da Prainha do Manguezal, que apresenta uma área bastante extensa 
que dá acesso a foz do rio Aribiri, porém, os visitantes não são levados até lá. Fonte: Fotografia da 
autora, 2016. 
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Como já mencionado, o caminho não apresenta grau de dificuldade elevado em 

nenhuma das trilhas, exceto talvez, a da Pedra do Urubu, por ser necessário uma 

subida, porém, não é muito íngreme e conta com o auxílio de degraus feitos com 

pedaços de madeira (figura 28); além disso, as trilhas abertas não são muito estreitas, 

o que favorece a caminhada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Degraus instalados em parte do percurso da trilha da Pedra do Urubu que auxiliam o acesso 
do visitante. Fonte: Fotografia da autora, 2016. 

Outro fator positivo observado foi com relação ao caminho de acesso até a sede 

administrativa / centro de visitantes, a partir da entrada pelo portão principal do 

Parque.  Verificou-se a existência de placas indicativas de direção e de velocidade 

máxima permitida para automóveis (20 km/h), além disso, o caminho é revestido de 

paralelepípedos e estava em boas condições (figura 29). Segundo informado pelos 

servidores do local, diariamente funcionários da limpeza pública municipal realizam a 

manutenção do mesmo. De fato, durante uma das visitas, esta ação foi presenciada, 

conforme mostra a figura 30. 
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Figura 29: Parte do caminho que dá acesso a sede administrativa do Parque, apresentando placas 
indicativas de direção. Fonte: Fotografia da autora, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Funcionários da Prefeitura, realizando limpeza das áreas de acesso dentro do Parque. 
Segundo informação de funcionários, esta ação é diária. Fonte: Fotografia da autora, 2016. 

 

3.5 FRAGILIDADES E LIMITAÇÕES 

A área de estudo em questão sofre com alguns desafios e pressões em sua gestão - 

especialmente de natureza antrópica, por estar completamente inserida em um 

intricado núcleo urbano, além disso há também algumas questões estruturais que 

precisam de atenção por parte do órgão gestor responsável, no caso a SEMDESU da 

Prefeitura Municipal de Vila Velha. Destaca-se que ao longo das trilhas interpretativas 

não foi observada a existência de placas informativas sobre a fauna ou flora locais 



59 
 

que, caso fossem implantadas, seriam de grande auxílio para os objetivos de 

educação ambiental de interesse do PNMMM. Há algumas placas indicativas de 

direcionamentos para outras trilhas, porém, em mau estado de conservação, como 

ilustrado pela figura 31, porém esta situação não ocorre somente nas trilhas, isto é, 

na area reservada para estacionamento em frente a sede administrativa, há uma 

canteiro central com uma placa meio encoberta pelos galhos de uma árvore, 

completamente ilegível, a não ser pelo logo da Prefeitura Municipal de Vila Velha, na 

parte de cima (figura 32). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 31: Placas indicativas de direção das trilhas e para o viveiro de mudas, em estado precário de 
conservação. Fonte: Fotografia da autora, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Vista do portal de entrada para a sede do parque, com área de estacionamento. Nota-se 

que a placa informativa em destaque no canteiro central, não está mais legível. Fonte: Fotografia da 

autora, 2016. 
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Uma outra fragilidade relevante está relacionada com as áreas restantes do Parque 

que, mesmo não sendo apropriadas para a visitação do público, não contam com 

nenhuma infraestrutura para a atuação dos próprios servidores locais. Ou seja, a UC 

é uma area protegida de extensão considerável, porém que não conta com rotinas de 

fiscalização e monitoramento, encontrando-se aparentemente desconexa da área do 

Morro da Manteigueira. Como consequência, não há informação sobre seu estado 

atual de conservação e que pressões a atingem, assim como, não há também, até 

este momento da realização da pesquisa, nenhuma estratégia traçada para reverter 

tal situação. 

A equipe que hoje atua diretamente no Parque, estando lá todos os dias, é reduzida. 

Existem dois servidores da PMVV que são designados para atuar na UC como 

fiscalização ambiental, mas eles também precisam estar na sede da Prefeitura, junto 

a SEMDESU, o que os impossibilita de atuarem todos os dias no Parque. 

