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Resumo 

O presente trabalho teve como objetivo analisar as principais metodologias de 

avaliação, gestão e manejo de impactos ambientais causados pela visitação em áreas de 

preservação, tendo como foco balneários, descrevendo as técnicas mais viáveis para 

aplicação no Balneário Municipal de Santa Helena, localizado no município de Santa 

Helena, Paraná. O trabalho envolveu o levantamento das principais metodologias de 

avaliação de impacto ambiental utilizadas no Brasil, levando em consideração algumas 

variáveis de caráter ambiental, como a presença de área de preservação, plano de 

manejo, área de lazer e recreação, apoio ao turista, entre outras. Os resultados apontam 

que a avaliação e manejo de impactos ambientais gerados pela visitação do público 

devem levar em consideração a capacidade de carga da área, tendo como principais 

metodologias limite aceitável de câmbio, espectro de oportunidades recreativas e 

monitoramento de impacto de visitação.  

 

Palavras-chaves: Avaliação de Impacto Ambiental. Balneário artificial. Manejo e 

Gestão de Visitação. 
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Abstract 

Comparative analysis of different methods of assessing impacts of public use in 

conservation areas: a case study of the beach resort in Santa Helena 

The objective of this work was to analyze the main methodologies of evaluation, 

management and management of environmental impacts caused by visitation in 

preservation areas, focusing on artificial beach, describing the most feasible techniques 

for application in the Beach of City Santa Helena, located in the city Of St. Helena, 

Paraná. The work involved the survey of the main methodologies of environmental 

impact assessment used in Brazil, taking into account some environmental variables, 

such as the presence of a preservation area, management plan, leisure and recreation 

area, tourist support, among others. The results indicate that the evaluation and 

management of environmental impacts generated by public visitation should take into 

account the area's carrying capacity, having the main methodologies to be applicated 

acceptable limits of exchange, spectrum of recreational opportunities and monitoring of 

impact of visitation. 

 

Keywords: Environmental Impact Assessment. Artificial Beach. Management 

and Management of Visitation. 
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1. INTRODUÇÃO 

A visitação pública em parques ambientais é responsável por gerar vários impactos 

negativos sobre os recursos naturais, os quais podem ser agravados em áreas que não 

apresentam um plano de manejo e estrutura mínima para comportar o uso pelos 

visitantes. Estes impactos tornam necessária a criação de modelos de planejamento da 

recreação e de gestão dos impactos da visitação, bem como a elaboração de uma política 

pública para o tema. 

O segmento sustentável do turismo tem suas explorações dependentes da capacidade 

dos gestores de agir em torno dos objetivos e diretrizes, garantindo o desenvolvimento 

da atividade, sem que o meio ambiente seja comprometido. Para isso, é necessária uma 

visão estratégica e uma coesão social, envolvendo a forma que o turismo deve ser mais 

bem aproveitado na região (BAROSA, 2000). 

Criadas com a finalidade de proteger a biodiversidade brasileira, as Unidades de 

Conservação tem apresentado um aumento gradual em suas visitações ano a ano, 

gerando uma maior demanda por conhecimentos, habilidades e ferramentas em relação 

às ações que possibilitam experiências de alta qualidade aos visitantes, tendo em vista 

também o controle e a redução dos impactos gerados pelas visitas. (ICMBIO, 2011). 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (2011), desde a criação dos parques 

ambientais no Brasil, o estudo e o manejo de impactos de visitação têm sido realizados 

de forma pontual, sem um marco conceitual e procedimentos comuns.  

A avaliação de impacto ambiental é realizada com base nos princípios da política 

ambiental, exigindo que os empreendimentos causadores de impactos foquem em 

alguns pontos, como a identificação dos impactos ambientais; efeitos ambientais 

negativos da proposta; as alternativas da ação; relação entre a utilização dos recursos 

ambientais em curto prazo e a manutenção ou a melhoria do seu padrão em longo prazo 

e a definição clara quanto aos possíveis comprometimentos dos recursos ambientais, 

para o caso de implantação da proposta. 

Portanto, é importante que os responsáveis pelo planejamento e gestão da área 

tenham conhecimento das características do público que utilizará o parque e suas 

respectivas atividades requentes, sendo possível assim, o desenvolvimento de 

estratégias capazes de melhorar o nível da experiência dos visitantes (SANTOS 

JUNIOR; PIRES, 2008). 
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O presente trabalho teve como objetivo analisar as principais metodologias descritas 

e utilizadas no Brasil para a avaliação de impactos ambientais, monitoramento e gestão 

em áreas de preservação, tal como balneários, além de analisar quais métodos são mais 

viáveis para aplicação no Balneário Municipal de Santa Helena, localizado no 

município de Santa Helena, Paraná. 

