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RESUMO 

 

A criação de uma Unidade de Conservação, além da preservação ambiental, pode repercutir 

direta e indiretamente no contexto econômico e social. De acordo com o SNUC, cabe ao 

Poder Público a criação, implementação e coordenação das unidades, buscando fomentar o 

Desenvolvimento Sustentável a partir da interação dos diversos atores envolvidos. O 

presente estudo procurou investigar a criação e implementação do Monumento Natural 

Salto São João, localizado no município de Prudentópolis, Paraná, bem como sua influência 

em duas comunidades de entorno. Nesse contexto, a presente pesquisa de caráter qualitativo 

utilizou-se do Estudo de Caso, como método, e das Pesquisas Bibliográficas, Documentais 

e de Campo como técnica à aquisição de dados. Dessa forma, foi possível apontar que a 

ausência de Consulta Pública, Conselho Consultivo e Plano de Manejo durante a sua 

criação e implementação contribuíram para a falta de participação comunitária, bem como 

para a disseminação de informações que poderiam influenciar o empreendedorismo na 

região. Dessa forma, constatou-se que está ocorrendo o desenvolvimento sustentável, 

porém, de forma morosa, e somente os agentes que buscaram a educação para o 

empreendedorismo, com base no turismo em UCs estão prospectando e investindo em 

novas possibilidades de geração de renda. Em compensação, a maioria da população das 

comunidades estudadas não possuía uma visão de Desenvolvimento Sustentável, 

influenciado pelo UCMN. Nos dados, constatou-se que em razão da falta do Plano de 

Manejo, a Educação Ambiental não foi priorizada, sendo o motivador das visitações a 

beleza cênica do local.  

 

Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável. Unidades de Conservação. Monumento 

Natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

Apart from environmental preservation, the creation of a Conservation Unit may have 

effects on the economic and social context, directly and indirectly. According to the SNUC 

(Brazilian Nature Conservation Unit System), the public authorities are in charge of the 

creation, implementation and coordination of the unities, fostering Sustainable 

Development from the interaction of the several actors involved. The present study 

intended to investigate the creation and implementation of the Natural Monument “Salto 

São João”, as well as its influence on two surrounding communities. In this context, the 

present research of a qualitative character made use of a Case Study as the methodology, 

and of Bibliographical, Documentary and Field Research as the technique for data 

collection. This way, it was possible to point out that the absence of Public Consultation, 

Advisory Board and Management Plan during its creation and implementation contributed 

to the lack of community participation, in addition to the dissemination of information that 

could influence the entrepreneurship in the region. Because of that, it was noticed that 

sustainable development has been taking place, but in a slow way, and that only the agents 

that sought education for the entrepreneurship, with basis on the tourism in the CUs, have 

been prospecting and investing in new possibilities of income generation. By contrast, most 

of the population of the communities studied did not have a broad overview of Sustainable 

Development, influenced by the NMCU. In the data, it was noticed that due to the lack of 

Management Plan, Environmental Education was not prioritized, being the motivator of the 

visits to the scenic beauty of the place.   

 

Keywords: Sustainable Development. Conservation Units. Natural Monument. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação, instituído pela Lei n. 9.985/2000, 

apresentou os objetivos de criação das Unidades de Conservação (UC), classificando-as em 

grupos atrelados à preservação e conservação por meio do uso indireto e direto dos recursos 

naturais, relacionando doze categorias.  

Autores, como Drumond (2002), Silva e Maia (2011), defendem as Unidades de 

Conservação como estratégias de preservação e conservação, passíveis de 

desenvolvimento. Como exemplos, citamos o Parque Nacional do Iguaçu, o Monumento 

Natural Gruta do Lago Azul e o Monumento Natural Municipal dos Morros do Pão de 

Açúcar e da Urca, os quais tentam conciliar a natureza ao desenvolvimento das 

comunidades do entorno por meio da atividade turística.  

No entanto, Diegues (2001), Gurgel et al. (2009), Ramos (2012), e Medeiros, Irving 

e Garay (2006), apontam que fatores, como: regulamentação fundiária indefinida, carência 

de recursos humanos e financeiros, usos conflitantes aos seus objetivos de criação, são 

fatores presentes em parcela das UCs, que dificultam seu planejamento e gestão. 

Como exemplo, podemos citar o caso do Parque Nacional da Serra da Canastra, o 

qual desde a sua criação, em 1972, até os dias atuais, gera controvérsias na atual sistemática 

do Direito Ambiental Pátrio, da Constituição Federal, do Código Florestal e da SNUC. 

Nesse parque, no contexto socioeconômico dos conflitos, estão: os interesses dos diversos 

atores sociais envolvidos, que abrangem a defesa do direito ao meio ambiente equilibrado, 

com a preservação de espécies nativas de fauna e de flora, bem como a nascente do rio São 

Francisco. Por outro lado, encontra-se o direito de outros agentes sociais, que buscam o 

direito de defesa da propriedade particular, as quais se situam no interior da área do Parque, 

a defesa ao direito ao trabalho e a prosperidade econômica de pessoas que trabalham em 

mineradoras e agricultura, igualmente nos limites do parque e na zona de amortecimento, e 

a defesa do direito à manutenção de um estilo de vida próprio e tradicional (GONÇALVES; 

TARREGA, 2017).  

Tais realidades provocam o seguinte questionamento: a implementação de uma 

Unidade de Conservação configura-se como uma alternativa de desenvolvimento às 

comunidades em que está inserida?  

Nesse contexto, a presente pesquisa teve como objetivo geral investigar a criação e 

implementação do Monumento Natural Salto São João, bem como a sua influência nas 

comunidades de Barra Bonita e Antonio Olinto no município de Prudentópolis. 
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Como objetivos específicos, procurou-se: 

a) Averiguar se os procedimentos de criação, implementação e gestão da unidade 

seguem a orientação prevista no SNUC;  

b) Investigar as dificuldades evidenciadas pelos gestores da unidade bem como 

possibilidades socioeconômicas junto à comunidade.  

c) Relacionar o posicionamento dos gestores públicos e da comunidade quanto à 

criação, implementação e uso da Unidade de Conservação. 

 

A relevância da presente pesquisa justifica-se pela produção de informações que 

podem contribuir com pesquisas futuras sobre Educação Ambiental e Desenvolvimento 

Sustentável em comunidades no entorno de UCs e para elaboração de novos projetos 

voltados a essas duas temáticas, buscando proporcionar tanto para atores internos quanto 

atores externos uma nova visão de desenvolvimento aliado à conservação e preservação 

ambiental.  

A abordagem considera um contexto relevante do Município de Prudentópolis – PR, 

destacando-se que possui muitas cachoeiras, portanto, abundância em recursos hídricos e 

que são protegidos como áreas de preservação permanente pela legislação ambiental. 

Destaca-se também o contexto cultural e religioso, que exalta o potencial turístico da 

região, a qual possui como base econômica a agricultura e carece de desenvolvimento 

econômico com foco no turismo.  

O presente trabalho apresenta uma multiplicidade de fontes de informação 

(entrevistas, documentos, observação) que caracteriza o estudo de caso e torna mais 

relevante os achados da pesquisa. Por fim, é importante ressaltar projetos que visam 

compreender a criação de uma UC e o meio em que ela está inserida, e se dentre estes estão 

a preservação e conservação, a educação ambiental e a participação comunitária, conforme 

previstas no SNUC, bem como o desenvolvimento sustentável influenciador do 

desenvolvimento comunitário.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo contextualizam-se estudos, entendimentos e leis que colaboram para 

a melhor compreensão do objetivo da presente pesquisa, a qual tenta compreender a 

criação, implementação e gestão de uma Unidade de Conservação e sua influência nas 

comunidades pesquisadas. Os conceitos abordados são referentes a desenvolvimento, 

Unidades de Conservação, comunidades e Ecoturismo.  

 

2.1 CONTEXTUALIZANDO O DESENVOLVIMENTO 

 

Ao se abordar o referido tema, há a necessidade de mencionar a Declaração sobre 

Direito ao Desenvolvimento, de 1986, a qual trata do bem-estar de todos os indivíduos, 

tendo como base a participação ativa, livre e significativa no desenvolvimento e na 

distribuição justa dos benefícios disso resultantes. Na interpretação dela, percebe-se que a 

preocupação da Organização das Nações Unidas (ONU) é referente aos obstáculos ao 

desenvolvimento.  

Ao se consultar o significado da palavra desenvolvimento, identifica-se como “O 

ato ou o efeito de desenvolver. Fazer crescer. Fazer progredir. Estar em uma velocidade.” 

(SANTOS, 2012). A primeira ideia que se pode ter é que desenvolvimento pressupõe 

crescimento a partir de determinado status quo, e tem subjacente a ideia de progresso.  

Rister (2007) afirma que o desenvolvimento, em sentido lato, estaria intimamente 

ligado ao progresso e à paz, consistindo em um dos direitos fundamentais do homem. 

Vasconcellos (2000) explica que esse é um conceito mais qualitativo, incluindo as 

alterações da composição do produto e a alocação dos recursos pelos diferentes setores da 

economia, de forma a melhorar os indicadores de bem-estar econômico e social (pobreza, 

desemprego, desigualdade, condições de saúde, nutrição, moradia e educação).  

Para Schneider e Freitas (2013): 

 
O desenvolvimento é um processo de mudança social, que do ponto de vista 
prático e fenomenológico implica na melhoria das condições e da qualidade de 
vida, por um lado, e redução ou alteração das condições de vulnerabilidade, por 
outro.  

 

Franco (2000, p. 36) afirma que desenvolvimento deve melhorar a vida das pessoas 

(humano), de todas as pessoas (social), das que estão vivas hoje e das que viverão no futuro 

(sustentável). Nesse contexto, entende-se que o termo é amplo e possui esferas que seriam o 



23 
 

econômico, político, social, ambiental, entre outros, caracterizando o desenvolvimento 

humano. Entende-se então que, basicamente, existe a necessidade de desenvolvimento 

econômico e concomitantemente desenvolvimento social, ambiental, entre outros.  

Oliveira (2002) considera que o termo assumiu múltiplos significados e 

representações, passando a ser tratado como um conceito polissêmico, ou seja, seu 

significado tem sido relacionado, quase que exclusivamente, ao fenômeno da dinamização 

do crescimento econômico. Contudo, no decorrer da pesquisa, percebe-se que o aspecto 

econômico é necessário, mas não suficiente para gerar desenvolvimento.  

Amaro (2003) explica que nos últimos tempos surgiram várias nomenclaturas para o 

desenvolvimento, como Sustentável, Participativo, Social e Local, com a tentativa de dar 

nova roupagem para o seu conceito e abrir novas perspectivas de entendimento e equilíbrio 

entre os interesses econômico, social, político e ambiental.  

No presente trabalho enfatiza-se o Desenvolvimento Sustentável, uma vez que este 

se reporta aos objetivos predeterminados e, também, percebe-se que o Desenvolvimento 

Comunitário é intrínseco à sustentabilidade.  

Ao conceituar Desenvolvimento Comunitário, Benko (2001) explica que ele possui 

vários sinônimos, como desenvolvimento local, endógeno, territorial ou desenvolvimento 

“por baixo”. Para Silveira (2011), devem ser observados vários fatores e conceitos, 

agregando definições, como o de local, território, agentes endógenos e exógenos que em 

interação dão uma noção do que seria desenvolvimento local ou comunitário.  

As Nações Unidas, por meio do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), definem o desenvolvimento comunitário da seguinte forma:  

 
O desenvolvimento comunitário é uma técnica pela qual os habitantes de 
um país ou região unem os seus esforços aos dos poderes públicos com o 
fim de melhorarem a situação económica, social e cultural das suas 
coletividades, de associarem essas coletividades a vida da Nação e de lhes 
permitir que contribuam sem reserva para os progressos do País. 
(NAÇÕES UNIDAS, 2018). 
 

Entende-se neste estudo que o desenvolvimento de uma comunidade está atrelado 

diretamente à sua sustentabilidade socioeconômica e ambiental (desenvolvimento 

sustentável). 

O conceito de “desenvolvimento sustentável”, como afirma Barbosa (2008), surgiu 

a partir de estudos da Organização das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas, como 
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uma resposta para a humanidade perante a crise social e ambiental pela qual o mundo 

passava a partir da segunda metade do século XX.  

O conceito ganhou maior visibilidade quando a Organização das Nações Unidas 

estabeleceu, em 1983, a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(Comissão de Brundtland). Um dos trabalhos desta Comissão foi a publicação, em 1987, do 

relatório Nosso Futuro Comum (LOURENÇO; CARVALHO, 2013).  

Neste relatório, destacam-se as questões sociais, principalmente relacionadas ao uso 

e ocupação da terra, suprimento de água, abrigo e serviços sociais, educativos e sanitários, 

além de administração do crescimento urbano, apresentando uma das definições mais 

difundidas do conceito: “é aquele que atende as necessidades do presente sem comprometer 

as possibilidades de as gerações futuras atenderem suas próprias necessidades.” 

(BARBOSA, 2008). 

Os discursos sobre a questão ambiental no Brasil se intensificaram a partir da 

década de 1960, o que pode ser comprovado pela instituição do Código Florestal de 1965 

(Lei n. 4.771). As décadas de 1960, 1970 e 1980 são marcadas pela criação de leis voltadas 

à preservação ambiental, principalmente, às florestas e às atividades de silvicultura.  

No evento Rio 92, também denominado Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente e o Desenvolvimento, lançou-se o conceito dos três pilares do 

desenvolvimento sustentável, ou seja, ambiental, econômico e social, sendo que estes foram 

consolidados no ano de 1994, por intermédio do termo Triple Bottom Line (TBL). 

 De acordo com Oliveira et al. (2012), o conceito do Triple Bottom Line surgiu a 

partir do estudo realizado por Elkington (1994), no inglês conhecido por 3P (People, Planet 

e Profit), ou seja, Pessoas, Planeta e Lucro. 

Ao analisar esses conceitos separadamente, tem-se a questão econômica, cujo 

propósito é a criação de empreendimentos viáveis, atraentes para os investidores; a questão 

ambiental, cujo objetivo é analisar a interação de processos com o meio ambiente sem lhe 

causar danos permanentes, e a questão social, que se preocupa com o estabelecimento de 

ações justas para trabalhadores, parceiros e sociedade.  

Juntos se relacionam de tal forma que a interseção entre dois pilares resulta em 

viável, justo e vivível, e dos três resultaria no alcance da sustentabilidade, conforme 

exposto na Figura 1.   
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Figura 1 – Os três pilares da Sustentabilidade de acordo com o Triple Bottom Line 
Fonte: adaptado pela autora de Oliveira et al. (2012). 

 

Em resumo, ao se adotar a filosofia do TBL, deve-se considerar o aspecto 

econômico, a qualidade ambiental e a justiça social, já que se qualquer um desses 

componentes não for sustentável, o desenvolvimento geral também não será. 

Sachs (2002) conceitua o desenvolvimento sustentável abrangendo mais dimensões 

que o modelo Triple Bottom Line, quais sejam: ecológica, econômica, social, espacial, 

cultural, psicológica, política nacional e internacional.  

A dimensão ecológica é caracterizada pela compreensão e respeito às dinâmicas do 

meio ambiente. Já a dimensão econômica é realizada por meio de alocação e gestão mais 

efetiva dos recursos, necessitando de mais variáveis, em movimento, para que ocorra sua 

efetivação. Envolve o aumento de capital, desenvolvimento tecnológico no trabalho, o qual 

aumenta a produtividade e, com isso, refletem nos salários, na empregabilidade e qualidade 

de vida dos envolvidos e de toda a região.  

A dimensão social está relacionada à melhoria gradativa da qualidade de vida, 

vinculada à renda, trabalho, saúde, educação, paz, liberdade, meio ambiente seguro e 

equilibrado, entre outras situações que promovam o desenvolvimento humano. 



26 
 

Já a dimensão cultural pode ser entendida como a promoção, preservação e 

divulgação da história, das tradições e dos valores regionais, bem como o acompanhamento 

de suas transformações (SACHS, 2002). 

A dimensão psicológica engloba a sensação de felicidade que transcende o aspecto 

social. Sensação intrínseca de cada indivíduo e inerente a ele permitindo a cada um tomar 

conhecimento da realidade que o cerca por meio das diferentes experiências, expectativas, 

motivações e emoções (SILLAMY, 1998). 

A dimensão política nacional, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(2010, p. 30) baseia-se na democracia e no respeito aos direitos humanos, de modo que o 

Estado implemente um projeto nacional em parceria com todos os agentes ambientais.  

Já a dimensão da política internacional consiste na aplicação do princípio da 

precaução na gestão dos ativos ambientais, assim como garantir a paz entre as nações e 

promover a cooperação internacional nas áreas financeira e de ciência e tecnologia. Logo, 

ocorrendo mudança em uma das variáveis, esta reflete nas outras (SACHS, 2002).  

Assim, conforme afirma a Unesco (1997, p. 17-18), apesar das muitas definições de 

desenvolvimento sustentável, talvez seja possível compreender melhor seu significado 

como uma visão nascente, mais do que um conceito definido com nitidez. Sua força reside 

em reconhecer francamente a interdependência entre as necessidades humanas e as 

exigências ambientais e, com isso, rechaçar a busca insistente de um só objetivo, em 

detrimento de outros.  

Para isto, a Educação Ambiental tem se mostrado como um instrumento de fomento 

às discussões e ações em prol da sustentabilidade.  

Para a Unesco (1997): 

 
As raízes de uma educação para o desenvolvimento sustentável estão 
firmemente implantadas na EA, que, em sua breve trajetória, se esforçou 
para alcançar metas e resultados similares aos inerentes ao conceito de 
desenvolvimento sustentável, e compreendem um amplo espectro de 
dimensões ambientais, sociais, éticas, econômicas e culturais. Esse 
documento dá a entender que a EDS é uma evolução da EA. (UNESCO, 
1997).  

 

Entende-se que a Educação é uma das ferramentas utilizadas para inspirar o 

desenvolvimento social, econômico e ambiental de uma região. Nesse contexto, enfatiza-se 

que a Educação Ambiental é um dos meios de incentivar a coexistência equilibrada entre 

ser humano e meio ambiente.  
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Para Cornell (1998), o objetivo básico da Educação Ambiental é promover uma 

profunda interação do ser humano com a natureza, mediante atividades em grupo 

desenvolvidas ao ar livre.  