Um outro grande desafio é a questão da segurança. Existe um livro para controle de 

entrada, mas não existe regularidade das assinaturas; segundo relatos dos servidores 

é comum pessoas entrarem dentro do Parque sem se identificarem e seguirem para 

uma das trilhas. Pela proximidade da UC com uma penitenciária, já ocorreram casos 

de fugas de presos que utilizaram o Parque para se esconder e, existe também o risco 

da entrada de pessoas para fazerem uso de drogas ilícitas no local.  

Apesar das visitas espontâneas não necessitarem de agendamento prévio, a equipe 

do Parque aconselha ligar com atecedência para que eles possam se programar e 

solicitar o acompanhamento da Guarda Municipal no momento das visitas, sendo o 

mesmo procedimento para grupos escolares. Durante uma das idas in loco este tipo 

de situação foi presenciada quando um pequeno grupo adentrou o Parque sem se 

identificar a ninguém, e no mesmo dia ainda, duas outras situações similares 

ocorreram: crianças estavam brincando na área da chamada Prainha do Mangue, esta 

área não possui cercamento, o que facilita o acesso por ela para o restante do Parque. 

A outra situação foi o encontro com ciclistas nas trilhas - apesar desta atividade não 

ser permitida devido ao grau de impacto negativo que possui, este episódio não foi 

isolado, já tendo acontecido em outras ocasiões, conforme relatado pelos 

funcionários. 
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Devido as situações acima relatadas, pode-se deduzir que existe acesso a UC por 

caminhos alternativos não controlados e que tal pratica pode ser comum por parte dos 

moradores do entorno, assim, a fiscalização da área é uma ação de extrema 

importância e que merece atenção imediata dos gestores, uma medida, por exemplo, 

pode ser a instalação de guaritas e vigilantes nos pontos de acesso ao Parque, 

sugestão esta já apontada no plano de manejo, mas que conforme observado não foi 

implantada.  

O fato de estar tão próximo a uma comunidade urbana, sendo quase contíguo a ela, 

além de impossibilitar sua expansão, faz com que a area sofra pressões antrópicas 

constantemente, como por exemplo a já mencionada utilização de atalhos pela 

populaçao local, além também da invasão dos limites do Parque com construções 

para moradia (figura 33). Como uma das consequências desta ação de uso e 

ocupação do solo indevidamente, tem-se a inserção de espécies invasoras (animais 

domésticos) que afetam o já frágil equilíbrio ecológico da unidade de conservação.  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 33: Exemplo de pressão antrópica de uso e ocupação do solo dentro dos limites do PNMMM. 
Fonte: Fotografia da autora, 2016. 

Um fator de risco interessante de ser mencionado tem a ver com a presença de torres 

de transmissão de energia elétrica dentro do Parque, instaladas em meio as trilhas 

interpretativas, conforme mostra a figura 34. Isto, não só provoca um impacto visual 

negativo, como também traz consigo o risco de incêndios, caso um curto circuito 

aconteça ou, na hipótese da vegetação entrar em contato com algum fio 

desemcapado, princípio de incêndio, fazendo-se necessário o monitoramento 
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constante da vegetação próxima aos cabos de fiação elétrica. Durante as visitas 

entretanto, não ficou claro se este tipo de fiscalização existe, pois não houve quem 

confirmasse a informação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Exemplo de torre de transmissão de energia instalada em meio a uma das trilhas do Parque. 
Grupo de alunos em visita monitorada ao fundo. Fonte: Fotografia da autora, 2016. 

 

Por fim, uma questão preocupante e que não poderia deixar de ser abordada refere-

se ao manguezal, ecossistema que possui grande relevância ecológica e está 

bastante vulnerável a degradação e pressões antrópicas. Mesmo estando inserido 

dentro de uma área de preservação ambiental, este ecossistema, já fragilizado, 

continua sofrendo degradação com o descarte indevido de detritos provindos de 

pessoas da comunidade do entorno, como revela a figura 35. Esta area tornou-se um 

“ponto viciado” de descarte de lixo e entulhos, isto é, é um local que está 

constantemente cheio de lixo, mesmo após ser limpo, ação esta realizada 

regularmente na area pela PMVV, conforme informação passada pelos servidores.  

