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1. INTRODUÇÃO  

Ecoturismo é uma prática atual que vem sendo muito difundida devido à 

preocupação com os cuidados com a natureza, aliada à geração de renda e 

emprego. Sabe-se muito pouco dos impactos negativos e positivos que podem ser 

ocasionados com essa prática. O que se sabe é que cada vez mais a população tem 

buscado estar em meio à natureza em seus momentos de lazer, além de praticar 

esportes radicais como rafting, escalada, entre outros. Para tanto, há a necessidade 

de encontrar e conservar áreas propícias para essas atividades, o que muitas vezes 

acaba sendo difícil, principalmente devido ao crescimento acelerado das grandes 

cidades. 

Atualmente no estado do Paraná existem duas regiões que trabalham com o 

ecoturismo que serão utilizadas como áreas de estudo para o presente projeto. São 

elas: 

- Parque Estadual de Campinhos, localizados em Tunas do Paraná, que possui 

336,98 hectares onde há a Gruta do Jesuíta, que é quinta maior caverna do Estado 

Paraná e além de uma riqueza faunística. 

- Parque Estadual de Vila Velha, situado em Ponta Grossa-Pr, que possui 3.122 

hectares onde existem arenitos com uma diversidade de formas, furna e a Lagoa 

Dourada. Esta região tem o ecoturismo voltado para trilhas. 

Além da dificuldade em encontrar áreas próprias, há a necessidade de se 

fazer um profundo estudo sobre os impactos que as atividades podem gerar para a 

fauna e flora locais, algo que está muito aquém das necessidades mercantilistas, 

devido ao tempo necessário para tal e a seu alto custo. Será feita uma comparação 

entre os pontos negativos e positivos de cada uma destas áreas, além de uma 

reflexão sobre a real necessidade de espaços como esses. 
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2. JUSTIFICATIVA 

Atividades de lazer em meio à natureza, é o que cada vez mais pessoas que 

vivem nos grandes centros urbanos procuram, e é um nicho de mercado que vem se 

expandindo cada vez mais. Devido à esse crescimento, pouco tem-se estudado 

sobre as áreas onde essas atividades acontecem, e conseqüentemente acaba 

gerando muito mais impacto negativo do que positivo. Este trabalho visa estudar 

áreas que já estão sendo utilizadas para a prática do ecoturismo, com o intuito de 

visualizar os possíveis impactos negativos e positivos gerados. 
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3. OBJETIVOS 

 3.1 GERAL  

O projeto Ecoturismo e suas implicações visa estudar áreas onde há a 

prática do ecoturismo com o intuito de estudar os possíveis impactos positivos 

e negativos, além de fazer uma reflexão sobre a real necessidade de espaços 

assim. 

 

3.2 ESPECÍFICOS  

 Este projeto tem por finalidade: 

• Observar os impactos negativos e positivos nos Parques Estaduais de 

Campinhos e Vila Velha. 

• Comparar as duas regiões estudadas com relação aos impactos 

encontrados, através da análise dos questionários respondidos pelos 

funcionários e visitantes, e através da observação. 

• Propor uma melhoria quanto aos impactos negativos investigados. 
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4. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Serão feitas visitas ao Parque Estadual de Campinhos, situado em Tunas do 

Paraná, e ao Parque Estadual de Vila Velha, localizado em Ponta Grossa - PR, para 

estudar e descrever os impactos gerados pela intensa visitação. Para tanto, será 

feita uma avaliação do local através de um questionário (anexos) respondido pelos 

funcionários e visitantes. O questionário do visitante será deixado no local por um 

período de um mês. Também será feita uma análise da área, observando se o local 

está adequado, conforme a legislação vigente, e quais impactos estão sendo 

gerados no local de estudo.  
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5. CRONOGRAMA 

Atividades Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan 

Elaboração do 
projeto 

X X        

Entrega do 
projeto 

  X       

Pesquisa 
bibliográfica 

X X X X X X X X X 

Coleta de 
Dados 

     X X   

Apresentação e 
discussão dos 
dados 

       X  

Conclusão         X  

Entrega do TCC         X 
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ANEXOS  
 

QUESTIONÁRIO DE INVESTIGAÇÃO (Funcionários) 

1)Qual o tamanho total da área?_________________________________________________________________ 

2) Área utilizada para ecoturismo?_______________________________________________________________ 

3) Qual o público-alvo? Potencial da trilha?_______________________________________________________ 

4) Existe controle de carga? (   ) sim (   ) não Como é feito? __________________________________________ 

5)Modalidades de ecoturismo utilizadas:__________________________________________________________ 

6) Existe guias capacitados?  Sim (   )   Não(   )    Quantos:____________________ 

7) Qual a periodicidade de capacitação?_________________________________________ 

8) Existe algum controle de impacto/monitoramento? (   )sim  (   )não Como é feito? 

________________________________________________________________________________________ 

9) Existe uso conflituoso ou excessivo da área ou determinado lugar do parque?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

10) Existe plano de manejo de visitante?_________________________________________________________ 

11) Existe programas de interpretação ambiental? 

__________________________________________________________________________________________ 

12) A comunidade local se beneficia de alguma forma? Como? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

13) Existe lixeiras apropriadas em todo o percurso? Sim (   )   Não(   )    Quantas:_________________________ 

14) Os visitantes são orientados quanto a poluição sonora e a importância de não sair da trilha?______________ 

15) Com relação aos churrasqueiras, como é feito o tratamento do esgoto e do lixo? 

__________________________________________________________________________________________ 

16) Como é feita a manutenção da reserva? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

17) Existe coleta seletiva? Sim (   )   Não(   )    Periodicidade:__________    Empresa responsável:__________ 
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Horário de Visitação: _________________

Perfil do Visitante

Origem: __________________________________ Sexo: (  )M  (  )F Idade: ___ Acompanhantes: ____________ Estado Civil: ___________

Renda mensal: (  ) Até 1 salár io    (   )  de 1 a 2 SM    (  ) 2,5 a 4 SM   (  ) acima de 4 SM*

Já visitou a região antes?____        Se sim, há quanto tempo? ____________

Positiva ou negativa? ________________

Principais mudanças observadas: (   ) flora   (   )  fauna   ___________________________________________________________________________

Experiência vivida at endeu às expectativas? (   )sim  (   )não Grau de instrução: (  ) Sem escolar idade (  ) 1º grau incompleto

(   )1º grau completo (   )2º grau completo

Profissão: (  )Emprego público (  )Emprego privado (   )Superior incompleto (   )Super ior completo

(  ) Autônomo (  ) Empresário

(  ) Estudante

Durante a visitação, com qual atividade se envolverá mais? 

(  )tr ilha (   )churrasqueira (  )apreciar  a natureza

Percepção do Visitante

Para cada alternativa, marque a que melhor descreve a  sua opinião:

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

(  ) palestras

(  )exposições

(  )folhetos

(  )caminhada guiada

(  )vídeo/cinema

(  )mapas

(  )balcão de inf ormações

(  )outros _______________________________

O que mais o impressionou durante a visita? ________________________________

Preservação do ambiente

Preço

Limpeza das trilhas

Lat ões de lixo

Camping

Acesso aos atrativos

Infra-estrutura da área

Acesso às informações

Atendimento

Houve alguma mudança na paisagem desde então?___________________________

Gostar ia de receber mais informações sobre o local? (  )sim  (  )não

Acesso à área Se sim, como gostar ia de obter essas informações? 

QUESTIONÁRIO PARA VISITANTES
Dat a : ___/ ___/ ____

Época do ano:______________

 

 