Nessa perspectiva, realizou-se um levantamento bibliográfico, levando em 

consideração trabalhos realizados em áreas de preservação referentes aos impactos 

gerados pela utilização pública. Tal estudo auxilia na captação de fontes de ideias para 

novas investigações, oferecendo uma orientação em relação ao que já é conhecido. É de 

grande importância para casos em que se tem o assunto, mas não o problema. 

 

2. CONTEXTO TEÓRICO 

Na presente revisão bibliográfica, serão abordadas questões sobre conceitos, 

relacionadas as Unidades de Conservação, turismo, impactos ambientais e os principais 

métodos utilizados para a avaliação de impactos de visitação em áreas de conservação 

abertas ao público para recreação e lazer, focando principalmente em balneários. 

2.1 Unidades de conservação e balneários 

OBrasil apresenta uma grande biodiversidadeque é responsável por compor 

importantes ecossistemas, além de conter um dos solos mais férteis e grande quantidade 

de água pura. Logo, a proteção dessa variedade biológica se torna de grande 

importância, sendo necessária a criação de Unidades de Conservação como uma 

estratégia do governo brasileiro eficaz para a manutenção dos recursos naturais em 

longo prazo. (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2000) 

A fim de atingir esse objetivo de forma eficaz, instituiu-se o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (SNUC), com a promulgação da Lei nº 9.985/2000, 

constituído de todas as formas de Unidade de Conservação, definindo-as como todo 

espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com 

características relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de 

conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se 

aplicam garantias adequadas de proteção. 

O SNUC divide as Unidades de Conservação em dois grandes grupos, sendo eles: 

Unidade de Proteção Integral, que visa à preservação da natureza, em que é permitido 
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apenas o uso indireto dos recursos naturais; e Unidades de Uso Sustentável, as quais são 

responsáveis por compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável da 

parcela dos recursos naturais. Estes grupos são formados por um conjunto de doze 

categorias, classificadas de acordo com a finalidade da área. (Tabela 1). 

Tabela 1 – Categorias e subcategorias que formam as Unidades de Conservação 

UNIDADE DE PROTEÇÃO INTEGRAL UNIDADE DE USO SUSTENTÁVEL 

Estação Ecológica Área de Proteção Ambiental 

Reserva Biológica Área de Relevante Interesse Ecológico 

Parque Nacional Floresta Nacional 

Monumento Natural Reserva Extrativista 

Refúgio de Vida Silvestre Reserva de Fauna 

 
Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

 
Reserva Particular de Patrimônio Natural 

 

Com um diferencial das demais unidades de conservação, as áreas de proteção 

ambiental têm como principal objetivo proteger a diversidade biológica, porém, estas 

apresentam uma exploração com maior intensidade, sendo assim permitido a ocupação 

humana de forma disciplinar, assegurando o uso sustentável dos recursos naturais.  

Porém, segundo Hoeffel (2008), o processo que envolve a seleção, implantação e 

gestão de áreas protegidas, geralmente é baseado em critérios ecológicos e econômicos, 

o que não garante o sucesso dos resultados da conservação.  

Desde a década de 80, grande parte do território brasileiro vem sofrendo um 

processo de adaptação em locais alternativos pela própria população local, que buscam 

na redondeza das suas regiões, áreas que possam lhe servir como opção de recreação e 

lazer, podendo gerar consequências indesejáveis devido ao mau uso dos usuários 

(COBOS, 2003).  

Estas consequências geradas pela intensa exploração dos visitantes em uma área, são 

notadas também nos recursos hídricos, devido a grande presença de rios em todo o 

território brasileiro, a utilização destes recursos com a finalidade de recreação, vem 

crescendo de forma significativa, ao longo dos últimos anos, na busca por atividades em 

contato com a natureza (LOPES et al., 2004) 
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De acordo com Marinho (2009), as alterações no meio ambiente com construções de 

barragens formam grandes lagos, assim proporcionando a construção de praias 

artificiais à sua beira, o que atraem todos os anos milhares de pessoas na busca por 

lugares para lazer. 

Segundo Ferreira (2012), no Brasil, existem muitos os reservatórios de água que são 

caracterizados pelo aproveitamento da atividade turística, tendo como critério principal 

sua beleza paisagística e a qualidade da água. 

