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Apresentação
A  necessidade  de  crescer  economicamente  vem  fazendo  com  que  as  

sociedades  degradem  cada  vez  mais  os  recursos  naturais  e  ao  mesmo  tem-
po,  para  criarem  uma  infraestrutura  que  atenda  a  esta  demanda,  há  uma  
constante  e  desenfreada  alteração  das  paisagens  naturais.  Estas  alterações  
geram  consequências  a  longo,  médio  e  curto  prazo,  e  na  maioria  das  vezes  
são  inviáveis  do  ponto  de  vista  ambiental  e  tornam  estas  atividades  eco-
nômicas  e  as  demais,  influenciadas  e  criadas  a  partir  dela,  insustentáveis.  

A  degradação  da  paisagem  natural  está  muito  relacionada  à  fragmentação  
dos  ecossistemas,  as  quais  podem  ocorrer  tanto  por  fenômenos  naturais  como  
por  ações  antrópicas.  Esta  segunda,  ocasionada  principalmente  pelos  processos  
relacionados  ao  desenvolvimento,  é  responsável  por  uma  considerável  diminui-
ção  da  biodiversidade  e  por  uma  série  de  impactos  ao  meio  ambiente.  

Neste  contexto  surgem  as  Unidades  de  Conservação  que  constituem  
uma  forma  efetiva  de  proteção  das  florestas,  recursos  naturais,  biodiversi-
dade  e  dos  serviços  ecossistêmicos  por  elas  ofertados.  A  proteção  dessas  
áreas  proporciona  a  capacidade  de  geração  de  riquezas  a  longo  prazo,  
especialmente  para  o  Brasil,  que  possui  boa  parte  de  seu  crescimento  jus-
tificado  pela  abundância  de  recursos  naturais.  As  unidades  de  conservação  
cumprem  uma  série  de  funções  como  qualidade  e  quantidade  de  água  para  
consumo  e  geração  de  energia,  disponibilidade  de  recursos  naturais  para  
a  produção  de  fármacos  e  cosméticos,  redução  da  ocorrência  de  desastres  
naturais,  a  conservação  de  recursos,  entre  outros  benefícios,  usufruídos  por  
grande  parte  da  população.  

No  entanto,  há  a  necessidade  de  se  estabelecer  um  suporte  adequado  
para  a  gestão  das unidades  de  conservação,  a  qual  está  vinculada  a  di-
versos  aspectos  técnicos,  políticos  e  econômicos  tais  como  planejamento,  
capacidade  institucional,  conhecimentos  gerados  e  disponíveis,  aspectos  
legais,  programas  de  desenvolvimento  regional  e  educação  ambiental,  entre  
outros,  para  que  assim  os  objetivos  de  uma  unidade  de  conservação  de  
se  garantir  a  preservação  da  diversidade  biologia,  promover  o  desenvolvi-
mento  sustentável  e  proteger  as  comunidades  tradicionais  e  suas  culturas  
sejam  alcançados  e  que  o  uso  público  dessas  áreas  de  forma  responsável  
traga  o  aumento  do  fluxo  de  visitantes,  e,  consequentemente,  as  pessoas  
passem  a  valorizar  as  belezas  naturais  brasileiras,  de  modo  a  compreender  
sua  importância  para  a  humanidade.  

Existem  vários  desafios  a  serem  enfrentados  pelas  unidades  de  con-
servação  brasileiras,  muitas  vezes  decorrentes  de  uma  gestão  deficiente.  O  
conteúdo  desta  cartilha  tem  por  objetivo  auxiliar  os  gestores  de  unidades  
de  conservação  na  condução  do  aprendizado  sobre  a  criação  e  gestão  des-
tas  áreas  naturais  legalmente  protegidas,  de  forma  planejada,  responsável  
e  que  otimize  o  alcance  dos  propósitos  pelas  quais  foram  criadas.
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Unidades de Conservação no contexto das   
Políticas Públicas    1.1

A criação de áreas protegidas (APs) tem sido a principal estratégia para ma-
nutenção da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos, diante da crescente 
destruição e degradação dos ambientes naturais.

No Brasil há vários tipos de espaços territoriais especialmente protegidos 
como terras indígenas, terras quilombolas, áreas militares e unidades de conser-
vação (UCs) (PEREIRA & SCARDUA; 2008). As UCs são espaços terrestres ou aquáti-
cos instituídos pelo poder público com objetivo de conservar os recursos naturais 
(BRASIL, 2000), que podem ser criadas e geridas na esfera federal, estadual ou 
municipal. De acordo com a lei que institui o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação – SNUC (Lei Federal nº 9.985/00) as UCs podem pertencer ao grupo 
de proteção integral, concedendo apenas o uso restrito dos recursos naturais, ou 
ao grupo de uso sustentável que permite o uso e extração dos recursos, desde 
que seja compatibilizado à conservação da natureza (BRASIL, 2000). 
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Do final da década de 90 aos anos 2000 observou-se o aumento do número 
e expansão da área das UCs federais e estaduais no Brasil, sendo mais expres-
siva e consistente após a instituição do SNUC e do Programa Áreas Protegidas 
da Amazônia (ARPA) (MEDEIROS et al, 2011; BERNARD et al, 2014). Ao longo des-
se período as secretarias de Meio Ambiente estaduais e municipais passaram a 
apresentar maior autonomia na criação e gestão de UCs no país, e desde 2007 
o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) tornou-se 
responsável pela criação e gestão das UCs federais (SOUSA et al, 2011). 

O Governo Federal tem mostrado mudanças na estratégia de criação de 
UCs no Brasil desde a década de 90, quando passou a criar maior número e 
área de UCs de uso sustentável com intuito de adequar melhor as questões am-
bientais da agenda de desenvolvimento econômico do país à conservação da 
biodiversidade (CABRAL & BRITO, 2013). O mesmo ocorreu na esfera de gestão 
estadual, cuja categoria APA, pertencente ao grupo de uso sustentável, passou 
a ser a mais representativa em número e em área protegida (SOUSA et al, 2011).

Convenção sobre Biodiversidade Biológica

Atualmente, a criação de UCs no Brasil é pautada nas metas da Convenção 
sobre Diversidade Biológica (CDB), que estabelece que 10% da área de cada 
bioma brasileiro deverá ser protegido até o ano de 2010. Em 2013 a Comissão 
Nacional da Biodiversidade – CONABIO propôs o alcance de metas voltadas para 
conservação da biodiversidade até 2020. Uma das propostas foi a de melhorar o 
estado de conservação da biodiversidade do Brasil por meio da criação de uni-
dades de conservação e outros tipos de áreas protegidas que resguardassem ao 
menos 30% da Amazônia, 17% de cada um dos demais biomas terrestres e 10% 
de áreas marinhas e costeiras (BRASIL, 2013).
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Breve panorama sobre as Unidades de 
Conservação do Brasil 1.2

Segundo os dados de 2018 do Cadastro Nacional de Unidades de Conserva-
ção, o Brasil possui 2201 UCs consolidadas, incluindo as esferas federal, estadual 
e municipal. Desse total, 698 são de proteção integral, representando 663.716 
km² e 1.503 são de uso sustentável, representando 1.881.201 km². 

Destaque para Reserva Particular de Patrimônio Natural

 As RPPNs são um tipo de UC de domínio privado, isso significa que elas 
possuem um proprietário, diferente das UC públicas. As RPPNs hoje represen-
tam uma grande contribuição para a conservação da natureza brasileira e seu 
patrimônio biológico. 
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A sua criação é de iniciativa dos proprietários da terra. As áreas a serem 
transformadas em reserva devem ter considerável valor ecológico e estar bem 
conservadas. A conversão em RPPN é para sempre e tem que ser registrada em 
cartório, mas a titularidade do terreno permanece com o proprietário. Além de 
viabilizar e oficializar a criação, o ICMBio faz o monitoramento dessas áreas, 
que devem ter plano de manejo. A Reserva Natural Serra das Almas é uma UC 
dessa categoria.

Atualmente, existem registradas 888 RPPNs. Juntas, elas protegem algo em 
torno de 5.661 km².

As RPPNs podem assumir importante papel por compor stepping stones e 
corredores ecológicos na escala biorregional, aumentando a conectividade da 
paisagem diante de um mosaico de UCs de diferentes categorias e esferas de 
gestão (YOUNG et al, 2012; LIMA & FRANCO, 2014), portanto deve ser incentiva-
da a sua criação e avaliado separadamente do investimento público.

Para facilitar o processo de criação dessas UCs e viabilizar seus instrumen-
tos de gestão, como o plano de manejo, monitoria e gerenciamento, o ICMBio 
instituiu o Sistema Informatizado de Monitoria de Reservas Particulares do Pa-
trimônio Natural (SimRPPN).

Sistema Estadual de Unidades de Conservação

A criação e consolidação do Sistema Estadual de Unidades de Conservação 
está sujeita a aplicação de políticas públicas estaduais que surgem de acordo 
com as demandas e interesses locais de conservação de uma região, o que varia 
por estado e por esfera administrativa de gestão (ANDRADE, 2012).
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Legislação ambiental pertinente à gestão 
de UCs1.3

Política Nacional de Biodiversidade

Sistema Estadual de Unidades de Conservação do Ceará

Criação De Unidade de Conservação

Sistema Nacional De Unidades de Conservação

Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN

– Decreto Federal n° 2.519, de 16 de março de 1998. Promulga a Convenção so-
bre Diversidade Biológica, assinada no Rio de Janeiro, em 05 de junho de 1992.

– Decreto Federal n° 4.339, de 22 de agosto de 2002. Institui princípios e diretri-
zes para a implementação da Política Nacional da Biodiversidade.

– Decreto Federal n° 4.703, de 21 de maio de 2003. Dispõe sobre o Programa 
Nacional da Diversidade Biológica – PRONABIO e a Comissão Nacional da Bio-
diversidade, e dá outras providências.

– Deliberação CONABIO, n° 40, de 07 de fevereiro de 2006. Dispõe sobre a apro-
vação das Diretrizes e Prioridades do Plano de Ação para implementação da 
Política Nacional de Biodiversidade.

- Lei Estadual n° 14.390, de 07 de julho de 2009. Institui o Sistema Estadual de 
Unidades de Conservação do Ceará – SEUC, e dá outras providências.

- IN ICMBio nº 05, de 15 de maio de 2008 - Dispõe sobre o procedimento adminis-
trativo para a realização de estudos técnicos e consulta pública para a criação de 
Unidade de Conservação Federal.

- IN ICMBio nº 03, de 18 de setembro de 2007 - Disciplina as diretrizes, normas e 
procedimentos para a criação de Unidade de Conservação Federal das categorias 
Reserva Extrativista e Reserva de Desenvolvimento Sustentável.

– Lei Federal n° 9.985, de 18 de Julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1o, inci-
sos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação da Natureza -SNUC e dá outras providências.

– Decreto Federal n° 4.340, de 22 de Agosto de 2002. Regulamenta artigos da Lei 
n° 9.985 de 18 de Julho de 2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unida-
des de Conservação da Natureza – SNUC e dá outras providências.

– Decreto Federal nº, 6.515, de 22 de julho de 2008. Institui, no âmbito dos Mi-
nistérios do Meio Ambiente e da Justiça, os Programas de Segurança Ambien-
tal denominados Guarda Ambiental Nacional e Corpo de Guarda-Parques, e 
dá outras providências.

– Decreto Federal n° 5.746, de 5 de abril de 2006. Regulamenta o art. 21 da 
Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação da Natureza.
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Mata Atlântica

Reserva Legal e  Preservação Permanente

Lei de Crimes Ambientais 

Compensação Ambiental

– Lei Federal n° 11.428, de 22 de Dezembro de 2006. Dispõe sobre a utilização e pro-
teção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências.

– Decreto Federal n° 6.660 de 21 de Novembro de 2008. Regulamenta dispositi-
vos da Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a utilização 
e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

– Lei Federal Lei nº 12.651, de 2012. Institui o novo Código Florestal.

– Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções 
penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao 
meio ambiente, e dá outras providências.

– Decreto Federal nº 6.514, de 22 de julho de 2008. Dispõe sobre as infrações 
e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo admi-
nistrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras providências.

– Lei Federal nº 6.938 de 31 de agosto de 1981, com suas alterações posteriores – 
Política Nacional de Meio Ambiente. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Am-
biente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências.

– Lei Federal n° 9.985, de 18 de Julho de 2000, em especial o Artigo 36 e pará-
grafos. Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição Fe-
deral, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 
-SNUC e dá outras providências.

– Decreto Federal n° 4.340, de 22 de Agosto de 2002 , em especial os Artigos 31, 
32, 33 e 34 e parágrafos. Regulamenta artigos da Lei n° 9.985 de 18 de Julho de 
2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza – SNUC e dá outras providências.

– Resolução CONAMA n° 371, de 5 abril de 2006. Estabelece diretrizes aos ór-
gãos ambientais para o cálculo, cobrança, aplicação, aprovação e controle de 
gastos de recursos advindos de compensação ambiental, conforme a Lei N° 
9.985, de 18 de julho de 2000.