A educação ambiental é parte integrante do processo educativo. Deve 
girar em torno de problemas concretos e ter um caráter interdisciplinar. 
Sua tendência é reforçar o sentido de valores, contribuir para o bem-estar 
geral e preocupar-se com a sobrevivência da espécie humana. (BRASIL, 
1997). 
 

No Brasil, em 1981, foi sancionada a Lei n. 6.938, que definia a Política Nacional 

do Meio Ambiente, cujo artigo 2º prevê a educação ambiental a todos os níveis do ensino e 

a comunidade, objetivando capacitação e participação ativa na defesa do meio ambiente 

(BRASIL, 2018).  

De acordo com Brasil (2010, p. 24), não se pode deixar de observar as experiências 

inovadoras promovidas por projetos de educação ambiental no Brasil. Essas iniciativas têm 

contribuído significativamente ao estimular a reflexão e apontar soluções para problemas 

enfrentados por comunidades tradicionais, promovendo uma efetiva participação social em 

processos decisórios relacionados ao turismo e à melhoria da qualidade de vida em seus 

territórios. 

Nesse contexto, as Unidades de Conservação aliadas à atividade turística 

configuram-se como elementos favoráveis à execução da prática da educação ambiental. 

Segundo Brasil (2010, p. 73), o turismo de base comunitária pressupõe que a própria 

comunidade seja responsável por controlar a atividade turística, sendo que os recursos 

gerados por essa atividade se mantêm na região. 

Assim, o Ecoturismo pode ser entendido como as atividades turísticas baseadas na 

relação sustentável com a natureza e as comunidades receptoras, comprometidas com a 

conservação e preservação, a educação ambiental e o desenvolvimento sustentável.  

Com isto entende-se que a promoção do desenvolvimento sustentável em uma 

comunidade gera o desenvolvimento comunitário. 

  

2.2 O ECOTURISMO EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO: UMA POSSIBILIDADE 

PARA O DESENVOLVIMENTO. 

 

O Brasil apresenta um vasto conjunto de áreas naturais com grande potencial para 

fortalecer o turismo, muitas delas protegidas em Unidades de Conservação (BRASIL, 

2008). O turismo nas UCs vem sendo praticado em todo o Brasil, tendo sido objeto de 
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estudo para avaliar a sua viabilidade. Segundo um relatório do ICMBio, em 2015 as UC 

federais receberam mais de 8 milhões de visitas. Os visitantes gastaram R$ 1,1 bilhão nos 

municípios de acesso às UCs.  

A contribuição total desses gastos para a economia nacional foi de 43 mil empregos, 

R$ 1 bilhão em renda, R$ 1,5 bilhão em valor agregado e R$ 4,1 milhões em vendas 

(SOUZA et al., 2017, p. 10).  

 
O turismo, ao mesmo tempo em que fortalece a apropriação das unidades 
de conservação pela sociedade, dinamiza as economias locais e 
incrementa os recursos financeiros para a manutenção destas áreas. O 
desafio consiste, no entanto, em desenvolver um turismo responsável e 
integrado à diversidade sociocultural, aos conhecimentos tradicionais e à 
conservação da biodiversidade. (BRASIL, 2008). 

 

De acordo com Souza et al. (2017, p. 9): 

 
Os turistas que visitam UC’s gastam dinheiro nas localidades do entorno, 
gerando emprego e renda nas economias locais. Economias são 
complexas redes de consumidores e produtores interagindo, onde bens 
produzidos por um setor da economia se tornam insumos para outro e, os 
bens produzidos por esse outro setor, também podem se tornar insumos 
para um terceiro setor. Assim, uma alteração na demanda final por um 
bem ou serviço pode gerar um efeito multiplicador em toda a economia, 
uma vez que as empresas compram insumos umas das outras. 

 

Para Santos Junior e Pires (2008, p. 61), tratando-se de turismo em áreas naturais, 

dentre as possibilidades existentes, o Ecoturismo pode ser considerado a modalidade mais 

próxima dos interesses do desenvolvimento sustentável.  

Segundo Spinola (2006), as Unidades de Conservação têm se firmado como os 

espaços ideais e legítimos para a prática do ecoturismo nas últimas décadas, e isso ocorreu 

em parte por serem os espaços que concentram a maior variedade de atrativos naturais 

relevantes e biomas/espécies animais preservadas, ao mesmo tempo que são consideradas o 

lócus de uma exploração sustentável da atividade, tendo em vista a existência de um 

aparato legal e administrativo que, ao menos teoricamente, assegura limites à sua 

utilização. 

 
O ecoturismo é um meio de desencorajar atividades mais predatórias, em 
favor de um turismo mais leve e seletivo, com ênfase na natureza mais 
preservada e/ou pouco alterada. É visto ainda como uma atividade que 
pode ser usada para financiar além da conservação ambiental, o 
desenvolvimento socioeconômico de áreas mais deprimidas, beneficiando 
as comunidades locais. (RODRIGUES, 1999 apud FONTOURA; 
SILVEIRA, 2008, p. 3). 
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De acordo com Casella (2011, p. 573), o ecoturismo nos parques contribui para a 

conservação e preservação, ao ser incorporado na oferta turística do seu entorno, e mesmo 

que não seja o motivador da viagem, proporciona novas oportunidades de atividades aos 

turistas, estimulando maior permanência na localidade, podendo atrair novos segmentos 

turísticos.  

Casella (2011) ainda afirma que o ecoturismo favorece a geração de renda e 

emprego nessas áreas, pois devem fornecer todos os serviços de apoio, como meios de 

hospedagem, alimentação, transporte, entre outros. Dessa maneira, o ecoturismo é capaz de 

gerar benefícios socioambientais não somente para os turistas, mas também para a 

população local.  

De acordo com Brasil (1994, p. 20), o Ecoturismo deve ser direcionado para atender 

aos seguintes objetivos básicos:  

 

a) compatibilizar as atividades de ecoturismo com a conservação de áreas naturais; 

b) fortalecer a cooperação interinstitucional; 

c) possibilitar a participação efetiva de todos os segmentos atuantes no setor; 

d) promover e estimular a capacitação de recursos humanos para o ecoturismo; 

e) promover, incentivar e estimular a criação e melhoria da infraestrutura para a 

atividade de ecoturismo e promover o aproveitamento do ecoturismo como veículo 

de educação ambiental. 

 

De modo geral, as ações de educação ambiental nesses espaços têm por objetivo a 

mudança de atitude dos indivíduos em relação ao meio ambiente, contribuindo para a 

construção de novos conhecimentos e valores necessários à conservação da biodiversidade 

e ao desenvolvimento socioambiental.  

A educação ambiental direcionada aos grupos sociais que convivem diretamente 

com a realidade das unidades de conservação, sejam os vizinhos, moradores, usuários ou 

beneficiários desses territórios protegidos, é uma estratégia essencial para o engajamento da 

sociedade na desafiadora tarefa de conservar as diversidades natural, cultural e histórica 

desses territórios (BRASIL, 2015). 

Nesse contexto, o envolvimento comunitário é essencial para o desenvolvimento do 

Ecoturismo, seja para desenvolver produtos, trazer mais atores para que os processos de 
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tomada de decisão sejam efetivamente democráticos ou, ainda, apoio à proteção dos 

recursos naturais, principalmente, em áreas protegidas (BRASIL, 2010, p. 70). 

As comunidades que vivem em áreas naturais, em especial as com elevadas taxas de 

conservação da biodiversidade, apresentam conhecimentos tradicionais que são singulares 

na composição de produtos de Ecoturismo. Algumas estão inseridas em unidades de 

conservação de uso sustentável, outras se encontram no entorno de unidades de proteção 

integral, como é o caso de parques nacionais, que apresentam paisagens cênicas 

excepcionais para o desenvolvimento do segmento (BRASIL, 2010, p. 71).  

Gurgel et al. (2009) afirmam que o nível de implementação das UCs é heterogêneo 

no Brasil, variando das bem estruturadas, como o Parque Nacional de Iguaçu, a unidades 

que não dispõem da infraestrutura necessária para seu funcionamento em razão da falta de 

recursos. De acordo com Santos (2010), mesmo o Parque Nacional do Iguaçu iniciou suas 

atividades de forma desordenada, sem uma fiscalização e monitoramento dos impactos 

causados pelos consumidores. Casos, como acidentes e atropelamentos de animais, 

disseminação de doenças pelo contato com os humanos, evidenciaram a necessidade da 

intervenção de uma educação voltada à valoração ambiental, para visitantes, trabalhadores 

e voluntários do parque e para a população lindeira, a partir de um Plano de Manejo bem 

estruturado. A partir dessas ações, tornou-se um dos Parques mais visitados no Brasil, 

sendo um dos influenciadores de desenvolvimento para a comunidade de Foz do Iguaçu.  

Outro exemplo citado por Santos (2010) é o Parque Nacional da Tijuca, o qual 

possuía um Plano de Manejo, mas em sua estrutura funcional não havia pessoas capacitadas 

suficientes para cobrir a demanda dos visitantes, causando impactos severos em suas trilhas 

e em área de uso comum. Casos de pouca capacitação funcional, carência de infraestrutura 

de apoio e manejo da visitação trazem prejuízos não somente aos ecossistemas, bem como 

a própria segurança dos visitantes, a qual impacta na procura turística e, consequentemente, 

na economia local. 

Outro exemplo a ser citado é o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. No ano 

de 2008 um grupo de 30 turistas que visitavam uma cachoeira sofreu um acidente com 6 

vítimas, sendo uma fatal. Até a data do acidente o parque não possuía um Plano de Manejo 

que orientasse o monitoramento e a fiscalização de atividades. As visitas eram realizadas 

sem guias de turismo e, após o ocorrido, o parque permaneceu fechado por um ano até a 

elaboração do seu Plano de Manejo, causando assim, para a comunidade em seu entorno, a 

qual tinha o turismo como a base de sua renda, prejuízos financeiros, além de sérios 
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problemas entre órgãos ambientais e residentes locais em razão da proibição da entrada no 

parque (SANTOS, 2010).  

Ao analisar modelos econômicos sustentáveis, Schnaiberg e Gould (2000) citam o 

turismo e suas possibilidades, mas observam que a expansão desse segmento sem um 

planejamento adequado tende a destruir a própria base de onde a atividade se origina. Além 

dos problemas ambientais, também pode ocorrer a sobrecarga das infraestruturas locais, 

bem como diversos impactos sociais e culturais. 

Com isso, percebe-se que os benefícios gerados pelo Ecoturismo não apenas 

contribuem para desenvolvimento dessas unidades de conservação, mas também permitem 

uma melhoria da economia local e, por essa razão, é considerado por muitos especialistas 

como um aliado a questões preservacionistas e educacionais voltadas à valoração da 

biodiversidade. Entretanto, para que a atividade turística seja praticada de forma 

sustentável, causando mínimos impactos ao meio ambiente e à sociedade, é necessário um 

bom plano de uso público, direcionado para os objetivos de manejo da unidade, bem como 

com a preocupação com a qualidade, segurança da infraestrutura de apoio e eficiência nos 

serviços prestados. 

Desta feita, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) busca 

regulamentar e normatizar essas áreas, a fim de orientar seu planejamento e gestão. 

 

2.3 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO: NORMATIZAÇÃO E SUA RELAÇÃO COM A 

COMUNIDADE  

 

Quando se refere às Unidades de Conservação, cabe analisar alguns pontos do seu 

processo histórico, para melhor compreensão legal e institucional.  

Segundo Diegues (2001), a corrente preservacionista1, que serviu de ideologia para 

o movimento conservacionista2 americano, vê nos parques nacionais a única forma de 

salvar pedaços da natureza, de grande beleza, dos efeitos deletérios do desenvolvimento 

urbano-industrial.  

O primeiro Parque Nacional do Planeta – Parque de Yellowstone3, nos Estados 

Unidos – foi criado em 1872 devido à grande pressão desenvolvimentista, visando à 

                                                           
1 Ideia preservacionista: baseia-se em que qualquer intervenção humana na natureza é intrinsecamente 
negativa (DIEGUES, 2001).  
2 Ideia conservacionista: interação entre indivíduo humano e a natureza (DIEGUES, 2001).  
3 Parque de Yellowstone, segundo dados que constam em sua página na internet, fica localizado nos 
estados de Wyoming, Montana e Idaho e se tornou um marco na história das áreas protegidas, o qual foi 
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preservação. Davenport e Rao (2002) afirmam que o conceito de Áreas Protegidas Naturais 

(APN) no ocidente teve origem nos Parques Nacionais norte-americanos, cujo objetivo era 

salvaguardar as belezas cênicas e a vida selvagem.  

Até o final do século XIX alguns instrumentos legais foram instituídos, com o 

objetivo de diminuir a degradação ambiental, sem, entretanto, obter os resultados 

esperados. Em 1933, em Londres, ocorreu a Convenção para a Preservação da Flora e 

Fauna que, de acordo com Brito (2003), estabeleceu um conceito básico para um parque 

nacional, no qual já se reconhecia que ele deveria ser controlado pelo Poder Público. 

De acordo com Medeiros (2004), a primeira tentativa de criação de parques no 

Brasil foi em 1876, com a criação do Parque da Ilha do Bananal e o Parque Nacional das 

Sete Quedas do Rio Paraná, não sendo logrado êxito, cujo idealizador dessa ideia foi o 

engenheiro André Rebouças, um grande defensor de espaços para a preservação.  

Em 1911, o governo criou uma Reserva Florestal no Acre, por meio do Decreto n. 

8.843/1911, com o intuito de preservar as matas, no envolto do rio Acre, sendo a primeira 

área protegida no Brasil. Em 1937, foi instituído no Brasil o primeiro parque, o Parque 

Nacional de Itatiaia4, possuindo como finalidade principal a científica e a de lazer.  

A partir de 1934, com a aprovação do Código Florestal e outros instrumentos legais, 

surgiram novas perspectivas para preservação dos recursos naturais do Brasil.  

Em 1944, foi criado o Decreto n. 16.677, o qual descrevia a Categoria de Manejo 

Parques Nacionais e definindo como seus objetivos:  

 
Conservar para fins científicos, educativos, estéticos ou recreativos as 
áreas sob sua jurisdição; promover estudos da flora, fauna e geologia das 
respectivas regiões; e organizar museus e herbários regionais. Em 1948, 
foi criada a União Internacional para a Conservação da Natureza – UICN, 
considerada como um espaço neutro, no qual diversas partes interessadas, 
incluindo governos, ONGs, cientistas, empresas, comunidades locais, 
organizações de povos indígenas e outros, podiam trabalhar juntos para 
forjar e implementar soluções para desafios ambientais e alcançar o 
desenvolvimento sustentável. A UICN estabeleceu, no ano seguinte a sua 
criação, a Comissão de Parques Nacionais e Áreas Protegidas WCPA, 
com o intuito de promover, monitorar e orientar o manejo destes espaços. 

 

                                                                                                                                                                                 
inaugurado em 1 de março de 1872 e cobre uma área de 8980 km², famoso por, entre outras atrações, seus 
gêiseres, suas fontes termais e por sua variedade de vida selvagem, na qual se incluem ursos mansos, lobos, 
bisontes, alces, e outros animais, serviu de inspiração para outros países.  
4 Segundo a página do Parque Nacional de Itatiaia ele foi o primeiro Parque Nacional do Brasil, criado 
em junho de 1937. Situado na Serra da Mantiqueira, o Parque abrange os municípios de Itatiaia e Resende 
(RJ) e Bocaina de Minas e Itamonte (MG), onde ficam aproximadamente 60% de seu território. A Unidade 
está localizada entre as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, próximo à Rodovia Presidente Dutra, tendo 
como polo econômico mais próximo a cidade de Resende.  
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O Código Florestal de 1965 fazia referência às florestas existentes no território 

nacional e às demais formas de vegetação. Em seu artigo 5º, garantia a criação de Parques 

Nacionais, Estaduais e Municipais, Reservas Biológicas, Florestas Nacionais, Estaduais e 

Municipais, sendo proibida qualquer forma de exploração dos recursos naturais nos 

Parques. 

Em 3 de janeiro de 1967 foi promulgada a Lei n. 5.197, que dispôs sobre a proteção 

à fauna e outras providências. O Decreto n. 84.017, de 21 de setembro de 1979, 

regulamenta os Parques Nacionais Brasileiros que, para Wallauer (1998), previu a 

proibição, dentro das áreas dos Parques Nacionais, de obras de barragens, hidrelétricas, de 

controle de enchentes, de retificação de leitos, de alterações de margens. Proibiu, ainda, 

coleta de frutos, sementes, raízes ou outros produtos, perseguição, apanha, coleta, 

aprisionamento e abate de exemplares da fauna silvestre e regulamentou, também, a 

pesquisa e a visitação dessas áreas.  

Posteriormente, a Lei n. 6.902, de 27 de abril de 1981, criou duas novas Categorias 

de Manejo, que são as Estações Ecológicas e as Áreas de Proteção Ambiental (APA). Em 

1984, por meio do Decreto n. 89.336, procurou-se definir a Reserva Ecológica como as 

áreas de preservação permanente, criando-se ainda a Categoria de Manejo Área de 

Relevante Interesse Ecológico (ARIE).  

A Constituição Federal de 1988, no art. 225, contempla que todos têm direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para a presente e futuras gerações.  

O texto constitucional segue a mesma linha adotada pela Declaração sobre o 

Ambiente Humano, conhecida como carta de Estocolmo, realizada na Conferência das 

Nações Unidas na Suécia, em junho de 1972. Por meio de vinte e três princípios, tenta 

estabelecer preceitos que vão de encontro à necessidade de uma visão global e princípios 

comuns, que sirvam de inspiração e orientação à humanidade, para a preservação e 

melhoria do ambiente humano. Em seu primeiro princípio expressa que:  

 
O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute 
de condições de vida adequadas, em um meio ambiente de qualidade tal 
que lhe permita levar uma vida digna, gozar de bem-estar, e é portador 
solene de obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente, para as 
gerações presentes e futuras. (IPHAN, 2018).  
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Em 1990, foi criada a Categoria de Manejo denominada Reserva Extrativista, por 

meio do Decreto n. 98.897. No mesmo ano, o Decreto n. 98.914/1990 criou a Reserva 

Particular do Patrimônio Natural (RPPN), mais tarde substituído pelo Decreto n. 