Os procedimentos de implantação dessas praias artificiais visam a dotar a área com 

a infraestrutura necessária para o funcionamento doempreendimento, a fim de receber 

um grande fluxo de turistas durante o ano todo, contribuindo desta forma com a 

economia local (MARINHO, 2009). 

Assim como qualquer outra construção próxima a rios, as praias artificiais devem 

respeitar os parâmetros, definições e limites de áreas de Preservação Permanente 

(CONAMA, 2002). 

2.2 Turismo e impactos ambientais 

O interesse do homem pela natureza vem crescendo como consequência de uma 

conscientização gradual e uma alteração de valores culturais o que permitiu uma nova 

classificação de turismo, conhecido como turismo de natureza (SANTOS, 2004). 

Para Santos (2004), o turismo surgiu com as viagens realizadas pelo homem, devido 

à necessidade de comércio com outros povos, adotando então, as razões econômicas, 

definidas em viagens exploratórias na busca de novas terras para futura ocupação e 

exploração.  

Para Barreto (1995), o giro econômico movido pelo turismo de evento e sexual era 

percebido quando a grande aglomeração de pessoas em feiras e apresentações de 

acrobatas, mágicos e outros artistas gerava um aumento nos ganhos de prostitutas e 

ladrões. 

Apesar do conceito turismo e turista sofrerem diversas modificações, os conceitos 

atribuídos desde 1911, pelo austríaco economista Herman von Schullernzu 

Schattenhoen, até uma das definições mais recentes, apresentada pelo mexicano Oscar 

de La Torre em 1992, apresentam como elementos mais importantes o tempo de 

permanência, o caráter não lucrativo da visita e a procura do prazer por parte do turista 

(BARRETO, 1995).  
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Para Pakman (2014), a Organização Mundial de Turismo (OMT) define o mercado 

de turismo não apenas como um limitante ao mercado de férias, mas como qualquer 

atividade realizada pelas pessoas durante suas viagens e estadias em lugares distintos de 

seu entorno habitual por um período de tempo consecutivo inferior a um ano por motivo 

de férias negócios e outros.  

De acordo com a revista eletrônica Ecoturismo, Turismo e Energia Renováveis 

(2016), a busca pelo turismo que apresenta um contato maior com a natureza, é 

denominada ecoturismo. Este novo mercado do turismo, que esta associado a relação 

dos indivíduos com a natureza, inserindo-se sem que haja deformação, desfiguração ou 

depredação (BECKER, 2011), vem crescendo rapidamente. De acordo com a 

Organização Mundial de Turismo, este apresenta um aumento maior de 20% ao ano, 

diferente do turismo tradicional, que cresce apenas 7,5% (GÓES, 2016). 

Deste modo, conceitua-se o ecoturismo como uma categoria de turismo, que tem por 

finalidade a utilização do patrimônio natural, cultural e histórico, visando uma formação 

mais consciente sobre o meio ambiente, gerando uma relação de preservação a natureza 

(MENDES et al., 2007). 

Utilizando de forma sustentável o patrimônio cultural e natural de uma área, o 

ecoturismo é um importante segmento da atividade turística. Esta visa à formação de 

uma consciência ambientalista, gerada pela interpretação do ambiente, buscando sempre 

o bem-estar das populações envolvidas. 

Campos (2004) afirma que o ecoturismo deve envolver quatro elementos 

fundamentais, a saber: as noções de movimento ou viagem, sendo a área a mais 

naturalpossível; o baseamento na natureza; a indução a conservação; e apresentar papel 

educativo. Assim, esses fundamentos tem por finalidade a priorização da ideia de 

mitigar os impactos ao meio ambiente e conscientizar os turistas em relação a 

importância ambiental. 

A importância da mitigação dos impactos e a conscientização dos turistas são 

fundamentais, visto que a ação humana sempre gera um impacto no ambiente, sendo ele 

positivo ou negativo. De acordo com a Resolução Nº 001, de 23 de janeiro de 1986, do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), sendo que o impacto ambiental 

pode ser definido como qualquer alteração em um fator ambiental que afete algum dos 

componentes do meio ambiente, seja biótico, abiótico ou até mesmo antrópico. 
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Balneários e estâncias que não possuem planejamento já apresentam influencia da 

atividade turística na degradação ambiental. Segundo Azevedo (2012), essas áreas mal 

planejadas já apresentam problemas, destacando-se a poluição de recursos ambientais, 

condições de infraestrutura precárias, além dos altos índices de marginalidade. 

