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9- SITUAÇÃO FUNDIÁRIA 
 
O PNM da Catacumba é constituído pelo lote 9 do PAL6 34548. Este lote foi doado 
ao Município em 1977 conforme registro de escritura do imóvel. Consta ainda 
neste registro 2 lotes contíguos que poderão ser incorporados ao Parque, uma vez 
que também foram objeto de doação. São estes os lotes 8 e 10 do mesmo PAL, 
que somam aproximadamente 5 ha. Entre os lotes 8 e 9 situa-se área de 
titularidade do Estado com 4.470 m2. Deve-se, portanto, regularizar sua 
transferência ao Município, uma vez que nesta área encontra-se o estacionamento 
do Parque. 
 
Destaca-se que áreas hoje configuradas como de uso público estão contíguas, 
porém externas ao Parque, destacando-se o mirante do Sacopã e da Pedra do 
Urubu. Trata-se, portanto, de áreas que por seu uso consagrado devem ser 
incorporadas ao patrimônio municipal. 
 

                                                 
6
 Os PALs (Projetos Aprovados de Loteamento) são projetos de urbanização com o parcelamento da 
terra a ser efetuado através de loteamento, desmembramento ou remembramento. Nestes projetos são 
identificados os lotes e suas dimensões. 
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Mapa 4 - Lotes públicos lindeiros ao Parque Natural Municipal da Catacumba 
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10- ASPECTOS INSTITUCIONAIS  
 
10.1  Vinculação administrativa 
 
As unidades de conservação municipais estão vinculadas à Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente (SMAC) desde 1994. A gestão destas Unidades estava subordinada 
até 2007 à Coordenadoria de Conservação e Recuperação Ambiental, 
especificamente na Gerência de Gestão de Unidades de Conservação (GUC). Após 
alteração da estrutura organizacional da SMAC, estes espaços protegidos 
continuaram sob a gestão da GUC, porém sob competência da Coordenadoria de 
Proteção Ambiental, a qual também inclui na sua estrutura a Gerência de Proteção 
Ambiental. 
 
10.2  Recursos humanos 
 
Os Parques Naturais possuem em sua estrutura administrativa técnicos destinados 
exclusivamente a sua gestão designados por ato do Secretário de Meio Ambiente 
para exercerem a função de gestor de unidades de conservação. 
 
Para a execução das atividades de vigilância e apoio às ações de fiscalização, estão 
lotados nos Parques guardas municipais do Grupamento de Defesa Ambiental. O 
Parque da Catacumba possui 4 guardas que trabalham em dupla no período diurno 
(turno de 12h por 36h).  
 
 
10.3  Recursos financeiros 
 
Os principais recursos destinados à gestão do Parque estão vinculados ao 
orçamento próprio da SMAC e ao Fundo de Conservação Ambiental do Município. 
As despesas realizadas no ano de 2007 e a previsão para 2008 são apresentadas 
na Tabela 14. Nos anos anteriores não ocorreram investimentos significativos na 
gestão do Parque, excluindo-se aqueles destinados a sua implantação. 
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Tabela 14 - Recursos destinados à gestão do PNM da Catacumba. 
 DESPESADESPESADESPESADESPESA    2007200720072007    VALOR (R$)VALOR (R$)VALOR (R$)VALOR (R$)    2008200820082008****    VALOR (R$)VALOR (R$)VALOR (R$)VALOR (R$)    
Reforma da sede 103.866,74 - 
Conservação de áreas verdes e limpeza predial 159.556,06 138.280,68 
Obras de contenção de encosta 362.502,30 - 
Manutenção da infra-estrutura 40.289,40 35.000,00 
Vigilância patrimonial - 79.446,51 
Veículo e motorista - 1.700,00 
TOTAL INVESTIDO 666.214,50 254.427,19 
(*) Previsão 
 

 
 
11- INFRA-ESTRUTURA DO PARQUE 
 
11.1 Sede 
 
Originalmente destinado à realização de eventos e exposições, o Pavilhão Victor 
Brecheret constitui-se na única edificação existente no Parque (Figura 26). Foi 
concebido pelo projeto de autoria dos arquitetos Carlos Henrique Porto e Leila 
Beatriz Silveira, premiado em 1979 pelo Instituto de Arquitetos do Brasil.  Desde 
1993 abriga a sede da Subprefeitura da Zona Sul. Atualmente o espaço físico é 
compartilhado, abrigando também a equipe de gestão do Parque e técnicos da da 
Fundação Parques e Jardins (FPJ).  
 