1.922/1996.  

No ano 2000, foi aprovada a Lei 9.985, a qual criou o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (SNUC). Este surgiu para instituir critérios e normas para a 

criação, implantação e gestão das unidades de conservação brasileiras. 

O conceito de unidade de conservação vem expresso no artigo 2º, caput, inciso I da 

Lei n. 9.985/2000.  

 
Unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, 
incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais 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 é composto pelas Unidades de Conservação federais, estaduais, 

municipais e particulares, distribuídas em doze categorias de manejo, cada qual se 

diferenciando quanto à forma de proteção e usos permitidos. A Figura 2 expõe as 

Categorias previstas em Lei. 

 

 
Figura 2 – Categorias das Unidades de Conservação brasileiras 
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Fonte: adaptação pela autora de Brasil (2018). 
 

O artigo 7, da SNUC, divide as Unidades de Conservação em dois grupos: Unidades 

de Proteção Integral, as quais preservam a natureza, sendo admitido apenas uso indireto dos 

recursos naturais; e as Unidades de Uso Sustentável, nas quais é permitido o uso 

sustentável de parcela de seus recursos naturais.  

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2018), as Unidades de 

Proteção Integral precisam de maiores cuidados por sua fragilidade e particularidades 

ambientais, e naquelas denominadas de uso sustentável, os recursos naturais podem ser 

utilizados de forma direta e sustentável e, ao mesmo tempo, serem conservados.  

Atualmente no Brasil há 761 Unidades de Conservação da categoria de Proteção 

Integral e 1.615 Unidades de Uso Sustentável (BRASIL, 2018). As UCs de Categoria 

Monumento Natural totalizam 59 unidades no Brasil, sendo 5 federais, 33 estaduais, 21 

municipais, totalizando uma área de 116.437 km². Os detalhes estão expostos no Quadro 1, 

bem como quais esferas estão sujeitas à gestão dessas áreas.  

 
Quadro 1 – Tabela das Unidades de Conservação 

 
Tipo / Categoria Esfera TOTAL 

Federal Estadual Municipal 
Proteção Integral N° Área 

(Km²) 
N° Área 

(Km²) 
N° Área 

(Km²) 
N° Área (Km²) 

Estação Ecológica 30 72.088 59 47.506 5 40 94 119.634 
Monumento Natural 5 115.314 33 962 21 161 59 116.437 
Parque Nacional / 
Estadual / Municipal 

74 268.207 222 95.384 172 814 468 364.405 

Refúgio de Vida 
Silvestre 

9 2.984 52 3.180 13 205 74 6.369 

Reserva Biológica 31 42.664 27 13.523 8 51 66 56.238 
Total Proteção 
Integral 

149 501.258 393 160.554 219 1.270 761 663.083 

     
Uso Sustentável N° Área 

(Km²) 
N° Área 

(Km²) 
N° Área 

(Km²) 
N° Área (Km²) 

Floresta Nacional / 
Estadual / Municipal 

67 178.159 41 135.864 0 0 108 314.023 

Reserva Extrativista 66 135.087 29 19.511 0 0 95 154.599 
Reserva de 
Desenvolvimento 
Sustentável 

2 1.026 32 111.250 5 171 39 112.447 

Reserva de Fauna 0 0 0 0 0 0 0 0 
Área de Proteção 
Ambiental 

37 897.220 198 341.670 127 59.293 362 1.298.183 

Área de Relevante 
Interesse Ecológico 

13 341 30 628 15 199 58 1.167 

RPPN 670 4.885 281 944 2 0 953 5.829 
Total Uso 

Sustentável 
855 1.216.717 611 609.866 149 59.663 1615 1.886.247 

     
Total Geral 1004 1.717.976 1004 770.420 368 60.933 2376 2.549.330 

Área Considerando 
Sobreposição Mapeada 1004 1.712.051 1004 763.821 368 60.854 2376 2.502.092 
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Obs1: Quando a UC que não tem informação georefenciada 
disponível é utilizada a área do ato legal para o cálculo de 
área. Obs2: Os dados do CNUC estão em constante 
atualização. Ao utiliza-los sempre citar a data. 

    

Notas de Versão: 70 novas UCs, 60 alterações maiores que 10ha, 3 extinções para criação do Parque Estadual das Trilhas na Paraíba(PE ARATU, PE JACARAPÉ, PE 
TRILHAS DOS CINCO RIOS), incremento de 2.525km² descontadas as sobreposições. Os órgãos gestores estaduais de MG e RO fizeram vários ajustes nos shapefiles de 
suas UCs. 

Fonte: CNUC/MMA - www.mma.gov.br/cadastro_uc. 

 

Entre as unidades na categoria Monumento Natural, existentes no Brasil, algumas 

têm destaque pelo seu sucesso voltado ao desenvolvimento turístico. Nesse contexto, pode-

se citar o Monumento Natural do Morro do Pão de Açúcar e Urca, localizado no município 

do Rio de Janeiro.  

De acordo com Fraga et al. (2015, p. 325), esse Monumento Natural apresenta uma 

área de 91,5 hectares e localiza-se no bairro da Urca, no Rio de Janeiro, oferecendo aos 

turistas e moradores da cidade diversos atrativos e opções de lazer, como a Pista Cláudio 

Coutinho, própria para caminhadas e corrida em contato com a natureza, a Trilha da Urca, 

vias de escalada para a prática de montanhismo, além de ser conhecido pelo Bondinho do 

Pão de Açúcar, teleférico inaugurado em 1912 que, atualmente, recebe 5 a 6 mil visitantes 

por final de semana, enquanto o Monumento Cristo Redentor recebe cerca de 4,5 mil 

diariamente. 

Outro exemplo é o Monumento Natural da Gruta do Lago Azul, localizado em 

Bonito, MS. Criado em 2001, o local possui uma infraestrutura externa para atender os 

turistas, como sanitários, loja de souvenirs e lanchonete, sendo possível a visitação guiada 

mediante agendamento.  

Segundo Lobo e Moretti (2008, p. 53), uma das evidências das transformações 

geradas por meio do turismo nesta região é a criação de uma nova cadeia de 

estabelecimentos comerciais e de empregos, em sua maioria, sazonais. Em Bonito, as ruas 

principais da cidade e algumas edificações foram adaptadas para a criação de uma rede de 

produtos e serviços voltados aos turistas. Estabelecimentos comerciais e prestadores de 

serviços turísticos foram e continuam sendo criados para atender às suas necessidades. 

Segundo Diegues (2001), o modelo brasileiro de áreas de proteção foi uma 

importação do modelo norte-americano, baseado na noção de natureza intocada, que 

considerava que as áreas naturais deveriam ser protegidas contra as atividades humanas, 

com exceção daquelas relacionadas ao turismo, medidas educativas e pesquisas científicas.  

No entanto, Medeiros, Irving e Garay (2006) defendem que tal modelo não foi mera 

cópia, pois graças ao processo sócio-histórico brasileiro, este obteve contorno e 

particularidades específicas. Apesar da divergência de opiniões, o resultado foi que também 
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no Brasil houve casos de criação de áreas de proteção desconsiderando plenamente a 

existência de moradores, resultando em sua expulsão e em conflitos (ARRUDA, 1999). 

Para Gurgel et al. (2009, p. 117), o entendimento de que as áreas protegidas são 

espaços que devem permanecer intocados está ultrapassado, já que a maioria dos usos do 

solo e da exploração de recursos naturais permitidos nas UCs brasileiras prevê e 

potencializa atividades que contribuem para a geração de renda, emprego, aumento da 

qualidade de vida e o desenvolvimento do país, sem prejuízo à conservação ambiental. 

 Logo, as áreas protegidas devem ser entendidas como uma maneira especial de 

ordenamento territorial, e não como um entrave ao desenvolvimento econômico e 

socioambiental.  

Pode-se citar o caso da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá no 

estado do Amazonas, descrito por Queiroz (2005), a qual apresenta resultados bastante 

animadores tanto do ponto de vista da conservação da biodiversidade local quanto do 

desenvolvimento da qualidade de vida da população tradicional que a habita. A combinação 

de um sistema de zoneamento e de normas de uso sustentado baseado em pesquisa 

científica e conhecimento local, com uma gestão participativa e com fortes programas de 

extensão com alternativas econômicas geraram, no médio prazo, significativos avanços, 

que demonstram a viabilidade do modelo tanto em relação à sua efetividade em realizar a 

conservação da biodiversidade quanto em promover a melhoria dos níveis de vida da 

população local.  

Entretanto, apesar do forte potencial vislumbrado para essas UCs, poucas têm 

conseguido alcançar os objetivos de desenvolvimento e integração de suas comunidades 

(NTELA, 2013). No Brasil, os problemas se referem a uma série de limitações, como falta 

de pessoal capacitado, recursos escassos para efetivar as indenizações, infraestrutura 

inadequada e ausência de ações voltadas para o envolvimento da população na conservação 

e gestão destas áreas (SILVA; MAIA, 2011). 

Pode-se enfatizar que nesse caso citado (RDSM), a abordagem multidisciplinar 

utilizada foi fundamental para que se alcançassem avanços dessa magnitude. Conforme 

afirma Queiroz (2005), a existência de uma equipe de pesquisadores e extensionistas com 

variada formação, distintas abordagens e experiências, proporciona o ambiente adequado à 

busca e à efetiva solução de conflitos ambientais sociais dos mais variados.  

Neste estudo, o autor percebeu que a dinâmica de discussões internas, a diversidade 

de pontos de vista e de caminhos alternativos disponíveis foi capaz de garantir a boa 

condução do processo de gestão participativa, mesmo quando o SNUC ainda não havia sido 
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aprovado e as ações visando à formação do conselho deliberativo da unidade de 

conservação sequer haviam se iniciado.  

 
A visão multidisciplinar, e não exclusivamente das ciências ambientais, 
tem sido decisiva no envolvimento da população local em processos 
pouco atraentes, como o de fiscalização e controle, e não apenas naqueles 
processos participativos de geração de renda. Certamente, os níveis de 
proteção e conservação da biodiversidade que hoje são observados não 
seriam viáveis sem que a população local fosse adequadamente envolvida, 
esclarecida e organizada, transformando-se num parceiro efetivo das 
ações desenvolvidas. (QUEIROZ, 2005). 

 

Para o Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2015, p. 13), a presença da Unidade 

de Conservação indica uma vontade política de preservar bens ambientais, que pode ser 

compartilhada pela maioria dos atores sociais presentes no território. Ou pode significar 

justamente o oposto, gerando reações de amplos setores contrários à sua existência.  

Segundo Silva e Maia (2011), as UCs, espaços com características naturais 

relevantes instituídos pelo poder público com objetivo de conservação, passam a ser vistas 

como alternativa para o desenvolvimento regional, uma vez que também preconizam o 

envolvimento das comunidades do entorno em sua gestão.  

Segundo a Lei n. 9.985/2000 (BRASIL, 2011) as Unidades de Conservação devem 

ser precedidas de estudos técnicos e consulta pública, as quais permitam identificar a 

localização, dimensão e os limites adequados para sua implantação.  

O que chama a atenção neste artigo é o respeito em relação à população local, pois 

no parágrafo 3º dispõe que no processo de consulta de que trata o parágrafo 2º, o Poder 

Público é obrigado a fornecer informações adequadas e inteligíveis à população local e a 

outras partes interessadas.  

Em outro momento, deixa clara a necessidade de consulta à população local ou 

interessada para mudanças de limites, as quais somente devem ser realizadas por lei 

específica.  

Medeiros, Irving e Silva (2009) colocam que uma das medidas imprescindíveis para 

a compatibilização entre conservação e uso dos recursos é a necessidade da gestão 

participativa. Essa gestão é descrita pelo autor com os seguintes pressupostos: 

envolvimento, participação efetiva, cooperação e incentivo à administração coletiva de 

todos os atores envolvidos no contexto da UC.  

Um exemplo é o Sistema Cantareira de Abastecimento de Água e a criação da APA 

Cantareira, o qual gerou diversos conflitos socioambientais, econômicos e culturais que 
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refletem, ao mesmo tempo, diferentes percepções e interesses em relação ao uso dos 

recursos naturais e distintas formas de apropriação da paisagem e dos lugares. Essa situação 

demonstra que a busca por soluções ambientalmente adequadas para minimizar conflitos e 

impactos poderá, segundo Cabral e Souza (2002), implicar uma gestão ambiental não muito 

pacífica, pois incita discussões e conflitos a partir do momento em que ela se defronta com 

o desafio crucial de integrar e contemplar diversos interesses e percepções, ao inserir a 

dimensão ambiental em processos decisórios privados e em políticas governamentais. 

Como forma de amenizar esses conflitos, o SNUC exige a criação de conselhos 

deliberativos para Reservas Extrativistas, Reservas de Desenvolvimento Sustentável e 

Reserva da Biosfera e conselhos consultivos para as UCs de Proteção Integral, Flona/Flota 

e Mosaico de UCs. As APAs devem ter conselhos consultivos, segundo o parecer jurídico 

do ICMBio, uma vez que o SNUC não especifica qual o tipo de conselho para as APAs 

(PALMIERI; VERISSIMO, 2009). O objeto do presente estudo está inserido no grupo de 

Proteção Integral, portanto, destaca-se o artigo 29, o qual dispõe que:  

 
Cada unidade de conservação do grupo de Proteção Integral disporá de 
um Conselho Consultivo, presidido pelo órgão responsável por sua 
administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de 
organizações da sociedade civil, por proprietários de terras localizadas em 
Refúgio de Vida Silvestre ou Monumento Natural, quando for o caso, e, 
na hipótese prevista no parágrafo 2º do art. 42, das populações 
tradicionais residentes, conforme se dispuser em regulamento e no ato de 
criação da unidade. (BRASIL, 2011).  
 

De acordo com Brasil (2014, p. 29) o Conselho é um fórum de discussão, 

negociação e gestão das UCs e sua área de influência, para tratar de questões ambientais, 

sociais, econômicas, culturais e políticas. Ele é constituído formalmente e vinculado à 

estrutura de gestão da UC. As competências dos Conselhos de Unidades de Conservação 

são previstas no Decreto n. 4.340/2002, os quais seguem: 

 

a) Atuar pela conservação da biodiversidade e para o alcance dos objetivos da Unidade 

de Conservação; 

b) Conhecer, discutir, propor e divulgar as ações da UC, promovendo ampla discussão 

sobre seu papel e a efetividade de sua gestão; 

c) Identificar os problemas e conflitos e propor formas para sua gestão; 

d) Identificar as potencialidades da Unidade de Conservação e propor iniciativas que 

as fortaleçam; 
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e) Compatibilizar os interesses dos diversos setores relacionados com a UC; 

f) Buscar a integração da Unidade de Conservação com o contexto local e regional no 

qual está inserida; 

g) Manifestar-se sobre assuntos que afetam a Unidade e seu território de influência; 

h) Demandar e propor, aos órgãos competentes, ações e políticas que promovam a 

conservação dos recursos naturais e o desenvolvimento socioambiental da Unidade 

de Conservação e seu território de influência;  

i) Definir os mecanismos de tomada de decisão para a participação efetiva dos 

diferentes setores representados no Conselho;  

j) Participar da elaboração, implementação, monitoramento e avaliação dos 

instrumentos de gestão da Unidade de Conservação. 

 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2011): 

 
Sabe-se, no entanto, quão incipiente é o envolvimento de populações 
locais nas decisões públicas. A sociedade, em particular sua parcela mais 
desfavorecida economicamente, não está acostumada à participação em 
conselhos ou demais fóruns de representação popular. A participação 
social, portanto, requer estímulo e aprendizagem constante para que a 
população possa influir nas decisões de forma a garantir maior qualidade 
ambiental. 

 

O desafio para a consolidação dos conselhos como instrumento de gestão 

participativa nas UCs se refere no espaço como arena de diálogo e participação efetiva no 

planejamento, ou seja, envolver os atores sociais nas tomadas de decisão.  

Na visão de Drumond (2002, p. 9): 

 
É natural que as comunidades pobres residentes dentro e no entorno das 
UC’s não apresentem interesse na conservação do meio ambiente 
enquanto não virem algum retorno positivo e direto para suas vidas. 
Principalmente nos países em desenvolvimento, a satisfação de algumas 
necessidades básicas como a saúde e a renda familiar são essenciais para 
que a conservação tenha valor. Assim, a implantação de iniciativas de 
conservação de biodiversidade sem o envolvimento real das comunidades 
e sem o empreendimento de mudanças nos quadros social e econômico 
locais tem sido o ponto frágil de muitos programas de conservação.  

 

Assim, o Planejamento Ambiental Participativo torna-se um instrumento útil na 

busca por soluções adequadas aos impactos provocados por interesses especulativos em 

unidades de conservação. Principalmente, pelo fato de motivar a comunidade a uma 

participação e engajamento mais efetivos, buscando novas alternativas e oportunidades 
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capazes de ampliar sua qualidade de vida e conservar a biodiversidade, além de propiciar o 

gerenciamento dos conflitos existentes e potenciais (BRASIL, 2001). 

A lei estabelece que as UCs sejam administradas em conjunto com os seus 

Conselhos, proporcionando maior interação e participação da sociedade. A própria SNUC 

abre exceção, em relação à administração das unidades, em seu artigo 30, dispondo que as 

unidades de conservação podem ser geridas por organizações da sociedade civil de 

interesse público, com objetivos afins aos da unidade, mediante instrumento a ser firmado 

com o órgão responsável por sua gestão.  

A administração das UCs fica a cargo do órgão ambiental ligado à esfera do poder 

público que a criou, sendo assim unidades federais são administradas pelo ICMBio, 

enquanto nas outras esferas como a municipal e estadual a administração fica a cargo dos 

respectivos órgãos ambientais. As Unidades de Conservação do Estado do Paraná são 

administradas pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP).  

Percebe-se que o atual modelo brasileiro, em sua legislação e discurso institucional 

valoriza e abre espaço para uma gestão participativa, envolvendo em condições de 

igualdade, nas tomadas de decisões, os povos que fazem parte das comunidades na qual a 

UC está inserida.  

