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As unidades de conservação (UCs) 
tiveram um aumento na visitação de 
6,15%, em 2018, com um total de 12,4 

milhões de visitas. Em 2017, foram 10,7 mi-
lhões de visitas. 

O campeão da visitação, com 2,6 milhões de 
visitas, continua sendo o Parque Nacional da 
Tijuca (RJ). O Parque Nacional do Iguaçu (PR) 
ficou em segundo lugar, seguido pelo Parque 
Nacional de Jericoacoara (CE), com 1,89 mi-
lhão e 1,09 milhão de visitas, respectivamente. 

Além dos parques nacionais, outras cate-
gorias de unidade de conservação também 
receberam um volume maior de visitantes. En-
tre elas estão a Reserva Extrativista do Arraial 
do Cabo (RJ), com 1,15 milhão de visitas, e o 
Monumento Natural do São Francisco (BA/SE/
AL), com mais de 658 mil visitas. Os parques, 
no entanto, continuam sendo a categoria mais 
visitada, concentrando 71% da visitação.

VISITAÇÃO BATE NOVO 
RECORDE EM 2018

Para o presidente do Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), 
Adalberto Eberhard, o aumento das visitas é 
decorrente do maior interesse das pessoas 
pelo meio ambiente e por experiências na 
natureza, mas o trabalho de estruturação das 
unidades faz toda diferença. 

Para ele, a expectativa é de contínuo cresci-
mento da visitação. “Houve um forte trabalho 
de estruturação das unidades de conservação, 
com capacitação das equipes técnicas, diver-
sificação das oportunidades de recreação e 
melhora na infraestrutura, sempre conside-
rando os aspectos de conservação do meio 
ambiente e o bem-estar do visitante. Esse 
aumento da visitação é muito bom. Ao conhe-
cer uma unidade de conservação, a pessoa 
passa a valorizar a natureza e o trabalho de 
conservação que é realizado ali. Ela se torna 
uma aliada da conservação. Mas é importante 
oferecer boas condições para essa visita”, diz 
Eberhard.

O presidente do ICMBio também acrescen-
tou: “Vamos colher nos próximos anos resul-
tados importantes decorrentes do processo 
de concessão de serviços de uso público, com 
a realização de parcerias com a iniciativa 
privada para estruturação da visitação. Por 
exemplo, acabamos de assinar a concessão 
do Parque Nacional de Itatiaia, onde serão 
investidos cerca de R$ 17 milhões”.

Para Paulo Faria, coordenador de Estrutu-
ração da Visitação e Ecoturismo do ICMBio, 
outra ação de destaque foi o trabalho intenso 
desenvolvido para melhorar a sinalização e o 
manejo das trilhas, proporcionando a prática 
de uma grande variedade de atividades nas 
unidades de conservação, como caminhadas, 
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cicloturismo, observação de aves e ativida-
des educativas e aquáticas, apenas para 
citar as mais populares. Um exemplo é a Flo-
resta Nacional de Brasília (DF), que ganhou 
uma rede de trilhas com diversas quilometra-
gens, variando entre 6 e 36 km, desenhadas 
para diferentes públicos.

De acordo com um estudo realizado pelo 
ICMBio, em 2017, os visitantes gastaram 
cerca de R$ 2 bilhões nos munícipios do 
entorno das unidades de conservação. Com 
isso, foram gerados cerca de 80 mil empre-
gos diretos, R$ 2,2 bilhões em renda, outros 
R$ 3,1 bilhões em valor agregado ao PIB e 
mais R$ 8,6 bilhões em vendas. Os resultados 
mostram que a cada R$ 1 real investido, R$ 7 
retornam para a economia. O instituto divul-
gará os resultados econômicos da visitação 
de 2018 no próximo mês.
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O Centro Nacional de Pesquisa e Con-
servação de Cavernas (Cecav) lançou 
a primeira edição do Anuário Estatís-

tico do Patrimônio Espeleológico Brasileiro. 
O estudo traz dados estatísticos de 18.358 
cavernas brasileiras constantes no Cadas-
tro Nacional de Informações Espeleológicas 
(Canie), com os temas bacias hidrográficas, 
biomas, solos, geologia, unidades de conser-
vação, rodovias, ferrovias, assentamentos 
rurais, mineração, petróleo, usina hidrelétrica 
(UHE), pequena central hidrelétrica (PCHe) 
e linhas de transmissão. O material pode ser 
acessado em https://bit.ly/2CAzEPQ.