 

 FOTO: ISABELA LOBATO 

Figura 26 - Sede do Parque: 
pavilhão Victor Brecheret. 
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O pavilhão internamente é constituído por: 
 

� 3 salas utilizadas pela Subprefeitura,  
� 1 sala destinada à gestão do Parque,  
� 1 sala destinada aos técnicos da FPJ; 
� 1 sala de reunião compartilhada pelos órgãos; 
� 2 banheiros (maculino e feminino) para uso dos funcionários; 
� 1 cozinha; 
� 2 salas destinadas ao depósito de materiais e equipamentos;  
� 1 sala destinada a guarda municipal; 
� 1 sala destinada a vigilância contratada; 
� 2 banheiros (masculino e feminino) de uso público. 

  
Mantendo seu uso original, a sede permanece com a cessão gratuita de espaço 
para exposições artísticas (Figura 27). Destaca-se, contudo, ser também o único 
local atualmente disponível para funcionamento do centro de visitantes do Parque. 

 

 FOTO: ISABELA LOBATO 
Artista plástico Antonio F. Varela 

 
 
 
11.2 Serviços públicos 
 
O Parque possui água e luz fornecidos por concessionárias de serviços públicos. A 
iluminação ao longo das alamedas do Parque encontram-se desativadas e ficam a 
cargo da Prefeitura do Rio, através da Companhia Municipal de Energia e 
Iluminação (RIOLUZ). 
 

Figura 27 - Espaço disponibilizado 
para exposições culturais. 
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O sistema de esgotamento sanitário do Parque está interligado à rede coletora de 
esgosto da CEDAE.  
 
 
12- OBRAS, PROGRAMAS E PROJETOS VINCULADOS AO PARQUE 
 
12.1 Obras de contenção de encosta 
 
O terreno em aclive associado a eventos chuvosos ocasionam no Parque erosão 
acentuada, o que demanda projetos de contenção de encostas.  
 
As últimas ações foram realizadas em 2007 pela Fundação Instituto Geotécnica – 
GEORIO. Foram executadas obras de contenção com uso de solo grampeado, 
muro em gabião e canaleta de drenagem. Neste período foram também 
recuperadas as obras antigas (Figuras 28 e 29).  
 
 
 

 
Figuras 28 e 29 -  Obras geotécnicas realizadas no Parque.                FOTOS: ISABELA LOBATO 

 
 
 
12.2  Conservação de Áreas Verdes 
 
Com o objetivo de preservar o patrimônio verde da cidade, a FPJ possui o 
Programa de Adoção de Áreas Verdes que se destina a gestão compartilhada do 
poder público com a inciativa privada e a sociedade civil. 
 
Ao longo dos anos o PNM da Catacumba foi contemplado com projetos vinculados 
a sua manutenção, voltados para a manutenção das áreas ajardinadas e limpeza 
das áreas de uso público. 
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12.2.1  Projeto Trilha da Catacumba 
 
O Centro Universitário da Cidade (UNIVERCIDADE), através do Núcleo de Pesquisa 
e Design, desenvolveu o projeto de sinalização para a trilha do PNM da 
Catacumba, bem como realizou a implantação e manejo de trilhas com o objetivo 
de conter erosão do solo e ordenar o acesso pelo visitante. Foram ainda 
disponibilizados mobiliários com design diferenciado projetados e fabricados pelos 
alunos da universidade que estão dispostos ao longo do Parque. 
 
12.2.2  Manutenção de áreas verdes 
 
A localização estratégica da Unidade tem atraído investimentos da iniciativa 
privada, veiculando a marca da empresa adotante em projetos ecológicos. O 
Parque já registrou apoio de 3 empresas adotantes: Bradesco, Unimed e Oi-
Telemar.   
 
12.2.3  Projeto de reforma da Sede do Parque 
 
Em 2007 o Pavilhão Victor Brecheret sofreu reformas para a recuperação de sua 
cobertura e para a reformulação do lay-out das salas, tendo vista o 
compartilhamento da sede administrativa do Parque com outros órgãos da 
Prefeitura. 
 
12.3 Programa Voluntariado  
 
Em 2001 a SMAC criou o Programa "Voluntários por Natureza" (Decreto nº 19.867 
de 9/03/2001) com o objetivo de cadastrar voluntários, instituições, escolas e 
organizações não-governamentais para o desenvolvimento de trabalhos de cunho 
socioambiental sem remuneração. 
 
A SMAC, em parceria com o Instituto Iguaçu de Pesquisa e Preservação Ambiental, 
realiza o recrutamento de estudantes universitários para atuarem como voluntários 
nos projetos educacionais e técnico-científicos nas unidades de conservação.  
 
O PNM da Catacumba conta com trabalho de voluntários que desenvolvem 
projetos de pesquisa sobre a fauna, flora e arqueologia. 
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13. Patrimônio Histórico e Cultural 
 
13.1  Esculturas 
 
O PNM da Catacumba é o único parque de esculturas ao ar livre na cidade. A partir 
de sua inauguração em 1979 recebeu doação das peças através de instituições 
públicas e privadas. O acervo do Parque conta com 32 esculturas de conceituados 
artísticas plásticos (Figura 30 a 61). Em função do tempo de exposição ao ar livre 
as peças necessitam de restauros. 
 