Operacionalização
– Decreto Federal nº 4.519, de 13 de dezembro de 2002. Dispõe sobre o serviço 
voluntário em unidades de conservação federais, e dá outras providências. 

– Resolução CONAMA 003, de 16 de março de 1988. Dispõe sobre a constitui-
ção de mutirões ambientais.

– Norma Brasileira ABNT NBR 15285 – Turismo de Aventura, Líderes e compe-
tência de pessoal;

– DECRETO Nº 6.515 Institui, os Programas de Segurança Ambiental denomi-
nados Guarda Ambiental Nacional e Corpo de GuardaParques;

– Instrução Normativa ICMBio n° 03/2014. Institui e regulamenta o Sisbio.
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Planejamento e 

Gestão em Unidades 
de Conservação
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Criação, implantação e gestão de UCs2.1
Segundo a Lei 9.985/2000 que institucionaliza o Sistema Nacional de Uni-

dades de Conservação (SNUC), a criação de uma UC, exclusivamente realizada 
por ato do Poder Público, deve ser precedida de estudos técnicos que permitam 
identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a uni-
dade, complementados pela consulta pública (esta não se aplica à criação de 
Estação Ecológica ou Reserva Biológica).

O Decreto 4.340/2002 que regulamenta a referida lei ordena que a criação 
de uma UC deve determinar a sua denominação, a categoria de manejo, seus 
objetivos e limites, a área da unidade e o órgão responsável pela sua adminis-
tração. Caso sejam Reservas Extrativistas ou de Desenvolvimento Sustentável, a 
criação também deve indicar a população tradicional beneficiária do processo. 
Já para as Florestas Nacionais, Estaduais ou Municipais, a criação deve contem-
plar a população tradicional residente. 

O órgão executor que propõe a nova UC é responsável pela elaboração dos 
estudos técnicos preliminares e pela realização, quando pertinente, da consul-
ta pública e dos demais procedimentos administrativos necessários à criação da 
unidade. O objetivo da consulta pública, que consiste em reuniões para a oitiva da 
população local e de outras partes interessadas, é subsidiar a definição da loca-
lização, da dimensão e dos limites mais adequados para a UC a ser estabelecida. 

Neste processo, compete também ao órgão executor indicar de forma clara 
e em linguagem acessível, quais são as implicações para a população residente 
no interior e no entorno da unidade proposta. 

Conselho Gestor 

As UCs devem dispor de conselhos 
consultivos e/ou deliberativos que inclu-
am a representação de todas as partes 
interessadas nas áreas. O conselho ges-
tor deve ter representação dos órgãos 
públicos e, quando couber, dos órgãos 
ambientais dos três níveis da Federação 
e órgãos de áreas afins, entre eles os de 
pesquisa científica, educação, defesa 
nacional, cultura, turismo, arqueologia, 
povos indígenas e assentamentos agrícolas. A sociedade civil deve ser repre-
sentada pela população tradicional, proprietários de imóveis no interior da 
UC, trabalhadores, setor privado atuante na região, representantes dos Co-
mitês de Bacia Hidrográfica e, quando couber, a comunidade científica e or-
ganizações não governamentais ambientalistas com atuação comprovada na 
região da UC (TNC, 2012).
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Instrumentos de Gestão 2.2
Os instrumentos de gestão são alternativas para compatibilizar a ocupação 

humana com a conservação da biodiversidade. Eles visam garantir a sobrevi-
vência e a efetividade das áreas naturais protegidas em consonância com as 
atividades humanas, por meio de ações no território, envolvendo as UC e seu 
entorno, outras áreas protegidas e as áreas modificadas pela ação do homem 
estabelecidas entre elas. Esses instrumentos, quando aplicados no contexto re-
gional, fortalecem a gestão das áreas protegidas, ordenam o território e compa-
tibilizam a presença da biodiversidade, a valorização da sociobiodiversidade e 
as práticas de desenvolvimento sustentável. Com a criação da Lei do SNUC, fo-
ram disponibilizados aos órgãos gestores três instrumentos de gestão territorial:

Corredores Ecológicos

Mosaicos de UCs

Reserva da Biosfera

Os Corredores Ecológicos visam mitigar os efeitos da fragmentação dos 
ecossistemas promovendo a ligação entre diferentes áreas, com o objetivo de 
proporcionar o deslocamento de animais, a dispersão de sementes, aumento 
da cobertura vegetal.

São regulamentados pela Lei 9.985 e seu Decreto 4340/2002. As regras de 
utilização e ocupação dos corredores e seu planejamento são determinadas 
no plano de manejo da Unidade de Conservação à qual estiver associado, in-
cluindo medidas com o fim de promover sua integração à vida econômica e 
social das comunidades vizinhas.

O SNUC prevê a existência de mosaicos de UC, devendo estes ser reconhe-
cidos em ato do Ministério do Meio Ambiente a pedido dos órgãos gestores das 
UC. Esses mosaicos são caracterizados pelo conjunto de UC próximas, justa-
postas ou sobrepostas, além de outras áreas protegidas públicas ou privadas.  

Naturalmente, a gestão do mosaico deverá preservar os diferentes obje-
tivos de conservação de cada UC, de maneira a compatibilizar a presença da 
biodiversidade, a valorização da sociodiversidade e o desenvolvimento sus-
tentável no contexto regional. A gestão do mosaico deverá ser realizada de 
maneira integrada e participativa, pelo conselho do mosaico, criado com ca-
ráter consultivo e com a função de atuar como instância de gestão integrada 
das UC que o compõem (Fonte: ICMBio).

Reserva da Biosfera (RB) é um modelo, adotado internacionalmente, de 
gestão integrada, participativa e sustentável dos recursos naturais. São reco-
nhecidas pelo Programa “O Homem e a Biosfera (MAB)” da Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Essas áreas 
(669 no mundo) devem ser locais de excelência para trabalhos de pesquisa 
científica, experimentação e demonstração de enfoques para conservação e 
desenvolvimento sustentável na escala regional (Fonte: MMA).



A Reserva Natural Serra 
das Almas é o 1º Posto 
Avançado da Reserva da 
Biosfera da Caatinga.

Foto: Fábio ArrudA
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Sítios do Patrimônio Mundial Natural

Sítio Ramsar (Zonas Úmidas)

Os sítios do Patrimônio Mundial Natural são reconhecimentos concedidos 
pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura) com a finalidade de garantir a proteção das obras e áreas de grande 
interesse para a história da terra ou da cultura da humanidade. Como princí-
pio, o sítio deve ter um valor excepcional universal, ou seja, uma importância 
tão extraordinária que transcende as fronteiras nacionais e se torna importan-
te para o presente e o futuro de toda a humanidade.

O Brasil possui 7 (sete) áreas reconhecidas como sítios do Patrimônio 
Mundial Natural, compostas por unidades de conservação. São eles: a) Reser-
vas de Mata Atlântica da Costa do Descobrimento, b) Reservas da Mata Atlân-
tica do Sudeste, c) Parque Nacional do Iguaçu, d) Áreas de Conservação do 
Pantanal, e) Ilhas Atlânticas Brasileiras: Reservas de Fernando de Noronha e 
Atol das Rocas, f) Complexo de Conservação da Amazônia Central e g) Áreas 
Protegidas do Cerrado: Chapada dos Veadeiros e Parque Nacional das Emas.

O Sítio Ramsar é um título concedido por um tratado intergovernamental 
que estabelece marcos para ações nacionais e para a cooperação entre países 
com o objetivo de promover a conservação e o uso racional de zonas úmidas 
no mundo. Essas ações estão fundamentadas no reconhecimento, pelos pa-
íses signatários da Convenção Ramsar, da importância ecológica e do valor 
social, econômico, cultural, científico e recreativo de tais áreas. 

A Lista de Ramsar é o principal instrumento adotado pela Convenção para 
implementar seus objetivos. É composta por áreas caracterizadas como ecos-

Fonte: MMA



20

Fonte: Instituto Socioambiental (ISA)

Plano de Manejo

O plano de manejo é “documento técnico mediante o qual, com funda-
mento nos objetivos gerais de uma Unidade de Conservação, se estabelece o 
seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos 
recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à 
gestão da unidade” (BRASIL, 2000).

Entende-se por “manejo”, todo e qualquer procedimento que vise as-
segurar a conservação da diversidade biológica e dos ecossistemas. Para se 
manejar adequadamente uma UC, portanto, são imperativas a elaboração e a 
compreensão do conjunto de ações necessárias para a gestão e para o uso sus-
tentável dos recursos naturais em quaisquer atividades desenvolvidas dentro 
e no entorno desses espaços. Assim, possibilita-se a conciliação dos diferentes 
tipos de usos com a conservação da biodiversidade. 

Neste processo, é necessário considerar os usos que o homem faz do ter-
ritório de modo que seja possível articular maneiras de conciliação com os 
objetivos da UC. Além disso, o Plano também deve incluir medidas com a fi-
nalidade de promover a integração do território protegido à vida econômica e 
social das comunidades vizinhas (Fonte: ICMBio). 

sistemas úmidos importantes, selecionados pelos países e aprovadas por um 
corpo técnico especializado da Convenção. Uma vez aceitas, essas áreas rece-
bem o título de “Sítios Ramsar”. Sob esse status, esses ambientes úmidos pas-
sam, então, a ser objeto de compromissos a serem cumpridos pelo país contra-
tante e, ao mesmo tempo, a ter acesso a benefícios decorrentes dessa condição. 
Tais benefícios podem ser financeiros e/ou relacionados à assessoria técnica 
para o desenho de ações orientadas à sua proteção.
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A elaboração dos planos de manejo deve se desenvolver de forma contínua, 
mediante consultas e tomadas de decisão sobre as dimensões ambientais, sociais, 
econômicas, históricas e culturais que definem a UC e a região na qual está inseri-
da. São elaborados sob um enfoque multidisciplinar e devem refletir um processo 
lógico de diagnóstico e de planejamento que inclui a análise de informações como 
dados bióticos e abióticos e, também, todas as dimensões supracitadas.

Elaboração e Revisão de Planos de Manejo

Organização Do Planejamento

2.3

ETAPA
1ª

Obtenção de Dados da UC 

Para organização do planejamento, é preciso reunir informações básicas 
para dar subsídios ao planejamento. Adicionalmente, a área de abrangência do 
plano de manejo deve ser estabelecida nesse momento.

Equipe de planejamento 

Recomenda-se formar uma equipe de planejamento não muito grande, de 
5 a 8 pessoas, comandada por um coordenador (contratado ou não, que tam-
bém pode ser o chefe da UC), o gestor ou chefe da UC (caso ele não seja o co-
ordenador), um representante do setor de planejamento do órgão gestor da 
UC, um especialista em sistemas de informação geográfica e algum especialista 
naquele tema que se destaque na unidade de conservação (por exemplo, turis-
mólogo, no caso de vocação turística; engenheiro florestal, no caso de floresta 
nacional; sociólogo, no caso de presença de populações tradicionais). Adicio-
nalmente, também recomenda-se que exista um representante do conselho da 
UC na equipe de planejamento. 

A equipe de planejamento deve ser a mesma do início ao fim da elaboração 
do plano de manejo e, em cada fase, se contará com o apoio de profissionais 
específicos (como pesquisadores durante os diagnósticos, moderadores de 

- Dados socioeconômicos dos municípios de 
abrangência;
- contexto ambiental local e regional: tipo de 
vegetação, solos, relevo, recursos hídricos;
- Informações sobre a fauna e fl ora;
- Sobreposição com assentamentos, 
comunidades tradicionais ou 
empreendimentos;
- Infraestrutura existente e estradas de acesso;
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Algumas tentativas têm sido realizadas para produzir metodologias que facili-
tem o conhecimento dos recursos das áreas protegidas. Uma abordagem de-
senvolvida pela The Nature Conservancy (TNC) é a Avaliação Ecológica Rápida. 

O diagnóstico consiste em caracterizar a situação atual da unidade de con-
servação com o objetivo de embasar as decisões de gestão e para que os pro-
gramas de manejo estejam dentro da realidade local possam ser executados. As 
técnicas para levantamento dos recursos continuam sendo as tradicionalmente 
utilizadas, combinando-se a interpretação das imagens de satélite e fotografias 
aéreas com amostragens nos lugares identificados a priori.

Uma questão importante para o manejo de uma área protegida, sobretudo 
quando tudo é desconhecido, está em definir a informação mínima necessária 
para proceder a seu zoneamento e à regulamentação do uso. 