“Por ser uma análise estatística, o anuário 
nos ajuda na leitura dos dados, a visualizá-los 
melhor, nos dando uma visão ampla de como 
está distribuído o patrimônio espeleológico 
brasileiro frente a diversas tipologias de em-
preendimentos e áreas protegidas”, avalia o 
coordenador do Cecav, Jocy Cruz. Cada tema 
utilizado provém de distintas bases de dados 
do Governo Federal, por órgãos e agências 
reguladoras como Agência Nacional de Águas 
(ANA), Ibama, Embrapa e Serviço Geológico 
do Brasil (CPRM).

Já na sua primeira edição, o anuário mos-
tra um crescimento contínuo de cavernas 
cadastradas. Em 2006, eram cerca de 4.500 
cavernas cadastradas. Em 12 anos, o número 
saltou para 18.358. Segundo Cruz, o núme-
ro de catalogação cresceu com o Decreto 
6.640/2008. “Isso fez com que empreendi-
mentos potencialmente impactantes ao pa-
trimônio realizassem estudos espeleológicos 
no âmbito do licenciamento ambiental, o que 
quase triplicou o número de cavernas conhe-
cidas. Saímos de 6.280, em 2009, para 18.358 
em 2018”, explica Cruz.

MAIOR AGLOMERAÇÃO DE CAVERNAS

Segundo o anuário, é na bacia hidrográfica 
do São Francisco que se encontra a maior 
parte das cavernas brasileiras (6.995), segui-
da pela Tocantins (4.531). Na classificação 
por biomas, o Cerrado concentra 50% das 
cavernas, muito à frente da Mata Atlântica 
(19,3) e Amazônia (15,8), que ocupam respec-
tivamente o segundo e terceiro lugar.

Já na classificação por estado, Minas 
Gerais dispara em 1º lugar (7.622), com Pará 
(2.630) e Bahia (1.367) ocupando a segunda e 
terceira colocações. O único estado que, por 
enquanto, não apresenta nenhum cadastro de 
cavernas é o Acre. O leitor ainda pode conferir 
a classe dominante de solos das cavidades, 
rochas e distribuição em cada unidade de 
conservação.

CECAV LANÇA ANUÁRIO ESTATÍSTICO 
ESPELEOLÓGICO
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Diego de Medeiros Bento

MAPA DE OCORRÊNCIA DE CAVERNAS

O Cecav também lançou um Mapa de 
Ocorrências de Cavernas no Brasil que pode 
ser visualizado em https://bit.ly/2sZO3zq. O 
material foi elaborado a partir da sobreposi-
ção da base de dados do Canie (de 18 de abril 
de 2018) e contém 17.875 cavernas. O mapa 
traz a visualização de cavernas cadastradas 
no Brasil e ainda apresenta o tipo de solo e 
rocha em cada uma delas. O usuário pode, 
ainda, fazer o download no formato pdf e os 
dados vetoriais com as regiões de ocorrência 
de cavernas em formato shapefile.

ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSER-
VAÇÃO DE CAVERNAS

O Cecav divulgou, ainda, as Áreas Prio-
ritárias para a Conservação do Patrimônio 
Espeleológico, material que define as ações 
preferenciais para as áreas de ocorrência de 
cavernas no País. As cavernas foram divididas 
em categorias voltadas para a criação ou am-
pliação de UCs; fiscalização e monitoramento; 
educação ambiental e patrimonial; manejo; 
pesquisa e ampliação do conhecimento.  

“O documento é importante e estratégico 
para a gestão dessas áreas, norteando, em 
especial, as políticas públicas voltadas para 
a conservação de áreas protegidas atuais e 
futuras”, explana Cruz.

