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RESUMO  

O turismo ecológico apresenta-se como uma ferramenta de gestão importante para se garantir o 

desenvolvimento sustentável, uma vez que ele tenta conciliar preservação do meio ambiente e 

desenvolvimento socioeconômico. Entretanto, a avaliação dos impactos ambientais causados pelo 

uso das dependências de Unidades de Conservação é fundamental para a determinação de medidas 

preventivas e corretivas, que garantam a atratividade e a originalidade das áreas de preservação dos 

recursos naturais. O presente trabalho teve como objetivo diagnosticar e avaliar os impactos 

ambientais decorrentes do turismo ecológico no Parque Nacional Serra da Canastra (PNSC), 

localizado no município de São Roque de Minas/MG. Foram escolhidas três estratégias de coletas 

de informações: 1. Visita técnica (Métodos Ad-Hoc, Check-list, Matrizes de Interação e Redes de 

Interação); 2. Entrevista com funcionários do Parque sobre impactos ambientais causados por 

turistas; 3. Revisão de literatura, com foco no Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra da 

Canastra. Como resultado, os impactos ambientais foram listados e classificados em uma “Matriz 

de avaliação qualitativa”, com utilização de parâmetros predefinidos pela literatura e apontamento 

dos diversos impactos que ocorrem dentro do PNSC. A partir da avaliação dos impactos foram 

sugeridas ações para mitigar os problemas decorrentes desses processos destrutivos, sendo que a 

principal ação seria o controle e monitoramento eficiente de turistas nas dependências do parque.  
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INTRODUÇÃO 

As alterações ambientais e a degradação dos habitats naturais, provocados pela intervenção 

humana, levaram o homem a compreender que o desequilíbrio e a devastação ocorridos em 

determinados pontos do planeta podem comprometer a dinâmica ecossistêmica como um todo 

(OLIVEIRA, 2003). Segundo Valle (1995), impacto ambiental representa qualquer alteração das 

propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de 

matéria ou energia, e resultante das atividades humanas que direta ou indiretamente afetem a 

segurança, saúde, bem-estar, atividades socioeconômicas, condições estéticas, sanitárias e qualidade 

dos recursos ambientais. 
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A criação de Unidades de Conservação (UC) representa uma estratégia fundamental para a 

manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos de uma região. Vale ressaltar que 

algumas categorias de UC também protegem o patrimônio histórico, as práticas e o modo de vida 

das populações tradicionais. (SIMÕES, 2008). As modalidades de UC são descritas no Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação (Lei nº 9.985/00), dentre elas os Parques Nacionais-

Estaduais-Municipais, Estações Ecológicas, Reservas Extrativistas, Áreas de Proteção Ambiental 

(APA). 

O Parque Nacional da Serra da Canastra (PNSC), é a segunda maior unidade de conservação 

do estado de Minas Gerais. As intervenções antrópicas dentro do parque têm provocado impactos 

que podem comprometer o meio ambiental, social e econômico da região na qual ele está 

localizado. Nesse contexto, o crescimento do turismo ecológico, de forma desordenada tem causado 

impactos significantes na paisagem do parque e contribuindo para a desordem ambiental local. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de Estudo 

O Parque Nacional da Serra da Canastra (PNSC) abrange os municípios de São Roque de 

Minas, Sacramento, Delfinópolis, São João Batista do Glória, Capitólio e Vargem Bonita - MG 

(Figura 1).   

                                                                   

Figura 1: PNSC e Zona de amortecimento (IBAMA, 2005). 

Métodos 

1. Visita técnica 

Foram realizadas 5 visitas técnicas dentro da UC (3 dias cada)(totalizando 15 dias). Foram 

utilizados os Métodos Ad-Hoc, Check-list, Matrizes de Interação e Redes de Interação. Tais 

métodos avaliam parâmetros do Meio Físico (poluição e solo), Meio Antrópico (sobre-uso de trilhas 

e cursos d’água e fogo) e Meio Biótico (fauna, flora). 

2. Entrevistas 

Foram realizadas entrevistas com brigadistas, funcionários concursados e terceirizados do IBAMA. 

A base dos questionamentos englobaram uma Linha de ação geral os seguintes aspectos: a. 
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Compensação/servidão – Reserva Legal; b. Pagamento por Serviços da Biodiversidade; c. Criação 

de Áreas Protegidas; d. Incentivo ao Manejo Sustentável 

3. Revisão de literatura 

Foi realizada uma revisão de literatura envolvendo o banco de dados do Plano de Manejo do 

PARNA Serra da Canastra e artigos científicos relacionados com fauna, flora e geoprocessamento. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Impactos nos ambientes naturais 

As ações impactantes diagnosticadas foram dispostas em uma matriz de avaliação qualitativa, sendo 

os impactos ambientais agrupados de acordo como os meios Físico, Biótico e Antrópico (Tabela 1). 

Tabela 1: Matriz de Avaliação de Impactos Ambientais. 