Nesse sentido, enfatiza-se a importância do estímulo dos diálogos, entre os atores 

externos e internos, para que o rumo do desenvolvimento sustentável seja discutido por 

todos os envolvidos. Brandão (2004) afirma que ampliando o campo de ação da 

coletividade, aumentando sua autodeterminação e liberdade de decisão, o relacionamento 

vivenciado no respeito pela diversidade cultural, tolerância, diálogo e a cooperação gera um 

clima de entendimento mútuo, sendo uma garantia à efetividade do desenvolvimento da 

comunidade.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O presente capítulo descreve as etapas seguidas para o cumprimento dos objetivos 

predeterminados e desenvolvimento da pesquisa, a qual se caracteriza de cunho qualitativo, 

orientando-se via estudo de caso e por técnicas de pesquisas (Pesquisa Bibliográfica, 

Documental e de Campo). 

Para Yin (2015), o estudo de caso é uma das várias maneiras de realizar uma 

pesquisa. Esse seria o método preferencial em comparação aos outros em situações nas 

quais as principais questões da pesquisa são “como” e “por quê?”, sendo o foco do estudo 

um fenômeno contemporâneo. O estudo de caso é próprio para a construção de uma 

investigação empírica que pesquisa fenômenos dentro de seu contexto real – pesquisa 

naturalística – com pouco controle do pesquisador sobre eventos e manifestações do 

fenômeno (MARTINS, 2008).  

Como método de pesquisa o estudo de caso é usado em muitas situações para 

contribuir ao conhecimento dos fenômenos individuais, grupais, organizacionais, políticos, 

sociais e relacionados (YIN, 2015). Sustentado por uma plataforma teórica, reúne o maior 

número possível de informações, em virtude das questões e proposições orientadoras do 

estudo, por meio de diferentes técnicas de levantamento de informações, dados e 

evidências. Como se sabe, a triangulação de informações, dados e evidências garantem a 

confiabilidade e a validade dos achados do estudo (MARTINS, 2008).  

 

3.1 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

 

Nesta etapa foram levantadas informações referentes ao tema, utilizando-se artigos, 

livros e teses. Foram consultadas publicações, como Gurgel et al. (2009), Maganhotto 

(2018), Diegues (2001), Sachs (2002), Ramos (2012), Medeiros, Irving e Garay (2006), as 

quais, além de fundamentar a pesquisa, orientaram sua realização mediante apontamentos 

de problemáticas relacionadas ao tema abordado.  

Com essa ação buscou-se levantar conceitos e informações que eram relevantes para 

o entendimento das Unidades de Conservação, compreendendo a influência da criação e 

implementação de UCs em comunidades do seu entorno.  
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3.2 PESQUISA DOCUMENTAL 

 

Foram levantados os documentos oficiais, registros em sites e órgãos públicos, 

como IAP, Prefeitura Municipal de Prudentópolis e sua Secretaria Municipal de Turismo e 

equipe responsável pela Administração do Monumento Natural. Dentre os documentos 

analisados, ressalta-se:  

 

a) A legislação federal, estadual e municipal; 

b) A justificativa técnico-científica da área de proteção ambiental do Rio São João; 

c) O Projeto Parque Municipal São João; 

d) O Projeto da Estrutura Turística do MN Salto São João; 

e) O acervo fotográfico do MN Salto São João. 

 

A partir do levantamento documental buscou-se conhecer e entender a dinâmica das 

ações praticadas na criação e implementação do MN, bem como averiguar se elas seguiram 

as diretrizes legais previstas na SNUC.  

 

3.3 PESQUISA DE CAMPO 

 

A primeira etapa da pesquisa de campo consistiu na gravação dos discursos dos 

representantes do Poder Público estadual e municipal. As gravações foram realizadas no dia 

10 de novembro de 2017, data da inauguração do MN Salto São João, a fim de se 

identificar o posicionamento deles em relação à política pública implementada. 

Discursos gravados:  

 

a) Jonel Iurk – um dos primeiros idealizadores do atual MN; 

b) Luiz Tarcisio Mossato Pinto – Presidente do IAP; 

c) Ademar Traiano – Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná; 

d) Adelmo Luiz Klosowski – Prefeito Municipal;  

e) Beto Richa – Governador em 2018.  

 

Foram abordados 6 atores internos, com faixa etária entre 17 e 70 anos, moradores 

das comunidades do entorno da UC, variando entre estudantes, comerciantes e agricultores, 

a fim de se identificar seu posicionamento quanto à criação e implementação da UC.  
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Foram abordados também alunos do Colégio Estadual Cristo Rei, localizado na 

comunidade de Barra Bonita, a qual divide seu espaço físico com a Escola Municipal de 

Barra Bonita. Atualmente, segundo dados da Secretaria Estadual de Educação (2019), o 

colégio possui 13 turmas, totalizando 269 matrículas. Destes, 103 alunos frequentam o 

Ensino Fundamental, 78 o Ensino Médio, 77 alunos as atividades complementares 

(CELEM) e 11 alunos o atendimento especializado. A escolha por tal colégio justifica-se 

pelo fato de estar localizado em uma comunidade no entorno de uma Unidade de 

Conservação, o Monumento Natural do Salto São João, no qual se pretendeu analisar as 

ações de educação ambiental realizadas pela UCMN direcionados aos alunos dessa escola. 

Na primeira coleta de dados foram abordados 48 alunos, sendo que 15 cursavam o 

6º ano, 16 alunos do 7º ano e 17 alunos do 8º ano. 

A segunda etapa consistiu na coleta de dados um ano após o funcionamento do MN, 

na data de 26 de julho de 2019. A abordagem dos entrevistados foi pautada no seguinte 

questionamento: como a UCMN influenciou nas comunidades de Antonio Olinto e Barra 

Bonita após um ano da sua inauguração?  

As entrevistas foram realizadas com 5 transeuntes, os quais possuem como 

característica ser atores internos, ou seja, moradores da comunidade de Barra Bonita e 

Antonio Olinto, com 5 comerciantes locais e 3 colaboradores/pesquisadores da UCMN. 

Também foram abordados uma docente da escola Municipal de Barra Bonita e 56 

alunos, sendo 19 alunos da turma do 8º ano, 15 alunos do 7º ano e 22 alunos do 6º ano.  

O perímetro de coleta de dados foi dividido em duas estradas da comunidade. A 

primeira é a estrada principal da Barra Bonita e a segunda é a estrada que liga Barra Bonita 

ao MN, entrando pela comunidade de Antonio Olinto. O primeiro perímetro compreende a 

estrada principal da comunidade de Barra Bonita, tendo como ponto de partida o mata-

burro (Ponto A), finalizando na Igreja Ucraniana de Barra Bonita (Ponto B), 

compreendendo aproximadamente 2,5km.  

O segundo perímetro inicia-se com a saída da estrada principal do perímetro 1 

(Ponto C), a qual se direciona para a UCMN, ou seja, a comunidade de Antonio Olinto, 

tendo como ponto final a própria UC (Ponto D), cerca de 11km do ponto C.  

As entrevistas foram gravadas e, posteriormente, analisadas e pontuadas dentro do 

contexto da presente pesquisa. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO E ENTORNO  

 

O Monumento Natural Salto São João, criado em 23 de dezembro de 2010, 

mediante Decreto n. 9.108/2010, situa-se na Linha Antonio Olinto, no município de 

Prudentópolis, às margens do Rio São João e próximo à comunidade Faxinal Barra Bonita.  

O município está localizado a 207 km da capital do Estado, Curitiba, tendo acesso 

pelas BR 373 e 277, estando em uma rota estratégica do turismo, na Região Centro-Sul do 

Paraná, tendo como municípios limítrofes Guarapuava, Turvo, Cândido de Abreu, Ivaí, 

Guamiranga, Imbituva, Irati e Inácio Martins (Figura 3).  

  

Figura 3 – Localização do Município de Prudentópolis 
Fonte: Maganhotto et al. (2018). 
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O Município possui uma área de 2.242,466 km² e uma população de 48.792 

habitantes, com cerca de 60% da sua população vivendo na zona rural. Sua base econômica 

é agrária, com destaque para produtos, como feijão, milho e soja na agricultura e 

galináceos, bovinos e suínos na pecuária (IPARDES, 2019).  

Prudentópolis situa-se na região paranaense denominada Terra dos Pinheirais, a qual 

é definida por Paraná Turismo (2014):  

 
Localizada no centro-sul do Paraná, a região surpreende por sua condição 
privilegiada, com densas florestas de araucária, clima temperado, rios 
caudalosos e cultura rica e diversificada. Possui paisagens únicas e 
geografia acidentada, que formam cachoeiras gigantes, com destaque para 
as de Prudentópolis e União da Vitória, com suas rotas que possibilitam 
caminhadas, canoagem, rapel e cachoeirismo. 

 
O município é rico em recursos hídricos e em seu território nasce o segundo maior 

rio em extensão do Paraná, o Rio Ivaí, o qual nasce no encontro do rio dos Patos com o rio 

São João (PARANÁ, 2010). A Figura 4 apresenta os atrativos turísticos do município. 

 

 
Figura 4 – Posição geográfica do Município de Prudentópolis e seus atrativos turísticos 

Fonte: Maganhotto et al. (2018). 
 

O município foi colonizado no final do século XIX, inicialmente, por imigrantes 

ucranianos. Imigrantes de outras nacionalidades também se estabeleceram na região e 

foram importantes para o processo de colonização do município, entre eles destacam-se os 

poloneses, alemães e italianos (PARANA, 2018).  
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Sua zona rural divide-se em diversas comunidades, como as localidades de Barra 

Bonita e Antonio Olinto e, nesta última, está localizado o Monumento Natural Salto São 

João, objeto do presente estudo. 

O município de Prudentópolis tem vivenciado o desenvolvimento do turismo nos 

últimos anos. Suas comunidades interioranas conservam características culturais próprias, 

como o sistema Faxinal, sendo reconhecido pelo turismo de aventura, rural, religioso e 

ecoturismo, com potencial de explorar outros tipos de atividades relacionadas. Com a 

criação do Monumento Natural São João, surgiram novas possibilidades de uso da área para 

o desenvolvimento regional.  

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE MONUMENTO NATURAL SALTO SÃO 

JOÃO 

 

O Monumento Natural (MN) é uma das categorias descritas no SNUC, sendo 

caracterizado no seu Art. 12 (BRASIL, 2011) como uma UC que possui como objetivo 

preservar a integridade de um elemento natural único, de extrema raridade ou beleza 

cênica, como, por exemplo, uma cachoeira, uma rocha ou um cânion, sendo proibida a 

modificação dos aspectos naturais por intervenção humana.  

O SNUC estabelece em seu artigo 4º os objetivos da criação das UCs e entre eles 

está favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a recreação em 

contato com a natureza e o turismo ecológico.  

Nesse sentido, o MN possui entre os seus vários objetivos o destaque de ser 

influenciador do potencial turístico da comunidade em que está inserida, devido à sua 

característica principal de ser sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica 

(BRASIL, 2011).  

O objeto de estudo MN Salto São João (Figuras 5, 6 e 7) possui um espaço de 15 

alqueires, os quais estão localizados em uma rota turística e agrícola, a 25 km da sede do 

município de Prudentópolis. 
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 Figura 5 – Salto São João visto de frente 
Fonte: Prefeitura Municipal de 

Prudentópolis. 

Figura 6 – Salto São João – vista lateral 
Fonte: Prefeitura Municipal de Prudentópolis. 

 
 
 

     Figura 7 – Salto São João – vista do alto 
Fonte: Prefeitura Municipal de Prudentópolis. 

 
 

A seguir será apresentada a estrutura atual do MN Salto São João.  

 

a) Estacionamento que comporta 54 veículos e 4 ônibus (Figuras 8 e 9); 

b) Estacionamento com acessibilidade; 

c) Centro de visitantes com 453 m², com 4 banheiros femininos e 4 banheiros 

masculinos, 2 banheiros com acessibilidade, fraldário, lanchonete, espaço para 

comércio, área de artesanato e anfiteatro (Figuras 10 a 14) 

d) Casa da guarda (Figura 15);  

e) 2 trilhas de acesso para os mirantes (Figuras 16 a 22). 

 

Atualmente, o MN oferece aos visitantes informações iniciais por meio de um vídeo 

institucional de como proceder ao realizarem uma trilha, informando que não pode ser 

jogado lixo ou se alimentarem nesses locais. Também há orientação para não fumarem 

durante o passeio. 
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 Figura 8 – Estacionamento no MN 
 Salto São João 

Fonte: Prefeitura Municipal de Prudentópolis. 
 

 
Figura 9 – Visão externa lateral do Centro de 

Visitantes  
Fonte: Prefeitura Municipal de Prudentópolis. 

 

 Figura 10 – Visão externa aérea do Centro de 
Visitantes  

Fonte: Prefeitura Municipal de Prudentópolis. 
 

 
Figura 11 – Visão externa frontal do Centro de 

Visitantes  
Fonte: Prefeitura Municipal de Prudentópolis. 

 

 
Figura 12 – Espaço interno do Centro de Visitantes  

Fonte: Prefeitura Municipal de Prudentópolis. 
 

 
Figura 13 – Espaço interno do Centro de Visitantes 

Fonte: Prefeitura Municipal de Prudentópolis. 
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Figura 14 – Miniauditório Centro de Visitantes 

Fonte: Prefeitura Municipal de Prudentópolis. 
 

 
Figura 15 – Casa da guarda e pesquisadores 

Fonte: Prefeitura Municipal de Prudentópolis. 
 

 
Figura 16 – Trilha de acesso ao primeiro mirante 

Fonte: Prefeitura Municipal de Prudentópolis. 
 

 
Figura 17 – Trilha de acesso ao primeiro mirante 

Fonte: Prefeitura Municipal de Prudentópolis. 
 

 
Figura 18 – Vista do primeiro mirante 

Fonte: Prefeitura Municipal de Prudentópolis. 

 
Figura 19 – Trilha de acesso ao segundo 

mirante  
Fonte: Prefeitura Municipal de Prudentópolis. 
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Figura 20 – Trilha de acesso ao segundo 

mirante  
Fonte: Prefeitura Municipal de Prudentópolis.. 

 
 

 
Figura 21 – Vista do segundo mirante  

Fonte: Prefeitura Municipal de Prudentópolis 
 

 
Figura 22 – Vista do segundo mirante  

Fonte: Prefeitura Municipal de Prudentópolis. 

 

  
  

4.2 AS COMUNIDADES DE BARRA BONITA E ANTONIO OLINTO  

 

A comunidade de Linha Antonio Olinto está localizada a 22 km da sede do 

município, entre as Linhas Barra Bonita e Barra Vermelha e em seu território situa-se o 

Monumento Natural do Salto São João. Caracteriza-se por possuir tanto propriedades de 

pequenos produtores rurais, que praticam a agricultura familiar, quanto grandes produtores, 

proprietários de grandes áreas de cultivo.  

O Faxinal de Barra Bonita, regulamentado pela Resolução n. 77/97, da Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Sema) localiza-se a 20 km da sede do 

município; sua área é de 3.830 hectares, sendo 3.630 hectares destinados ao criadouro 

comunitário. É importante salientar que a comunidade de Barra Bonita possui em seu 

território tanto pequenos quanto grandes produtores rurais.  
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Os pequenos produtores estão localizados na área do criadouro comunitário, 

dedicando-se à agricultura, criação de animais, produção de morango e extração de erva-

mate como fontes de renda.  

 

 

Figura 23 – Localização do MN Salto São João via acesso principal 
Fonte: Google Maps. 

 

 

Figura 24 – Localização das comunidades de Barra Bonita, Antonio Olinto 
Fonte: Google Maps. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Buscando facilitar o entendimento e uma melhor compreensão por parte do leitor, 

optou-se por dividir os resultados e discussões em subcapítulos. Esses subcapítulos são:  

5.1 Análise comparativa da previsão legal contida na SNUC e a realidade 

ocorrida na criação do MN Salto São João 

5.2 Apresentação do posicionamento dos gestores públicos e da comunidade 

quanto à criação e implementação do MN Salto São João antes do seu funcionamento 

5.3 A influência trazida pelo MN Salto São João para a comunidade de Antonio 

Olinto e Barra Bonita um ano após a sua inauguração. 

 

5.1 ANÁLISE COMPARATIVA DA PREVISÃO LEGAL CONTIDA NA SNUC E A 

REALIDADE OCORRIDA NA CRIAÇÃO DO MN SALTO SÃO JOÃO 

 

Com o estudo da SNUC foram selecionados os artigos da legislação que 

caracterizam e determinam a criação, implantação e gestão de uma UCMN. Após essas 

informações, foram coletados documentos para que pudesse ser feita uma análise das 

prerrogativas do SNUC e a realidade ocorrida na implementação dessa política pública 

ambiental. O lapso temporal dos dados coletados foi do ano de 2010 até o mês de 

novembro de 2018.  

Segundo o SNUC, artigo 22, as UCs são criadas por ato do poder público (federal, 

estadual ou municipal) após a realização de estudos técnicos e consulta pública que 

permitam identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade.  

Os atos do poder público podem ser formalizados por meio de Lei, a qual é uma 

espécie normativa que consta no Art. 59 da Constituição Federal, sendo de uso exclusivo do 

Poder Legislativo, ou por meio de Decreto, que é regulamentado pelo Art. 84, IV da 

Constituição Federal, sendo privativo dos chefes do Poder Executivo. O poder de 

regulamentar é a prerrogativa conferida à administração pública de ditar atos gerais para 

complementar as leis e possibilitar sua efetiva aplicação.  

O MN Salto São João foi constituído por meio do Decreto Estadual n. 9.108/2010. 

Com a pesquisa documental, percebe-se que Prudentópolis, além do MN Salto São João, 

possui mais 3 Monumentos Naturais Municipais, constituídos em Lei, sendo estes: MN 

Salto São Francisco, pela Lei Municipal 1.467/2005; MN Barra Grande, pela Lei Municipal 

1.464/2005 e o MN Salto São Sebastião, pela Lei Municipal 1.463/2005. 
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O primeiro estudo realizado na região do MN Salto São João, pela Prefeitura 

Municipal em 2007, denominada Justificativa Técnico-Cientifica, tinha como objetivo 

constituir uma Unidade de Conservação na categoria APA.  

Neste estudo consta que, tendo em vista a necessidade de se proteger remanescentes 

de Floresta de Mata das Araucárias e de porções de faxinais do município de Prudentópolis, 

o Poder Legislativo e Executivo propunha a criação da UC de Uso Sustentável APA do Rio 

São João, localizada na região de Barra Bonita, interior do município, com uma área de 

2.147,79 ha. Entretanto, esse primeiro projeto não foi dado seguimento.  