Diagnóstico da Unidade de Conservação
ETAPA
2ª

INformAçõES ImprEScINDÍVEIS 
pArA o plANEJAmENTo DAS ucS 

A

B

C

D

Recursos naturais e as principais pressões e ameaças; 

Grau de conservação de seus ecossistemas; 

Dinâmica das mudanças, tanto dos ecossistemas 
naturais quanto as sociais e econômicas; 

Noção sobre seus produtos e serviços ecossistêmicos.

oficinas de planejamento participativo, consultores para a redação do plano, etc.). 
Esse grupo deve decidir como será a participação e o envolvimento dos diferentes 
setores da sociedade; quais são as informações necessárias para o manejo da uni-
dade; quais dessas informações devem ser coletadas para a elaboração do plano 
de manejo e como vão ser coletadas e como vai ser organizada toda informação. 
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O objetivo da avaliação estratégica é entender como alguns fatores podem 
estar gerando efeitos indesejáveis e quais são as possibilidades de resolução. 
Para isso, são utilizadas diferentes ferramentas, como:

A árvore de problemas é uma ferramenta que foi utilizada por muito tempo 
para a identificação dos problemas que atingem a UC e buscar soluções. Inicial-
mente são identificados todos os problemas, limitações e/ou deficiências existen-
tes por meio de chuva de ideias (brainstorming). Cada ideia é escrita em uma ficha. 
Posteriormente, se vai estabelecendo uma relação de “causa ----> efeito” com os 
problemas identificados, estruturando-se uma sequência lógica entre eles.

Consequentemente, a “árvore de problemas” identifica qual é o problema 
central ou problema que se pode considerar como o efeito de todos os proble-
mas situados por baixo dele.

A Matriz de Avaliação Estratégica constitui uma análise da situação geral da 
UC com relação aos fatores internos e externos que impulsionam ou dificultam 
a consecução dos objetivos pelos quais a unidade foi criada.

Avaliação Estratégica da Informação
ETAPA
3ª

O conjunto dos pontos fracos e das ameaças se constitui nas forças res-
tritivas que debilitam a unidade comprometendo o seu manejo. Os pontos 
fortes e as oportunidades são as forças impulsoras que fortalecem a unidade, 
contribuindo para o manejo e para o alcance dos seus objetivos.  A seguir um 
exemplo de matriz fofa do plano de manejo do PN Ubajara.

Os pontos fortes e as 
oportunidades são as 
forças impulsoras que 
fortalecem a unidade
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Planejamento Estratégico
ETAPA
4ª

Declaração de Significância 

A Declaração de Significância é uma avaliação ou reflexão sobre a importân-
cia da unidade de conservação no contexto local, regional e nacional e seu papel 
nos sistemas nacional e estadual de unidades de conservação. Os critérios que 
serão avaliados são: a importância biológica e sociocultural, a representatividade 
no SNUC, a unicidade, a fragilidade, a diversidade, a existência de espécies ame-
açadas e endemismos, aspectos sociais, culturais ou econômicos, entre outros.

Exemplo de Declaração de Significância do Plano de Manejo 
da Reserva Natural Serra das Almas

A Reserva Natural Serra das Almas atualmente é a maior RPPN do Estado do Ceará, são 6.146 hectares 
de área protegida. Segundo o Mapeamento do projeto “Avaliação e Ações Prioritárias para a Conservação da 
Biodiversidade do Bioma Caatinga – PROBIO” (2006), a região da RPPN encontra-se em uma área classificada 
como de importância “muito alta” para a conservação do bioma Caatinga. Na área da RNSA são encontrados 
três tipos de cobertura vegetal em ótimo nível de conservação: a Caatinga arbórea (formação não florestal es-
tacional arbóreo-arbustiva decídua espinhosa); Carrasco (formação estacional arbustiva densa decídua Mon-
tana) e Mata seca (formação florestal estacional decídua submontana).

A reserva abriga ainda três importantes nascentes perenes que desaguam na depressão sertaneja 
de Crateús/CE até confluir com o rio Poti, contribuindo assim para o abastecimento de água de qualidade, 
mesmo no período de estiagem, para os moradores do entorno e também para a fauna silvestre. Além 
da proteção dessas nascentes, a RPPN Serra das Almas proporciona ainda outros importantes serviços 
ambientais como o controle de erosão do solo, regulação do ciclo de chuvas e temperatura na região, 
manutenção da integridade da paisagem como a estabilidade das encostas do Planalto da Ibiapaba, o 
sequestro de carbono e a emissão evitada de carbono, o controle de pragas e doenças e a disponibilidade 
de recursos naturais para o manejo sustentável (exemplo: existência de um amplo pasto apícula formado 
pela Caatinga preservada). 

Trata-se de uma área importante, circundada por uma região muito devastada em consequência do uso e 
ocupação do solo, principalmente pela pecuária e agricultura de sequeiro. Portanto, a área representa ecossis-
temas de Caatinga que ocupavam boa parte do município e da região e, devido a suas estratégias de proteção, e 
também um refúgio para a fauna silvestre local. O Plano de Manejo se configura como um documento importante 
frente às questões ambientais dos sertões de Crateús, uma vez que promove o envolvimento das comunidades do 
entorno nas discussões estratégicas acerca da sustentabilidade local.

A RNSA abriga uma amostra significativa das comunidades biológicas da Caatinga. Apesar dos estu-
dos de levantamento amostral ainda insuficientes e o reconhecimento da necessidade de atualização dos 
dados dos levantamentos em campo, os inventários efetuados para o Plano de Manejo registraram a ocor-
rência de diversas espécies com algum grau de ameaça pelas listas oficiais do IBAMA e IUCN, que tornam 
a RPPN relevante também pela sua contribuição na conservação dessas espécies, em escalas que trans-
cendem os limites da área protegida. Pode-se citar alguns taxons ameaçados de extinção da flora como 
o cumaru (Amburana cearensis) e a aroeira-do-sertão (Myracrodruon urundeuva), e endêmicas como a 
macambira-de-flecha (Encholirium erectiflorum). Com relação a fauna, foram registrados espécies de 
mamíferos como a onca-parda (Puma concolor), o gato-do-mato (Leopardus trigrinus), a jaguatirica (Leo-
pardus pardalis), fato que indica o relevante estado de conservação e proteção de habitat para mamíferos 
de grande porte, sendo que todos estes estão inclusos na lista de animais ameaçados (MMA, 2008). A avi-
fauna da RNSA impressiona por sua riqueza e diversidade, já registradas 237 das 591 espécies conhecidas 
para o bioma, representando 40% do total de espécies registradas na Caatinga. A lista de aves contempla 
ainda espécies ameaçadas de extinção, como jacu (Penelope jacucaca), o vira-folhas (Sclerurus scansor) 
e o urubu-rei (Sarcoramphus papa) e endêmicas como o periquito-do-sertão (Aratinga cactorum) e o bico-
virado-da-caatinga (Megaxenops parnaguae).

Por fim, devido a sua importância para a conservação biológica e o modelo inovador de trabalhos re-
alizados com as comunidades do entorno, A RPPN Serra das Almas foi reconhecida em 2005 com o titulo de 
Posto Avançado da Reserva da Biosfera da Caatinga concedido pela UNESCO, e renovado 2011.
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Missão e Visão de Futuro 

A missão e visão de futuro são elementos próprios do planejamento estraté-
gico que promovem um enfoque ou direção para os objetivos de manejo e dão 
continuidade na gestão da unidade. Eles são introduzidos nos planos de manejo 
como instrumentos para pensar no longo prazo, compartilhar anseios e balizar o 
planejamento da UC.

A Reserva Natural Serra das Almas atualmente e a maior RPPN do Estado do Ceara, são 6.146 hectares de área pro-
tegida. Segundo o Mapeamento do projeto “Avaliação e Ações Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade do 
Bioma Caatinga – PROBIO” (2006), a região da RPPN encontra-se em uma área classificada como de importância 
“muito alta” para a conservação do bioma Caatinga.

“Preservar uma área significativa da Caatinga, consolidando estratégias de 
proteção a biodiversidade, educação ambiental, pesquisa e sustentabilidade local”. 
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Objetivos da UC 

Os objetivos específicos da unidade de conservação representam a finali-
dade ou propósito da unidade de conservação para o longo prazo. O decreto 
de criação de algumas UCs já dispõe sobre seus objetivos específicos (princi-
palmente as criadas mais recentemente), que serão avaliados nessa ocasião, e 
novos objetivos poderão ser definidos. 

Os objetivos têm que ser realmente específicos, evitando propor objetivos 
muito gerais que poderiam servir para qualquer unidade de conservação. Em alguns 
planos de manejo de outros países, os objetivos específicos da UC são denomi-
nados como alvos de conservação, objetos da conservação ou missão da unidade. 

Exemplo de Objetivos Específicos do Plano de Manejo
do Parque Nacional de Ubaraja (Fase 2)

1. Proteger amostra da Floresta Úmida (Perenifólia e Subperenifólia) e da Floresta Estacional 
(Mata Seca) em sua gradiência decidual.

2. Proteger a diversidade faunística existente nos ambientes cavernícolas, de mata úmida, 
mata seca e de transição.

3. Proteger as espécies endêmicas e/ou ameaçadas de extinção do Nordeste brasileiro, 
existentes na área do Parque Nacional, tais como: Cyathea sp. (samambaiaçu), 
Colobosauroides cearensis (lagartinho), Tamandua tetradactyla (tamanduá), Puma concolor 
(onça parda ou suçuarana) Hemitriccus mirandae ( maria-do-Nordeste), e Carduelis yarellii 
(pintassilgo-do-Nordeste).

4. Contribuir para a proteção dos recursos hídricos (superficiais e subterrâneos), em especial 
a bacia hidrográfica do rio Ubajara.

5. Contribuir para a proteção do Planalto da Ibiapaba.

6. Proteger a encosta, tendo em vista a sua maior vulnerabilidade aos deslizamentos e 
outros processos erosivos.

7. Proteger os afloramentos de rochas calcárias, bem como os ecossistemas cavernícolas e

abrigos sob rocha neles existentes.

8. Proteger os sítios paleontológicos, arqueológicos e históricos.

9. Promover a educação ambiental na unidade de conservação, a interpretação ambiental 
e a recreação em contato com a natureza.

10. Favorecer, junto às comunidades vizinhas, condições para a educação ambiental 
visando ao conhecimento e à conscientização em relação aos valores naturais e culturais 
da unidade de conservação e seu entorno.

11. Contribuir para o desenvolvimento do ecoturismo regional.

12. Possibilitar e estimular a pesquisa científica, compatível com os objetivos do Parque 
Nacional.

13. Contribuir para o desenvolvimento socioeconômico da microrregião da Ibiapaba.

14. Favorecer a integração entre as unidades de conservação localizadas na área de 
influência do Parque Nacional.

15. Incentivar o aumento de áreas protegidas na região, estimulando a criação de RPPN.

16. Contribuir para a consolidação do corredor ecológico da encosta da Ibiapaba.
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Zoneamento e Normas

Declaração de Significância 

O zoneamento da unidade de conservação é a divisão em setores ou zonas 
com objetivos de manejo e normas específicas, com o propósito de proporcio-
nar os meios e as condições para que todos os objetivos da unidade possam ser 
alcançados, de forma harmônica e eficaz, de acordo com o art. 2º, inciso XVI, da 
Lei nº 9.985/2000. A Lei do SNUC ou seu Regulamento não propõem as diversas 
zonas que devem ser distribuídas nas unidades de conservação; somente o regu-
lamento dos parques nacionais (Decreto nº 84.017/1979) estipula as zonas que 
devem ser consideradas nessa categoria de manejo.

O zoneamento não está padronizado internacionalmente, existindo nume-
rosos sistemas de classificação e nomenclatura. Para ter maior flexibilidade, em 
alguns países não é necessário obrigatoriamente ter todos os tipos de zonas esta-
belecidos (como no Brasil).  As zonas podem ser definidas em função dos tipos de 
uso ou destinação permitidos (por exemplo, zona histórico-cultural, zona de re-
cuperação, zona de proteção de vida silvestre); em razão da intensidade da ação/
intervenção que se permite sobre o meio (por exemplo, zona de uso restrito, zona 
de uso extensivo, zona de uso intensivo); ou de forma mista, combinando o tipo 
de uso com a intensidade da intervenção.

ETAPA
5ª

Exemplo de Zoneamento do Plano de Manejo 
da Reserva Natural Serra das Almas (Fase 3 )
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O que se percebe no cenário atual é que os governos cada vez mais se tornam 
parceiros de ONGs conservacionistas para administrar e proteger áreas naturais. 

Em uma conjuntura onde os recursos para a conservação são incertos e as 
despesas para a manutenção das atividades de conservação são uma certeza, 
faz se necessário lançar mão do planejamento financeiro para garantir a sanida-
de das finanças da conservação.

De acordo com Emerton et al, finanças da conservação é “a habilidade para 
se garantir recursos financeiros suficientes, estáveis e de longo prazo; planejar 
a sua alocação no tempo e de forma apropriada para se garantir o custeio total 
da unidade de conservação; e garantir que a unidade seja gerenciada de forma 
eficiente e eficaz de acordo com sua missão de conservação e outros objetivos” 

Assim como na administração de qualquer empreendimento, gerir uma UC 
envolve diminuir despesas e aumentar receitas. Diminuir as despesas é um mo-
vimento que se pode fazer com mais facilidade, afinal todos os processos da 
UC devem ser de conhecimento do gestor e, sempre é possível tornalos mais 
eficientes além de eficazes, ou seja, garantir que se consiga o mesmo resultado, 
porém utilizando menos recursos. 