 
 

 FOTO: RICARDO  C. BRANCO 
 
 
 

Figura 30 - Escultura “Índio 
lutando com Felino”  
 
Inauguração: 1906 (Rua da Glória) 
e 1979 no Parque 
Autor: H. Peyrol 
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 FOTO: RICARDO  C. BRANCO 
 
 
 
 
 
 

 FOTO: VERA DIAS 
 
 
 

Figura 32 - Escultura “Ampulheta – 
Medida do Tempo” 
 
Inauguração: 1986 
Autor: Frazuz Krajchev 
 

Figura 31 - Escultura “Oxossi”  
 
Inauguração: 1979 
Autor: Caribé 
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 FOTO: RICARDO  C. BRANCO 
 
 
 
 
 

 FOTO: RICARDO  C. BRANCO 
 
 

Figura 34 - Escultura “Prometeu” 
 
Inauguração: 1988 
Autor: Evandro Carneiro 
 

Figura 33 - Escultura “Fruto do Espaço” 
 
Inauguração: 1980 
Autor: Antonio Manuel Oliveira 
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 FOTO: RICARDO  C. BRANCO 
 

 FOTO: RICARDO  C. BRANCO 
 
 

Figura 36 - Escultura “Sofia” 
 
Inauguração: 1979 
Autor: Sonia Ebling 
 

Figura 35 - Escultura “Construção” 
 
Inauguração: 1979 
Autor: Bruno Giorgi 
 



_________________________________________________________________________ 

Plano de Manejo 
Parque Natural Municipal da Catacumba                                                                    70 

 FOTO: RICARDO  C. BRANCO 
 
 
 
 

 FOTO: RICARDO  C. BRANCO 
 
 
 

Figura 38 - Escultura “Diana Caçadora” 
 
Inauguração: 1988 
Autor: Heloisa Dolabella 
 

Figura 37 - Escultura “Quoros” 
 
Inauguração: 1979 
Autor: Helena Townsend 
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 FOTO: RICARDO C. BRANCO 
 
 
 
 

 FOTO: RICARDO  C. BRANCO 
 
 

Figura 40 - Escultura “Guardião” 
 
Inauguração: 1988 
Autor: Celeida Tostes 
 

Figura 39 - Escultura “Flora” 
 
Inauguração: 1988 
Autor: Mario Cravo 
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 FOTO: RICARDO  C. BRANCO 
 
 
 
 

 FOTO: RICARDO  C. BRANCO 
 
 
 

Figura 42 - Escultura “Homem 
Sentado” 
 
Inauguração: 1979 
Autor: Mario Agostinelli 
 

Figura 41 - Escultura “Amazônia - 
Raízes” 
 
Inauguração: 1990 
Autor: Fernado Casás 
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 FOTO: RICARDO  C. BRANCO 
 
 

 FOTO: RICARDO  C. BRANCO 
 
 

 FOTO: RICARDO  C. BRANCO 
 

Figura 45 - Escultura “Príncipe dos 
Bosques” 
 
Inauguração: 1979 
Autor: Remo Bermucci 
 

Figura 44 - Escultura “Acoplamento” 
 
Inauguração: 1979 
Autor: Mario Cravo 
 

Figura 43 - Escultura “Cosmo I” 
 
Inauguração: 1979 (peça de 1978) 
Autor: Maria Guilhermine 
 



_________________________________________________________________________ 

Plano de Manejo 
Parque Natural Municipal da Catacumba                                                                    74 

 
 

 FOTO: RICARDO  C. BRANCO 
 
 

 FOTO: RICARDO  C. BRANCO 
 
 

Figura 47 - Escultura “Atleta” 
Inauguração: 1987 
Autor: Remo Bermucci 

 

Figura 46 - Escultura “Maternidade” 
Inauguração: 1979 
Autor: Nelly Romeo Alves 
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 FOTO:  AMO RIO 
 FOTO: RICARDO  C. BRANCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 49 - Escultura “Iansã” 
 
Inauguração: 1979 
Autor: Tathi Moreno 
 

Figura 48 - Escultura “Caminhada” 
Inauguração: 1979 
Autor: Annette Bergé 
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 FOTO: ISABELA LOBATO 
 
 
 
 
 

 FOTO: RICARDO  C. BRANCO 
 

Figura 50 - Escultura “São Francisco” 
 
Inauguração: 1979 
Autor: Humberto Cozzo 
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 FOTO: RICARDO C. BRANCO 
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Figura 51 - Escultura “Evolução” 
 
Inauguração: 1979 
Autor: Melinda Garcia 
 

Figura 52 - Escultura “Incerteza” 
 
Inauguração: 1979 (peça de 1954) 
Autor: Marmura 
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  FOTO: ISABELA LOBATO 
 
 
 

 FOTO: RICARDO  C. BRANCO 
 

Figura 54 - Escultura “Verticalidade” 
 