Em um segundo estudo, de março de 2010, destaca-se o potencial do ecoturismo e a 

necessidade de se proteger a biodiversidade local, propondo a criação de uma UC categoria 

Parque Municipal do Rio São João, com a proposta de uma área total de 46,53 hectares.  

Neste estudo, citaram-se algumas atividades que poderiam ser realizadas ao longo 

do Rio São João, como rafting, boia-cross, arvorismo, rapel, passeios de barco e canoagem, 

criação de mirante para o cânion e a visitação do Recanto Cassiano.  

Apresentavam-se mais definidas questões estruturais, como a intenção da instalação 

de um Centro de Visitantes, com 185m² e dois mirantes. O projeto, porém, não foi 

desenvolvido.  

Em 23 de dezembro de 2010, foi publicada no Diário Oficial, por meio de um 

Decreto Estadual 9.108/2010, a criação do Monumento Natural do Salto São João. Para 

tanto, ocorreu a desapropriação de terras por meio do Decreto Estadual n. 9.107/2010 de 

uma área aproximada de 33,88 hectares.  

Ocorreram também doações de terras por parte da Prefeitura Municipal, pelas Leis 

Municipais n. 1.966/2012, n. 1.974/2012, n. 2.109/2014.  

Essas ações estão em consonância com o previsto no Artigo 12 do SNUC, o qual faz 

referência à questão das desapropriações, relatando que o Monumento Natural pode ser 

constituído por áreas particulares, desde que seja possível compatibilizar os objetivos da 

UC com a utilização da terra e dos recursos naturais pelos proprietários. E, havendo 

incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades privadas, ou não havendo 

aquiescência do proprietário às condições propostas, a área deve ser desapropriada, de 

acordo com o que dispõe a lei (BRASIL, 2011).  

Assim, a Secretaria do Turismo e a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos do Estado do Paraná, em conjunto com a Eco Paraná elaboraram o documento 

Estruturação Turística Monumento Natural Salto São João, o qual descreve a proposta de 
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estruturação turística a ser realizada entre os anos de 2011 a 2012 na região do mesmo, 

contendo a proposta de arquitetura e uso turístico do espaço do MN.  

O Decreto Estadual n. 9.108/2010 (PARANA, 2018), em seu artigo 2º, descreve o 

objetivo da criação do MN:  

 
O Monumento Natural Salto São João tem por objetivo geral preservar 
sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica, e como 
objetivo específico a proteção integral do remanescente de Floresta 
Ombrófila Mista ou Florestas com Araucária, a flora e a fauna, os 
recursos hídricos, em especial a cachoeira e os paredões e demais recursos 
ambientais protegidos e seu entorno. (PARANA, 2018). 

 

Este artigo está em conformidade com os princípios constitucionais ambientais da 

educação ambiental, função socioambiental da propriedade e do desenvolvimento 

sustentável. Além disso, esse objetivo é evidenciado dentro da estrutura do MN (Figura 25), 

em uma placa exposta no interior do Centro de Visitantes.  

 
Figura 25 – Imagem de informação interna existente no centro de visitante MN Salto São João 

Fonte: Prefeitura Municipal de Prudentópolis. 
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Com a evolução desses estudos consegue-se observar que a opção que mais se 

enquadrou com a categorização do SNUC em relação às unidades de conservação é a do 

Monumento Natural, uma vez que possui como características abranger um sítio natural 

raro, singular e de grande beleza cênica, como é o caso do Salto São João, estando de 

acordo com as previsões legais dos artigos 2º, 7º, 8º e 12º da Lei n. 9.985/2000. 

A gestão das UCs é de responsabilidade do órgão ambiental da respectiva esfera de 

criação, podendo ser geridas também por organizações da sociedade civil de interesse 

público, com objetivos afim aos da unidade, por meio de um instrumento firmado com o 

órgão responsável por sua gestão, conforme descrito nos Art. 6º e 30º do SNUC. 

No caso do MN Salto São João, a responsabilidade da gestão é do IAP, conforme o 

Decreto n. 9.108/2010, Art. 3º. Em seu parágrafo único autoriza o Instituto a celebrar 

convênios, acordos, ajustes e outras parcerias legais e gestão compartilhada com órgãos 

públicos e instituições privadas. Assim, no objeto de estudo, a gestão é compartilhada entre 

IAP e Prefeitura Municipal de Prudentópolis.  

O Art. 2º da SNUC, em seu parágrafo XVIII, estabelece a obrigatoriedade da zona 

de amortecimento no entorno das unidades de conservação, onde as atividades humanas 

estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos 

negativos sobre elas.  

No caso do MN Salto São João, o próprio Decreto da sua criação, em seu Art. 4º, 

estabelece a zona de amortecimento como sendo de 500m a partir dos seus limites. 

Também o Art. 4º, do presente Decreto, determina a elaboração do Plano de Manejo 

em um prazo de 5 anos a contar da data da publicação, já que este abrange a zona de 

amortecimento e os corredores ecológicos, incluindo medidas com o fim de promover sua 

integração à vida econômica social das comunidades vizinhas, estando em conformidade 

com o Art. 27, §1º, da SNUC (BRASIL, 2018).  

O Plano de Manejo é um documento técnico no qual, com fundamento nos objetivos 

gerais de uma Unidade de Conservação, são estabelecidos o seu zoneamento e as normas 

que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais. 

 Neste, ocorre a elaboração e compreensão do conjunto de ações necessárias para a 

gestão e uso sustentável dos recursos naturais em qualquer atividade no interior e em áreas 

do entorno dela, de modo a conciliar de maneira adequada e em espaços apropriados os 

diferentes tipos de usos com a conservação da biodiversidade.  

Ao se estudar o Art. 27 do SNUC, nota-se a importância do Plano de Manejo para 

incluir medidas que promovam a integração da UC à vida econômica e social das 
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comunidades vizinhas. No caso do MN Salto São João, constatou-se que, até novembro de 

2018, não existia um Plano de Manejo, e na data de 1 de novembro de 2018, foi aberto o 

edital de licitação no site do Instituto Ambiental do Paraná, sendo o resultado divulgado em 

4 de dezembro de 2018, com a empresa Detzel Consultores Associados, sendo a ganhadora 

da licitação.  

Atualmente, o Plano de Manejo encontra-se em fase de estruturação. Conforme 

observado na página oficial da empresa na rede social Facebook, o trabalho está sendo 

realizado sob supervisão do IAP, com a colaboração da Prefeitura Municipal de 

Prudentópolis, por meio da equipe da Secretaria de Turismo do Município e da Equipe da 

UC (Figuras 26 e 27).  

 

 
Figura 26 – Equipe da empresa responsável pela 

elaboração do Plano de Manejo 

Fonte: Facebook. 

Figura 27 – Equipe da empresa responsável pela 

elaboração do Plano de Manejo 

Fonte: Facebook. 

 

A SNUC, em seu Art. 22, em seus parágrafos 2º e 3º, estabelece que: 

 
§ 2° A criação de uma Unidade de Conservação deve ser precedida de 
estudos técnicos e de consulta pública que permitam identificar a 
localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade, 
conforme se dispuser em regulamento.  
§ 3º No processo de consulta de que trata o § 2º, o Poder Público é 
obrigado a fornecer informações adequadas e inteligíveis à população 
local e a outras partes interessadas.  

 

Conforme citado anteriormente, há registro de estudos que antecederam a criação do 

MN Salto São João. O SNUC e os estudos técnicos recomendam a consulta coletiva da 

comunidade, porém, não foram fornecidos documentos comprobatórios, como ata ou outros 

registros da ocorrência dessas consultas. Tanto os atores sociais da Gestão Pública quanto 
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da comunidade desconhecem a realização de consulta pública antes da criação normativa 

do objeto de estudo.  

O Art. 29 da SNUC determina que cada unidade de conservação do grupo de 

Proteção Integral disporá de um Conselho Consultivo. Por meio das pesquisas documentais 

e observações não foi identificada a constituição do Conselho. Salienta-se a importância da 

consulta pública no processo de criação das Unidades de Conservação e a instituição de 

uma instância de discussão e debates na sua rotina administrativa.  

A Secretaria de Turismo informalmente relatou que o Plano de Manejo se encontra 

em fase de elaboração e com este seria constituído um Conselho Consultivo. Com essa 

análise é necessário reforçar os seguintes aspectos, em razão da falta de Conselho 

Consultivo:  

 

1. Os Conselhos Consultivos são instâncias de discussão e suporte à tomada de 

decisões na gestão de unidades de conservação, instituídos por Lei específica e 

coordenados pelas organizações gestoras dessas áreas. Sua inexistência pode 

ocasionar dificuldades na comunicação com a comunidade, bem como influenciar 

diretamente nos resultados do desenvolvimento local.  

2. Segundo Faria (2004), a gestão de Unidades de Conservação deve ser equilibrada a 

coordenação dos componentes técnicos e operacionais (recursos humanos, 

materiais, financeiros) e os diversos atores sociais que incidem sobre o 

desenvolvimento da área, de maneira tal a obter-se a eficácia requerida para se 

lograr os objetivos para os quais a unidade foi criada e a manutenção da 

produtividade dos ecossistemas abrangidos.  

 

Nesse contexto, entende-se que a existência ou ausência desses fatores, e a forma 

como eles são utilizados ou aproveitados, na questão tempo e espaço, são determinantes 

para uma gestão eficaz. A importância dos Conselhos Consultivos vem descrita no artigo 

20 do Decreto n. 4.340, de 22 de agosto de 2002 (BRASIL, 2018):  

  

I. Elaborar o seu regimento interno, no prazo de noventa dias, 
contados da sua instalação; 

II. Acompanhar a elaboração, implementação e revisão do Plano de 
Manejo da unidade de conservação, quando couber, garantindo o 
seu caráter participativo; 
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III. Buscar a integração da unidade de conservação com as demais 
unidades e espaços territoriais especialmente protegidos e com o 
seu entorno; 

IV. Esforçar-se para compatibilizar os interesses dos diversos 
segmentos sociais relacionados com a unidade;  

V. Avaliar o orçamento da unidade e o relatório financeiro anual 
elaborado pelo órgão executor em relação aos objetivos da 
unidade de conservação;  

VI. Opinar, no caso de Conselho Consultivo, ou ratificar, no caso de 
conselho deliberativo, a contratação e os dispositivos do termo de 
parceria com OSCIP2 na hipótese de gestão compartilhada da 
unidade;  

VII. Acompanhar a gestão por OSCIP e recomendar a rescisão do 
termo de parceria, quando constatada irregularidade; 

VIII. Manifestar-se sobre obra ou atividade potencialmente causadora 
de impacto na unidade de conservação, em sua zona de 
amortecimento, mosaicos ou corredores ecológicos;  

IX. Propor diretrizes e ações para compatibilizar, integrar e otimizar a 
relação com a população do entorno ou do interior da unidade, 
conforme o caso.  

 

Observa-se que a ausência do Conselho fragiliza a gestão compartilhada da unidade, 

pois as ações fiscalizadoras da gestão, o envolvimento de atores sociais externos e internos, 

em especial, os internos, visam uma cooperação mais acentuada em prol dos objetivos 

previstos em lei.  

Quintas (2006) define que as pessoas não nascem participativas, como nascem 

respirando. Ser participativo não é uma conduta social automática dos indivíduos. É algo 

que se aprende somente na prática e sob certas condições, sendo necessário mobilizar um 

conjunto de recursos materiais e cognitivos de organização. Por isso, o direito à informação 

é fundamental no contexto das UCs.  

De acordo com Drumond (2002, p. 9), as UCs devem funcionar como articuladoras 

e catalisadoras de um processo de desenvolvimento rural que integre os serviços sociais e 

ambientais por meio do fortalecimento comunitário e da difusão da informação.  

Normativamente, o Monumento Natural Salto São João está parcialmente em 

conformidade com os critérios e normas ditados no SNUC, sendo uma Unidade de 

Conservação formada por seu espaço territorial e seus recursos ambientais, com 

características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo poder público. Percebe-se 

que a implementação do MN Salto São João não dependeu apenas da criação normativa, do 

sistema natural, ou dos gestores responsáveis, mas de um planejamento em longo prazo, 

financiamento de recursos e negociação entre os atores envolvidos, como órgãos das 

esferas estadual e municipal. 
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Os objetivos de conservação e preservação de sítios naturais raros, singulares ou de 

grande beleza cênica, estão fazendo parte do discurso público administrativo, como 

também nas documentações analisadas, os quais trazem limites definidos, sob regime 

especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção, 

compreendendo a preservação, a manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a 

recuperação do ambiente natural, para atingir o maior benefício em bases sustentáveis.  

Porém, a realidade da ausência do plano de Manejo e do Conselho Consultivo 

remete à insuficiência de informações aos atores externos e internos. A informação é uma 

prática a qual pode contribuir para a minimização de conflitos, sendo estes possivelmente 

relacionados à deficiente comunicação e articulação.  

Informações públicas nem sempre estão disponíveis às partes interessadas, 

chegando apenas a públicos específicos, ou ainda se apresentam de forma incompreensível 

para a maioria dos atores sociais envolvidos (BRASIL, 2015, p. 28). 

 

5.2 APRESENTAÇÃO DO POSICIONAMENTO DOS GESTORES PÚBLICOS E DA 

COMUNIDADE QUANTO À CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO MN SALTO 

SÃO JOÃO ANTES DO SEU FUNCIONAMENTO 

 

Os resultados a seguir foram coletados na inauguração do MN Salto São João, a 

qual ocorreu no dia 10 de novembro de 2017, com o evento iniciando-se às 9 horas da 

manhã.  

Por meio de gravação, foram coletados os discursos dos representantes do Poder 

Executivo Municipal e Estadual, nas figuras do Prefeito Municipal Adelmo Luiz Klosowski 

e o então Governador, Beto Richa, o Poder Legislativo Estadual, representado pelo 

presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, Ademar Traiano, o Presidente 

do IAP, Luiz Tarcisio Mossato Pinto e Jonel Iurk, um dos primeiros idealizadores do atual 

MN.  

Também estavam presentes moradores de algumas comunidades do município de 

Prudentópolis, conforme exposto na Figura 28.  
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Figura 28 – Inauguração do Monumento Salto São João, em 10/11/2017 

Fonte: Prefeitura Municipal de Prudentópolis. 
 

Inicialmente destaca-se a fala de Jonel Iurk, um dos primeiros idealizadores da 

criação do MN, o qual afirmou:  

 
O interesse da proteção da área do MN teve início na década de 80. 
Naquela época eles já identificaram o potencial turístico do município, 
apontando que pelo menos 5 dos saltos possuíam um valor significativo 
no contexto turístico do Brasil, de beleza cênica incomparável podendo 
concorrer com qualquer outro produto turístico brasileiro. 

 

Percebe-se nele o entusiasmo e o orgulho no momento em que descreve que 

Prudentópolis possui um conjunto de belezas cênicas, ressaltando que mais do que 

quantidade, o município possui qualidade em seus recursos naturais. O mesmo relembra as 

dificuldades para a criação deste projeto, pois muitas das áreas do atual MN eram privadas:  

 
E você transformar isso em uma ação institucional municipal, estadual ou 
federal é muito complicado, pois depende de muitos fatores, como 
indenizações, entre outros. Naquela época foram feitos requerimentos e 
iniciados alguns processos. (IURK, 2017).  
 

Iurk enfatiza o quanto a UC pode influenciar no desenvolvimento do turismo na 

região, e que desde os primórdios foi realizada a divulgação de fotografias de saltos, 

citando a vida de pessoas interessadas no potencial turístico da região. Assim, ele lembra 

em seu discurso: 

Foi realizado também a divulgação de fotografias de saltos, vindo um 
fotografo da ParanaTur e fotografou todos os saltos, as quais foram 
divulgadas. Mais tarde veio a televisão filmar, revistas, mas sem uma 
organização em torno para receber o turista, apoiar o visitante e dar 
condições de fazer uma visitação qualitativa, seja lazer, seja por 
conhecimento da fauna e da flora da região. (IURK, 2017).  

 

Emotivo, Iurk engrandece em seu discurso que a inauguração do MN é um dia 

muito especial:  
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Hoje é um dia muito especial, porque nesta trajetória o IAP acabou 
assumindo a parte fundiária, e criou uma Unidade de Conservação. E hoje 
temos uma Unidade de Conservação Estadual. Essa unidade de 
conservação destina-se a valorizar os atributos cênicos, e agora com uma 
infraestrutura maravilhosa, que se compara a qualquer outro 
empreendimento turístico internacional. 

 

Luiz Tarcisio Mossato Pinto, na época presidente do IAP, em sua fala inicial, 

relembra a parceria e a importância da pessoa de Jonel Iurk. Salienta, que quando Iurk 

assumiu a secretaria do Estado do Meio Ambiente do Paraná, Mossato ocupava o cargo de 

presidente do IAP e, juntos, iniciaram o trabalho de desenvolver uma atividade na região de 

Prudentópolis.  

Na presente inauguração percebe-se, na fala de Luiz Tarcisio, o orgulho de ter 

participado do início deste projeto, e como ele mesmo descreve: 

 
[...] Uma área que era de uma empresa particular, a gente com muita 
conversa e discussão, conseguiu reverter isso e hoje se torna um dos 
melhores parques. Para mim, eu acho que é o melhor parque que o IAP 
está criando com estrutura hoje. 

   

Em seu discurso ainda afirmou que o Estado do Paraná criou desde 2011 até 2017 

mais de 10 mil hectares de áreas conservadas. Nesse momento, o seu discurso caminha 

como um desabafo em relação às críticas de cunho político, recebidas pela gestão do IAP, 

as quais questionam a sua produtividade com a elaboração e efetivação de políticas 

públicas ambientais. Nesse sentido, afirmou com a seguinte frase: 

 
Às vezes vem algumas pessoas criticar que a gente não faz nada pelo meio 
ambiente, tá aqui o exemplo! Essas pessoas que venham aqui e façam o 
que a gente fez. Porque nós temos sim a coragem de fazer, e a dignidade 
de trazer as pessoas para cá, a responsabilidade ambiental e jurídica do 
processo do meio ambiente no nosso Estado. 