Aumentar as receitas, por outro lado, envolve muito mais criatividade. A ex-
periência da Associação envolve dispor de um endowment, executar projetos em 
parceria com empresas, instituições e poder público, bem como oferecer produ-
tos e serviços à sociedade, de maneira que remunerando a instituição se conse-
gue garantir o funcionamento das atividades na Reserva Natural Serra das Almas.

Participação da Sociedade Civil 
na gestão de UC

Mecanismos fi nanceiros 
e captação de recursos

2.4

2.5
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Comunicação com Stakeholders

Os Stakeholders são pessoas, instituições, empresas, organizações envol-
vidas no projeto, ou que serão afetados (as) positiva ou negativamente pelos 
resultados do projeto, que no caso é a Unidade de Conservação.

Os recursos que ajudam a UC a sobreviver não são exclusivamente financei-
ros. As parcerias que o gestor firmar podem trazer benefícios concretos, melho-
rar a condição de funcionamento, aumentar o volume de pesquisa científica, 
incrementar a visitação, divulgar os trabalhos realizados e muito mais. 

Quem são os 
Stakeholders 

da sua Uc?

Que afinidades 
há entre eles e o 

propósito da sua UC? 
Como é sua relação e comunicação com eles?

A Reserva Natural Serra das Almas conta com a parceria de diversas empre-
sas e pessoas físicas que oferecem seus serviços e sua colaboração voluntaria-
mente. Serviços que custariam aportes financeiro vultosos para a instituição 
são prestados de forma gratuita. A contrapartida que a Associação oferece é 
sempre singela, sendo normalmente um presente de gratidão pela energia de-
dicada em prol da causa defendida: a conservação da Caatinga. 

Convidamos os parceiros a visitar a Reserva, usamos nossos canais de comu-
nicação para dar publicidade aos resultados, oferecemos nossos materiais de di-
vulgação e publicação, assim como camisetas, chapéus e outros brindes além de 
reconhecimentos como Certificado de Adoção da Reserva Natural Serra das Almas.

Aos visitantes? 

Aos parceiros? Às comunidades vizinhas?

À região 
onde se insere?

O que a sua 
UC oferece 

à sociedade? 
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Captação de recursos para projetos ambientais

Ter claramente os benefícios que a sua UC propicia para os stakeholders aju-
da a desenvolver a comunicação mais apropriada para alcançá-los. 

Como anda a comunicação da sua UC? Ela tem uma página  nas redes so-
ciais? Está sendo movimentada? Você já tem uma marca para ela? Se não, pense 
em um ícone da área, uma árvore, animal, ou acidente geográfico que simbolize, 
que seja porta voz da inicativa! Uma boa comunicação é essencial para atrair par-
cerias, voluntários, entusiastas.

Qual o propósito está 
ligado à sua Unidade 

de Conservação?

Além de uma boa comunicação, o que fará 
as pessoas aderirem a sua iniciativa é uma coi-
sa muito maior, um propósito! As pessoas têm 
interesse de participar de uma causa comum, 
que beneficie a coletividade, que passe um re-
cado positivo a essa geração e às próximas, que 
eleve o nome do nosso estado, da nossa região, 
do nosso país a um patamar acima do atual. As 
empresas também começaram a entender que 
investir em sustentabilidade, responsabilidade 
social e ambiental é um diferencial competitivo. O propósito das ações pela con-
servação dá um sentido mais fraterno, solidário e altruísta à nossa passagem pelo 
planeta e essa motivação é maior que qualquer recompensa material ou financeira.

EDITAIS

É importante estar atento a portais que reúnem vários editais, parceiros e 
cidadãos interessados que podem ajudar a sua UC a seguir adiante com suas 
atividades asseguradas. Lembre-se de pensar em projetos que além de envol-
ver a lida da unidade de conservação em si, envolvam as comunidades vizinhas. 
Aliás, muitos dos projetos que a Associação escreve nos dias de hoje são para 
ações com as comunidades do entorno. Quando o escopo do edital permite, 
claro que colocamos ações que contemplem o bom funcionamento da RNSA, 
mas isso não é uma condição essencial. Desenvolver projetos, mesmo que ex-
clusivamente voltados para os arredores da UC é uma excelente maneira de 
criar um canal de comunicação novo e aproximar as pessoas e comunidades.

Abaixo alguns canais de acompanhamento de projetos com financiadores 
nacionais e internacionais:

Terra Viva Grants Directory

terravivagrants.org/Home

O Terra Viva Grants Directory desen-
volve e gerencia informações sobre 
doações para agricultura, energia, 
meio ambiente e recursos naturais nos países em desenvolvimento do mundo.
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ISPN – Instituto Sociedade População e Natureza

ispn.org.br

O ISPN é um centro de pesquisa e documenta-
ção independente, sem fins lucrativos, sediado 
em Brasília, e tem como objetivo central con-
tribuir para a viabilização do desenvolvimento 
sustentável com maior equidade social e equi-
líbrio ambiental.

Prosas

prosas.com.br

O Prosas é uma plataforma para seleção e mo-
nitoramento de projetos sociais e ambientais. 
O site conecta cidadãos, empreendedores, 
ONGs, Patrocinadores em uma rede articulada 
e de fácil navegação.

fuNDoS

Fundos variam de acordo com o objetivo de sua fundação. Costumam ter 
suas regras específicas de acesso e uso a depender de sua tipologia. Alguns per-
mitem o uso de recursos apenas para fins determinados, limitando despesas 
como pagamento de pessoal em fração ou na totalidade do pleito, outros são 
mais flexíveis. Abaixo alguns tipos de fundos. Eles podem ser públicos, priva-
dos, de administração mista etc. Escolhemos dividir abaixo de acordo com o 
funcionamento.

Endownment 

São aqueles em que se utilizam apenas os rendimentos reais do principal. 
O fato de utilizar apenas o rendimento torna o fundo ad eternum. Em alguns 
países, há grandes incentivos fiscais e tributários. No Brasil, não há essa legisla-
ção. Em consequência dessa perspectiva ad eternum, as saídas de recursos se 
darão ao longo de sua existência.

Revolving

São aqueles onde os recursos são utilizados de acordo com sua entrada. 
Assim ele pode ou não ter um período determinado de existência e que nesse 
período serão feitas entradas e saídas constantes de recursos. Fundo revolving 
sem perspectiva de término são aqueles criados para implementar recursos de 
determinada arrecadação tributária, onde periodicamente são transferidos re-
cursos para esse fundo de forma permanente. O fundo Amazônia, por exemplo 
é do tipo revolving.
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Sinking

São aqueles em que o principal e os rendimentos podem ser utilizados por 
período determinado. Esse prazo determinado pode ser curto, médio ou longo. 
É de maneira geral criado para receber recursos oriundos de uma grande capta-
ção e com um propósito bem específico. 

Abaixo os links de alguns fundos:

FNMA - Fundo Nacional do Meio Ambiente 
mma.gov.br/fundo-nacional-do-meio-ambiente

FUNBIO-Fundo Brasileiro para a Biodiversidade
funbio.org.br/

FDID – Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Ceará 
mpce.mp.br/fdid/
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Módulo 3
Temas Estratégicos da 

Gestão de Unidades 
de Conservação
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Proteção: prevenção e combate ao fogo3.1
Segundo o ICMBio, as ações de controle a incêndios florestais em unida-

des de conservação (UCs) geram despesas em torno de 10% do que é gasto, 
normalmente, no combate a incêndios de grandes proporções. Isso sem contar 
a perda da biodiversidade provocada pelo fogo nas UCs, a fumaça que com-
promete a saúde das pessoas e os estragos provocados nas economias locais. 
Ainda segundo o órgão, mais de 90% dos incêndios florestais têm origem an-
trópica (causada pela ação do homem). Entre as principais causas, estão o uso 
incorreto do fogo para renovação de pastagens e limpeza de roça no entorno da 
unidade de conservação, fogo para caça e ações criminosas, como represália à 
gestão ou criação de UCs.



37

Pesquisa e Monitoramento 3.2
A avaliação do estado de conservação das áreas protegidas depende do moni-

toramento e da disponibilidade de seus registros, funcionalidades básicas do Sis-
tema. Essas informações consolidam séries históricas de desempenho e indicam 
possíveis desvios e problemas enfrentados nos pontos de monitoramento amos-
trados. Além disso, as informações podem servir de base para pesquisas voltadas 
ao entendimento sobre o grau das interferências, antrópicas ou não, nessas áreas.

Registrar e prestar informações referentes à qualidade ecossistêmica da 
UC permite que os usuários públicos e os próprios técnicos concluam sobre as 
condições da unidade pesquisada e avaliem se ela atende ou não aos objetivos 
de conservação. Gestores, conselheiros, comunidades, órgãos executivos e de 
planejamento e outras entidades pertencentes à gestão participativa podem, 
da mesma forma, enriquecer o desenvolvimento de diretrizes preventivas e cor-
retivas, visando à melhoria das condições ambientais reveladas pela eventual 
discrepância entre os critérios monitorados e o objetivo maior da unidade.

Pesquisa

A pesquisa em UCs é realizada a partir da Autorização emitida pelo Sisbio 
e, no caso do RPPNs, também pelo proprietário. O Sisbio é um sistema de aten-
dimento à distância que permite a pesquisadores solicitarem autorizações para 
coleta de material biológico e para a realização de pesquisa em unidades de 
conservação federais e cavernas. Os tipos de solicitações disponíveis no Sisbio 
são: Autorizações para atividades com finalidade científica; Autorizações para 
atividades com finalidade didática (no âmbito do ensino superior); Licença Per-
manente; Registro Voluntário para coleta e transporte de material botânico, 
fúngico e microbiológico

O pesquisador deve fornecer dados do projeto, contendo informações 
como título da pesquisa, instituição responsável, data de início e de fim e res-
ponsáveis pela autorização. A Unidade pode elaborar e disponibilizar um Pla-
no de Pesquisa próprio, com os chamados requerimentos de pesquisa para 
atividades didáticas dentro da área em questão.  informações como visitas de 
campo programadas, número de pessoas, previsão de uso de equipamentos 
da UC, nomes dos participantes, espécies passíveis de coleta e respectivas 
autorizações (Fonte: Sisbio/ICMBio).

prINcIpAIS ElEmENToS
A SErEm moNITorADoS
- cobertura Vegetal
- uso do Solo (erosão)
- Espécies Exóticas e Invasoras
- Qualidade da Água. 
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Uso Público e Ecoturismo em Unidades de 
Conservação

3.3
Uso Público

O uso público em UC´s é indicado pelo Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação (BRASIL, 2002) e nas Diretrizes para Visitação em Unidades de Con-
servação (MMA, 2006) como a utilização destas áreas protegidas por meio da visi-
tação e do turismo.

A visitação nas UC´s é compreendida como atividades de utilização pública 
para fins recreativos, educacionais e turísticos. Esta visitação pode ser feita por 
moradores do entorno ou do interior das UC´s e/ou por turistas que estão em 
viagens na região. O turismo e o turista são caracterizados em seus conceitos pela 
ação voluntária e temporária de deslocar-se de sua residência para um destino, 
por diversas motivações, gerando inter-relações de importância social, econômi-
ca e cultural (ANDRADE, 1992; IGNARRA, 1999; DE LA TORRE, 1992). 

O uso público nas UC’s refere-se a todas as atividades de visitação, turísticas 
ou não, que por envolver o uso de uma área protegida que tem como objetivo a 
conservação (MMA, 2006).
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Existem categorias de UC’s que permitem em seu uso público atividades tu-
rísticas e recreativas, estando sujeitas às normas e restrições estabelecidas no 
Plano de Manejo da unidade e pelo ICMBio, e àquelas previstas em regulamento. 

Existem categorias de UC´s onde a visitação pública é permitida, desde que 
compatível com os interesses locais e de acordo com o disposto no Plano de 
Manejo (BRASIL, 2002). Nestas categorias que permitem a realização de visita-
ção pública sugere-se que o segmento turístico a ser desenvolvido no interior 
da área seja o ecoturismo. 

Ecoturismo

O ecoturismo é um segmento turístico que possui atividades recreativas e 
educativas realizadas em áreas naturais, protegidas ou não, e que tem como 
objetivos e princípios: uso sustentável das áreas naturais e dos patrimônios cul-
turais existentes em uma localidade; sensibilização dos envolvidos, através da 
educação e interpretação ambiental, sobre a importância da conservação dos 
recursos naturais e dos patrimônios visitados; inclusão da comunidade local no 
desenvolvimento do segmento; geração e distribuição de benefícios para estas 
comunidades (BRASIL, 1994; WWF, 2003).