Inauguração: 1979 
Autor: Roberto Moriconi 
 

Figura 53 - Escultura “Encontro” 
 
Inauguração: 1979 
Autor: Edgard Duvivier 
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 FOTO: RICARDO  C. BRANCO 
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Figura 55 - Escultura “Estrutura em 
Diagonal” 
 
Inauguração: 1979 (peça de 1978) 
Autor: Francisco Stochinger 
 

Figura 56- Escultura “Lua” 
 
Inauguração: 1985 
Autor: José Raul Allegreti 
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 FOTO: ISABELA LOBATO 
 
 

 FOTO: RICARDO  C. BRANCO 
 
 
 

Figura 57 - Escultura “Compressão” 
 
Inauguração: 1979 
Autor: Francisco Stochinger 
 

Figura 58 - Escultura “Evangelista Mateus” 
 
Inauguração: 1979 
Autor: Alfredo Ceschiatti 
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 FOTO: RICARDO  C. BRANCO 
 
 
 

 FOTO: RICARDO C. BRANCO 
 
 

 FOTO: RICARDO  C. BRANCO 

Figura 61 - Escultura “Jacaré 2000” 
 
Inauguração: 1998 
Autor: Maria Helena Vasco 
 

Figura 59 - Escultura “Estrutura” 
 
Inauguração: 1979 
Autor: Sérgio Camargo 
 

Figura 60 - Escultura “Homenagem a 
Nijinsky” 
 
Inauguração: 1992 
Autor: Mazaredo 
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13.2  Arqueologia 
 
A arqueologia no Parque tem como pressuposto conceitual o período colonial e 
imperial da zona sul do Rio de Janeiro. A região da Lagoa fazia parte da Sesmaria 
da Cidade, criada pelos portugueses após se estabelecerem no Rio de Janeiro 
(PCRJ, 1999b). 
 
O nome Catacumba tem possivelmente sua origem ligada aos índios que 
enterravam seus mortos na encosta do morro. Este nome foi perpetuado, 
passando para a propriedade local, a Chácara da Catacumba que pertenceu à 
família Rodrigo de Freitas.  
 
Parte da produção agrícola da zona sul da cidade era levada em lombo de mulas 
pelo caminho que passava pela Chácara da Catacumba, subindo o Morro do 
Sacopã e descendo na rua Fonte da Saudade de onde continuava, passando pelo 
Humaitá, Botafogo e Flamengo até chegar à cidade propriamente dita, o atual 
centro. 
 
Pouco se sabe sobre a Chácara da Catacumba. Após o falecimento da Baronesa da 
Lagoa Rodrigo de Freitas, os escravos que trabalhavam na propriedade lá 
permaneceram. É possível observar na área do Parque ruínas de pedra de 
espessura de 44 cm a 66 cm, formando o que foi provavelmente benfeitorias da 
chácara.  
                              
Dados arqueológicos mais recentes são atribuídos à Favela da Catacumba que 
surgiu na década de 30 e apresentou maior crescimento em 1942 com a chegada 
de migrantes do Maranhão (Figuras 62 e 63). 
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Figura 62 - Objetos encontrados ao longo da trilha que pertenciam aos moradores da  
Favela da Catacumba. (FOTOS: UNIVERCIDADE) 
 

 

  
 
 

  
                                           FOTO: ISABELA LOBATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 63 - Ruína da Favela da 
Catacumba. 
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14-  USO PÚBLICO 
 
 
14.1 Visitação  
 
Embora o Parque não disponha de registros de visitação estima-se um público 
anual de seis mil visitantes. Grande parte são moradores do entorno e de outros 
bairros da cidade. Contudo, não é rara a presença de turistas nacionais e 
estrangeiros em decorrência da proximidade com um dos principais pontos 
turísticos do município, a Lagoa Rodrigo de Freitas. 
 
 
14.2 Trilhas e Alamedas 
 
O Parque possui cerca de 620 m lineares de alamedas, o que corresponde a 2.800 
m2  de área pavimentada com paralelepípedos que formam caminhos circundando 
o Parque até a cota aproximada de 30 m. Uma das alamedas conduz à trilha que 
leva ao mirante do Sacopã situado a 131 m de altura (Figura 64). Este local 
oferece vista privilegiada da lagoa. Destaca-se na trilha de descida outro mirante 
na Pedra do Urubu, que também oferece vista panorâmica da lagoa e entorno 
(Figuras 65 e 66). 
 
A trilha de subida ao mirante do Sacopã possui cerca de 320 m, o que equivale a 
uma caminhada de aproximadamente 20 minutos. Na descida do mirante há 135 
m de trilha compartilhada com o trajeto de subida e após este trecho inicia-se 
outra trilha até as alamedas, especificamente no largo denominado Salão Verde. 
 