A poluição hídrica de represas, rios, lagos e cachoeiras representa um dos mais 

impactantes danos causados pelo crescimento descontrolado de atividades de turismo e 

recreação, devido ao lançamento de esgotos e à geração de resíduos em embarcações de 

recreio, que expelem gases, óleos e graxas, determinada pela ineficiência ou falta de 

coleta de lixo e pela falta de orientação dos próprios usuários (FERREIRA, 2012). 

2.3 Principais métodos de avaliação de impactos ambientais 

Entre os anos de 1969 e 1970, foram estabelecidos fundamentos do processo de 

avaliação ambiental nos Estados Unidos. Este instrumento tinha como objetivo exigirde 

todos os empreendimentos com projetos que de alguma forma fossem causadores de 

impactos observassem alguns pontos, como a identificação dos impactos ambientais; 

efeitos ambientais negativos da proposta e as alternativas da ação; relação entre a 

utilização dos recursos ambientais em curto prazo e a manutenção ou a melhoria do seu 

padrão em um longo prazo; e a definição clara quanto aos possíveis comprometimentos 

dos recursos ambientais para o caso da implantação da proposta (CREMONEZ et al, 

2014). 

Em áreas abertas para a visitação é de extrema importância se ter o conhecimento 

dos possíveis impactos que a presença de turistas pode gerar, visando evitá-los, 

controlá-los e minimizá-los, garantindo desta forma a continuidade da condição do 

ambiente. A implantação de um sistema de monitoramento e gestão de impactos da 

utilização turística é a melhor estratégia para esse problema (LOBO et al, 2011). 

Atualmente os métodos de avaliação de impacto ambiental apresentam uma 

abordagem do meio físico com caráter subjetivo, permitindo desta forma uma analise 

qualitativa e quantitativa, utilizando critérios bem definidos para a escolha do mesmo, 

sabendo que cada método tem uma aplicação definida (CREMONEZ et al., 2014).  

No Brasil, muitas metodologias para a avaliação de impacto ambiental não são 

compatíveis devido as condições socioeconômicas e politicas do país, sendo necessário 

adaptar através de modificações e revisão os métodos selecionados, para que estes 

gerem resultados uteis na decisão de um projeto. Assim, a definição da metodologia 
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aplicada baseia-se na definição dos procedimentos lógicos, técnicos e operacionais que 

sejam capazes de permitir que o processo seja completado (OLIVEIRA; MOURA, 

2009). 

Oliveira e Moura (2009) afirmam que foram desenvolvidas distintas linhas 

metodológicas para a avaliação de impactos ambientais, dentre os principais métodos, 

descrevem-se metodologias espontâneas (Ad hoc); listagens (Checklist); matrizes de 

interações; redes de interações (Networks); metodologias quantitativas; modelos de 

simulação; mapas de superposição (Overlays); eprojeção de cenários. 

De acordo com Sardinha (2007), muitos métodos para avaliar e quantificar os 

impactos oriundos das atividades turísticas, surgiram a partir da década de 70, sendo os 

principais Avaliação de Impactos Ambientais (AIA), Manejo do Impacto de Visitantes 

(MIV), Limite Aceitável de Mudança (LAC), Limite Aceitável de Alteração (LAA) e 

Experiência do Visitante e Proteção do Recurso (EVPR) (RUDZEWICZ, 2006). 

Para Rudzewicz (2006), todas essas metodologias reconhecem a complexidade do 

processo na avaliação das mudanças geradas no ambiente, visando desta forma, atingir 

além da delimitação de um número como limite suportado pelo ambiente, incorporando 

a capacidade de carga como o marco conceitual de referencia, tendo quatro variáveis 

fundamentais, sendo os componentes biofísicos do ambiente; as praticas socioculturais 

da população residente; os aspectos psicológicos dos visitantes; e o manejo do parque. 

3 METODOLOGIA 

3.1 Caracterizações da área de estudo 

A partir da década de 80, o represamento e a formação do lago de Itaipu resultaram 

no alagamento de parte do território do município de Santa Helena, Paraná, gerando não 

somente impactos no meio ambiente, como também um impacto social e econômico 

para o município. 

No ano de 1985, uma alternativa visando à recuperação econômica e social do 

município foi a exploração turística e o sistema de transporte fluvial, onde a 

administração publica usufruiu do potencial conhecido do lago e focou na construção do 

parque de recreação e lazer, assim também como na construção do porto de navegação 

fluvial. 

O balneário municipal encontra-se dentro de uma Unidade de Conservação, 

classificado como uma Área de Preservação Ambiental. Toda sua área é formada por 
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oitenta e seis hectares bem arborizados, com infraestrutura capaz de atender 

aproximadamente vinte mil visitantes, apresentando uma ampla área aberta ao publico, 

além das áreas de preservação florestal representativa bem delimitada (imagem 1). 