O caminho ideal para o ecoturismo é o que se chama de desenvolvimento 
sustentável. Este conceito propõe a integração da comunidade local com ativi-
dades que possam promover a conservação e o uso sustentável dos recursos 
naturais e culturais. O diálogo permanente com a população, o esclarecimen-
to e a informação constante, o incentivo ao seu envolvimento com estas ativi-
dades, a participação no Conselho Municipal de Turismo, como também, nos 
Conselhos dos parques e reservas, são exemplos de ações que podem ajudar os 
moradores a descobrirem as oportunidades que se abrem com a implantação 
do turismo, e consequentemente, do ecoturismo (CAVALCANTE, 2006). 

oBJETIVoS

A

B

C

D

E

Promoção de experiências positivas do público com a área 
e seus aspectos naturais e culturais; 

Sensibilização do público sobre a importância da conservação 
e uso sustentável de biomas, ecossistemas e elementos 
culturais da UC; 

Como meios de conseguir apoio e recursos financeiros e 
humanos para gestão e manejo da UC; 

Colaborar com a geração e distribuição de renda nas 
comunidades envolvidas na operação da atividade; 

Minimizar os impactos negativos e maximizar os impactos 
positivos da visitação sobre os fatores ambientais, sociais, 
econômicos e culturais do interior e entorno da UC. 
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“Ecoturismo é a viagem responsável 
para áreas naturais que conservam o 
ambiente e melhoram o bem-estar da 
população local.” 
Foto: Fábio ArrudA
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A cadeia produtiva do turismo é composta pela soma de inúmeros agentes, 
serviços, infraestrutura, e produtos que são ofertados no mercado para atender 
às necessidades do público viajante. Em outras palavras, pode-se dizer que é a 
transformação de matéria prima em produto acabado. E a interação desses com-
ponentes/matéria prima é que torna a atividade turística complexa, visto que os 
serviços prestados têm características bem distintas umas das outras, uma vez 
que as pessoas que o fazem, embora tentem manter certo padrão de qualidade, 
‘esbarram’ na individualidade de cada prestador, cliente e contexto.  Dessa forma, 
cada serviço prestado terá uma característica singular, diferente de um produto 
produzido em escala que invariavelmente terá as mesmas características inde-
pendente de quem o produzirá. Já o produto turístico é resultado do processo 
produtivo da atividade turística que consiste na exploração dos recursos turísti-
cos, isto é, atrativos naturais e culturais de uma determinada região, fazendo uso 
de tecnologia, trabalho e capital.

A atividade turística é um produto composto por bens e serviços, tangíveis 
e intangíveis. A parte tangível (que pode ser tocada) é o produto em si, tal como 
é oferecido pelos produtores. Já a intangibilidade (que não pode ser tocada) ad-
vém das percepções e expectativas geradas pelos consumidores desde o momen-
to da escolha do destino visitado até seu retorno para casa. 

Nos produtos tangíveis ambas as partes têm, em geral, a mesma importân-
cia. Contudo, no turismo, a parte intangível é mais importante do que a outra, 
porque quando os consumidores/usuários se dispõem a comprar o produto turís-
tico pautam a decisão de compra nas suas percepções, já que o produto turístico 
não é palpável e só pode ser completamente consumido no destino, ou seja, não 
é possível testar/provar o produto antes de efetivamente consumi-lo/adquiri-lo. 

Na produção, distribuição e consumo do produto turístico surgem várias em-
presas diferentes umas das outras. Nisso resulta a grande dificuldade de padro-
nização e qualidade do produto turístico, pois envolve uma combinação entre 
diversos serviços e equipamentos, originando uma infinidade de produtos turís-
ticos. Como a prestação de um bom serviço turístico está interligada aos demais, 
cria-se uma relação de interdependência de vários fornecedores.

Para que a cadeia produtiva do turismo seja competitiva e bem sucedida, é 
necessário o sustento das ações dinâmicas de seus elos e o foco no consumidor 
final, a fim de manter a eficiência econômica (custos mínimos) e o nível de quali-
dade esperado pelos consumidores do produto turístico.
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Dessa forma, o Ecoturismo tem um impacto favorável sobre o número de 
empregos, pois aumenta as oportunidades disponíveis (artesanato, transportes, 
comércio, guias, agências e meios de hospedagens, etc.)

O turismo pode se tornar especialmente sedutor se outras opções de empre-
go forem limitadas, ou se os residentes sentirem que ele pode ajudar a proteger 
seus preciosos recursos. Os interesses e preocupações dos residentes locais com 
relação ao desenvolvimento do turismo requerem atenção especial. O turismo, 
no seu aspecto mais econômico, atinge todos os outros grupos nele envolvidos 
profissionalmente. Também atinge a vida pessoal dos membros das comunida-
des, já que afeta seu modo de vida, suas tradições e cultura, bem como seu meio 
de subsistência e suas estruturas tradicionais de organização social e política. 

Os residentes locais desempenham um importante papel no ecoturismo por 
duas razões principais. Primeiro, porque são suas terras e locais de trabalho que 
estão atraindo viajantes ecológicos. Por uma questão de justiça e praticidade é 
necessário que eles se tornem agentes ativos nas tomadas de decisões relativas 
ao planejamento e gestão do ecoturismo. Segundo, porque os residentes locais 
são agentes chave na conservação dos recursos naturais, tanto dentro quanto no 
entorno das áreas protegidas circunvizinhas. Suas relações com os recursos na-
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turais e os usos que fazem deles determinarão o êxito das estratégias de conser-
vação para áreas protegidas. Além disso, o conhecimento local ou tradicional é 
sempre um componente chave da experiência e da educação dos visitantes.

Algumas ONGs agem como facilitadores entre outros agentes no contexto 
do ecoturismo, por exemplo, entre as comunidades e a indústria do turismo, e 
os gestores das áreas protegidas e as comunidades. No caso da Associação Caa-
tinga (ONG) ela mesma quem gere a unidade de conservação, RNSA.

As ONGs, em geral, oferecem treinamento, e são fontes de importantes in-
formações e conhecimentos técnicos especializados aos quais outras institui-
ções envolvidas com ecoturismo podem não ter acesso ou tempo para desen-
volver. 

As ONGs criam parcerias com a administração de uma área protegida para 
implementar um aspecto de um programa de ecoturismo, como, por exemplo, 
educação ambiental ou  programas informativos. Normalmente as ONGs cap-
tam recursos de fontes externas e desenvolvem as atividades de acordo com 
um plano de ação benéfico para ambas as partes.

Comunidades do Entorno

Pessoas que vivem dentro ou no entorno de áreas protegidas não consti-
tuem um grupo homogêneo. Na verdade, mesmo dentro de uma pequena co-
munidade existirá uma diversidade de pessoas com uma série de opiniões e ex-
periências. Mas algumas poucas generalizações podem ser feitas a respeito dos 
residentes locais e sua relação com o ecoturismo. 

Enquanto as comunidades locais protegem seu território e propriedades para 
atrair o desenvolvimento do ecoturismo, as ONGs, empresas privadas e pessoas 
físicas criam reservas privadas que geralmente têm como missão uma combina-
ção de conservação e empreendimentos de ecoturismo.
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Educação e Interpretação Ambiental 3.4
Interpretação Ambiental

A Interpretação ambiental é uma importante ferramenta de trabalho utiliza-
da na educação ambiental, no manejo de áreas protegidas e, mais recentemente, 
no ecoturismo. Trata-se de um conjunto de técnicas de comunicação que visa re-
velar a natureza e a cultura local para o público, a fim de informar-lhe, entretê-lo 
e sensibilizá-lo, promovendo atitudes e consciência conservacionistas.

A base conceitual da interpretação está na sensibilização e transmissão de 
informações aos visitantes, caracterizando-se por traduzir a linguagem do meio 
ambiente, num sentido amplo, envolvendo aspectos naturais, históricos, sociais 
e culturais, à linguagem comum dos visitantes, por meio de uma abordagem pró-
pria, aliando entretenimento, presença de significado, organização e também de 
uma mensagem a ser comunicada, buscando cativar o visitante e estimulá-lo a 
pensar (Egydio, 1999).

prINcÍpIoS

• A interpretação deve relacionar os objetos de divulgação ou interpretação com 
a personalidade, conhecimento ou experiência das pessoas a quem se dirige.

• A informação não é interpretação. A interpretação é uma forma de comuni-
cação que vai além da informação, tratando dos significados, interelações e ques-
tionamentos. Porém, toda a interpretação inclui informação. 
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ABrANGêNcIA

SENSIBIlIzAçÃo

prEfErêNcIAS Do pÚBlIco

A interpretação ambiental deve ser um processo contínuo e está presente 
em todas as etapas de contato do ecoturista com seu destino. Os prestadores 
de serviços têm que fornecer material impresso ou eletrônico com informações 
geográficas, ecológicas e sociais sobre o local a ser visitado, criando expectativa 
e preparando o turista para um contato harmonioso com a natureza e a comu-
nidade local. Os meios de transporte, hospedagem e alimentação devem tam-
bém estar preparados para informar aos visitantes sobre os atrativos e serviços 
locais. No local de recepção de um atrativo (portaria ou centro de visitantes), a 
interpretação deve estar presente em forma de placas, cartazes, painéis, folhe-
tos, livros e mapas, além da forma verbal por intermédio de um recepcionista, 
guia ou guarda. A pessoa que recepciona o visitante deve ser comunicativa e 
hospitaleira e deve estar bem preparada para orientar e dar informações e fazer 
a interpretação ambiental do local. 

A fim de estimular e manter o interesse do público é importante explorar 
todos os sentidos: compreensão, visão, audição, olfato e tato. Há pessoas que 
captam melhor as informações por meio da visualização, outras da audição ou 
do toque. Enfim, quanto mais possibilidades de exploração sensorial, maiores 
são as chances de o ecoturista captar e reter a informação. 

Em geral, as pessoas gostam mais de envolvimento sensorial, humor, no-
vas informações compreensíveis e um intérprete entusiasmado. E desgostam 
de leituras, intérprete que fala muito, um programa técnico e apresentações 
longas e sem entusiasmo.

• A interpretação é uma arte que combina muitas artes (sejam científicas, his-
tóricas, arquitetônicas) para explicar os temas, utilizando todos os sentidos para 
construir conceitos e provocar reações no indivíduo;

• O objetivo fundamental da interpretação não é a instrução, mas a provoca-
ção; deve despertar curiosidade, ressaltando o que parece insignificante;

• A interpretação deve tratar do todo em conjunto e não de partes isoladas; 
os temas devem estar interelacionados.

Métodos de Interpretação
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ABorDAGEm

TÓpIcoS

A fim de atingir os objetivos predefinidos em um programa de interpreta-
ção ambiental, é fundamental utilizar uma abordagem adequada e eficiente. A 
seguir, algumas características importantes para a abordagem interpretativa:

• Incentiva a participação (permite tocar, manipular ou utilizar objetos);

• Ameniza (entretém, mantém a atenção);

• Provoca a reflexão (desperta a curiosidade e incentiva a ação);

• Relevância ao visitante (relaciona a interpretação a fatos familiares ao público);

• Aproximação temática (conecta as partes a uma mensagem central);

• Organizada (não requer muito trabalho da audiência); 

• Sequência (informações apresentadas numa ordem lógica);

• Cria clima adequado (descoberta, suspense ou transporta o imaginário do 
visitante para uma determinada época ou situação);

• Usa bom humor (alegria, descontração, motivação);

• Temática (tem uma mensagem a ser comunicada).

É interessante definir tópicos para trilhas, locais de parada, mirantes e até 
centro de visitantes. Uma determinada trilha pode ser particularmente rica em 
plantas medicinais. Assim, seu tópico central poderia ser “A farmácia natural”, e 
as plantas medicinais ao longo da trilha seriam identificadas e valorizadas. Isso 
não quer dizer que outros assuntos interessantes devam ficar sem interpreta-
ção. Certos pontos de parada podem explorar aquilo que for mais significativo, 
como a paisagem, a flora ou até mesmo o solo. É interessante explicar o proces-
so de formação de solo orgânico em uma mata, destacar o acúmulo de folhas e 
galhos, o papel dos organismos decompositores e a importância da cobertura 
vegetal para a proteção do solo e dos mananciais. 
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TEmAS

Devem-se criar roteiros interpretativos coerentes e eficientes, baseados 
nos diferentes aspectos existentes ao longo das trilhas e nas principais informa-
ções e conceitos que se deseja transmitir. Para tanto, é preciso definir os temas 
a serem interpretados. O tema é a ideia principal ou mensagem que se pretende 
passar. Bons temas estimulam a observação, a reflexão e a ação. Muitos progra-
mas de interpretação não atingem seus objetivos por causa da falta de temas 
adequados e bem elaborados. 

pASSoS pArA DESENVolVImENTo DE TEmAS

1

2

3

Após o diagnóstico ambiental e cultural (será realizado com 
os alunos durante o curso), procure identificar o principal 
assunto (tópico) a ser interpretado (por exemplo, plantas 
medicinais ou floresta caatinga);

Finalmente, defina o que você quer que seu público leve 
como mensagem (por exemplo, a floresta caatinga é rica 
em espécies de flora endêmicas, porém está seriamente 
ameaçada pelas queimadas e corte irregular de árvores 
para produção de carvão). 