O uso constante das trilhas, associado à declividade do terreno, vem ocasionando 
erosões em determinados trechos, tornando-se necessárias ações de manejo e 
monitoramento. Deverá ser avaliado inclusive novo traçado da trilha em pontos 
críticos. Ao longo da trilha de subida é necessário intensificar ações de 
recomposição da vegetação nativa evitando alargamento da mesma, uma vez que 
há forte incidência da espécie Panicum maximun, gramínea invasora conhecida 
como capim-colonião (Figura 67). 
 
É necessária a implantação de sinalização direcional apropriada, evitandoo  uso da 
trilha de subida também para a descida. A trilha de subida tem uso preferencial 
pelos visitantes por apresentar trajeto mais curto, contudo esta ação causa maior 
compactação do solo e agrava os processos erosivos.  
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 DESENHO: UNIVERCIDADE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 64 - Desenho esquemático da 
trilha que leva ao Mirante do Sacopã. 

 

Mirante do Sacopã   FOTO: I. LOBATO 

Figura 65 - Vista da lagoa a partir da 
Pedra do Urubu. 

                                   FOTO: ISABELA LOBATO 
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 DESENHO: UNIVERCIDADE 
 
 
 

  
                                             FOTO: ISABELA LOBATO 
 
 
 
 
 

Figura 66 - Desenho esquemático da 
trilha (subida e descida). 

���� ��� 

Pedra do Urubu      
 

 

Figura 67 - Trilha que leva ao mirante 
do Sacopã em trecho com incidência 
de Panicum maximum (capim-
colonião). 

                                   FOTO: ISABELA LOBATO 
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14.3  Sinalização 
 
Concentrada ao longo da trilha que leva ao mirante, a sinalização é composta por 
14 placas informativas que apresentam o mapa da trilha, a história do parque, as 
ações de reflorestamento e descrição de espécimes da fauna e flora (Figura 68) .  
 
Há ainda sinalização localizada na entrada do Parque com a disposição das 
esculturas, sendo estas também identificadas pontualmente por placas contendo 
autor e nome da obra.  
 
Com base nas informações disponibilizadas neste Plano será oportuna a revisão da 
sinalização e ampliação da mesma para os locais considerados estratégicos. 
 
 
 
 
 

  
                                        FOTO: ISABELA LOBATO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 68 - Sinalização disposta ao 
longo da trilha. 
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14.4  Infra-estrutura de apoio à visitação 
 
A infra-estrutura de apoio existente no Parque constitui-se de sanitários públicos 
situados junto à sede e mobiliário composto por bancos dispostos ao longo das 
alamedas e na trilha de subida (Figuras 69 e 70).  
 
O Parque possui estacionamento, contudo pelo número reduzido de vagas (em 
torno de dez), seu uso é preferencialmente destinado aos funcionários. Uma 
passarela de pedestres liga o PNM da Catacumba a um amplo estacionamento 
localizado no Parque vizinho, o do Cantagalo, servindo, portanto, de apoio a 
ambos os Parques. 
 
 

 

 

 
Figuras 69 e 70 - Mobiliários dispostos ao longo da trilha.                     FOTOS: ISABELA LOBATO 
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15-  TURISMO 
 
15.1  Turismo no Brasil 
 
O turismo corresponde a uma atividade econômica relevante em várias regiões do 
Brasil que recebeu em 2007 cerca de 5 milhões de visitantes estrangeiros (BRASIL, 
2008a).  Segundo a Organização Mundial do Turismo, o Brasil é o principal destino 
turístico internacional na América do Sul. No ano de 2006 os gastos de turistas 
estrangeiros em visitas ao Brasil foi equivalente a 4,3 bilhões de dólares (OMT, 
2007). O Rio de Janeiro é o principal destino do turismo internacional quando o 
objetivo é puramente lazer (Tabela 15) e o segundo quando há outros objetivos 
principais (Brasil, 2006).  
 
 
Tabela 15 - Demanda turística internacional – característica da viagem. 
 DESTINOS VISITADOSDESTINOS VISITADOSDESTINOS VISITADOSDESTINOS VISITADOS    2004200420042004    2005200520052005    LazerLazerLazerLazer    %%%%    Rio de Janeiro - RJ 33,9 31,5 Foz do Iguaçu - PR 21,7 17,0 

São Paulo - SP 13,6 13,6 
Florianópolis - SC 11,9 12,1 
Salvador - BA 14,2 11,5 Negócios, eventos e convençõesNegócios, eventos e convençõesNegócios, eventos e convençõesNegócios, eventos e convenções    %%%%    
São Paulo - SP 51,4 49,4 Rio de Janeiro - RJ 24,6 22,3 Porto Alegre - RS 7,0 8,2 

Curitiba - PR 5,6 5,4 
Belo Horizonte - MG 4,5 4,1 Outros motivosOutros motivosOutros motivosOutros motivos    %%%%    
São Paulo - SP 30,4 32,5 Rio de Janeiro - RJ 26,7 25,0 

Belo Horizonte - MG 6,5 6,4 
Salvador - BA 7,6 6,3 
Foz do Iguaçu - PR 6,3 5,1 
Fonte: Anuário Estatístico (MTur/EMBRATUR, 2006). 
 