A priorização de áreas para a conservação 
do patrimônio espeleológico nacional é uma 
das ações do PAN Cavernas do São Francis-
co, fundamentado nas diretrizes do Progra-
ma Nacional de Conservação do Patrimônio 
Espeleológico. A ação é parte de um conjunto 
de atividades referentes à criação e manu-
tenção de áreas protegidas para a conser-
vação do Patrimônio Espeleológico e tem 
previsão de revisão em quatro anos.

O produto é fruto do esforço de diversas 
oficinas participativas com especialistas e 
diversos setores e órgãos, incluindo a WWF 
Brasil e a Sociedade Brasileira de Espeleo-
logia. A metodologia usada foi adaptada da 
utilizada pelo Ministério do Meio Ambiente na 
elaboração de Áreas Prioritárias de Conser-
vação da Biodiversidade.

O material pode ser acessado em https://
bit.ly/2BaVgRK. Além do arquivo em pdf com 
os resultados, é possível fazer o download 
dos dados vetoriais em formato shapefile.

https://bit.ly/2CAzEPQ
https://bit.ly/2sZO3zq
https://bit.ly/2BaVgRK
https://bit.ly/2BaVgRK
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O primeiro parque nacional do Brasil, 
o Itatiaia, localizado nos estados do 
Rio de Janeiro e de Minas Gerais, 

contará agora com novos serviços de apoio 
ao uso público. Neste mês, foi realizada a 
cerimônia de assinatura do contrato de con-
cessão de serviços de apoio ao uso público, 
que beneficiará a unidade de conservação 
(UC).

Na oportunidade, o ministro do Meio 
Ambiente, Ricardo Salles, ressaltou o empe-
nho em progredir na gestão dos parques e 
estimular a visitação. “Nosso esforço a partir 
de agora é em avançar. Prosseguir no mode-
lo de concessão sabendo que a população 
deve ser incentivada a conhecer as unida-
des. Quem visita cuida, valoriza a conser-
vação e abre espaço para que as próximas 
gerações também se dediquem a visitar os 
parques”, afirmou.

O chefe do Parque Nacional do Itatiaia, 
Gustavo Tomzhinski, falou sobre a localiza-

entretenimento na natureza”. A empresa 
também atua nos parques nacionais da 
Serra dos Órgãos (RJ), desde 2010, e do 
Pau Brasil (BA), cujo contrato foi assinado 
em 2018.

A concessão, que terá um período de 25 
anos e prevê um investimento aproximado 
de R$ 17 milhões, abrange os três princi-
pais núcleos de visitação do parque: Parte 
Baixa, Parte Alta e a região de Visconde 
de Mauá. Entre as estruturas previstas no 
plano de melhoria estão a nova portaria, 
mirante do Último Adeus, megatirolesa (do 
Centro de Visitantes até o mirante do Últi-
mo Adeus), Ponte do Lago Azul (reforma e 
construção de deck), área de convivência 
e passarela suspensa no Complexo de 
Cachoeiras do Maromba, reforma e am-
pliação do Abrigo Rebouças e construção 
de uma área de convivência no local. 

“Este é o início de uma nova etapa e 
de um novo desafio. Nossa expectativa é 
de que isso irá potencializar muito nossa 
capacidade de atender mais e melhor os 
visitantes e suas necessidades. Desenvol-
veremos um trabalho de parceria com a 
empresa, que complemente as atividades 
do ICMBio”, afirmou Gustavo, chefe do 
parque.

ITATIAIA TERÁ NOVOS SERVIÇOS 
DE APOIO AO USO PÚBLICO

ção estratégica da unidade, que está situada 
entre as duas maiores metrópoles do Bra-
sil: Rio de Janeiro e São Paulo, e a menos 
de quatro horas de mais de 40 milhões de 
pessoas. “Essa parceria entre o setor público 
e privado vai proporcionar uma mudança 
de patamar na qualidade da infraestrutura 
e dos serviços oferecidos aos visitantes”, 
ressaltou Gustavo.