Esta é uma das consequencias da combinação de fraca fiscalização no Parque, 

devido a equipe reduzida de servidores no local, e também da existência de acessos 

alternativos e indevidos nos limites da UC, limites que, como já mencionado, se 

confundem com os da comunidade urbana do entorno. 
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Figura 35: Lixo jogado irregularmente na area de mangue do Parque. Fonte: Fotografia da autora, 
2016. 

Boa parte das fragilidades identificadas, também já haviam sido diagnosticadas pela 

BIOMA na revisão do plano de manejo, em 2009. Lamentavelmente, observa-se que 

a situação continua muito similar em relação as pressões e desafios que a gestão do 

Parque enfrenta. Porém, mesmo apresentando todas estas dificuldades, o Parque 

continua recebendo visitantes que desejam usufruir do ambiente natural, aproveitando 

para ter um momento de escape da rotina urbana sem desrespeitar este espaço. Este 

é um fator positivo que não deve ser esquecido. 

 

3.6 DESAFIOS PARA A GESTÃO DO PNMMM   

O PNM Morro da Manteigueira, como já mencionado algumas vezes, apresenta 

muitos desafios a sua gestão. Estar inserido em uma cidade fortemente urbanizada 

adiciona ainda outros fatores de risco a sua preservação (sociais, fundiários, entre 

outros), como apontados anteriormente.  

Porém, este é também um dos fatores que justifica sua importância. É necessária a 

implantação e manutenção de áreas verdes dentro dos centros urbanos, não só com 

objetivo de preservação, mas também que ofereçam opção de integração com a 

população, espaços para o lazer e contemplação do natural, que proporcionem 
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escape do cotidiano, ajudando para melhorar a qualidade de vida dos habitantes da 

cidade.  

O PNMMM foi instituído em 2003, através da Lei nº 4.105 e seu plano de manejo foi 

revisado pela última vez em 2009. É bastante provável que a situação geral do Parque 

tenha sofrido alterações desde então, com relação a nivel de degradação ou de 

conservação, espécies animais e vegetais que podem ser encontradas na área, entre 

outros. Sugere-se que seja feita nova revisão do documento, com maior atenção as 

ações e estratégias de gestão para cada uma das zonas estabelecidas na UC, uma 

que vez que o documento atual traz um grande detalhamento das características 

internas e externas, fatores bióticos e abióticos da UC, mas é bastante sucinto quanto 

ao planejamento e a gestão da mesma, ao traçar estratégias a longo prazo, por 

exemplo.  

Como já foi citado, estes itens são essencias de serem apresentados no plano de 

manejo, uma vez que esse documento é norteador de todas as ações a serem 

desenvolvidas em uma area de conservação, e para que também exista alguma fonte 

a que se comparar se o que está sendo desenvolvido, está, de fato, gerando 

resultados positivos, dentro do que é esperado pelos gestores. Especialmente no que 

se refere a quais práticas turísticas podem ser implantadas e realizadas para que a 

experiência do visitante seja a melhor possível, atendendo aos objetivos de educação 

ambiental desejados e, buscando minimizar os possíveis impactos negativos que esta 

atividade implica. 

Para Cabral e Souza (2005) a experiência de implantação e gestão de uma área de 

preservação ambiental não deve excluir a sociedade do processo, ao contrário, os 

autores entendem que o ser humano é parte integrante do sistema ambiental, 

portanto, os efeitos negativos ou positivos que a comunidade local exerce sobre 

determinada área estão relacionados com o sentimento de responsabilidade e 

pertencimento existente sobre o mesmo. Assim, ao citar McNeely (1997), os autores 

argumentam que  

“(...) está claro que a biodiversidade pode ser exaltada ou reduzida pelos 
sistemas de manejo aplicados e, portanto, o desafio é planejar manejos que 
sejam efetivos tanto para conservação biológica quanto para alcançar as 
necessidades humanas básicas. Assim, continua o autor, é possivel a 
convivência natural entre comunidade local e áreas protegidas manejadas, 
especialmente quando a comunidade pode participar como proprietária e 
quando é dado o devido reconhecimento ao valor de seu legado.  
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Além disso, não se concebe, dentro da abordagem ecossistêmica de 
configuração de áreas protegidas, a dissociação do ser humano, como 
agente econômico, social, cultural e político, da natureza, não tendo 
participação no processo de planejamento de unidades de conservação” 

(CABRAL e SOUZA, 2005:69). 