Através de estudo do dimensionamento do turismo doméstico no Brasil estima-se 
que foram realizadas em torno de 51 milhões de viagens com base nas 
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informações levantadas por domicílios em 2005 (FIPE, 2007), enquanto para o 
mesmo ano foram computados em torno de 5 milhões de visitantes estrangeiros 
(Tabela 16). Esta informação corrobora as análises da Organização Mundial do 
Turismo, que calcula ser o turismo interno dez vezes maior que o volume de 
turismo internacional (CONSELHO NACIONAL DE TURISMO, 2006). 
 
A receita direta gerada pelo turismo interno foi de 21,8 bilhões de dólares, isto é, 
5,6 vezes mais que as receitas originadas pelos turistas estrangeiros em 2005, 
demonstrando representar uma parcela fundamental no setor. 
 
 
Tabela 16 - Chegada de turistas internacionais no Brasil. 
 ANOANOANOANO    TOTAL DE TURTOTAL DE TURTOTAL DE TURTOTAL DE TURISTASISTASISTASISTAS    2004 4.793.703 2005 5.358.170 2006 5.017.251 
2007 5.025.834 
Fonte: Anuário Estatístico (Mtur/EMBRATUR, 2006 e 2008). 
 
 
Segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT), de 6 a 8% do total de 
empregos gerados no mundo depende do turismo (CONSELHO NACIONAL DE 
TURISMO, 2006).  As atividades características do turismo brasileiro empregavam,  
em 2006, 1,8 milhões de pessoas. No período entre 2002 e 2006 houve acréscimo 
de 235 mil ocupações no turismo, o que significou um aumento de 14,4% no total 
das principais ocupações voltadas ao turismo.  (COELHO, 2008).  
 
O Índice de Competitividade em Viagens e Turismo divulgado no relatório de 2008, 
classifica o Brasil em 49º no ranking mundial com vantagens competitivas muito 
significativas para o indicador relativo a recursos culturais e naturais, classificando-
se neste item em 6º lugar. Considerando somente os recursos naturais, o Brasil 
posiciona-se em 3º lugar no ranking mundial (BLANKE & CHIESA, 2008), 
demonstrando claramente o seu potencial ecoturístico. 
 
 
15.2  Ecoturismo 
 
No âmbito governamental o ecoturismo é discutido no Brasil desde 1985. A 
primeira iniciativa de ordenar a atividade ocorreu em 1987, com a criação da 
Comissão Técnica Nacional constituída pelo IBAMA e EMBRATUR, em resposta às 
práticas existentes pouco organizadas e sustentáveis (BRASIL, 1994). 
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Esforços governamentais intensificaram-se a partir de 1994 quando foram 
estabelecidas as “Diretrizes para uma Política Nacional de Ecoturismo” através de 
um grupo de trabalho interministerial. O documento gerado define ecoturismo 
como “um segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o 
patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de 
uma consciência ambientalista através da interpretação do ambiente, promovendo 
o bem-estar das populações envolvidas”.  
 
De acordo com Mourão (2004), muitas definições de ecoturismo têm sido 
aplicadas, e, em especial, o conceito estabelecido pelas diretrizes brasileiras foi  
base para a definição utilizada pela Sociedade Internacional de Ecoturismo 
(TIES)7: “viagens responsáveis para áreas naturais que ajudam a conservar o meio 
ambiente e promovem o bem-estar das populações locais”.  A TIES estabelece seis 
princípios para o desenvolvimento do ecoturismo: 
 

� minimizar os impactos ambientais e sociais; 
� aumentar a consciência e o respeito com o meio ambiente e a cultura local; 
� oferecer experiências positivas tanto para o visitante quanto para o 

anfitrião;  
� oferecer benefícios financeiros diretos para a conservação; 
� promover a participação direta e os benefícios financeiros para a população 

local; 
� aumentar a sensibilidade dos turistas em relação ao contexto político, 

cultural e social do país anfitrião. 
 
Os dados sobre o crescimento do ecoturismo no mundo são variados, contudo é 
consenso afirmar que a atividade se encontra em franca expansão. Estima-se que 
o crescimento nos últimos anos, a partir de 1998, tenha ocorrido a taxas de 20% 
ao ano de acordo com dados da Organização Mundial de Turismo e da Sociedade 
Internacional de Ecoturismo (BRASIL, 2005). 
 
Drumm & Moore (2003) apontam que o sucesso de práticas de ecoturismo devem 
estar baseadas na constituição de parcerias de modo que múltiplos objetivos de 
conservação e desenvolvimento eqüitativo possam ser alcançados. Os autores 
apontam que a interação efetiva dos agentes-chave fomentará o ecoturismo 
desejável (Figura 71).  
 
