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Os programas de visitação das unidades de conservação brasileiras visam propiciar 

lazer, recreação e educação ambiental aos visitantes e turistas de forma ordenada e 

controlada, bem como despertar uma consciência crítica para a necessidade de 

conservação dos recursos naturais, além de esclarecer ao público, em geral, sobre as 

responsabilidades, as dimensões e a importância dessas áreas na conservação da 

biodiversidade. O turismo na natureza, particularmente o ecoturismo, vem assumindo 

uma importância cada vez maior constituindo-se no setor da economia que mais cresce 

e que mais mobiliza recursos, traduzindo-se em experiências de apreciação e contato 

com a natureza em áreas de remanescentes de ecossistemas de alta relevância 

ambiental, a exemplo da Mata Atlântica do litoral brasileiro. São os recursos naturais e, 

também, as culturas locais, que proporcionam a atração do produto ecoturístico. 

Todavia, estes recursos precisam estar providos de um alto nível dos serviços de apoio 

ao turista, que é a estrutura de suporte ao visitante. Neste contexto, o objetivo do 

trabalho é aplicar e analisar os indicadores de infraestrutura à visitação previamente 

definidos, visando diagnosticar o uso público no interior do Parque Nacional da Serra 

dos Órgãos (PARNASO), localizado na região serrana do Estado do Rio de Janeiro. 

Metodologicamente, o trabalho foi desenvolvido a partir da aplicação, medição e 

análise de 6 indicadores utilizando o método Delphi de análise ambiental. Os resultados 

obtidos mostraram que, apesar da boa infraestrutura geral dos serviços oferecidos, o  

PARNASO apresenta alguns problemas relacionados ao uso público, com destaque 

para: a precária infraestrutura sanitária das instalações destinadas a receber os 

visitantes/turistas, principalmente daquelas voltadas ao tratamento e destino dos 

efluentes e a presença de áreas erodidas (indicador de acessibilidade), decorrente de 

movimentos de massa recentes, principalmente no leito e nas margens de determinadas 

trilhas destinadas à prática de montanhismo. A análise detalhada da qualidade do uso 

público e de sua infraestrutura proporcionará à administração do PARNASO o 

direcionamento adequado das práticas de visitação e lazer controlados, dentro de uma 

perspectiva efetivamente conservacionista de seus recursos naturais. 
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