A concessão inclui serviços como venda 
de ingressos, controle e cobrança de esta-
cionamentos veiculares, alimentação, apoio 
ao transporte no interior da UC, comércio, 
hospedagem e atividades de aventura. Bru-
no Belisario, diretor-executivo da empresa 
concessionária Hope Recursos Humanos 
S/A, mostrou sua satisfação em atuar em 
mais um parque nacional: “Estamos muito 
contentes em assinar mais um contrato de 
concessão. Uma oportunidade de auxiliar na 
construção de um novo modelo de parceria 
que envolve preservação e também lazer e 

Leonardo Milano

Leonardo Milano

André Dib

http://www.icmbio.gov.br/portal/
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PEIXES-BOIS SÃO SOLTOS NA 
APA COSTA DOS CORAIS

A equipe de biólogos e voluntários do 
ICMBio está se revezando no monitoramento 
pós-soltura, o que é essencial para avaliar a 
adaptação dos peixes-bois tanto em relação a 
busca de itens alimentares disponíveis quanto 
na socialização com outros animais nativos 
e reintroduzidos. A reintrodução é uma das 
estratégias mais importantes para conserva-
ção de uma das espécies de mamífero aquá-
tico mais ameaçada de extinção do Brasil, o 
peixe-boi marinho.

LUIZ GONZAGA

Macho jovem com 6 anos e 6 meses de ida-
de, nasceu em cativeiro, filho de Xuxa e com 
pai desconhecido. Foi transferido do Cepene/
Itamaracá em setembro de 2017 e desde en-
tão encontrava-se no recinto de aclimatação 
no rio Tatuamunha. Há mais de um mês, ele 
vinha sendo alimentado apenas com item 
natural (Rupia maritima) e monitorado  

Três exemplares de peixes-bois marinhos 
foram soltos no rio Tatuamunha, em 
Porto de Pedras, litoral norte de Alago-

as, no mês de janeiro. A atividade faz parte 
das ações do Programa Peixe-boi Marinho, 
executado pelo Centro Nacional de Pesquisa 
e Conservação da Biodiversidade Marinha do 
Nordeste (Cepene) e a Área de Proteção Am-
biental (APA) Costa dos Corais (AL/PE), em 
parceria com as fundações SOS Mata Atlânti-
ca e Toyota do Brasil.

Desde 2012, a base do ICMBio em Porto de 
Pedras é o único local de soltura de peixe-boi 
em atividade no Brasil. O programa já liberou 
na natureza 46 peixes-bois, com uma taxa 
de sucesso de 75% e destaque para a repro-
dução em vida livre, proporcionando desta 
forma o incremento populacional no limite sul 
de ocorrência da espécie no Nordeste. Desta 
vez, os sortudos foram Luiz Gonzaga, Telinha 
e Tupã, que possuem históricos bastante dife-
rentes de vida.

diariamente para avaliação de seu compor-
tamento alimentar. No início de dezembro de 
2018, foi colocado o cinto para adaptação e 
isolamento dos outros peixes-bois que não 
seriam soltos. Antes da soltura, o animal 
encontrava-se com cerca de 400 quilos e 2,91 
metros de comprimento. Foi liberado com 
transmissor satelital e via rádio VHF para 
monitoramento pós-soltura. Assim, a equipe 
pode avaliar a adaptação do animal ao am-
biente natural.

TELINHA

Encalhou ainda filhote no município de 
Areia Branca (RN), em outubro de 2007. No 
dia seguinte, o animal foi transferido para 
a Base Avançada do Cepene/Itamaracá, 
onde permaneceu até abril de 2011 quando 
foi transferida para Porto de Pedras. Após o 
período de adaptação a condições ambientais 
no rio Tatuamunha, foi liberada em março 
de 2012 munida de equipamento de rádio 

telemetria. Telinha já foi recapturada outras 
vezes, sempre com problemas clínicos, e é 
um animal que apresenta comportamento de 
dependência ao rio, pouco explorando áreas 
marinhas. Em 2017 apresentou comporta-
mento estranho e foi mais uma vez colocada 
em observação clínica. Telinha apresentava 
275 quilos e 2,50 metros de comprimento e 
foi solta com equipamento de marcação por 
rádio VHF.