Em seguida, identifique o que deve ser ressaltado sobre esse 
assunto (por exemplo, a floresta caatinga possui dezenas de 
plantas endêmicas);

Meios interpretativos

Podem ser classificados em personalizados e não personalizados. Os meios 
personalizados proporcionam uma interação entre o público e o guia ou intér-
prete. Os meios não personalizados são os que não utilizam pessoas, apenas 
objetos ou aparatos. Veja a seguir exemplos de meios interpretativos e suas 
vantagens e desvantagens de acordo com Vasconcelos (1996): 

Meios não-personalizados 

• Trilhas autoguiadas: caminhos preestabelecidos onde se utilizam folhe-
tos, placas, painéis e gravações sonoras;

• Audiovisuais automáticos: podem fornecer informação de alta qualidade, 
criam uma atmosfera especial, com aumento da receptividade; são geralmente 
caros, requerem fonte de energia e controle permanente;

• Exposições: objetos ou coleções que ilustram ou explicam um tema, tanto 
em interiores, em centro de visitantes, como em exteriores.
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Meios personalizados 

•Trilhas guiadas: passeios conduzidos por um guia ou intérprete em cami-
nhos preestabelecidos;

• Audiovisuais com atendimento pessoal: filmes, projeções ou amplificação 
de sons em que o intérprete está presente para explicar e responder perguntas 
ou ele é o palestrante;

• Palestras ou conferências: em diversos estilos, especialista traduz seus co-
nhecimentos em linguagem compreensível para o público;

• Animação passiva: representação em forma teatral, sem contar com a par-
ticipação direta do público;

• Animação ativa: simulações, jogos, representações teatrais, utilização de 
instrumentos em que o público participa utilizando conhecimentos prévios ou 
adquiridos durante a visita na área. Esse meio requer tempo e pessoal treinado 
e só é aplicável a grupos reduzidos.

TrIlHAS GuIADAS E AuToGuIADAS

poNToS DE pArADA

Não se deve encarar uma trilha 
apenas como acesso a determinado 
atrativo. A própria trilha deve ser con-
siderada como importante atrativo e, 
por isso, ser bem planejada e valoriza-
da pela interpretação. As trilhas guia-
das necessitam da presença de um 
guia ou condutor que indicará o cami-
nho e interpretará o ambiente. 

Ao longo da trilha, devem ser criados pontos de parada onde um tema in-
terpretativo pode e deve ser apresentado. Esses pontos têm que ser estabeleci-
dos em locais estratégicos onde haja elementos interessantes: paisagens, água, 
vegetação, fauna ou sítio histórico e arqueológico. 

cArAcTErÍSTIcAS DE umA 
pArADA TEmÁTIcA EfETIVA
• Possui um título-tema (por exemplo, o papel dos 
decompositores na formação de solo).
• Enfoca diretamente um fato visível e de interesse.
• Explica os fatos de forma rápida e interessante.
• Relaciona o tema da parada com o tema geral da caminhada.
• Apresenta uma linguagem familiar, sem utilizar termos técnicos.
• Estimula a participação da audiência com perguntas e atividades.
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O primeiro passo para se estabelecer um programa interpretativo 
é a realização de um minucioso diagnóstico da área, procurando 
levantar não só os principais atrativos, mas todos os seus recur-
sos ambientais e culturais, potencialidades, usos, limitações e 
problemas.

Determinação dos objetivos específicos ou resultados esperados 
para cada público-alvo. Exemplo, divulgar a importância da biodi-
versidade para a comunidade local; modificar comportamentos e 
atitudes impactantes dos visitantes.

Será fundamental para se definir como interpretar (linguagem e 
meios). Quando se está planejando para o ecoturismo, há uma 
tendência em eleger como público-alvo apenas os visitantes. 
Porém, os programas educativos que visam ao desenvolvimen-
to do ecoturismo de base comunitária devem tentar atingir toda 
a comunidade envolvida, incluindo os vários tipos de visitantes, 
os vários grupos de visitados e também os funcionários e admi-
nistradores das áreas naturais/culturais atrativas e as comuni-
dades do seu entorno.

ETApAS DE plANEJAmENTo

Inventário

objetivos e resultados

Identifi cação do público-alvo e suas necessidades

1  

3  

2

Estudo dos dados inventariados; desenvolvimento de temas 
básicos/ conteúdos; seleção de meios, infra-estrutura e serviços 
necessários para o programa interpretativo.

Avaliação dos recursos humanos e financeiros necessários e dis-
tribuição de responsabilidades e detalhamento e aprimoramento 
da alternativa selecionada.

Revisão do inventário, dos objetivos e das análises; análise das 
condições e tendências presentes, dos interesses do ambiente 
e das necessidades dos usuários e da instituição; proposição de 
alternativas e seleção da mais apropriada.

Análise de oportunidades interpretativas

finalização

Síntese

4

6  

5
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Noções de primeiros socorros3.5
O conhecimento dos princípios básicos de primeiros socorros é essencial a 

todas as pessoas, principalmente as que praticam atividades ao ar livre e geral-
mente em lugares cujo socorro não pode ser imediato.

É fácil encontrar cursos especializados sobre o tema que descrevem com 
todos os detalhes os procedimentos. É importante que se saiba o mínimo possí-
vel para socorrer um visitante ou um colega acidentado até a chegada do socor-
ro definitivo. Dentre todos os procedimentos é preciso seguir uma ordem para 
que você não se perca ou dê menos importância a detalhes mais importantes.

Em momentos de emergência é comum nos atrapalharmos e fi-
carmos nervosos com a situação sem saber por onde começar. Então 
controlar-se, manter a calma e tranquilizar a vítima é o primeiro pas-
so. Depois se faz urgente verificar se o local ou a situação oferece risco 
de novo acidente. Em caso de resposta afirmativa procure um lugar 
seguro para onde levar a vítima com muito cuidado, já imaginando 
uma lesão de coluna e procurando arrastar a mesma o mais esticada 
possível. De nada adianta prestar socorro antes se durante o procedi-
mento houver novo deslizamento ou tombo.

Chame os bombeiros (193) se tiver à mão um celular, peça a al-
guém que esteja no grupo para caminhar até o telefone mais próximo 
ou comece o planejamento para o transporte da vítima.

controle da
Situação

peça ajuda



51

Para sangramentos externos o procedimento é estancar o sangue utili-
zando gaze ou pano limpo e seco sobre a ferida e fazer pressão suficiente para 
estancar o sangramento, elevar o membro ferido, repouso e evacuação para 
um hospital. Se o sangramento continuar depois de alguns minutos, deve-se 
aplicar mais gaze (ou pano) sobre o mesmo, fazendo um pouco mais de pres-
são (cuidado com fraturas) e amarrando uma atadura pouco apertada (cuidado 
com a circulação do resto do membro). Lembre-se que nunca se deve remover 
compressas já colocadas, mesmo que encharcadas de sangue, nem para verifi-
car se já parou o sangramento. Deve-se apenas acrescentar mais compressas, 
assim evitará de desfazer os coágulos que já se formaram para impedir a evasão 
de sangue. Trate da ansiedade da vítima, pois suas agitações e inquietações só 
ajudam no aumento da hemorragia.

Ainda que o sangue não escorra para fora e você não veja o sangramento, 
pode haver uma hemorragia interna. Ela pode ser percebida pelo inchaço de 
partes do corpo e ao redor de fraturas. Outros sinais são: sangue tossido ou vo-
mitado, vítima inquieta, pele pálida, fria e pegajosa pelo suor, pulso rápido. Não 
há muito o que fazer a não ser prevenir o estado de choque, manter a vítima em 
repouso absoluto, acalmar a vítima, aquecer a vítima e esperar o socorro para 
fazer a evacuação o mais rápido possível para um hospital.

Pode ser fadiga, hipoglicemia ou fome, dor ou estresse, Normalmente a ví-
tima apresenta palidez, tontura e falta de forças. O ideal é sentar ou deitar a 
vítima, com os membros inferiores levantados, afrouxar roupas e aplicar com-
pressas frias na cabeça. Se a vítima desmaiou, fique atento a vômitos! A vítima 
pode sufocar! Caso isso aconteça faça a lateralização da cabeça. Uma pessoa in-
consciente ou desmaiada nunca deve ser deixada sozinha e NUNCA dê líquidos 
ou alimentos a uma vítima inconsciente. Quando a vítima se recuperar mantê
-la deitada ou em repouso por alguns minutos.

SANGrAmENToS

DESmAIo

Ocorre quando o organismo humano perde uma quantidade excessiva de água 
e sais minerais através do suor. Uma pessoa neste estado geralmente apresenta sin-
tomas como tonturas, náuseas, dor de cabeça e dificuldade para respirar.

Para prevenir estes problemas basta se proteger do sol com roupas leves, um 
boné e beber muita água, além de evitar as horas mais quentes do dia. Lembre-se 
que uma pequena brisa pode passar uma falsa impressão de frescor quando o sol 
está muito forte e a pedra irradiando calor. O tratamento de uma pessoa nestas 
condições é bem simples, basta a vítima repousar na sombra e beber água, em 
goles pequenos. Ingerir um pouco de sal também ajudará na recuperação.

INSolAçÃo
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A hipoglicemia é, simplesmente, a falta de açúcares no organismo. Ela é cau-
sada por uma alimentação escassa antes da atividade física. A falta de açúcar no 
sangue pode desencadear uma série de outros problemas, pois deixa o organis-
mo mais fraco, sem reservas calóricas para se ajustar as diversas situações que 
podem ocorrer durante uma excursão. Para evitar que isto ocorra basta não sair 
de casa sem ter se alimentado de maneira adequada e levar sempre algum ali-
mento na sua mochila, como barra de cereais e chocolate. 

É a perda de calor do corpo. Também o ideal é evitá-la levando sempre roupas 
quentes e procurando abrigo em caso de chuva. Geralmente é causada pela água 
e pelo vento e ataca os desprevenidos, inexperientes e desavisados. Os primeiros 
sinais são calafrios e tremores, depois vem o cansaço, dificuldade de executar ta-
refas (como riscar um fósforo), confusão mental, desorientação, distração, lapsos 
de memória, falta de concentração. A isto segue-se duas fases bem mais graves.

No primeiro estágio a hipotermia pode ser combatida apenas abrigando a 
vítima, trocando suas roupas molhadas por secas, colocando-a em sacos de dor-
mir e dando-lhe líquidos quentes NÃO ALCOÓLICOS. Ao contrário do que muitos 
pensam a bebida alcoólica (vinho, cachaça, etc.) só contribuem para que o corpo 
perca mais calor e conseqüentemente piore a hipotermia. Em estágios mais avan-
çados, somente um banho quente, uma fogueira ou o sol (somados às primeiras 
providências acima) podem ajudar. Se não for possível nenhuma dessas, a melhor 
providência é o aquecimento corpo a corpo de vítima e socorristas, todos dentro 
do mesmo saco de dormir ou enrolados em um grande plástico, de preferência 
com o mínimo de roupa, pois assim a troca de calor é maior e mais rápida.

A melhor maneira de evitar acidentes com raios é recorrer à meteorologia 
poucos minutos antes de sair de casa e ficar atento a mudanças de tempo. Mesmo 
que não esteja chovendo, se reconhecer as famosas cumulusnimbus, procurar 
imediatamente um abrigo isolante. Nunca permanecer em pé em descampados. 
Nunca se refugiar embaixo de árvores, em barracas piramidais, em covas muito 
pequenas e fechar sempre janelas e portas durante tempestades com raios. Estar 
sempre reciclando seu curso de primeiros socorros, principalmente em relação às 
técnicas de reanimação. Tentar manter-se o mais seco possível e longe de locais 
úmidos que possam transmitir uma corrente elétrica que caia no solo próximo. 
Mantenha boa distância das paredes de rocha e de negativos. Se a tempestade o 
surpreender no cume de uma montanha, o ideal é manter-se agachado, sentado 
em cima da mochila ou isolante e longe das bordas e precipícios para evitar que 
um choque o jogue montanha abaixo.

HIpoGlIcEmIA

HIpoTErmIA

rAIoS
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O encontro de cobras ou outros animais peçonhentos com montanhistas é 
muito raro. Porém pode acontecer, por isso a primeira precaução é olhar sem-
pre onde pisar ou segurar. Basicamente existem quatro grupos de cobras ve-
nenosas: jararacas, cascavéis, surucucus e corais. A Jararaca é a mais comum 
em quase todas as regiões do Brasil. Seu veneno tem efeito local necrosante e 
pode causar hemorragia. Já as cascavéis tem efeito neurotóxicos, afetando o 
sistema nervoso. A identificação de cobras é muito difícil, então em caso de aci-
dentes com esses animais procure memorizar suas características para futura 
identificação por especialistas. No caso de jararacas, cuja a concentração lo-
cal do veneno pode ser devastador, o garrote é extremamente condenado, pois 
pode causar necrose e até perda do membro garroteado. A maioria das cobras 
só ataca quando se sentem acuadas. É raro alguém morrer por causa de mordidas 
e picadas venenosas, mas as seqüelas podem ser ruins. 