 

Tarcisio Mossato Pinto ainda enfatizou que: 

 
Aqui vai ser um parque que vai ter a responsabilidade do Instituto 
Ambiental do Paraná, de cuidar da unidade de Conservação e o município 
da gestão de pessoas e educação ambiental. E daqui uns dias estamos 
trazendo mais de um milhão de reais para fazer a acessibilidade dentro 
deste parque. 

 

Analisando o primeiro discurso, de Jonel Iurk, percebe-se um ator externo que, em 

alguns momentos iniciais da história do MN, atuou como representante do poder público 

municipal e estadual. Na presente data da inauguração, ele considera o MN como uma 
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possibilidade de desenvolvimento econômico e ambiental para o município, especialmente 

com o aproveitamento da sua beleza cênica, com isso, ocorrendo a divulgação do município 

e potencializando o turismo na região. 

No segundo discurso, realizado pelo então Presidente do IAP, este menciona a 

estruturação da UC, considerando umas das melhores administradas pelo IAP, e o seu 

potencial turístico. Faz menção à gestão compartilhada entre IAP e município, e que esta 

unidade terá acessibilidade, responsabilidade ambiental e promoverá a educação ambiental. 

O mesmo utiliza o momento para enfatizar as realizações conquistadas pelo governo 

principalmente no setor ambiental.  

O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Ademar Luiz Traiano, iniciou o 

seu discurso com a frase: “O fato do ato inaugural”, salientando que é um marco que irá 

distinguir o Município de Prudentópolis no contexto da área turística de todo o Brasil. 

Lembra à população presente na inauguração que o município já era bem visitado pela sua 

riqueza que a natureza lhe deu, com seus quase 100 saltos (argumentando que essa 

informação foi dada pelo prefeito municipal em uma conversa), fazendo a população 

refletir com o seguinte questionamento:  

 
Imagine o que será a partir da inauguração do MN Salto São João, porque 
a infraestrutura que se oferece é de altíssima qualidade, e tenho a 
convicção absoluta que todos aqueles amantes da natureza de todo o 
Brasil, do mundo, que hoje prezam pela preservação do nosso meio 
ambiente haverão de vir para cá para conhecer e fazer o turismo nesta área 
tão importante que não gera poluição e que gera riqueza e renda da 
indústria sem chaminé. 

 

No decorrer do seu discurso engrandeceu a beleza do salto São João e a felicidade 

dos Deputados Estaduais, ali presentes, em poder contribuir com a administração pública 

municipal. Nesse momento, o seu discurso foi direcionado para comunicar o 

relacionamento político entre Estado e o Município de Prudentópolis, direcionando sua fala 

enfaticamente para os senhores e senhoras ali presentes, comunicando que:  

 
Senhores e Senhoras de Prudentópolis, jamais na história do município de 
Prudentópolis o município viveu com tanto valor liberado por um governo 
como está sendo pelo governador Beto Richa.  

 

Nesse momento, descreveu uma conquista liberada para a comunidade advinda da 

criação do MN Salto São João, da seguinte forma:  
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Hoje aqui, entre o Salto São João, na sua infraestrutura, o calçamento de 
pedra irregular na extensão de 15km com convênio assinado, mais um 
convênio que o Tarcísio vai liberar de 1 milhão pelo IAP, só aqui são 
quase 9 milhões de reais em verbas liberadas para o município de 
Prudentópolis.  

  

O deputado explica que isso somente acontece pela força política dos representantes 

do município e também lá na capital. Nesse momento, o Deputado encaminha o seu 

discurso para o final e, de forma incisiva, emite a seguinte ordem à população de 

Prudentópolis:  

 
Sejam gratos, população de Prudentópolis, ao nosso governador. Sem ele, 
nós não estaríamos vivendo este momento lindo. Sem ele nos não 
estaríamos compartilhando e convivendo de uma data memorável e 
histórica para esse município.  

 

Finalizando seu discurso, afirma que a presente inauguração é um marco para o 

desenvolvimento turístico da região e a proteção ambiental.  

Analisando o discurso do presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Ademar 

Luiz Traiano, constata-se que, em seu ponto de vista, o desenvolvimento por meio do 

turismo é algo real para a comunidade.  

Discursa que este pode ser um impulsionador do desenvolvimento, gerando riqueza 

e renda, porém não discute o modelo de exploração do turismo no município. Importante 

salientar que, pelos trechos apresentados nesta dissertação, dois foram os pontos 

enfatizados no discurso: a) a beleza natural do salto, que gera potencial turístico; b) as 

verbas advindas do estado. Também em seu discurso deixa clara a importância da parceria, 

cumplicidade das esferas administrativas, para que políticas públicas possam ser planejadas 

e efetivadas.  

O prefeito Adelmo Luiz Klosowski iniciou o seu discurso parafraseando a ex-

primeira dama dos EUA, Lady Bird Johnson, a qual se tornou conhecida pela luta em prol 

da preservação da natureza, com a seguinte frase: “O meio ambiente é onde todos nos 

encontramos, onde todos temos um interesse mútuo, é a única coisa que todos nós 

dividimos.”  

Nesse momento, o prefeito chamou a atenção das pessoas presentes que todos estão 

juntos reunidos pela causa e por causa do meio ambiente no mais sincero e mútuo interesse 

pela preservação e demonstração da mais pura e extraordinária beleza natural do município 

de Prudentópolis, e também para dividirmos essa exuberância com todas as pessoas.  
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Em seguida, ele afirmou que faz sentido a frase da ex-primeira dama dos EUA, e 

acrescenta que também faz sentido estar diante dos maiores expoentes do nosso Estado, 

remetendo-se à figura do Sr. Governador e demais representantes estaduais. O prefeito 

sugere uma quebra de protocolos em razão das formalidades que envolvem o momento 

histórico do município, enfatizando que é o momento de agradecer a estes sinceros amigos 

de Prudentópolis. De forma emotiva, olha para os representantes estaduais e diz:  

 
Os senhores acreditem que estão entrando para a história da nossa cidade. 
Desde o início os senhores lutaram pelo crescimento de nossa cidade pelo 
fortalecimento de nosso turismo e preservação da nossa exuberante 
natureza. Por isso eu digo de coração aberto a todos os senhores, que o dia 
de hoje é o prelúdio de uma nova Prudentópolis, uma Prudentópolis que 
não para de crescer, que respeita sua gente, e que se transforma a cada dia. 
Hoje agradecemos aos nossos amigos pela inauguração de uma das obras 
mais aguardadas por nossa população, o MN Salto São João, uma das 
mais completas obras em favor da natureza em nosso município e de 
nosso Estado.  

 

Em determinado momento do discurso, o prefeito afirmou a nossa responsabilidade 

perante Deus em preservar o que Ele nos deu, e que para conseguir essa realização não 

basta apenas as nossas ações, a administração pública municipal precisa de ajuda dos 

representantes estaduais.  

Nesse momento, enfatiza os futuros investimentos previstos na região, como a 

melhoria das trilhas, as quais darão total acessibilidade às pessoas especiais, chamando isso 

de inclusão. Destaca que estará licitando 15 km de pavimentação que contemplará o salto 

São João, o transporte escolar e o transporte agrícola. Finalizando seu discurso, afirma que 

essas ações são “respeito à natureza, respeito a nossa cidade, e respeito ao dinheiro 

público.” 

O governador em exercício, Beto Richa, trouxe para seu discurso a importância da 

etnia ucraniana, lembrando que visitou a Ucrânia, em 2011, enfatizando a beleza do país, na 

comemoração aos 100 anos de imigração, em Kiev. O governador diz que comemoramos 

em ter aqui no Paraná, nesta cidade, a maior comunidade ucraniana do Brasil, afirmando 

que:  

 
Graças a isso temos essa cidade desenvolvida, graças ao trabalho daqueles 
que vieram para cá, graças à preservação das suas tradições, aproveitando 
para agradecer ao grupo folclórico Vesselka pela apresentação.  

 

Após a exaltação à tradição ucraniana, o governador discursou que: 
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Nós estamos provando que é possível se conciliar desenvolvimento 
econômico, preservação do ambiente em que vivemos e inclusão social no 
estado do Paraná. E garantir o direito à propriedade em nosso estado. 
Aqui não admitimos anarquia, invasão de terras injustificadas, em terras 
produtivas, e aqui nós estamos respeitando a lei, respeitando a 
constituição, que é obrigação de todos os cidadãos, em especial dos 
governantes. 

 

Beto Richa se lembra da gestão do seu pai no governo do Estado e diz:  

 
Estamos aqui em Prudentópolis, nesta comunidade de Antonio Olinto. Me 
lembrava o Jonel Iurk que as primeiras ações aqui foram realizadas no 
governo Jose Richa, quando trouxe eletrificação para esta região em 
especial nesta comunidade e agora mais este grande avanço, além do 
Monumento Natural nós estamos garantindo recursos de 4 milhões de 
reais para o calçamento até esta comunidade, que vai incrementar ainda 
mais o turismo dar a oportunidade de mais pessoas poderem contemplar 
as belezas deste município que tem mais de 100 cachoeiras cadastradas. 
Aqui neste município nós temos as maiores riquezas naturais de todo o 
Paraná e uma das melhores do Brasil. 

  

O governador expressou sua felicidade em garantir essa conquista para o município 

e poder estar com todas as autoridades ali presentes. Reforçou a importância da parceria 

Estado e Município, em especial, citando a gestão municipal e sua equipe de trabalho. Ao 

final do seu discurso, salientou que a região do MN irá se beneficiar de uma estrutura que 

permite a preservação do meio ambiente, a educação ambiental aos mais jovens, e a 

geração de emprego e renda à população.  

O discurso dos atores externos, os quais foram representados pela administração 

pública estadual e municipal, enfatizam que a política pública ambiental implantada com a 

criação UCMN Salto São João traz o turismo como impulsionador de desenvolvimento 

econômico, social e ambiental para as comunidades. Com o incentivo do turismo acreditam 

que as comunidades podem vir a utilizar de novas possibilidades de trabalho e, assim, o 

turismo pode ser entendido e considerado como uma forma de valorar as competências da 

população local, de geração de emprego e renda, de preservação e recuperação ambiental e 

sendo um caminho para o crescimento econômico.  

Percebe-se na fala do Prefeito Adelmo Luiz Klosowski, um dos poucos momentos 

em que se expressou a importância da participação da comunidade no processo de criação e 

implementação da UCMN Salto São João, na seguinte frase: “O meio ambiente é onde 

todos nos encontramos, onde todos temos um interesse mútuo, é a única coisa que todos 

nós dividimos.” Nota-se a importância do equilíbrio entre a existência e participação dos 
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atores externos e internos para o sucesso do bem comum. Entretanto, apesar de existir um 

contexto ambiental muito mais expressivo que os demais, pela citação recorrente nos 

discursos da exploração do turismo, a preservação ambiental não é vista como prioridade, e 

sim torna-se possível no atual modelo econômico da sociedade, porque proporciona a 

possibilidade de exploração turística.  

Esse entendimento relaciona-se com o que foi descrito no subcapítulo 2.1, o qual 

descreve basicamente que existe a necessidade de desenvolvimento econômico e 

concomitantemente desenvolvimento social, ambiental, entre outros. A preservação deve 

ser economicamente viável e de retorno direto e perceptível aos afetados ou envolvidos.  

Um exemplo disso são os outros Monumentos Naturais em Prudentópolis, criados 

por meio de Leis Municipais, o que lhes garante a proteção, porém não é uma iniciativa de 

outra esfera governamental da qual seja possível cobrar recursos.  

A criação do Monumento Natural do Salto São João, via decreto estadual, está 

associada à garantia de recursos financeiros para desenvolvimento das obras de 

infraestrutura. O turismo requer a participação do poder público na garantia dessas obras. 

Além disso, a forma de negociação do processo de implantação parece deixar implícita esta 

negociação por verbas, o que se apresenta como uma alternativa ao desenvolvimento.  

Ao desenvolver projetos associados ao Turismo, a comunidade seria qualificada e 

influenciada a despertar o espírito empreendedor de forma objetiva e alinhada a princípios 

da sustentabilidade, incentivar o desenvolvimento de novos negócios associados à 

hospitalidade, trabalhar cadeias produtivas, apoiar na organização e no fortalecimento da 

governança local do turismo. Mas existem muitas outras, as quais deverão ser debatidas e 

construídas de forma participativa com os atores locais e externos. 

Na mesma data, dia da inauguração, foram entrevistados 6 atores internos que 

residem nas comunidades no entorno da UC. Em geral, os moradores das comunidades, 

quando abordados, não se sentiam confortáveis em falar sua opinião.  

Alguns moradores demonstraram que tinham informações referentes ao MN, outros 

demonstraram falta de informação em relação à criação e implementação da Unidade de 

Conservação.  

Saliente-se que os atores que colaboraram com as entrevistas pediram para não 

serem identificados, sendo o maior temor à exposição errônea de informações que 

pudessem comprometer sua vivência pacífica com a comunidade e agentes externos. Em 

respeito a todos os atores internos expõe-se apenas partes das informações coletadas, que 
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demonstram o seu posicionamento em relação à UCMN. Foram identificados como “Atores 

Sociais”.  

O primeiro Ator Social, identificado como “Ator Social 1”, é agricultor e diz que: 

 
Faz 35 anos que moramos aqui (Barra Vermelha5). Acho que para a 
comunidade vai ser um avanço muito grande, vai trazer o turismo e vai 
vim muita gente de fora, até de outros países, para nós é um avanço muito 
grande. Acho que vai melhorar as estradas, já que o governador entregou 
uma verba de 4 milhões assinada hoje, então acho que pra nos vai ser uma 
grande coisa, a estrada pra nós é tudo, até para os ônibus escolares, puxar 
os alunos até para escoar a produção da propriedade até na cidade, para 
nós é uma coisa muito boa. Adoramos o monumento.  

 

Já o segundo ator, denominado “Ator Social 2”, um senhor de aproximadamente 60 

anos, diz que:  

 
[...] a construção tá boa, todo mundo gostou. O Adelmo tá fazendo uma 
estrada daqui da Barra Vermelha até lá na Fazenda Velha. Eles vão 
cascalhar nossa estrada. Começaram, mas pararam. 

 

Com esses dois atores percebe-se que para a comunidade agrícola a melhoria das 

condições das estradas de terra na região seria um dos pontos positivos da criação e 

implementação do MN.  

O “Ator Social 3” é residente entre as comunidades de Anta Gorda e Barra Bonita, e 

sua residência fica a poucos quilômetros do MN. Em seu discurso afirma que a população 

apresenta uma divisão nas opiniões a respeito do MN, dizendo que: 

 
Uma parte gostou e outra não gostou. Eles acham que isso aqui não vai 
funcionar, 1 ano ou 2 tá abandonado de novo. Na parte de turista até que 
sim, mas nós achamos que isso não vai funcionar, já pra começar a trilha 
lá fizeram, guaicá, uva japão...qualquer um bate ali já quebrou, daqui a 
um ano tá tudo podre. Os palanquinhos, não vai ter cerca né. O que a 
gente ouve o povo falar é que daqui a um ano ou 2, vai ser um 
investimento jogado fora. Muitos falam ao invés de ter investido num 
hospital, ou talvez outra coisa né, foi dinheiro né. Por preservar vai. Mas 
que nem eles falam né, que eles vão cuidar...mas o povo não vai vir. O 
turismo vem uma vez por ano, o povo daqui não vai vir, o povo nasceu 
aqui e já conhece. A única coisa é a estrada para nós melhorou né. 
Melhorou, mas boa ainda não tá, ela tem calçamento né. Talvez um 
asfalto fizessem né. Calçamento acho que também não vai aprovar, tem 
muita baixada e verte água, se passar caminhão carregado ou carreta 
pesada com feijão, trigo, vai afundar. Tomara que funcione, mas quero ver 
[...] 

                                                           
5 Barra Vermelha é uma localidade na zona rural do município de Prudentópolis, vizinha às comunidades do 
objeto de estudo. 
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Percebe-se no discurso do Ator Social 3, um pessimismo em relação à forma como 

foi estruturada e implementada a UC, assim como ao desenvolvimento turístico local. 

Demonstra-se uma nítida falta de informação e compreensão em relação a todo o processo 

que envolve uma política pública, tanto de caráter ambiental quanto social. Pois ao 

argumentar que a verba destinada à UC poderia ser investida em hospitais, ou em outras 

necessidades, fica explícita a falta de informação, a qual deveria ser transmitida durante a 

Consulta Pública, ou por meio de um Conselho Consultivo.  

Os atores sociais 4 e 5, que estavam comercializando produtos locais, disseram que 

moravam perto e estudaram na Barra Bonita, e que acharam “bem interessante, bem legal, 

vai vir muita gente de fora. Ficou muito bonito.” Deixaram claro que estavam prestando 

serviço para um produtor da região e que algumas pessoas acreditam que o MN será bom, 

porém outros não. Eles não sabiam definir pontos positivos ou negativos.  

O “Ator Social 6” reside há 53 anos na comunidade e afirma que ela está se 

desenvolvendo. Diz que em razão de sua idade acredita que:  

 
Só se pros novos vai ficar melhor, pra vender alguma coisa. Eu tô achando 
que esses da cidade tão gostando, eles que vem de longe, ontem veio um 
casal de Arapongas [...] 

Continua suas afirmações, expressando o temor pela presença do IAP na região, 

dizendo que “Tomara que eles sejam felizes com isso. Acho que pode trazer, esse IAP, vai 

multar, ninguém vai poder cortar madeira, não vai poder.”  

Os atores sociais 4, 5 e 6 reafirmam a falta de informações a respeito da UC. Em 

especial, o ator social 6, o qual demonstra receio pela presença do IAP de forma contínua 

na comunidade. Na sua visão o IAP é um punidor e não um parceiro da comunidade. Com 

isso, percebe-se o início de um possível conflito, ocasionado pela falta de informação sobre 

a UC. 

Foram apenas seis atores sociais que desejaram manifestar suas opiniões 

formalmente. Nota-se com o discurso formal e informal coletados nesse dia que a 

comunidade está dividida e muitos não percebem ou não possuem o conhecimento do que 

seria uma UCMN e seus objetivos, os quais são assegurar, além de conservação dos 

ecossistemas e a biodiversidade, a geração de renda, emprego, desenvolvimento que 

propiciem uma efetiva melhora na qualidade de vida das populações que vivem em seu 

entorno. Porém, todos reconhecem que a infraestrutura criada beneficiará outras atividades 

econômicas (a agricultura) da região.  
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Além da falta de informação/conhecimento sobre as questões ambientais é possível 

notar que falta engajamento da população nas possibilidades de desenvolvimento turístico. 