Na região metropolitana da Grande Vitória existem exemplos positivos de como o 

estímulo a visitação e participação da população em espaços verdes urbanos tem 

contribuído para a sua manutenção. O Parque Botânico Vale, localizado em Jardim 

Camburi, bairro do município de Vitória, possui uma área de conservação da Mata 

Atlântica de 33 hectares que, para além das atividades de conservação ambiental, 

oferece espaços de lazer com programação cultural mensal para a comunidade e 

outras ações de educação ambiental permanentes, como um jardim sensorial e trilhas 

ecológicas. É uma unidade de conservação mantida por uma empresa particular. O 

Parque Estadual da Fonte Grande, situado no Maciço Central de Vitória, faz uso de 

seu valor cênico para atrair os visitantes, isto é, além de trilhas interpretativas o Parque 

conta com mirantes naturais que possibilitam visão ampla da ilha de Vitória e de seu 

entorno, isso possibilitou a implantação do Projeto Lua Cheia que tem como objetivo 

reunir grupos para momentos de comtemplação da natureza nas épocas de lua cheia, 

para tal, o Parque funciona em horários especiais. Lá existe também um Centro de 

Educação Ambiental instalado que promove a Caminhada Ecológica Pedra dos Olhos 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA, 2017).   

Outro exemplo que pode ser citado é a área de proteção ambiental (APA) de Setiba, 

localizada entre os municípios de Vila Velha e Guarapari. O Parque Estadual Paulo 

César Vinha instalado dentro da APA consegue inserir a população local em suas 

atividades uma vez que capacita os moradores interessados para poderem atuar 

como guias das trilhas instaladas dentro do Parque. Recebe também pesquisadores, 

devido a sua fauna e flora de ocorrência endêmica (SERPA e FABRIZ, 2012).   

Moura e Costa (2012) realizaram um estudo de caso sobre o Parque Estadual da 

Pedra Branca (PEPB), situado no Rio de Janeiro. Assim como o PNMMM, este Parque 

está situado em um grande centro urbano e sofre pressão antrópica, desde sua 

implantação, principlamente pela expansão da população em seu entorno. Algumas 

das propostas para implantação de ecoturismo levantadas pelas autoras como 

estratégias para o PEPB podem ser relacionadas com o Parque da Manteigueira, 

como por exemplo, a contratação por meio de concurso público de mais agentes 
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fiscalizadores, ampliando assim o quadro de funcionários da UC  e possibilitando uma 

atuação fiscalizadora mais eficiente, e também a realização de estudos da real 

capacidade de carga para controle do número de visitantes, bem como melhorias 

estruturais nas trilhas – ações simples, tais como substituição das placas degradadas 

e implantação de novas, com informações sobre a vegetação local.  

A exemplo do Parque da Fonte Grande, o PNMMM poderia fazer uso de seu apelo 

cênico que conta com vista privilegiada da cidade de Vila Velha e da baía de Vitória, 

utilizando isto como mirante para atração de visitantes. Como uma ação incentivadora 

do envolvimento da população, é possivel também promover a capacitação  dos 

mesmos como guias das trilhas, como ocorre no Parque Paulo César Vinha, ou 

mesmo como vigilantes voluntários da UC, auxiliando em sua fiscalização.  

Existe uma escola estadual limítrofe ao Parque da Manteigueira com a qual poderia 

ser pensada uma ação de educação ambiental permanente utilizando, por exemplo, o 

espaço do viveiro de mudas, promover aulas de campo com o auxílio dos professores 

ou também desenvolver algum projeto mais amplo, de desenvolvimento sustentável 

para o entorno, com a possibilidade de envolver as famílias dos alunos desta escola.  

O ano da última revisão do plano de manejo do PNMMM foi 2009, de tal modo que é 

aconselhada a realização de uma nova pesquisa que compare os avanços e 

mudanças ocorridas na UC, além de buscar identificar os riscos a que ela está 

submetida. O documento anterior traz um grande levantamento dos atributos 

biológicos, físicos e antrópicos do Parque, delimita o zoneamento e determina as 

atividades permitidas, porém uma melhoria a ser implantada em uma nova revisão do 

documento seria a de trazer mais detalhamente estratégias para o uso sustentável do 

PNMMM, com a descrição de planos de ação.  