Entre as aranhas há três delas bem perigosas: a armadeira, a aranha-marrom 
e a viúva-negra. A caranguejeira é apenas assustadora, mas no máximo podem 
causar dor ou efeitos urticantes. Quase sempre apenas analgésicos são empre-
gados para picadas de aranhas. Poucos casos exigem antídotos, mas tomar vaci-
na antitetânica é recomendável. O veneno dos escorpiões normalmente não tem 
veneno suficiente para ser letal em adultos saudáveis, assim como as aranhas, 
mas podem causar dor intensa.  As taturanas ao contato podem causar graves 
queimaduras e o local deve ser lavado bem com água ou álcool, além de exigir 
analgésicos e anti-histamínicos (remédio específico para a alergia).

Os primeiros socorros em qualquer dos casos é cuidar do local do ferimento e 
neutralizar o veneno. O primeiro passo é limpar com água e sabão e fazer um cura-
tivo se estiver sangrando e medicar a dor. A próxima providência é procurar ajuda 
médica para aplicar o soro específico. A movimentação do paciente pode ajudar 
a espalhar o veneno, portanto repouso é importante. Quanto antes chegarem ao 
atendimento médico melhor.

Outro caso muito perigoso são as picadas de abelhas em pessoas alérgicas, 
pois uma única picada pode levar a morte. Mesmo pessoas normais se atacadas 
por muitas abelhas podem ter uma reação fatal. Por isso é importante estar atento 
ao zumbido delas e nunca incomodar sua colméia ou aproximar-se delas. Todos 
devem consultar um médico para descobrir sua propensão alérgica e informar-se 
sobre possíveis complicações, carregando consigo sempre o anti-histamínico indi-
cado. Algumas pessoas podem ter reações adversas se tomarem um anti-histamíni-
co qualquer. No caso dos insetos o ideal é carregar sempre um repelente e no caso 
de picada a coceira pode ser aliviada com panos molhados quentes.

Tenha cuidado também com plantas que podem ser venenosas. No Brasil não 
temos experiência de dermatite pelo contato com tais plantas. Nenhuma delas é 
uma ameaça a sua vida, mas podem lhe estragar o dia. O primeiros socorros são 
simples, lavar a pele com muita água e sabão. Uma pomada anestésica só deve ser 
aplicada se a área atingida for pequena. Evite o quanto possível coçar-se para não 
prolongar a irritação. Aplicar toalhas embebidas em água quente pode ajudar.

ANImAIS pEçoNHENToS E ouTroS pErIGoS



ANEXOS

Técnicas de Condução de Grupos em Unidades de Conservação

 1) O Condutor de Visitantes e os Guias de Turismo
Condutor de Visitantes - Pessoa capacitada para acompanhar visitantes dentro de Unida-

des de Conservação; não credenciada pela EMBRATUR; chamado também de monitor local 
ou erroneamente por guia local; geralmente residente no local ou próximo do local visitado. 

Guia de Turismo - É considerado Guia de Turismo o profissional que, devidamente ca-
dastrado na EMBRATUR (Instituto Brasileiro de Turismo), nos termos da Lei n° 8.623, de 28 
de janeiro de 1993, exerça as atividades de acompanhamento, orientação e transmissão de 
informações a pessoas ou grupos, em visitas, excursões urbanas, municipais, estaduais, inte-
restaduais, internacionais ou especializadas.

Conforme a especialidade de sua formação profissional e das atividades desempenhadas, 
comprovadas perante a EMBRATUR, os guias de turismo serão cadastrados em uma ou mais 
das seguintes classes:

I. Guia Regional: quando suas atividades compreenderem a recepção, o translado, o 
acompanhamento, a prestação de informações e assistência a turistas, em itinerários ou ro-
teiros locais ou intermunicipais de determinada unidade da Federação, para visita a seus 
atrativos turísticos;

II. Guia de Excursão Nacional: quando suas atividades compreenderem o acompanha-
mento e a assistência a grupos de turistas, durante todo o percurso da excursão de âmbito 
nacional ou realizada na América do Sul, adotando, em nome da agência de turismo respon-
sável pelo roteiro, todas as atribuições de natureza técnica e administrativa necessárias à fiel 
execução do programa;

III. Guia de Excursão Internacional: quando realizarem as atividades referidas no item 
acima nos demais países do mundo; 

IV. Guia Especializado em Atrativo Natural Turístico: quando suas atividades compre-
enderem a prestação de informações técnico-especializadas, sobre determinado tipo de 
atrativo natural ou cultural de interesse turístico, na unidade da Federação para o qual ele se 
submeteu à formação profissional especifica.

O cadastramento e a classificação do Guia de Turismo em uma ou mais das classes previs-
tas acima estará condicionada à comprovação de vários requisitos, entre eles ter concluído 
Curso de Formação Profissional de Guia de Turismo reconhecido pela EMBRATUR, na classe 
para a qual estiver solicitando o cadastramento (MIC/EMBRATUR, 1993).



ANTES DA VISITA:
Para que se tenha um melhor desempenho e relacionamento com os grupos a serem 

conduzidos, é importante lembrar que nenhum grupo será igual a outro, ou seja, cada gru-
po que se conduza será uma experiência nova e diferente. Serão pessoas com diferentes 
expectativas, culturas, educação, temperamento, comportamento, etc. Mas, felizmente o 
ser humano tem padrão de comportamento semelhante quando se leva em consideração 
os aspectos relacionados ao seu meio de convívio, o que chamamos de ‘perfil’.

Ao aprendermos a observar o perfil de cada grupo e utilizando ferramentas básicas 
de psicologia, teremos assim as condições necessárias para dessa forma, conduzi-los de 
acordo com suas necessidades.

Nos primeiros contatos com o grupo é interessante a realização de alguma atividade 
interativa a fim de permitir que você identifique um pouco do perfil de cada componente, 
observando quem são os tímidos, os sociáveis, os líderes (positivos e negativos), dentre 
outros. Além, é claro, de previamente ter as informações sobre as generalidades do grupo 
como: se são estudantes escolares ou de universidade, a faixa etária, quantidade de pes-
soas, temática de interesse, etc.

Observemos a seguir alguns tópicos que ajudarão no ‘domínio’ do grupo para uma boa 
condução:

INformAçõES préVIAS

INformAçõES NoS prImEIroS coNTAToS

• Quantidade de pessoas no grupo;

• Classe social (essa informação é possível avaliar de acordo com a origem do grupo, ou 
seja, de onde ele é proveniente);

• Faixa etária;

• Temática de interesse.

Quanto à informação sobre a classe social é pertinente devido ao nível cultural e não às 
condições econômicas, visto que de uma forma geral, aqueles que tem maior poder aqui-
sitivo possuem também um maior nível cultural.

• Se há algum líder (positivo ou negativo);

• Se há alguém que queira se isolar;

• Se há aquele que se sente superior a todos;

• Se há algum ‘sabe tudo’ que disputa com o guia as informações repassadas.



crIANçAS E JoVENS

ADulToS

TErcEIrA IDADE

• Reforçar a autoridade sem ser autoritário;

• Ter um comportamento mais descontraído;

• Demonstrar firmeza, conhecimento e domínio do grupo, sem utilizar uma linguagem 
muito técnica;

• Participar ativamente das atividades propostas.

• Mostrar profundidade de conhecimento ambiental, social e cultural;

• Linguagem mais técnica (com informações adicionais em linguagem mais informal);

• As brincadeiras/dinâmicas devem ser melhor selecionadas.

• Mostrar profundidade de conhecimentos, dando espaço para contribuições e comentários;

• Formalidade no tratamento, mas ao mesmo tempo demonstrar proximidade emocio-
nal e interesse pelos aspectos pessoais;

• Apoio em caso de necessidades.

Comunicação com os Grupos

Existem várias maneiras pelas quais a comunicação pode ocorrer. Para que o processo de 
comunicação obtenha sucesso, independente de qual seja a forma utilizada, é fundamental 
que existam diversos fatores atuando de modo adequado evitando assim o famoso ‘problema 
de comunicação. ‘

Fatores como clareza, coerência, adequação, oportunidade, essencialidade, interesse e 
aceitação, devem ser plenamente internalizados nos guias/condutores.

Os perfis descritos acima são de características homogêneas, mas é possível que em algum 
momento o guia se depare com a mistura de todos esses perfis em um grupo só. Aí será neces-
sário adaptar a condução e atividades propostas para que atenda ao maior número possível 
dos integrantes.

DurANTE A VISITA:



• Clareza: evitar ao máximo dúvidas ou confusões no momento de troca de informações, 
não se deve omitir nenhuma informação necessária considerando que esta esteja ‘implícita’, 
precisão nas informações evitando termos como: ‘mais ou menos’; ‘após o lanche’, etc.;

• Coerência: as palavras devem ser coerentes com atitudes e gestos do guia;

• Adequação: informações devem ser adequadas à capacidade de entendimento do grupo 
(lembre-se do grau de instrução diversos);

• Oportunidade: momento certo de a informação deve ser transmitida, caso contrário corre-
se o risco de o conteúdo da informação se perder, não ser absorvido ou esquecida.

• Distribuição: deve ser transmitida de modo a chegar igual e preferentemente ao mesmo a 
todos do grupo;

• Essencialidade: o conteúdo das informações deve conter apenas o volume essencial à ob-
tenção do efeito desejado pois o excesso é cansativo e pode confundir os ouvintes;

• Interesse e aceitação: o guia deve despertar o interesse e aceitação do grupo, caso contrá-
rio pode haver rejeição por parte do grupo.

É importante destacar que além da comunicação verbal, existe a não verbal consciente ou 
não. Por comunicação não verbal entende-se como aquela que se utiliza de sinais, símbolos, 
gestos entre outros, podendo ser realizada pelo próprio corpo ou por objetos associados a ele, 
especificamente escolhidos para transmitir a mensagem em determinado momento.

Todavia, a maior parte da comunicação não verbal é feita de modo inconsciente. Essa é 
responsável pela a formação das primeiras impressões, inspiração de confiança ou não, per-
suasão de ideias, tranquilização de pessoas sob tensão, demonstração de empatia e compre-
ensão, etc. Desta forma algumas vezes o conflito consiste em adequar os gestos, expressões 
corporais ao que está sendo dito. 

A comunicação não verbal deve ser dominada para agir em benefício do profissional, para 
isso alguns gestos precisam ser bem pensados. Por exemplo:

• Olhar para todos os membros do grupo enquanto faz uma explanação, para não demons-
trar predileção ou exclusão por parte de alguns;

• Aproximar-se e conversar com os membros do grupo, demonstra interesse às necessida-
des deles;

• Dar espaço para que eles falem e parar para ouvir as colocações e perguntas deles;

• Cuidar do tom e da inflexão de voz, sobretudo quando responder alguma pergunta ou fa-
zer algum comentário para que não transpareça irritação ou deboche;

• Cuidar do riso fora de hora;

• Comportamento de impaciência e outros.

O intuito do uso dessas técnicas de comunicação não é o de manipular e sim de tornar a 
convivência e possíveis negociações mais fáceis e eficientes.



TrAGA SEu lIXo DE VolTA

DEIXE cADA coISA Em SEu luGAr

TomE EXTrEmo cuIDADo com o foGo

rESpEITE oS ANImAIS E AS plANTAS

Se você pode levar uma embalagem cheia para um ambiente natural, pode trazê-la vazia na 
volta. Embalagens vazias pesam pouco e não ocupam espaço na mochila. 

Não queime nem enterre o lixo. As embalagens podem não queimar completamente, e ani-
mais podem cavar até o lixo e espalhá-lo. Traga todo o seu lixo de volta com você. 

Utilize as instalações sanitárias que existirem. Caso não haja instalações sanitárias (banhei-
ros ou latrinas) na área, enterre as fezes em um buraco com 15 centímetros de profundidade 
e a pelo menos 60 metros de qualquer fonte de água, trilhas ou locais de acampamento, e em 
local onde não seja necessário remover a vegetação. Traga o papel higiênico utilizado de volta.

Não construa qualquer tipo de estrutura, como bancos, mesas, pontes etc. Não quebre ou 
corte galhos de árvores, mesmo que estejam mortas ou tombadas, pois podem estar servindo 
de abrigo para aves ou outros animais. 

Nada se leva de um parque ou de uma unidade de conservação. Animais, plantas, ro-
chas, frutos, sementes e conchas encontrados nos local fazem parte do ambiente e aí de-
vem permanecer. Tire apenas fotografias, deixe apenas leves pegadas, e leve para casa 
apenas suas memórias. 