Apesar de Prudentópolis ser reconhecido pelo potencial turístico, parece que a população 

não acredita no turismo por não reconhecer que o visitante poderia se interessar por algo 

que ele “tem todo dia”, nesse caso, a possibilidade de contemplação da natureza (do salto).  

Também não há visão empreendedora da comunidade local, o que dificulta a 

geração de riqueza a partir do turismo com a participação da comunidade local. 

Também não foi identificada uma participação da comunidade no processo de 

criação e implementação da UC. Pode-se dizer que a inauguração foi um dos primeiros 

momentos que ocorreu o encontro em grupo dos Atores Sociais internos e externos em um 

mesmo local e de forma registrada.  

Destaca-se que a criação da UCMN potencializou no meio interno da comunidade a 

perspectiva de melhora no acesso da região com a reestruturação das estradas. Assim, a 

comunidade almeja conquistar a qualidade de vida no transporte. Em especial, foi descrita a 

segurança do transporte escolar, a potencialização do escoamento da safra e a facilidade em 

se locomover em tempos chuvosos. Aparentemente, as primeiras percepções dos moradores 

das comunidades para justificar o desenvolvimento trazido pela UC é a melhoria das 

estradas.  

Nesse contexto, descreve-se que no dia da inauguração os atores sociais externos 

estavam com um discurso que envolvia o conhecimento em relação ao potencial da UCMN 

e sua colaboração para o desenvolvimento local, porém foi evidenciado o marketing 

político das liberações de verbas para o município, principalmente, para o calçamento da 

região.  

Já os atores internos estavam quase sem informações em relação ao que estava 

ocorrendo dentro de sua comunidade. Percebeu-se que eles despertaram seu entendimento 

de desenvolvimento baseado na divulgação de investimentos para a reestruturação das 

estradas da região. Na próxima seção analisam-se os acontecimentos no lapso temporal de 

um ano da inauguração da UCMN e qual a sua influência para as comunidades de Antonio 

Olinto e Barra Bonita.  
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5.3 A INFLUÊNCIA TRAZIDA PELO MN SALTO SÃO JOÃO PARA A 

COMUNIDADE DE ANTONIO OLINTO E BARRA BONITA UM ANO APÓS A 

SUA INAUGURAÇÃO 

 

Com o objetivo de investigar a influência trazida pelo MN Salto São João às 

comunidades de Barra Bonita e Antonio Olinto, foram gravadas entrevistas um ano após a 

sua inauguração. Tais entrevistas foram realizadas com transeuntes no principal acesso ao 

MN, os quais possuíam como característica serem atores internos, ou seja, moradores das 

comunidades, buscando também a perspectiva dos comerciantes locais.  

O primeiro entrevistado foi denominado “Ator Social 1”, trata-se de um agricultor 

de aproximadamente 60 anos, o qual reside há mais de 30 anos na comunidade.  

Quando se iniciou a entrevista foi receptivo e demonstrou disposição em conversar. 

Ele relatou que não percebeu mudanças, pois está “velho”, e continua trabalhando com a 

lavoura, juntamente com seus filhos. Relatou que a estrada foi uma das melhorias, porém 

questiona: “se veio por causa do Monumento, eu não sei!”. Para ele, ocorreu o aumento do 

fluxo de pessoas na região e quando questionado se algum empreendimento surgiu nesse 

período, informou que havia ocorrido a abertura de uma oficina de motos e um Recanto 

chamado Passo Velho.  

Lembrou que logo após a inauguração, como de costume, levou alguns familiares 

para conhecerem o MN e, durante a visitação, foi abordado por um dos responsáveis pela 

UCMN. O funcionário informou que os visitantes deveriam sair até as 17  horas, caso 

contrário ficariam fechados dentro da unidade. Nesse momento, o entrevistado, usando um 

tom de orgulho e pertencimento à comunidade, disse:  

 
O que? Eu vou gatinhando embora. Eu passo por aquele arame e chego. 
Vocês acham que não conheço aqui? Eu conheço cada árvore, conheço 
mais do que vocês que trabalham aqui. Ficaram bem quietos e só olharam. 
Decerto pensaram esse velhinho está louco. Não sabem que moro aqui 
mais de 30 anos.  

 

O segundo entrevistado, “Ator Social 2”, era o proprietário de uma oficina de 

motos, o qual se mudou para a comunidade há um mês em busca de sossego. Afirmou que 

existe movimento, de várias pessoas visitando o UCMN, percebe isso pelo fluxo de pessoas 

em direção ao orquidário, o qual é visível da sua oficina. Disse também que nesse primeiro 

mês de trabalho atendeu em sua maioria pessoas da comunidade, porém ocorreram dois 
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atendimentos de turistas que trafegavam com motos na região. Finalizou a conversa 

dizendo que anseia que o seu comércio seja promissor.  

O terceiro entrevistado, “Ator Social 3”, é proprietária do orquidário (Figura 29), de 

família local. Na entrevista informa que já possuía o comércio antes da criação e 

implementação da UCMN, contando que o seu orquidário era frequentado por pessoas da 

própria comunidade e algumas da cidade de Prudentópolis. Porém, após a inauguração e 

com a pavimentação do calçamento, aumentou o fluxo de pessoas, principalmente, de 

turistas, e com isso ocorreu uma maior divulgação da sua atividade.  

 

Figura 29 – Vista externa do Orquidário 
Fonte: a autora.  

Figura 30 – Vista interna do Orquidário 
Fonte: a autora. 

 
O “Ator Social 3” salientou:  

 
Com tudo isso, colocando as placas de divulgação, as vendas dobraram. 
Melhorou bastante. E agora vem bastante pessoas de Prudentópolis e a 
maioria turista de Curitiba, São Paulo, das praias, vem gente de longe, que 
até eu fico surpresa.  

 

Quando foi perguntado se mais alguém da comunidade prosperou com a influência 

da criação do MN, citou o Passo Velho, local de lazer e camping. A entrevistada 

demonstrou ter consciência que o seu negócio é pequeno e que não está preparada para 

receber um número maior de pessoas. Acredita que está em desenvolvimento e disse que 

pretende crescer e bastante.  

O quarto entrevistado, “Ator Social 4”, proprietário de uma mercearia local, disse 

que a vinda do UCMN aumentou o fluxo de pessoas na região. Porém, para o seu comércio 

não alterou em nada, pois a maior parte dos turistas faz visitação até um quilômetro da área 

da sua localização.  

Ele acredita que para os turistas adentrarem por cerca de um quilômetro, após a 

entrada do MN, teria que ser com o objetivo de conhecer a igreja, ou seja, Turismo 
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Religioso. Nesse momento lembrou que só viu um ônibus de turistas do Rio de Janeiro, o 

qual errou a entrada do MN e chegou à sua mercearia para buscar informações.  

O entrevistado comentou que o povo da comunidade gostou do Monumento e mais 

ainda da pavimentação de calçamento, dizendo:  

 
O povo daqui, os colonos, quase nem fala do Monumento, fala mais do 
calçamento. Estão muito contentes, pois vai daqui até na cidade, a cidade 
ficou perto.  

 

Quando foi questionado referente aos residentes locais que visam empreender com o 

turismo, afirmou que ele mesmo estava disposto, porém necessitava que os turistas 

chegassem até o seu comércio.  

Nesse momento citou o orquidário, o Rancho Passo Velho e o Pesque Pague do Lis 

como empreendedores que visam um desenvolvimento econômico baseado no turismo.  

O quinto entrevistado, “Ator Social 5”, proprietário do recanto Passo Velho (Figura 

31), relatou que trabalhava com plantas medicinais e por meio de um convite realizado pela 

Secretaria do Turismo representou a comunidade em uma viagem para a Argentina, a qual 

tinha o objetivo de conhecer o Turismo Religioso. Durante a viagem entendeu o quanto a 

comunidade possuía um potencial turístico e, assim, iniciou os investimentos em seu 

terreno, o qual fica às margens do Rio São João, divisa com o MN. 

 

 

 
Figura 31 – Placa indicativa do acesso ao 

Passo Velho Camping 
Fonte: a autora. 

 

Figura 32 – Estrutura interna do Passo Velho 
Fonte: a autora. 
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Figura 33 – Área externa do Passo Velho 
Camping 

Fonte: a autora. 

 

  

Quando questionado se a UCMN havia influenciado a criação do empreendimento, 

afirmou dizendo: “sim, com certeza!”, pois por meio desse projeto de conhecer o Turismo 

Religioso, entendeu melhor o MN e o quanto ele poderia atrair pessoas para a sua visitação, 

e que só dependeria de si mesmo aproveitar essa oportunidade de geração de renda. 

Descreveu que visa organizar o Rancho Passo Velho da seguinte forma: Camping, 

lanchonete com porções e comidas típicas, fazer refeições para grupos de turistas, 

quiosques com churrasqueiras, passeio de barco, e banho de rio em um espaço setorizado 

com segurança.  

Ao descrever seus anseios com esse projeto deixou claro que para ocorrer 

empreendimentos com o turismo depende que as pessoas da comunidade comprem a ideia e 

busquem inovar, bem como apoiem e incentivem o governo Municipal, com divulgação e 

acessibilidade. Afirmou que o calçamento representou um marco para a comunidade, tanto 

para a agricultura quanto para o turismo.  

O entrevistado disse estar motivado com a nova possibilidade de faturamento, 

salientando que fazia apenas quatro meses que seu empreendimento estava aberto ao 

público, não estando em total funcionamento, porém esperava que até novembro de 2019 

estivesse com uma melhor estrutura de atendimento.  

O sexto entrevistado, “Ator Social 6”, era um colaborador do Floral Lis Viveiro 

(Figura 34). Disse que com a abertura do MN, aumentou a visitação nos canteiros em todo 

o terreno com o objetivo de ver o cultivo das plantas. Informou ainda que a visitação não é 

cobrada e, às vezes, acabam vendendo algumas mudas. 
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Figura 34 – Vista externa do Floral Lis Viveiro 

Fonte: a autora. 
 

O sétimo entrevistado, “Ator Social 7”, um jovem agricultor de aproximadamente 

23 anos, relatou que o movimento na comunidade aumentou, principalmente, nos finais de 

semana. Afirma que para quem vive da agricultura não houve mudanças com a criação e 

implementação da UCMN, a não ser a melhoria das estradas. Lembrou que durante a 

pavimentação da estrada foi alterada a posição de um mata-burro, o que gerou conflitos na 

comunidade. Explicou que a comunidade é faxinalense porém, somente três famílias vivem 

dessa forma. Com a construção da estrada de calçamento foi alterado o local das divisas do 

faxinal e, consequentemente, os animais invadiram os terrenos e as plantações vizinhas, 

ocasionando a morte de diversos animais.  

Após esse conflito, a Prefeitura Municipal reativou o mata-burro no lugar de 

costume, porém a comunidade ficou com 3 mata burros no lugar de 2, continuando, assim, 

a alteração dos limites do faxinal.  

O oitavo entrevistado, “Ator Social 8”, um jovem agricultor de 22 anos, disse que a 

comunidade está bastante movimentada, porém já estavam acostumados com o movimento 

de turistas na região. Afirmou que para ele a melhoria foi o calçamento, o qual facilitou a 

vida de todos, não sabendo se este teria alguma relação com a UCMN, pois outras 

comunidades também receberam essa melhoria. Citou os comércios que atendem o turismo 

da região, como a Pousada do Lis, Recanto Passo Velho, e o Orquidário, não demonstrando 

interesse em investir no turismo, pois, como ele mesmo disse, era agricultor.  

Os nono e décimo entrevistados foram duas turismólogas, denominadas “Ator 

Social 9” e “Ator Social 10”, as quais estavam prestando serviços para Detzel Consultores 

Associados, empresa responsável pelo Plano de Manejo. O “Ator Social 9”, quando 

questionado se a existência de uma UCMN poderia trazer desenvolvimento para a 

comunidade, respondeu que sim, pode trazer, porém depende das questões que são feitas. 

Em seguida afirmou que em sua opinião formal, a questão da comunidade querer a UC ou a 
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comunidade ser inserida nas decisões da UC são fatores que influenciam o seu sucesso, 

bem como o desenvolvimento da comunidade. Citou que muitas vezes as UCs são criadas 

de cima para baixo e assim criam um distanciamento com a comunidade.  

O “Ator Social 10” disse que morava na comunidade de Vila Velha, município de 

Ponta Grossa e trabalhava na gestão do Parque de Vila Velha até iniciar a concessão. 

Salientou que após muita luta a comunidade de Vila Velha foi inserida na gestão do Parque. 

Segundo a entrevistada, antes a comunidade não era vista e com a formação de uma 

associação, ela passou a ser participativa. Tanto que o comércio interno do Parque é de 

responsabilidade da comunidade e hoje a maioria dos condutores, guias, e até mesmo quem 

trabalha na manutenção é morador local. O “Ator Social 9” complementou, dizendo que o 

associativismo é muito importante, pois assim a comunidade se organiza e ganha força.  

O “Ator Social 9” expôs que uma das situações que está sendo divulgada é a 

acessibilidade no MN Salto São João até o Mirante 2 e isso é preocupante pois em razão do 

aclive, declive, questões técnicas, esta deve ser uma obra gigantesca. Porém afirma que o 

percurso até o Mirante 1 já é um percurso com acessibilidade e muito interessante para o 

cadeirante, de uma riqueza imensurável. Afirmou que o importante é a conciliação da 

gestão compartilhada entre Município e IAP, na qual deveria ser trabalhado o objetivo de 

usarem a mesma forma de comunicação e de gestão, assim facilitando a aproximação com a 

comunidade de forma mais assertiva.  

O entrevistado 11, denominado “Ator Social 11”, era uma das colaboradoras do 

MN, que prestava atendimento ao público. Disse que após um ano da inauguração vieram 

mais equipamentos para o MN, a trilha ficou mais larga e com pedriscos, além da melhor 

organização do horário de funcionamento. Apontou que algumas escolas e universidades 

realizaram visitações, porém não foram realizados estudos no local. Lembra que foi 

realizado um Curso de Formação de Condutores, o qual foi aberto à comunidade, 

comentando que um dos alunos do Curso e morador de Barra Bonita trabalha no MN. 

Quando questionado sobre o número de pessoas que passaram pelo MN, no período de um 

ano, disse que não possuía essa informação precisa, porém acreditava serem mais de 20 mil 

pessoas. Afirmou que existe um arquivo dos registros, porém não foram computados, 

apontando que a Unicentro, por meio da professora Elieti Fátima de Goveia e o aluno João 

Marcos do Amaral, realizou um estudo referente à visitação no local.  

Os entrevistados 12 e 13, “Ator Social 12” e “Ator Social 13”, eram moradores 

locais, e, quando questionados se o MN influenciou em algum desenvolvimento na 

comunidade, relataram que não. Segundo eles, a intenção da pavimentação antecedeu a 
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criação e implementação do MN. Segundo o “Ator Social 13”, não ocorreram mudanças na 

comunidade e o calçamento era algo que já estava planejado, uma vez que sabe de outras 

comunidades que também receberam o calçamento, como Jaciaba, Marcondes, Papanduva, 

Linha Ivaí. Logo, as obras de pavimentação executadas não estariam relacionadas com o 

MN.  

Ainda, evidenciam que no perímetro da pesquisa não ouviram falar sobre a 

realização de consulta pública, declarando-se serem figuras participativas na comunidade, e 

com certeza participariam e saberiam se tivesse ocorrido. Nesse sentido, o “Ator Social 12” 

disse: 

 
O negócio é o seguinte, se fazem algo no Monumento não divulgam. A 
comunidade não interage com absolutamente nada. Quem quer vir e ser 
enfrentado, pois existe o enfrentamento da comunidade. Então preferem 
fazer as ações locais deles bem quietinhos se é que fazem alguma coisa 
para resultar em algum trabalho. Mas eles não envolvem a comunidade 
em nada, não vem convidar a gente para nada. Nada, nada, nada. 

 

O “Ator Social 14”, docente da Escola Municipal de Barra Bonita, relatou que o 

município proporcionou uma visitação para as crianças do Ensino Fundamental de 1ª a 4ª 

série, porém ocorreu uma visitação com finalidade turística, ficando a responsabilidade da 

educação ambiental a cargo dos docentes. A professora demonstrou a sensação de não 

acolhimento por parte dos colaboradores do MN. Comentou que ao chegar à unidade, não 

receberam informações e acompanhamento nas trilhas. Ela usou a seguinte frase: 

 
Ficou claro que o Monumento e a escola eram coisas distintas, e uma não 
estava relacionada à outra. Parecia que nós não fazíamos parte do 
Monumento.  

 

De acordo com o “Ator Social 14”, as ações de educação ambiental nas localidades 

de entorno do Monumento Natural do Salto São João vêm sendo desenvolvidas lentamente, 

vinculadas ao ensino formal, fazendo parte das disciplinas estudadas na escola. Esta tem 

promovido algumas atividades de conscientização, como visitas ao MN de forma gradual, 

com o objetivo de atingir todas as turmas do Ensino Fundamental até o final do ano de 

2019 e com a disseminação de conteúdos que tratam das questões ambientais. Porém, a 

UCMN não tem realizado ações pontuais de educação ambiental. 

Ao abordar os alunos, estes foram questionados quanto ao que já ouviram falar 

sobre o MN entre os moradores da comunidade. Citaram que a maioria da comunidade se 

posiciona de forma positiva, em ambas as coletas de dados (2017 e 2019). Dentre as 
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respostas, foi exposta a visão de que o lugar ficou mais bonito, atrairá mais visitantes e 

turistas e será uma opção de lazer aos moradores locais. Entretanto, entre os comentários 

negativos foram citados o uso de verbas, que poderiam, segundo os alunos, serem 

investidos em outras necessidades do Município. Outra questão levantada foi que o local é 

bonito, porém perigoso para a visitação. Na coleta de dados em 2019, nota-se uma 

diminuição de respostas negativas a respeito do MN. Também foram citadas as melhorias 

nas estradas, ocasionadas pelo calçamento instalado na região, o qual é relacionado pelos 

alunos com o processo de implementação do MN. A melhoria das estradas foi uma das 

respostas mais frequentes entre os alunos, demonstrando que na visão da comunidade o 

calçamento é visto como um dos benefícios que o MN trouxe.  