Da sua área total, cerca de trinta hectares são disponíveis para a utilização dos 

visitantes, contendo todas as suas vias asfaltadas e bem sinalizadas, sendo composta por 

noventa e três quiosques. 

 A área destinada para a preservação ambiental apresenta aproximadamente 

cinquenta e seis hectares, possuindo nestas áreas trilhas interpretativas inativas, 

utilizadas apenas para eventos especiais, como por exemplo, semana do meio ambiente. 

Possui também duas orlas da praia, onde uma contém setecentos e a outra quinhentos 

metros, além de um calçadão a beira da praia, com mil metros de extensão, utilizado 

para caminhadas. 

 

Imagem 1 – Mapa demonstrando área de proteção ambiental e área destinada aos visitantes do Balneário 

Municipal de Santa Helena, Santa Helena – Pr. Fonte: Google Earth. 

3.2 Desenvolvimento das atividades 

Através de um levantamento cenciométrico, analisaram-se quais são as principais 

metodologias utilizadas na avaliação de impacto ambiental no Brasil e quais os modelos 

de planejamento da recreação e de gestão dos impactos da visitação em áreas naturais de 

maior difusão e aplicação.  
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Tal método foi utilizado por ter como objetivo a tentativa de medir os incrementos 

de produção e produtividade de uma disciplina, de um grupo de pesquisadores de uma 

área, a fimde delimitar o crescimento de determinado ramo do conhecimento 

(SILVEIRA, 2008). 

Para a obtenção dos dados, utilizou-se de forma direta o meio de pesquisa do 

Google Acadêmico, tal plataforma encaminhou diversos resultados da pesquisa para 

ouras plataformas como o Scielo e Capes Periódicos, essas apresentando um banco de 

dados compatíveis com o nível de ensino na graduação em Ciências Biológicas, além de 

serem mais acessíveis. A busca por trabalhos em que a área de estudo assemelhava-se 

com o Balneário Municipal de Santa Helena foi possível através da utilização das 

palavras-chave: balneário artificial, avaliação de impacto ambiental, avaliação de 

impacto de visitação, entre outras. 

Considerando que alguns métodos foram criados na América do Norte, mais 

especificamente nos Estados Unidos, quando aplicados no Brasil, os mesmos devem 

sofrer adaptações em suas metodologias devido as diferentes características ambientais 

existentes, aos problemas socioeconômicos e políticos presentes no país,para que desta 

forma os resultados gerados sejam mais precisos. Assim, optou-se por selecionar apenas 

trabalhos realizados no Brasil. 

A fim de padronizar a literatura comparativa para atingir os objetivos do trabalho, 

listaram-se as características da área de estudo – Balneário Municipal de Santa Helena – 

e buscaram-se trabalhos em áreas que apresentassem as mesma ou semelhantes 

características (Tabela 2). 

Tabela 2 – Características utilizadas para a padronização da literatura comparativa. 

CARACTERISTICAS DO BALNEARIO 

MUN. DE STA. HELENA 
PRESENTE OU NÃO PRESENTE 

Aberto ao publico Presente 

Plano de Manejo Não Presente 

Área de preservação Presente 

Formação artificial Presente 

Presença de trilhas Presente 
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Infraestrutura ao turista Presente 

Área de lazer e recreação Presente 

Apoio ao turista Presente 

Manutenção do parque Presente 

Segurança Presente 

 

Assim, as análises comparativas foram realizadas, optando-se pelo melhor método 

de avaliação de impacto ambiental. 

4 RESULTADOS 

Assim, foram encontrados quatro artigos, que apesar de apresentar objetivos 

semelhantes, dois destes artigos apresentavam dados resultantes de um trabalho de 

campo, enquanto dois eram resultados de uma intensiva pesquisa bibliográfica, visando 

à descrição dos principais métodos de avaliação de impactos ambientais e impactos 

gerados pela visitação em áreas naturais (Tabela 3). 

Tabela 3 – Literaturas utilizadas para a comparação dos métodos utilizados em áreas de preservação no 

Brasil. 

AUTOR 
Azevedo, et al.. 

2012 

Limberger e Pires, 

2014 

Sardinha et al.. 

2007 

Cremonez, et 

al.. 2014 

TÍTULO DO 

TRABALHO 

Identificação de 

impactos 

ambientais 

associados à 

atividade 

turística nas 

praias de Baixa 

Grande e Morro 

Pintado, 

Município de 

Areia Branca-

RN.  