 

 

IMPACTOS 

CARACTERÍSTICAS DO IMPACTO 

Frequência Reversi- 

bilidade 

Extensão Duração Origem Sentido Grau 

de 

impacto 

T, Pr, C Rv, Ir L, Rg Cp, Mp, 

Lp 

D, I P, N B, M, A 

Meio Físico 

Erosão e 

compactação do solo 

- Trilhas 

Permanente Reversível Local Médio 

Prazo 

Direta Negativo Alto 

Poluição atmosférica Cíclico Reversível Regional Curto 

Prazo 

Direta Negativo Médio 

Poluição aquática Temporário Reversível Regional Curto 

Prazo 

Direta Negativo Alto 

Meio Biótico 

Afugentamento de 

fauna 

Temporário Reversível Local Curto 

Prazo 

Direta Negativo Alto 

Redução da 

biodiversidade nativa 

Temporário Reversível Local Curto 

Prazo 

Direta Negativo Alto 

Stress local Temporário Reversível Local Curto 

Prazo 

Direta Negativo Alto 

Fragmentação de 

habitats 

Temporário Reversível Local Longo 

Prazo 

Direta Negativo Alto 

Poluição visual Temporário Reversível Local Curto 

Prazo 

Direta Negativo Alto 

Disposição incorreta 

de Resíduos. 

Temporário Reversível Local Curto 

Prazo 

Direta Negativo Alto 

 

Queimadas/Incêndios 

Permanente Reversível  Regional Médio 

Prazo 

Direta Negativo Alto 

Meio Antrópico 

Ascensão econômica 

do município 

Cíclico Reversível Local Curto 

Prazo 

Direta Positivo Alto 

Divulgação regional Temporário Reversível Local Curto 

Prazo 

Direta Positivo Alto 

Propriedade 

particular dentro do 

parque 

Permanente Reversível Local Longo 

Prazo 

Direta Negativo Alto 

Perigos de lesões – 

quedas, escorregões e 

animais. 

Temporário Reversível Local Curto 

Prazo 

Direta Negativo Alto 
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T - Temporário; Pr - Permanente; C - Cíclico; Rv - Reversível; Ir - Irreversível;  L - Local; Rg - Regional; Cp - Curto Prazo; Mp - Médio Prazo; Lp - 

Longo Prazo; D - Direta; I - Indireta; P - Positiva; N - Negativa; B - Baixa; M - Médio; A - Alto. 

 

Nota-se também que as trilhas estão com alto grau de compactação, o que dificulta o 

reestabelecimento da vegetação e contribui para o início de processos erosivos. Esse processo acaba 

por interferir na drenagem da água superficial, ocasionando à maior exposição de raízes da 

vegetação local. Em relação à largura das trilhas, a maior parte delas possuem uma largura superior 

a um metro, esse fato contraria a largura recomendada por Lechner (2006) que é de 0,60m a 0,95m. 

Além da abertura de trilhas, os meios de transporte automotivos provocam poluição sonora, 

poluição atmosférica, compactação do solo e fragmentação de habitats.  

Levantamentos faunísticos (Ibama, 2005) e florísticos (Romero e Nakajima, 1999; Ibama 2005) 

corroboram a importância da manutenção de áreas consideradas prioritárias de conservação dentro 

da Unidade de Conservação, dada a composição, localização (Couto Jr. et al.,2010) e qualidade de 

seus parâmetros físicos, químicos e biológicos.  

Medeiros e Fiedler (2004) relataram que a maior parte dos incêndios no PNSC tem origem 

antrópica (50%) e diversos estudos demonstram que o fogo, muitas vezes, diminui a riqueza e 

diversidade de espécies vegetais de uma determinada região (MEDEIROS & MIRANDA, 2005; 

FIEDLER et al., 2004).  

Muitos visitantes descartam resíduos ao longo das rodovias, trilhas e os deixam nas cachoeiras. 

Dessa forma, a presença de lixo polui a paisagem e pode representar riscos para os animais, além de 

um contribuinte para novos focos de incêndio.  

Observou-se também que, devido à ausência de um planejamento e de uma gestão sistematizada, as 

atividades ecoturísticas ocorrem em ambientes que demonstram fragilidade ambiental, sendo em 

alguns casos, áreas com grande vulnerabilidade à ocorrência de acidentes. 

Cabe ressaltar que impactos positivos relacionados à ascensão econômica do município e à 

divulgação da região no cenário turístico nacional também foram evidenciados.  

CONCLUSÕES 

Conclui-se que apesar dos benefícios gerados pelo ecoturismo, foram identificadas diversas ações 

impactantes dentro do parque, relacionadas ao crescimento do número de visitações e que podem 

acelerar os processos de degradação ambiental. 

Dessa forma, a conservação efetiva da diversidade dessa área a longo prazo requer a aplicação de 

intervenções importantes, como o controle e monitoramento de visitantes, planejamento das 

atividades relacionadas ao turismo ecológico, além de programas para implementação e 

monitoramento da sua eficiência. O grande desafio, portanto, é encontrar um equilíbrio entre 
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preservação dos recursos naturais e o turismo local, fator esse que contribui para o desenvolvimento 

socioeconômico da região.  
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