Um estudo interessante de também ser incorporado a este documento é o de projeção 

da expansão urbana, pois isso possibilitaria em uma ação conjunta das secretarias do 

município, a elaboração de políticas de ocupação ordenada do espaço geográfico 

urbano (MOURA e COSTA, 2012). 

Ações imediatas que poderiam ser implantadas para remediar danos seriam, inserir 

uma demarcação territorial visual dos limites do Parque, com a implantação também 

de guaritas para monitoramento e prevenção de entrada não autorizada na área, bem 
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como a realização de uma parceria definitiva com a guarda municipal, a fim de garantir 

a segurança dos servidores e do público externo, além da revitalização do portal de 

entrada da UC. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Já foi amplamente discutido ao longo deste trabalho sobre a relevância ambiental do 

Parque Natural Municipal do Morro da Manteigueira e também sobre as contribuições 

que a prática do ecoturismo, quando corretamente implantada, pode trazer para uma 

unidade de conservação.  

De maneira geral, o que se pode concluir sobre a implantação das práticas de 

ecoturismo no PNMMM é que a atividade já existe, porém, acontece sem o devido 

planejamento necessário para que ela não seja causadora de impactos negativos que 

vão contra o intuito original de preservação, mas sim que atenda aos objetivos de levar 

o visitante a entender o porquê da criação do Parque e da importância da conservação 

dos recursos naturais que abriga. 

É interessante ressaltar que a prática turística em areas naturais não se enquadra em 

um turismo de massa, ou seja, um turismo que atrai grandes grupos de uma só vez. 

É assim, voltada para um público que aprecia a contemplação de ambientes naturais 

e as práticas de trilhas e caminhadas, que possui o desejo de se conectar com a 

natureza - o que não impossibilita a realização de atividades recreativas e 

educacionais que envolvam pequenos grupos de alunos, por exemplo. 

As restrições quanto as práticas de turismo devem existir uma vez que o Parque se 

enquadra na categoria de Proteção Integral, sendo necessário limitar seu público de 

forma a não impactar o ambiente negativamente e continuar a cumprir corretamente 

seu objetivo principal, que é a conservação da biodiversidade. 

Entretanto, como foi assinalado, é possivel sim realizar melhorias da estrutura já 

existente de apoio a visitação pública para melhor desenvolver o ecoturismo no local, 

bem como, para os próprios funcionários, sendo a questão da segurança uma das 

medidas que se mostra mais urgente.  

O Parque apresenta muitas possibilidades e possui atributos cênicos que o valorizam 

e podem ser utilizados  para aproximar sua relação com a população e atrair mais 

visitantes, para que possa propagar a educação ambiental e trabalhar a sensibilização 

ecológica com seu público. Porém, atualmente, a forma a qual o Parque se encontra 

trabalha em alguns momentos, “contra” ele. Um exemplo é o espaço reservado no 

centro de visitantes que seria utilizado para falar sobre a história do Paque e 
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desenvolver trabalhos de educação ambientel e está fechado devido a falta de 

equipamentos. Assim, qual fica sendo sua real função? Questões como esta precisam 

ser levantadas e estudadas criticamente a fim de se transformarem em soluções 

positivas para a UC, e como foi apresentado, muitas vezes são intervenções simples, 

de baixo custo e de pouco impacto, mas satisfatoriamente efetivas. 

Para finalizar, mesmo o ecoturismo estando inserido como uma atividade paralela ao 

objetivo principal do PNMMM, se for bem trabalhado, especialmente em conjunto com 

a comunidade local, pode vir a se tornar importante ferramenta para divulgação de 

sua importância ecológica, além de proporcionar uma experiência de bem-estar aos 

que se propõem a visitá-lo. Os espaços verdes em áreas urbanas são fundamentais 

não só para garantir a conservação do ambiente natural, mas também contribuem 

grandemente para a qualidade de vida da população urbana, que é tanto parte 

integrante do meio ambiente quanto as demais espécies animais e vegetais e fatores 

físico-bióticos que o compõem.  
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ANEXO I 

Mapa de geomorfologia do PNMMM 

 

Fonte: BIOMA Estudos Ambientais, 2009. 
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ANEXO II 

Mapa de Zoneamento do PNMMM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: BIOMA Estudos Ambientais, 2009.  