A aplicação das 

metodologias de 

capacidade de 

carga turística e 

dos modelos de 

gestão da 

visitação no Brasil 

 Impactos do uso 

público em 

atrativos 

turísticos 

naturais no 

município de 

Altinópolis (SP).  

Avaliação de 

impacto 

ambiental: 

metodologias 

aplicadas no 

Brasil. 

 

INSTITUIÇÃO 

SEDE DO 

ESTUDO 

Universidade 

do Estado do 

Rio Grande do 

Norte (UERN) 

Universidade do 

Vale do 

Itajaí(UNIVALI) 

Universidade 

Estadual 

Paulista/ 

Campus de Rio 

claro (UNESP) 

Unioeste e 

Universidade 

Federal do 

Paraná 

(UFPR) 
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TIPO DE 

PUBLICAÇÃO 

Trabalho de 

campo 

Revisão 

bibliográfica 

Trabalho de 

campo 

Revisão 

bibliográfica 

LOCAL DE 

ESTUDO 

Areia 

Branca-RN 
Itajaí - SC Altinópilis - SP 

Marechal 

Cândido Rondon 

e Palotina – Pr 

OBJETIVO 

DA PESQUISA 

Levantament

o dos 

impactos 

ambientais 

associados à 

atividade 

turística nas 

praiasdo 

Município 

de Areia 

Branca, RN.  

Analise de 

aplicações das 

metodologias da 

capacidade 

de carga em áreas 

naturais no 

território 

nacional. 

Avaliação dos 

impactos 

ambientais do 

uso público em 

atrativos 

turísticos 

naturais no 

Município de 

Altinópolis - 

SP. 

Descriçãodas 

principais 

metodologias de 

avaliação de 

impacto 

ambiental. 

ÁREA QUE 

REALIZOU O 

ESTUDO 

Balneários 
Áreas de 

preservação 

Atrativos 

naturais 

Áreas para 

empreendimentos 

MÉTODO 

APLICADO 
ChekList 

Espectro de 

Oportunidades 

Recreativas 

(ROS); Limites 

Aceitáveis de 

Câmbio (LAC); 

Monitoramento 

de Impacto de 

Visitantes (VIM); 

Processo de 

Gestão da 

Visitação 

(VAMP); Modelo 

de Otimização do 

Turismo 

(TOMM); 

Proteção aos 

Recursos e à 

Experiência dos 

Visitantes 

(VERP); método 

Cifuentes; e 

Turismo e 

Recreação 

Sustentável 

(SRT). 

Monitoramento 

de impacto de 

visitantes 

(MIV) 

AD HOC, 

Método 

Checklist, 

Matrizes de 

Interação, Redes 

de Interações, 

Superposição de 

Cartas, Modelos 

de Simulação, 

Metodologias 

Quantitativas e 

AMBITEC – 

AGRO 
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Deste modo, são considerados como metodologias possíveis para o monitoramento e 

gestão de impactos gerados pela visitação: limite aceitável de câmbio (LAC), pelo fato 

de tal metodologia se preocupar com quais são as mudanças aceitáveis no meio 

biofísico e nos ecossistemas, assim como as condiçõesdesejadas após estas mudanças; 

espectro de oportunidades recreativas (ROS, com adequações à realidade das unidades 

de conservação brasileiras), que garante uma flexibilidade de oportunidades para 

arecreação, assim como permite o planejamento para outros usos da área, que não 

arecreação e o turismo; monitoramento de impacto de visitantes (MIV), apresentando 

confiança nos julgamento tantocientíficos como subjetivos, sendo mais apropriado para 

pequenas áreas do que grandes áreas naturais; Listagem (checklist), sendo adequada às 

situações com escassez de dados e quando a avaliação deve ser disponibilizada em 

umcurto espaço de tempo; e Matriz de Interação, que apesar de poder incorporar 

parâmetros de avaliação, é apenas um método de identificação, importante em 

atividades que possam causar impactos de maior intensidade e, portanto, devem ser 

monitoradoscom bastante atenção. 

Isto se deve ao fato dos visitantes do Balneário Municipal de Santa Helena 

buscarem tal área apenas para o lazer, não apresentando uma educação ambiental, onde 

o respeito e o cuidado com o meio ambiente deveriam ser priorizados. Com isso, 

mesmo sofrendo algumas adaptações, essas metodologias ainda são as mais viáveis. 