Fogueiras matam o solo, enfeiam os locais de acampamento e representam uma das gran-
des causas de incêndios florestais. 

Para cozinhar, utilize um fogareiro próprio para acampamento. Os fogareiros modernos são 
leves e fáceis de usar. Cozinhar com um fogareiro é muito mais rápido e prático que acender 
uma fogueira. Para iluminar o acampamento, utilize um lampião ou uma lanterna, em vez de 
uma fogueira. 

Se você realmente precisa acender uma fogueira, consulte previamente a administração da 
área que estiver visitando, e utilize locais estabelecidos.  A madeira do local não pode ser uti-
lizada. Caso o visitante necessite fazer uma fogueira, a madeira deve ser levada por ele. Tenha 
absoluta certeza de que sua fogueira está completamente apagada antes de abandonar a área. 

Observe os animais à distância. A proximidade pode ser interpretada como uma ameaça 
e provocar um ataque, mesmo de pequenos animais. Além disso, animais silvestres podem 
transmitir doenças graves. 



SEJA corTêS com oS ouTroS VISITANTES

Ande e acampe em silêncio, preservando a tranqüilidade e a sensação de harmonia que a 
natureza favorece. Deixe rádios e instrumentos sonoros em casa. 

Ao se aproximar de moradores da área, trate-os com cortesia e respeito. Comporte-se como 
um visitante em casa alheia. 

Mantenha fechadas porteiras e cancelas, evitando a fuga de animais para as propriedades 
vizinhas e/ou ambientes naturais. 

Deixe os animais domésticos em casa, pois podem causar problemas, como a introdução de 
doenças e ameaças ao ambiente natural. 

Cores fortes como o vermelho, laranja ou amarelo, devem ser evitadas, pois podem ser vis-
tas a quilômetros de distância e quebram a harmonia dos ambientes naturais. Use roupas e 
equipamentos de cores neutras. Para chamar a atenção de uma equipe de socorro, em caso de 
emergência, leve um plástico ou tecido vermelho/laranja, com pelo menos 2 metros quadra-
dos, guardado na mochila. 

Colabore com a educação de outros visitantes, transmitindo os princípios de mínimo im-
pacto sempre que houver oportunidade. 

Para colaborar de uma forma mais ativa na conservação dos parques e outras áreas natu-
rais protegidas, você pode: Associar-se a um grupo excursionista. Os grupos excursionistas são 
entidades sem fins lucrativos que promovem atividades como caminhadas, montanhismo, ca-
noagem, exploração de cavernas etc. Nestes grupos você encontrará Companhia, treinamento 
e orientação para a prática dessas atividades com segurança e sem agredir o meio ambiente. 

Apresentar-se como voluntário. No mundo todo, o trabalho voluntário é uma tradição em 
parques e outras áreas naturais protegidas. Adote esta idéia! Seja voluntário! Verifique na ad-
ministração das áreas que você visita se existe algum programa de trabalho voluntário. 

Denunciar agressões ao meio ambiente aos órgãos responsáveis pela fiscalização dos par-
ques e outras áreas naturais protegidas. 

Não alimente os animais. Os animais podem acabar se acostumando com comida humana 
e passar a invadir os acampamentos em busca de alimento, danificando barracas, mochilas e 
outros equipamentos. Não retire flores e plantas silvestres. Aprecie sua beleza no local, sem 
agredir a natureza e dando a mesma oportunidade a outros visitantes. 
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Jamais leve um grupo a locais e trilhas onde nunca tenha estado antes e que não 
conheça muito bem;

Procure o consenso em situações onde haja conflito, respeitando e tratando a 
todos com cortesia; acolha opiniões e sugestões, mas seja firme em ações que 
envolvam a segurança do grupo;

Procure transmitir segurança e equilíbrio emocional ao grupo de visitantes, 
utilizando o bom senso em qualquer situação, mantendo a calma e controlando o 
grupo em situações de risco ou emergência;

Controle suas reações, pense bem antes de emitir uma opinião de responsabilidade;

Evite críticas a qualquer pessoa;

Conheça e respeite a legislação e as regras concernentes às unidades de conservação, 
às outras áreas de visitação e à sua atividade.

Habitue-se a manter bom condicionamento físico, além de praticar bastante as 
habilidades que aprendeu no curso de Condutor de Visitantes;

Evite dar ordens, oriente e busque a cooperação de todos;

Evite responsabilidades que sejam atribuições de outras pessoas ou de instituições;

Evite demonstrar simpatia excessiva ou sentimento de animosidade por qualquer 
membro do grupo, seja profissional;

Recebendo o Visitante

O visitante chega cheio de expectativas e animado com o passeio. Ao reunirem o grupo para 
iniciar a atividade, os condutores devem aproveitar essa primeira oportunidade para se apre-
sentarem, dar as boas-vindas a todos e estabelecer relação mútua de confiança e amizade.

As informações a seguir devem constar também no material de divulgação dos roteiros: 
descrever o roteiro do passeio, discorrendo sobre os atrativos, os locais de parada, a atração 
principal (quando houver) e as dificuldades e principais obstáculos do trajeto, como a traves-
sia de rios, o caminho por pedras, subidas ou descidas íngremes ou expostas, construções de 



interesse histórico, pinturas rupestres etc. Há igual importância informá-los sobre as regras a 
serem observadas durante a atividade.

Também deve ser proporcionada pequena explanação sobre o ambiente, o ecossistema 
que está sendo visitado e também sobre os costumes e peculiaridades da cultura local. Essas 
informações poderão ser enriquecidas durante o passeio.

Nas Unidades de Conservação, o Condutor de Visitantes deve ainda explicar brevemente 
a categoria e os objetivos de preservação da área, ressaltando a importância da conservação 
daquele ecossistema.

A atividade do Condutor de Visitantes deve enfatizar a experiência de se conviver com o am-
biente natural e a cultura local. O caráter coletivo, colaborativo e também não-competitivo do 
passeio deve ser estimulado.

Nas trilhas, os Condutores de Visitantes deverão lembrar aos visitantes para seguirem os 
princípios de mínimo impacto, pedindo colaboração no trajeto, evitando a dispersão do grupo 
e atendendo às instruções dos monitores. Antes de iniciar o passeio, os monitores devem veri-
ficar se cada visitante está devidamente trajado e calçado e se porta ao menos um cantil com 
água potável, lanche, um agasalho e um abrigo impermeável. 

Os Condutores de Visitantes deverão sugerir às pessoas que não apresentarem condições 
físicas ou vestimentas ou calçados adequados, que façam outro tipo de atividade ou então que 
retornem em outra data. Também deverão recomendar aos visitantes não portarem armas, 
facões etc. O monitor deverá também recomendar que o uso de instrumentos musicais ou de 
aparelhos sonoros de pequeno porte não extrapole a esfera pessoal. 

Antes de sair, durante a caminhada e ao seu final, não se esqueça de estabelecer alguma 
forma eficaz de contagem do número de pessoas no grupo de visitantes.

NA TrIlHA 

Caberá aos Condutores de Visitantes imprimirem ritmo de caminhada que respeite a 
capacidade do grupo de visitantes, tornando o trajeto confortável, relaxante e seguro.

Cabe também aos condutores tornarem o trajeto interessante para que não seja apenas 
um percurso aborrecido até o(s) atrativo(s). Esse desafio iniciou-se na recepção e desen-
volve-se ao longo da trilha, chamando a atenção dos visitantes para aspectos caracterís-
ticos, pitorescos ou surpreendentes do trajeto. Para isso, os Condutores de Visitantes de-
vem, além de conhecer muito bem o trajeto e suas variantes, informar-se adequadamente 
sobre os aspectos do ambiente natural e da cultura local: história, costumes, folclore, len-
das, festividades tradicionais etc.; cuidado para não se tornarem aborrecidos.

Fique atento à relação adequada entre o número de visitantes e o número de conduto-
res. Grupos pequenos, de até 12 (doze) pessoas (incluindo os condutores) são mais ade-
quados que grupos grandes. Lembre-se que o número desejável de condutores, deve ser 
de 2 (duas) pessoas.

Cuide para não deixar ninguém para trás e mantenha o grupo coeso. Fique atento e dê 
apoio às pessoas que apresentarem dificuldades no trajeto, mas lembre-se de que isso 



não significa que você deverá levá-las pela mão ou às suas costas. Use adequadamente seu 
aparelho de comunicação. Deixe o apito para emergências e evite gritar. Programe um número 
maior ou menor de paradas de acordo com o tamanho e as características de cada grupo.

Quando houver água potável na trilha, lembre a todos para reabastecerem seus cantis, mas 
não esqueça de recomendar que a água, mesmo a mais límpida, seja adequadamente tratada.

Oriente os visitantes em relação ao melhor procedimento para causar o mínimo impac-
to na hora das necessidades fisiológicas. Empreste sua pazinha e explique sua necessida-
de. Não se esqueça também de lembrá-los de que devem trazer todo o lixo de volta.

NAS pArADAS

NA DESpEDIDA

Quase toda trilha tem paradas para descanso, para tomar lanche e para desfrutar dos 
atrativos. Cada tipo de parada tem duração e finalidades diferentes, que não devem ser 
encaradas rigidamente, mas esticadas, resumidas ou suprimidas de acordo com as carac-
terísticas de cada local e o interesse e as características de cada grupo.

As paradas servem não só para descansar, mas também para beber água, refrescar-se 
e comer algum petisco. As paradas mais longas devem coincidir com os atrativos: uma 
cachoeira, uma praia, um mirante, o topo de uma montanha etc.

Aproveite as paradas para fazer a contagem das pessoas, integrar-se com os visitantes, 
discorrer sobre aspectos interessantes do local.

Acompanhe o visitante de perto nos locais que envolvam algum risco, como banhos em 
cachoeiras ou atividades que requeiram a utilização de cordas ou equipamentos específi-
cos. Fique atento para o risco de afogamentos em banhos de mar ou rio e quedas em locais 
altos e pouco protegidos. Solicite aos visitantes que não se dispersem demasiadamente 
e que não abandonem o local sem aviso. Nunca deixe um visitante desacompanhado em 
uma parada, esperando o grupo voltar.

Caso um visitante ou grupo deseje ou necessite permanecer no meio do trajeto ou re-
tornar antes de atingir o ponto mais distante do passeio deve ser acompanhado de, ao 
menos, um condutor experiente.

Nunca é demais lembrar a todos que tragam de volta toda e qualquer embalagem ou 
lixo que for produzido no passeio e recomendar as práticas de mínimo impacto, principal-
mente para as necessidades fisiológicas.

A despedida é o momento adequado para reforçar a importância de se preservar o ambien-
te natural e a conservação de seus recursos. Discorra sobre a importância da Mata visitada ou 
sobre qualquer outro ecossistema em que esteja acontecendo sua atividade, sobre a necessi-
dade da preservação dos recursos naturais e da biodiversidade e estabeleça a relação desses 
fatores com o nosso cotidiano. Conclame a todos para colaborarem na busca de soluções para 



Se o seu grupo se perder ou tomar a trilha errada, mantenha todos calmos e adote os proce-
dimentos adequados para retornar ao caminho programado.

Nunca deixe o pânico tomar conta do grupo.

Em caso de acidente, inicie o atendimento ao acidentado e não corra riscos desnecessários, 
providenciando sua remoção para local onde haja atendimento médico. Lembre-se de que a 
primeira providência é não fazer mais vítimas, por isso esteja atento à sua segurança e à dos 
demais membros do grupo.

Em casos extremos, adote os procedimentos de emergência e aguarde o resgate. Use sem-
pre o bom senso e reflita com calma e em conjunto com os demais Condutores de Visitantes 
sobre as decisões a tomar, por exemplo: remover o acidentado ou aguardar o socorro.

Tenha, de antemão, combinado com a administração e vigilância da unidade de conserva-
ção ou Corpo de Bombeiros os locais para encontros em caso de acidentes e outras situações 
de emergência. Assinale estes locais em mapas que devem ficar de posse de pessoas prepara-
das para acionarem esquema de emergência.

os problemas ambientais, começando por agir de modo ambientalmente responsável.

Os Condutores de Visitantes poderiam distribuir impressos com nomes e endereços de ins-
tituições voltadas à conservação ambiental do local visitado, onde os visitantes possam con-
tribuir com doações ou trabalho voluntário.

Poderão ser divulgados locais próximos para visitação pública, convidando a todos para 
breve retorno.

Peça aos visitantes que preencham pequeno questionário, dando sua opinião sobre as ati-
vidades realizadas, tendo em vista aperfeiçoar a qualidade do atendimento.

 2)  Emergências
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Projeto No Clima da Caatinga que é realizado pela Associação Caatinga e patrocinado 
pela Petrobras por meio do Programa Petrobras Socioambiental e Governo Federal. 
A ideia é contribuir para a adaptação aos efeitos das mudanças climáticas através de 
ações de conservação, educação, reflorestamento e convívio com a natureza.