Com base nisto, percebe-se que os alunos enxergam no Monumento Natural um 

meio de manutenção dos seus espaços com suas características naturais, mas expondo que 

parte da comunidade anseia por melhorias socioeconômicas na região, principalmente, por 

meio do desenvolvimento da infraestrutura e turismo local, fato confirmado quando se 

referem que a população está satisfeita com melhorias nas estradas e atração de mais 

turistas ao local. 

Com as entrevistas descritas percebe-se que ocorreram algumas mudanças na 

comunidade após um ano da inauguração, como o aumento da oferta de produtos turísticos 

por meio de atividades ecoturísticas, as quais atraíram não somente visitantes locais, mas 

também turistas à procura de satisfação pessoal em momentos de contato com um ambiente 

de beleza cênica, sadio e preservado. Este é o caso, por exemplo, do Rancho Passo Velho, 

empreendimento criado para atender à demanda turística e do Orquidário, o qual após a 

inauguração do MN teve seu espaço físico expandido, visando novas possibilidades de 

negócios. 

Nota-se que para alguns dos entrevistados, moradores locais que possuem a sua base 

econômica na agricultura, o período de um ano após a inauguração do MN não trouxe 

influência econômica para a suas atividades. Até a questão da pavimentação, anteriormente 

relacionada à sua melhoria com a criação do MN, foi questionada, pois no entendimento 

deles é algo que está acontecendo nas principais vias de acesso das comunidades do 

Município. Apesar de não ser mencionada diretamente pelos entrevistados, nota-se que o 

primeiro ano de existência do MN influenciou no relacionamento entre os visitantes e a 

comunidade. Para esta vieram novas percepções de caráter social e cultural, pois com o 

aumento do fluxo de pessoas, relatado pela maioria dos entrevistados, a comunidade entra 

em contato com novas culturas, costumes e comunicações diversas da habitual.  
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Já para os entrevistados que possuem algum tipo de empreendimento comercial, o 

período de um ano após a inauguração do MN influenciou suas expectativas em relação ao 

turismo, entendendo-o como um potencializador da economia. Nesse sentido, percebe-se 

que a visão empreendedora é fundamental para que se construa um plano de ação voltado 

para rendimentos econômicos que tenham como base o turismo. Sendo assim, as iniciativas 

privadas para o desenvolvimento desse segmento na comunidade foram importantes, pois 

os dois pontos comerciais que obtiveram influência direta do MN entendiam que ele serviu 

como um atrativo para a visitação dos turistas na região. Logo, o MN foi entendido como 

um fator motivador de investimentos para esse segmento, pois as decisões dos gestores nos 

empreendimentos Passo Velho e a implementação do Orquidário foram influenciadas com 

a divulgação do MN e o aumento do turismo na região.  

Constata-se que os benefícios que são gerados com o ecoturismo, não somente 

ajudam a garantir o desenvolvimento dessas Unidades de Conservação, como também 

permitem a melhoria da local. Nesses casos citados, percebe-se uma perspectiva de 

desenvolvimento sustentável, tendo o ecoturismo como um grande aliado de questões 

preservacionistas e educacionais, voltadas à valoração da biodiversidade.  

Nota-se que a ausência da Consulta Pública, Conselho Consultivo e Plano de 

Manejo, anteriormente constatados na análise documental, contribuiu para uma menor 

influência do MN, no período estudado, perante a comunidade. Como as turismólogas 

entrevistadas ressaltaram, para o sucesso da UC e esta influenciar o desenvolvimento da 

comunidade, existe a necessidade de a comunidade aceitar a UC e ser inserida nesse 

processo.  

A maioria dos entrevistados descreveu uma vivência não participativa e não possuía 

informações relacionadas às atividades e objetivos da UCMN, bem como não entendia os 

benefícios do segmento do ecoturismo. Constata-se que é similar ao discurso fornecido 

pelos entrevistados, representantes da comunidade, no dia da inauguração. Nota-se que no 

período de um ano após a inauguração, o discurso da comunidade continua apresentando 

uma carência de informação e participatividade. Da mesma forma, percebe-se isso ao 

abordar os alunos da escola. Considerando que grande parte das respostas dadas pelos 

alunos é baseada nos discursos de terceiros, ou seja, familiares, amigos, escola, percebe-se 

que há também uma carência de conhecimento sobre qual o propósito da implementação de 

uma UC. 

Por meio das entrevistas, notou-se que a comunidade não foi envolvida em seu 

próprio desenvolvimento, mediante mobilização do seu potencial, instigando para que ela 
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seja agente ativo, gerencie os recursos, tome decisões e controle as atividades que afetam a 

sua vida. 

 Entende-se que, para que a atividade turística ocorra de forma sustentável, 

causando mínimos impactos ao ambiente e à sociedade, é necessário que haja um bom 

plano de uso público. O mesmo depende da elaboração do Plano de Manejo que norteie o 

zoneamento, as áreas frágeis, programas de fiscalização e monitoramento, e que informe 

qualitativamente as características físicas e biológicas da área de preservação. E seus 

objetivos de manejo podem mencionar ações que visem disseminar informações e educação 

ambiental para a comunidade, sendo uma forma de acolhimento e participação dela junto à 

UC, bem como preocupação com a qualidade, eficiência e segurança da infraestrutura de 

apoio aos serviços prestados.  

A falta do Plano de Manejo aparentemente originou mais uma problemática, pois 

nos discursos dos representantes do Poder Público Estadual e Municipal, ao fazerem o 

marketing divulgando a acessibilidade em todo MN, não possuíam informações técnicas 

suficientes para garantir tal feito.  

Ressalte-se que em seu discurso, na data da inauguração do MN, o Prefeito de 

Prudentópolis afirmou que seriam realizados investimentos para garantir uma total 

acessibilidade nas trilhas. Na segunda coleta de dados, entretanto, percebe-se que existe 

acessibilidade apenas até o primeiro Mirante. A trilha de acesso ao Mirante 2 não possui 

acessibilidade e estaria sendo objeto de estudo, pelos organizadores do Plano de Manejo. 

Porém, estes afirmaram que havia uma necessidade de entender a viabilidade desse projeto, 

já que para ocorrer teria que ser uma obra de grande porte e, com isso, o impacto ambiental 

também seria maior. 

Conforme o “Ator Social 11”, não havia dados computados referentes à demanda de 

visitação, existia apenas o arquivamento destes no interior do MN. A entrevistada indicou o 

trabalho realizado pela Unicentro, por meio da professora Elieti de Fatima Gouveia e o 

aluno João Marcos do Amaral, os quais realizaram um estudo da demanda do MN Salto 

São João. 

Segundo os autores, ao analisar a questão da demanda, verifica-se que é 

fundamental para manter o funcionamento, sustentabilidade, planejamento, organização e 

melhorias de uma atividade turística (GOUVEIA; AMARAL, 2019). A essência do 

trabalho desses autores tem revelado que o desenvolvimento e melhorias da atividade 

turística em um atrativo, além da sua sustentabilidade, estão atrelados a fatores externos, 
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sendo um deles a necessidade da existência de demanda, que trará recursos financeiros e 

humanos para que uma atividade continue ocorrendo. 

Conforme o Quadro 2, elaborado por Gouveia e Amaral (2019), constata-se a 

relação das visitas, as quais ocorreram desde a inauguração do MN, em novembro de 2017 

a dezembro de 2018.  

 
Tabela 2 – Número de visitas ao MN Salto São João no período de 2017 a 2018 

 

ANO MÊS 
 

Visitantes 
 

Turistas Total 

 
2017 

 

Novembro X x 1.560 

Dezembro X x 3.432 

2018 

Janeiro 2488 1382 3.870 
Fevereiro 1033 1193 2.226 

Março 719 780 1.499 
Abril 615 733 1.348 
Maio 415 341 756 
Junho 131 205 336 
Julho 394 311 705 

Agosto 1174 767 1.941 
Setembro 619 995 1.614 
Outubro 437 631 1.168 

Novembro 983 1171 2.154 
Dezembro 1090 1777 2.867 

Fonte: Gouveia e Amaral (2019). 
 

Percebe-se que em 14 meses (novembro 2017 – dezembro 2018), passaram pelo 

MN cerca de 33.574 pessoas, sendo 10.098 visitantes locais e 18.884 visitantes de outros 

locais (valores computados de janeiro de 2018 a dezembro de 2018), e 4.992 nos meses de 

novembro e dezembro de 2017, os quais não foram identificados a sua origem. Os autores 

concluíram então que o MN Salto São João, após investimento em infraestrutura, acesso, 

sinalização, planejamento, profissionais, manutenção do local, estaria apto a receber um 

número significativo de visitantes. Constatou-se assim, que o atrativo recebe demanda não 

somente do local, como visitantes de outras cidades do Paraná e outros Estados do Brasil. 

Após a segunda análise de dados, referente às entrevistas supracitadas, foi procurada 

a Secretaria Municipal do Turismo do Município de Prudentópolis e realizados os seguintes 

questionamentos: a) quais os eventos que aconteceram no MN após a sua inauguração?; b) 

Na opinião da Secretaria de Turismo, qual a influência que o MN trouxe para as 
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comunidades de Barra Bonita e Antonio Olinto?; c) Como o MN envolveu a comunidade 

de forma participativa por meio de Consulta Pública, palestras, educação ambiental, 

estudos, entre outros? 

A Secretaria, em nota, respondeu o seguinte: 

 
O Monumento Natural Salto São João é um projeto em parceria com o 
governo estadual. A prefeitura Municipal aguarda desde a inauguração o 
plano de manejo que direciona as ações a serem desenvolvidas tanto na 
área da questão ambiental e o trabalho de envolvimento das comunidades. 
Sem o plano de manejo as ações até o momento foram discretas até para 
não descumprir alguma determinação posterior. Mesmo assim tentamos 
levar alguns projetos como os alunos das escolas e ação do dia do 
Turismo que envolveu toda a comunidade do entorno. A secretaria de 
Turismo vê o Monumento como ponto central do desenvolvimento do 
Turismo no município não só nas comunidades por você citada. Estamos à 
disposição na secretaria de Turismo para esclarecer dúvidas e 
questionamentos quanto ao trabalho realizado no Monumento. 

 

Mais uma vez, constata-se que a comunicação e a negociação são fatores 

importantes para o sucesso de políticas públicas. Nesse contexto, no presente estudo, 

percebe-se a consequência da falta desta entre atores internos e externos, e entre os próprios 

atores externos (Estado e Município).  

Como desdobramento dos objetivos da presente pesquisa, foi possível perceber que 

os procedimentos de criação, implementação e gestão da UCMN seguem parcialmente a 

orientação prevista no SNUC. Foram detectadas três lacunas, que não estavam em 

conformidade com o previsto em lei: a Consulta Pública, o Plano de Manejo, o Conselho 

Consultivo. 

A realidade ocorrida na criação do MN Salto São João apontou a falta da Consulta 

Pública, um momento de interação dos atores internos e externos, a qual possibilitaria que a 

comunidade participasse ativamente do processo de criação e implementação da unidade, 

oferecendo subsídios para o aprimoramento da proposta.  

Além disso, apontou a falta do Conselho Consultivo, o qual é visto como um 

mediador entre atores sociais externos e internos no surgimento de UCs. Este é importante 

para a divulgação das informações, sendo um fator importante para ocorrer um processo 

participativo, o qual é almejado pela legislação e também no contexto social. Com isso, 

aponta-se que a falta desse conselho pode ter sido uma das causas da falta de informação e 

também incentivo da participação comunitária nos projetos que visam ao desenvolvimento 

sustentável da região. 
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O SNUC e a legislação estadual referenciam a necessidade do Plano de Manejo no 

máximo em 5 anos da data da criação da UC. Sua ausência dificulta a gestão da UC, pois 

esta não possui diretrizes formalmente constituídas e não promove interação da unidade à 

vida econômica e social das comunidades vizinhas, o que é essencial para que a 

implementação da mesma seja mais eficiente. Pode-se citar também que a inexistência de 

ações que visam à Educação Ambiental foi consequência da falta de um Plano de Manejo. 

Ao correlacionar o posicionamento dos gestores públicos e o entendimento da 

comunidade quanto à criação, implementação da UC, bem como, as possibilidades 

atreladas a ela, foi identificado que os atores externos, na figura dos gestores públicos, 

entendem que um projeto como este é um agente de desenvolvimento econômico, social e 

ambiental para a região. Os agentes públicos foram influenciados pela percepção que existe 

acerca do potencial turístico de Prudentópolis e, por isso, aderiram à implantação da 

UCMN como forma de fomentar o desenvolvimento sustentável.  

Entre os atores sociais internos, ocorrem divergências no entendimento quanto à 

influência da criação e implementação da UC. A maioria entende que o principal benefício 

trazido é a melhoria na acessibilidade, por meio de estradas e obras de calçamento, sendo o 

desenvolvimento do turismo apontado de forma secundária. Outros demonstram uma visão 

incrédula da manutenção da estrutura do MN, bem como da execução das ações de 

desenvolvimento turístico, preservação e conservação do meio ambiente, acreditando que 

aquele espaço sempre existiu e que existiam visitações, não sendo algo novo para a 

comunidade.  

Constata-se a real falta de informação, que poderia ter sido suprida e instigado o 

empreendedorismo das comunidades com a Consulta Pública, o Conselho Consultivo e o 

Plano de Manejo. Isso contribuiu com a insegurança e a não participação comunitária nas 

ações executadas pelas gestões do MN, gestões compartilhadas do Município e Estado. 

Nota-se que para haver uma aproximação assertiva junto à Comunidade, primeiramente, a 

gestão compartilhada deve realizar um trabalho sincronizado, com base na informação e 

acolhimento junto aos moradores locais.  

Assim, percebe-se que o discurso da comunidade, após um ano, permanece similar 

ao do dia da inauguração. Parte da comunidade entende que uma das melhorias seria a 

pavimentação, dizendo não depender do MN para sobreviver e a outra entende que ele é um 

atrativo turístico, o qual pode ser motivador de geração de renda. Mesmo com essa divisão 

de opiniões todos perceberam a movimentação de visitantes na UC, entende-se que para o 
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primeiro ano de MN a passagem de 33.574 visitantes influenciou a comunidade de maneira 

econômica, bem como cultural e socialmente.  

A implementação de uma Unidade de Conservação pode configurar uma alternativa 

de desenvolvimento às comunidades em que está inserida, porém depende de vários fatores, 

como: a sua criação ser acolhida pela comunidade por meio de Consulta Pública; a 

comunidade fazer parte do processo de criação e implementação por meio do Conselho 

Consultivo e ou Associações; promover a informação, a educação ambiental; estimular o 

empreendedorismo aos moradores locais por meio de capacitação e incentivos financeiros, 

marketing para a divulgação da UC e da comunidade, entre outros que façam a máquina do 

Desenvolvimento Sustentável entrar em ação e assim fomentar o Desenvolvimento 

Comunitário. 

Nota-se que é necessário promover mais estudos referentes ao uso das UCs como 

influenciadores da geração de renda e empregos, alinhados à conservação dos ecossistemas 

juntamente com outras políticas públicas, como educação, saúde, infraestrutura. Temas, 

como Empreendedorismo, Gestão de negócios, Desenvolvimento humano, Marketing, entre 

outros podem ser vinculados a estudos que possuam como objeto comunidades que têm 

inseridas no seu território uma UCMN. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com a presente pesquisa, constatou-se que os procedimentos de criação, 

implementação e gestão da UCMN seguiram parcialmente as orientações previstas no 

SNUC, fato comprovado pela ausência da Consulta Pública, Conselho Consultivo e Plano 

de Manejo no processo. Como consequências, notou-se a falta de entendimento da 

população do entorno em relação ao propósito da UC, bem como de uma vivência 

participativa das comunidades com a mesma. Percebeu-se que a maioria dos atores sociais 

internos permanece confusa e duvidosa quanto aos objetivos da UCMN, já que eles 

conservam a percepção de terem sido excluídos dos processos de criação e implementação 

da mesma. 

Quanto à contribuição da UC nas comunidades, percebem-se dois cenários. Para os 

comerciantes, o MN Salto São João foi entendido como um fator motivador de 

investimentos para esse segmento, pois as decisões dos gestores em criar ou expandir seus 

empreendimentos foram influenciadas com a divulgação do MN e o aumento do fluxo 

turístico na região.  

Por outro lado, para os moradores locais que possuem a sua base econômica na 

agricultura, a unidade não trouxe influência econômica para as suas atividades.  

Porém, é notório que os investimentos na infraestrutura da unidade contribuíram 

para um aumento do fluxo turístico, o que trouxe à comunidade novas perspectivas de 

negócios.  

É importante salientar que além do aspecto socioeconômico, a UC contribui para a 

preservação e conservação das riquezas naturais, as quais possuem um valor imensurável.  

No que se refere à Educação Ambiental, a UCMN não tem promovido ações 

pontuadas nas localidades do entorno do MN Salto São João. O que se constatou na 

pesquisa é que atividades de Educação Ambiental vêm sendo desenvolvidas lentamente, 

vinculadas ao ensino formal, fazendo parte das disciplinas estudadas na escola, ficando sob 

responsabilidade dos docentes a conscientização e disseminação de conteúdos que tratam 

das questões ambientais e organização de visitas dos alunos à unidade. 

Logo, pode-se pontuar que para o sucesso da UC e para que esta possa influenciar o 

desenvolvimento da comunidade existe a necessidade de a comunidade aceitar a UC e ser 

inserida nesse processo. O Desenvolvimento Sustentável somente é possível se incentivado 

por meio de contínuas ações educativas e participativas que possam avançar e deixar de ser 

apenas discursos. Logo, espera-se que a partir da elaboração de um Plano de Manejo, seja 
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conduzida uma participação comunitária efetiva, aliada a ações de educação ambiental que 

visem ao desenvolvimento sustentável e fomentem o desenvolvimento comunitário.  

Como proposta de pesquisas futuras, sugere-se a realização de pesquisas específicas 

nas comunidades do entorno da UCMN Salto São João, que possam contribuir com 

alternativas de atividades que visem ao Desenvolvimento Sustentável, principalmente, 

voltadas ao ecoturismo e ao turismo rural nessas áreas.  
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