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Resumo 

O turismo nas áreas naturais vem crescendo a cada ano, 
por conta disso é necessário que os visitantes saibam 
cuidar dos locais. A presente pesquisa relata por meio 
de observação in loco alguns impactos ambientais 
causados pela visitação no atrativo turístico Canyon e 
Cachoeira do Rio São Jorge que faz parte do Parque 
Nacional dos Campos Gerais. Os resultados da 
observação em campo foram organizados de acordo 
com metodologia divulgada pelo Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) para 
identificação e monitoramento de impactos da visitação. 
Na área foram identificados os impactos: número 
elevado de pessoas nas trilhas, poluição sonora, 
presença de lixo espalhado, vandalismo, erosão no solo 
e inscrições nas rochas. Na priorização de necessidade 
de gestão e monitoramento dos impactos estão em 
primeiro lugar a trilha que leva a Cachoeira e a área do 
restaurante, estacionamento e camping. Desta forma, 
foram propostas algumas estratégias de Educação 
Ambiental para contribuir com a conservação da 
natureza e consequentemente com o Turismo. 

Introdução  

A presente pesquisa trata dos impactos gerados pela 
visitação em atrativos turísticos. Para Braga (2007, p. 
79) “atrativo turístico é um elemento que efetivamente 
recebe visitantes e tem estrutura para propiciar uma 
experiencia turística”. O atrativo escolhido está na área 
rural do município de Ponta Grossa-PR: na propriedade 
particular Canyon e Cachoeira do Rio São Jorge dentro 
de uma unidade de conservação (UC). A Cachoeira do 
Rio São Jorge possui queda d’água de 
aproximadamente 30 metros de altura, áreas de banho e 
lazer, no local é possível acampar e realizar atividades 
como o rapel. Viana e Rocha (2009) ressaltam que 
mesmo em UCs, é possível visualizar impactos 
ambientais que são causados pela visitação, através do 
uso inadequado dessas áreas e caso não existam 
medidas para reversão resultam em degradação. 

Material e Métodos 

A metodologia utilizada para se identificar os impactos 
da visitação veio do “Roteiro Metodológico para Manejo 
de Impactos da Visitação” do ICMBio (2011), aqui 
adaptado. Foi utilizada a “etapa 2”, que indica as 
maiores urgências de impactos causados pela visitação 
Para reconhecimento, são necessárias saídas de campo 
e observações especificas que foram realizadas no 
verão de 2020. 

Resultados e Discussão 

Os impactos identificados foram: número elevado de 

pessoas nas trilhas e na observação da cachoeira, 

poluição sonora, lixo espalhado, vandalismo, erosão no 

solo e inscrições nas rochas. Assim, dentre outras 

ações, foi realizada uma matriz de priorização (tabela 1) 

que definiu atividades por lugares de visitação. Também, 

para demanda de visitantes considerou-se a frequência: 

em 1 (menos de 40%), em 2 (de 40 a 70% ) e em 3 

(mais de 70%). Já os impactos evidentes foram 

determinados em 1 (sem evidências), em 2 (pouco 

evidentes) e em 3 (visíveis, conhecidos e que geram 

queixas). Os impactos evidentes foram multiplicados por 

2 para se chegar a um total que indicou a priorização. 
Tabela 1. Matriz de priorização.  

Atividades por lugares 
de visitação 

Demanda de 
visitantes 

Impactos 
Evidentes 

Total 

Banho na 
Cachoeira/Banho de rio 

2 2 (2x2=4) 6 

Caminhada pela trilha 3 3 (3x2=6) 9 

Rapel/Escalada 1 2 (2x2=4) 5 

Área do 
restaurante/Estaciona-

mento/Camping 

3 3 (3x2=6) 9 

A matriz de priorização mostra que a trilha e áreas do 
restaurante/estacionamento/camping receberam total de 
pontuação 9, sendo as atividades a serem priorizadas 
para a gestão dos impactos da visitação.  

Conclusão ou Conclusões 

Os resultados mostram a priorização por atividades 
realizadas no atrativo e ressaltam um resultado 
preocupante para as questões ambientais, pois colocam 
em alerta todas as atividades. Com base nos resultados 
propõe-se estratégias de Educação Ambiental voltadas 
aos visitantes com o intuito de contribuir com 
minimização dos impactos e a conservação da natureza. 

Agradecimentos 

Grata pelo apoio da Fundação Araucária, do Laboratório 
de Turismo em Áreas Naturais (Labtan) e da Professora 
Valéria de Meira Albach por todo o incentivo.  

____________________ 

BRAGA, D. C. Planejamento Turístico: teoria e prática. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2007. 
ICMBIO – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 
Roteiro metodológico para manejo de impactos da visitação. 2011.  
VIANA, F.M.F; ROCHA, C.H.B. Impactos Ambientais em Unidades 
de Conservação. Juiz de Fora, Minas Gerais. 2009.  