5 DISCUSSÃO 

O Balneário Municipal de Santa Helena apresenta diversas características, 

compondo desta forma um ambiente semelhante a uma Unidade de Conservação, porém 

aberta ao público e sem um plano de manejo. Para o Ministério do Meio Ambiente, a 

partida para o manejo de impactos causados pela visitação deve levar em consideração 

um conjunto de princípios, sendo eles a contribuição para o alcance dos objetivos da 

criação da área; servir de apoio para a gestão da área; ter como objetivo o controle das 

alterações nos recursos naturais e culturais, gerados pelas atividades da visitação; ter 

noção que os impactos resultantes da visitação pode ser consequência de inúmeras 

variáveis, podendo ser descontinuo temporalmente ou espacialmente; e, por fim, o 

monitoramento e o planejamento devem ser contínuos e dinâmicos. 

Para Limberger e Pires (2014), todas as metodologias para o manejo de impactos de 

visitação devem levar em consideração um conceito fundamental: a capacidade de 
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carga, que apresenta dois elementos principais, sendo um o impacto nos recursos físicos 

e biológicos, definido como capacidade ecológica; e o impacto na experiência do 

visitante, definido como capacidade pessoal. 

Desta maneira, as definições sobre da capacidade de carga consideram quatro 

componentes básicos: biofísico; sociocultural; psicológico; e manejo da capacidade de 

carga (LIMBERGER; PIRES, 2014). 

Limberger e Pires (2014) descrevem a metodologia Limite Aceitável de Mudança 

(LAC) como uma metodologia que mudou o padrão em relação ao método da 

determinação pura e simples da capacidade de carga, que tinha como objetivo apenas 

quantas pessoas poderiam usufruir determinada área sem causar danos. Já o Espectro de 

Oportunidades Recreativas (ROS), tem por finalidade determinar e identificar a 

diversidade de oportunidades recreativas, visando a redução de impactos nas áreas 

naturais, a partir da ideia de que sejam permitido as atividades de maior e menor 

impacto, desde que em uma área capaz de suportá-la. 

De acordo com Sardinha (2007), a metodologia que possibilita melhor detalhamento 

nos resultados dos trabalhos que visam analisar os impactos gerados pela visitação é a 

metodologia de monitoramento de impacto de visitação (MIV), pois engloba três 

grandes áreas fundamentais, sendo a identificação do problema e suas condições; a 

determinação da causa; e a seleção de possíveis medidas mitigatórias. 

Esta metodologia é descrita por Limberger e Pires (2014) como uma metodologia 

mais simples que a LAC, que tem como foco principal manter os impactos dentro de 

níveis aceitáveis, sendo mais apropriado para pequenas áreas. 

Segundo Azevedo et al. (2012), a metodologia que apresenta resultados mais 

representativos em balneário como área de estudo é o método da Listagem de Controle 

(ChekList),  que consiste na formação de uma lista de fatores ambientais, considerado 

sua relação com a intervenção antrópica, podendo determinar desta forma, se os 

mesmos sorem modificações decorrentes dessa intervenção. 

Apesar de ser uma metodologia que gera resultados de fácil compreensão, para 

Cremonez et al. (2014) o método de CheckList é adequado apenas em situações em que 

os dados são escassos e a avaliação deve ser disponibilizada em um curto espaço de 

tempo, além de exibir um grau de subjetividade elevado, deixando de lado o caráter 

quantitativo da avaliação. Apesar de apresentar citações em estudos sobre o assunto, tal 
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metodologia não é permitida pela legislação vigente no país como um método de 

avaliação de impacto ambiental. 

Cremonezet al. (2014) ainda descreve a metodologia de Matriz de Interação sedo 

muito eficiente para a identificação de impactos diretos (alteração do ambiente que entra 

em contato com a ação transformadora), interagindo os fatores ambientais e os 

componentes do plano de manejo. Para a realização de tal avaliação, é utilizado a Matriz 

deLeopold, elaborada em 1971, baseada em uma lista de 100 ações com potencial de 

possíveis provedores de impacto ambiental e 88 características ambientais. Para 

execução de tal método é necessário assinalar todas as possíveis interações entre as 

ações e os fatores, para que posteriormente se estabeleça a magnitude e a importância de 

cada impacto em uma escala que varia de 1 a 10. A partir disto, é possível identificar e 

avaliar se o impacto em questão é positivo ou negativo. 

Por meio deste levantamento, percebe-se que é de grande importância uma analise 

completa da área e dos métodos de avaliação de impacto que são possíveis a serem 

aplicados ali, visando a escolha correta da metodologia para que se obtenha uma 

avaliação mais precisa econfiável que mitigue os impactos negativos ao meio ambiente. 