 
 

                                                 
7 The Internatonal Ecotourim Society (TIES), fundada em 1990, foi a primeira organização dedicada 
a difundir informações sobre ecoturismo e turismo sustentável.  
Fonte: www.ecotourism.org. Acesso em 3/08/2008. 
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Figura 71 – Parcerias para o sucesso do ecoturismo. 
 

 
Fonte: Drumm & Moore (2003)  
 
 
15.3  Turismo de Aventura 
 
Estudos sobre tendências turísticas mundiais apontam para um novo perfil do 
turista, passando de expectador passivo a protagonista, o que consiste em viver as 
experiências intensamente, sendo esta a proposta do Turismo de Aventura, o qual 
é definido como os “movimentos turísticos decorrentes da prática de atividades de 
aventura de caráter recreativo e não competitivo” (BRASIL, 2008b).  
 
Com áreas naturais relevantes, as unidades de conservação que possuem como 
um dos objetivos o uso público, constituem alvo para a prática do ecoturismo e do 
turismo de aventura. A visitação é instrumento essencial para aproximar a 
sociedade da natureza e despertar a consciência da importância da conservação 
dos ambientes e processos naturais (BRASIL, 2007).  
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As atividades de visitação mais freqüentes e demandadas nas unidades de 
conservação estão listadas a seguir (BRASIL, 2007; BRASIL, 2008b). 
 
 
A) TERRA 

� Caminhadas – percursos a pé em itinerário predefinido que pode ter curta 
ou longa duração, também conhecidas como hiking e trekking, 
respectivamente. É uma das formas mais freqüentes de acesso e utilização 
das unidades de conservação, colocando o visitante em contato direto com 
o ambiente, sendo frequentemente acompanhada por senso de 
enriquecimento pessoal e satisfação. 

� Montanhismo – caminhada, escalada ou ambos, praticados em ambientes 
de montanha. 

� Escalada – ascenção de montanhas, paredes artificais, blocos rochosos, 
utilizando técnicas verticais. 

� Arvorismo – locomoção por percursos em altura em árvores e outras 
estruturas construídas 

� Ciclismo – percurso em vias convencionais e não convencionais em 
bicicletas. 

� Atividades em cavernas – observação e apreciação de ambientes 
subterrâneos, também conhecidas como caving e espeleoturismo. 

� Atividades eqüestres – passeios realizados com a utilização de animais 
de montaria. 

� Atividades fora-de-estrada – percursos, com trechos de difícil acesso, 
em veículos apropriados. Também denominadas de turismo fora-de-estrada 
ou off-road. 

� Canionismo e Cachoeirismo – descidas em quedas d’água transpondo 
obstáculos aquáticos com a utilização de técnicas verticais. 

� Rapel – técnica vertical de descida em corda. 
� Tirolesa – deslizamento entre dois pontos afastados horizontalmente em 

desnível, ligados por cabo ou corda. 
 

B) ÁGUA 
� Bóia-cross – descida em corredeiras utilizando bóias infláveis. 
� Canoagem – percurso aquaviário utilizando canoas, caiaques, ducks e 

remos. 
� Mergulho – imersão profunda ou superficial em ambientes submersos, 

praticado com ou sem uso de equipamento especial. 
� Rafting – descida em corredeiras utilizando botes infláveis. 

 
C) AR 

� Vôo livre – modalidade esportiva a partir de um desnível mínimo de um 
relevo e dependente das condições climáticas eólicas, utilizando-se dois 
tipos diferentes de equipamentos: asa-delta e parapente. 
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15.4  Normatização do Turismo de Aventura 
 
As atividades de aventura pressupõem determinado esforço e riscos controláveis, 
que podem variar de intensidade conforme a exigência de cada atividade e a 
capacidade física e psicológica do praticante. Isso requer que o Turismo de 
Aventura seja tratado de modo particular, especialmente quanto aos aspectos 
relacionados à segurança. Devem ser trabalhadas, portanto, diretrizes, estratégias, 
normas, regulamentos, processos de certificação, outros instrumentos e marcos 
específicos (FIPE, 2007; BRASIL, 2008b). 
 