TUPÃ

O animal encalhou recém-nascido na praia 
de Sucatinga (CE), em janeiro de 2005, e 
foi resgatado e transferido para o Cepene/
Itamaracá no mesmo mês. Permaneceu em 
reabilitação até a transferência para Porto de 
Pedras em abril de 2011. Foi reintroduzido em 
março de 2012, sendo monitorado por teleme-
tria. Há muito tempo a equipe não tinha notí-
cias de Tupã, até que em setembro de 2017 foi 
avistado no Porto de Suape (PE). Em outubro 
de 2018, um morador avisou que o animal es-
tava com um ferimento na cabeça. As equipes 
se mobilizaram e Tupã foi resgatado e trans-
ferido para Porto de Pedras já que estava com 
um profundo corte na cabeça. Desde então 
o animal vinha recebendo tratamento clínico 
diário. O ferimento cicatrizou por completo e 
Tupã ficou pronto para voltar ao seu ambiente 
natural.
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ENTREVISTA

Nos últimos anos, o ICMBio tem investido 
bastante na visitação pública em unida-
des de conservação (UCs). Na sua visão, 
por que esse investimento é importante? 

Desde a criação das primeiras UCs no Brasil, 
a visitação já era um elemento preponderante, 
sobretudo para a categoria parque nacional. 
É estratégico que as unidades sejam espaços 
onde as pessoas possam ter contato com a 
natureza e, a partir daí, criar uma consciência 
em relação à conservação. Como diz aquele 
velho bordão: “Você protege aquilo que você 
conhece”. E eu acrescentaria: aquilo que você 
aprende a amar. A visitação precisa ser pen-
sada de forma que as pessoas saiam da visita 
não apenas com mais consciência ambiental, 
mas também sentindo que aquela experiência 
trouxe prazer e contribuiu para sua qualidade 
de vida. Nesse processo de sensibilização, não 
adianta focar somente no lado racional. É mui-
to importante que os cidadãos criem um víncu-
lo, um laço emocional com as nossas UCs. 

ENTREVISTA COM FÁBIO FRANÇA, 
COORDENADOR GERAL SUBSTITUTO  
DE USO PÚBLICO E NEGÓCIOS DO ICMBIO

De que forma a visitação nas UCs pode 
trazer contribuições para a economia?

Os dados relativos à economia representam 
outra forma de comunicação com a socieda-
de, numa linguagem que o público geral está 
bastante acostumado a lidar. Se falarmos 
apenas sobre a proteção de espécies, por 
exemplo, isso terá impacto sobre uma parcela 
mais restrita da sociedade. Falar a linguagem 
econômica, demonstrando o quanto a con-
servação traz de benefícios, é criar um novo 
canal de comunicação com os cidadãos. E nós 
sabemos a importância das UCs para a econo-
mia das cidades do entorno. O investimento do 
setor público na conservação, além dos bene-
fícios diretos relativos à biodiversidade, gera 
ganhos indiretos ao fazer circular a economia 
local. Nós estamos trabalhando atualmente na 
construção do conhecimento sobre o quanto 
esse investimento nas UCs traz de retorno, de 
modo semelhante a qualquer outro investimen-
to em infraestrutura. Os estudos apontam que, 
em 2017, os visitantes gastaram cerca de R$ 2 
bilhões nos municípios do entorno das unida-
des de conservação, gerando 80 mil empregos 
diretos, R$ 2,2 bilhões em renda e R$ 3,1 bi-
lhões me valor agregado ao PIB. Por fim, outro 
dado importante é que a cada R$ 1 investido 
nas UCs, 7 retornam para a economia. 

O Instituto acaba de divulgar os dados 
de visitação em UCs relativos ao ano de 
2018. Em relação a 2017, houve um au-
mento de 6,15% no número de visitan-
tes. Quais são os fatores determinantes 
para esse aumento? 