Apesar da possibilidade da aplicação de cinco metodologias para a avaliação de 

impacto da visitação no Balneário Municipal de Santa Helena, considera-se os métodos 

mais viáveis a serem executados o Monitoramento de Impacto de Visitação (MIV), pois 

este além de demonstrar os impactos já gerados na área, sugere também métodos que 

visam evitar impactos futuros e amenizar os já presentes, porém, tal método apresenta 

uma limitação, não tendo como um de seus focos as oportunidades recreativas para os 

visitantes, assim como os impactos potenciais da visitação. 

Além deste, outro método a ser considerado Matriz de Interação, visto que sua 

metodologia tem como finalidade relacionar as interações entre os fatores ambientais e 

os componentes do projeto. Mesmo sendo as mais viáveis, tais métodos também 

apresentam desvantagens (Tabela 4). 
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Tabela 4 – Vantagens e desvantagens das metodologias viáveis a serem aplicadas no Balneário Municipal 

de Santa Helena. 

MONITORAMENTO DE IMPACTO DE 

VISITAÇÃO 
MATRIZ DE INTERAÇÃO 

VANTAGENS DESVANTAGENS VANTAGENS DESVANTAGENS 

Metodologia 

simples; 

Não tem como 

finalidade analisar as 

oportunidades 

recreativas; 

Relaciona as ações do 

empreendimento com os 

fatores do ambiente; 

Sem distinção dos 

impactos ambientais a 

curto e médio prazo; 

Mantem os impactos 

dos visitantes dentro 

dosníveis aceitáveis; 

Não tem como foco os 

impactos causados pela 

visitação; 

Identificação de impactos 

diretos; 

Visa somente os 

impactos ambientais 

mais superficiais, 

perdendo o foco em 

alguns pontos críticos 

Julgamento científico 

e subjetivo confiável;  

Capaz de avaliar impactos 

associados a qualquer tipo 

de empreendimento; 

Não estabelece 

princípio daexclusão 

nem relaciona os 

fatores segundo seus 

efeitos finais, 

apresentando 

duplicidade em um 

impacto. 

Apropriado para 

pequenas áreas.  

Apropriado para atividades 

que possam causar 

impactos de maior 

intensidade. 

 

 

Porém, a aplicação destes métodos não é possível, devido afalta do plano de manejo 

do balneário, elemento essencial para estudos de avaliação de impacto ambiental.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dessa pesquisa, pode-se dizer que dada a grande importância para a 

preservação ambiental em áreas de utilização pública, a avaliação e o manejo de 

impactos ambientais têm como principal função a busca pela minimização de impactos 

e o oferecimento de oportunidades recreativas de alta qualidade em ambientes naturais 

protegidos. 

Desse modo, com base nos dados analisados observa-se que estudos de caso em 

balneários artificiais não são tão frequentes, o que dificultou para a pesquisa do presente 

trabalho. Devido a isso, adaptaram-se os critérios de pesquisa, buscando por áreas 

semelhantes ao balneário. 
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Na busca por material para o desenvolvimento do trabalho, observou-se que o 

município de Santa Helena não apresenta um plano de manejo para o balneário, fator 

que dificulta a aplicação de qualquer metodologia para avaliação de impacto, já que este 

visa minimizar os impactos negativos através de normas, restrições e ações dentro da 

área. 

Apesar de não existir um plano de manejo, o processo de pesquisa sobre 

metodologias aplicadas no Brasil referente à avaliação de impactos ambientais mostrou 

que os método mais viáveis a serem executados no Balneário Municipal de Santa 

Helena é o Monitoramento de Impacto de Visitação (MIV) eo método de Matriz de 

Interaçãopois estes além de demonstrar os impactos já gerados devido à utilização 

publica da área, sugere também métodos que visam evitar impactos futuros e amenizar 

os já presentes. 

Com isto, o presente trabalho expõem alguns contributos, tais como a análise de 

alguns métodos (limite aceitável de câmbio (LAC), espectro de oportunidades 

recreativas (ROS, com adequações à realidade das unidades de conservação brasileiras), 

monitoramento de impacto de visitantes (MIV) e checklist, que se aproximam do local 

de referência e sugerem uma possível aplicabilidade no Balneário Municipal de Santa 

Helena, dando uma tendência à futuros estudos de pesquisadores e projetos a serem 

desenvolvidos pelo poder público do município, propondo até mesmo a criação de um 

plano de manejo para o balneário. 

Acima de tudo, este trabalho permitiu um crescimento e análise da possível atuação 

profissional na área de pesquisa em Ciências Biológicas e imprime ainda mais na 

formação científica a importância preservação. 
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