A normalização do turismo de aventura é uma maneira de definir e organizar estas 
atividades pela concepção de regras e normas técnicas, com o intuito de promover 
a qualidade dos serviços, equipamentos e produtos. Seguindo as tendências 
internacionais de prevenir acidentes e tornar o País competitivo como um dos 
principais destinos do Turismo de Aventura, o Ministério de Turismo promoveu o 
desenvolvimento dessas normas, por meio do Comitê Brasileiro do Turismo 
(CB54), vinculado à ABNT (BRASIL, 2008b). Diversas normas encontram-se em 
vigor, conforme apresenatado na Tabela 17. 
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Tabela 17 – Normas para certificação em turismo de aventura. 
 NORMANORMANORMANORMA    TÍTULOTÍTULOTÍTULOTÍTULO    
NBR15285 Turismo de aventura - Condutores - Competência de pessoal 
NBR15286 Turismo de aventura - Informações mínimas preliminares a clientes 
NBR15331 Turismo de aventura - Sistema de gestão de segurança - Requisitos 

NBR15334 
Turismo de aventura - Sistema de gestão da segurança - Requisitos 
de competências para auditores 

NBR15370 Turismo de aventura - Condutores de rafting - Competências de 
pessoal  

NBR15383 Turismo de aventura - Condutores de turismo fora-de-estrada em 
veículos 4x4 ou bugues - Competências de pessoal 

NBR15397 
Turismo de aventura - Condutores de montanhismo e de escalada - 
Competências de pessoal 

NBR15398 
Turismo de aventura - Condutores de caminhada de longo curso - 
Competências de pessoal 

NBR15399 Turismo de aventura - Condutores de espeleoturismo de aventura - 
Competências de pessoal 

NBR15400 Turismo de aventura - Condutores de canionismo e cachoeirismo - 
Competências de pessoal 

NBR15453 
Turismo de aventura - Turismo fora-de-estrada em veículos 4x4 ou 
bugues - Requisitos para produto 

NBR 15500 Turismo de aventura - Terminologia 

NBR 15503 Turismo de aventura - Espeleoturismo de aventura -Requisitos para 
produto. 

NBR 15509-1 Cicloturismo – Parte 1: Requisitos para produto 

NBR ISO 24801-1 
Serviços de mergulho recreativo – Requisitos mínimos relativos à 
segurança para o treinamento de mergulhadores Parte 1 – Nível 1 – 
Mergulhador supervisionado 

NBRISO24801-2 
Serviços de mergulho recreativo - Requisitos mínimos relativos à 
segurança para o treinamento de mergulhadores autônomos Parte 2– 
Nível 2 – Mergulhador autônomo 

NBRISO24801-3 
Serviços de mergulho recreativo - Requisitos mínimos relativos à 
segurança para o treinamento de mergulhadores autônomos Parte 3 
– Nível 3 – Condutor de mergulho 

NBRISO24802-1 
Serviços de mergulho recreativo - Requisitos mínimos relativos à 
segurança para o treinamento de instrutores de mergulho autônomos 
Parte 1 – Nível 1  

NBRISO24802-2 Serviços de mergulho recreativo - Requisitos mínimos relativos à 
segurança para o treinamento de instrutores de mergulho autônomos 
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Parte 2 – Nível 2 
Fonte: ABNT, 2008. Disponível em http://www.abntnet.com.br/firesult.aspx. Acesso em 3/08/08. 

 

 
 
15.5  Potencial de atividades ecoturísticas: turismo de aventura  
 
O Ministério de Turismo e a Prefeitura do Rio de Janeiro celebraram em 2004 
convênio visando a implantação do Programa de Requalificação do Destino 
Turístico da Cidade do Rio de Janeiro. Dentre os produtos gerados destacam-se o 
guia com o circuito turístico da Lagoa Rodrigo de Freitas, contendo mapa e 
indicação dos principais atrativos turísticos da região, incluindo o Parque da 
Catacumba (PCRJ, 2007) e o “Diagnóstico do Potencial de Realização de Atividades 
Recreativas e Indicação de Projetos de Intervenção para a sua Viabilização em 
Parques Naturais Municipais” (FIPE, 2007). Foram identificadas para o Parque da 
Catacumba três atividades principais: arvorismo, caminhadas e escaladas, 
conforme descrito a seguir.  
 

� Arvorismo 

De acordo com os operadores de turismo de aventura carioca, o local apresenta 
um grande potencial para a instalação de um circuito permanente. A localização da 
unidade também contribui para a viabilidade da atividade, uma vez que o acesso 
ao parque é facilitado e a Lagoa Rodrigo de Freitas já recebe um grande número 
de visitantes, turistas e moradores. 
 

� Caminhadas 

O Parque da Catacumba possui trilhas que já são objeto de uso público.  A trilha 
que leva ao mirante do Sacopã encontra-se sinalizada com placas direcionais e 
interpretativas.  
 

� Escalada 

De acordo com a FEMERJ8, o Morro dos Cabritos possui 27 vias de escalada com 
acesso pelo Parque da Catacumba (Figura 72).  
 
Tendo em vista a vocação natural do Parque, é oportuno considerar a implantação 
de muro de escalada como atividade recreativa para o público em geral. 
 
 

                                                 
8
 FEMERJ – Federação de Esportes de Montanha do Estado do Rio de Janeiro. 
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Figura 72 – Vias de escalada existentes no Morro dos Cabritos. 
 

 

 
Fonte: FEMERJ (não publicado) 
 