O aumento de 6,15% de 2017 para 2018 faz 
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parte de uma tendência histórica de cresci-
mento, que gira em torno de 4 a 5% ao ano. 
No entanto, nós entendemos que essa é uma 
dinâmica que não depende apenas do ICMBio. 
O turismo ecológico é o setor do turismo que 
mais cresce no mundo porque as pessoas têm 
buscado o contato com a natureza. De certa 
forma, o Brasil está até um pouco atrás em 
relação à demanda, que tem sido cada vez 
maior. Estamos fazendo um grande esforço de 
ordenamento, de estruturação das UCs, e isso 
se reflete nos números. Desse modo, o aumen-
to está mais relacionado à ampliação da nossa 
capacidade de atender à demanda do que à 
demanda em si. Cabe destacar também que o 
ICMBio deu um passo muito importante no que 
diz respeito à organização da informação para 
monitorar esses números. Na Instrução Norma-
tiva nº 5 de 2018, foi definido um arranjo meto-
dológico bastante objetivo para que se realize 
o monitoramento da visitação. Além disso, a 
partir dessa IN mais UCs passaram a monitorar 
os dados de visitação. Hoje, 119 unidades já 
realizam esse trabalho, e a tendência é que o 
contingente cresça a cada ano. 

Nesse contexto, qual a importância do 
Programa de Concessão de Serviços de 
Apoio à Visitação? 

Como já comentamos, a demanda de visi-
tação nas UCs tem sido cada vez maior. Se a 
nossa capacidade de atender essa demanda 
ficar dependente apenas do investimento públi-
co, o crescimento vai continuar girando em torno 
de 5%. No entanto, se estabelecermos parcerias 
com o setor privado, a capacidade de investi-
mento aumenta consideravelmente, permitindo 
que sejam oferecidos ao visitante mais serviços 
e mais infraestrutura. Isso incluiu desde os ser-
viços básicos (recepção, compra de ingressos, 
informações preliminares ao turista, alimenta-
ção, sanitários, manutenção de trilhas, etc) até 
serviços de acomodação (camping, pousadas), 
transporte e atividades especializadas (passeio 
de barco, arvorismo, tirolesa, entre outros). Nes-
se processo, não podemos deixar de frisar que 

o Programa de Concessão busca oferecer mais 
serviços e com melhor qualidade para o visitan-
te, mas a gestão das unidades de conservação 
continua sendo do ICMBio e os planos de manejo 
das UCs são respeitados pelos concessionários. 

O Instituto também tem apostado na 
estruturação das trilhas, com destaque 
para sinalização e manejo, além da cria-
ção de trilhas de longo curso em todo o 
país. De que modo isso pode contribuir 
para estimular a visitação em UCs?

Das atividades de contato com a natureza, a 
atividade de caminhar em trilha é a mais comum. 
As trilhas são interessantes porque represen-
tam, ao mesmo  tempo, uma infraestrutura de 
transporte (como uma estrada, que leva a algum 
lugar), uma ação (é comum a expressão “fazer 
trilha”) e um atrativo (muitas vezes, a trilha em si 
é o que motiva a caminhada). Por isso, o desen-
volvimento de trilhas nas UCs é algo estratégico 
para estimular a visitação. Ao longo do tempo, 
o ICMBio percebeu que esse desenvolvimento 
precisava de uma abordagem mais técnica. Uti-
lizando a ideia de grau de intervenção, adotada 
pelo Serviço Florestal Americano, nosso objetivo 
é tentar contemplar todos os públicos: quanto 
maior o grau de intervenção, mais adaptada a 
trilha está para receber visitantes mais urbanos 
ou inexperientes; quanto menor o grau de inter-
venção, maior será o desafio para o caminhante. 
Esse conceito dos tipos de público está presente 
no Rovuc – Rol de Oportunidades de Visitação 
em Unidades de Conservação –, publicação 
lançada recentemente pelo Instituto. O Rovuc 
funciona como uma espécie de cardápio de 
oportunidades para as várias motivações de um 
visitante. Em paralelo a isso, nós desenvolvemos 
também um sistema padronizado de sinalização 
(disponível no documento intitulado Manual de 
Sinalização de Trilhas), tendo em vista que a pre-
sença da sinalização é o elemento que concreti-
za a trilha enquanto equipamento de visitação. 
O ICMBio vem fazendo um grande esforço nesse 
sentido, alcançando mais de dois mil quilômetros 
sinalizados nos últimos dois anos.
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