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Resumo  

O uso público das Unidades de Conservação (UCs) está associado ao processo de visitação 

desses espaços, por meio de atividades diversificadas, importantes para a sua conservação. A 

falta de planejamento do uso público em UCs pode representar ameaças à conservação do 

meio ambiente, gerando impactos negativos aos meios físico e biótico. O objetivo desse 

estudo encontra-se na proposição do delineamento de linhas diretrizes para o 

desenvolvimento do uso público do Parque Marcello de Ipanema (PMI), área protegida, 

localizado no bairro Jardim Guanabara, Ilha do Governador, na cidade do Rio de Janeiro/ RJ. 

A pesquisa quanto aos fins foi exploratória, descritiva, e, aplicada; e, quanto aos meios de 

investigação, foi de campo, documental e bibliográfica; além de ser, um estudo de caso. 

Constatou-se durante o estudo o descaso e a situação de abandono do Parque. Apesar disso, o 

Parque recebe grande número de visitantes, que buscam contemplar as belezas naturais 

proporcionadas pela floresta urbana, que apresenta remanescentes de Mata Atlântica aliados a 

exuberantes vistas para a Baía de Guanabara. O esboço da proposição do delineamento de 

linhas diretrizes para o desenvolvimento do uso público teve por base o documento 

‘Orientações Metodológicas para a Elaboração de planos de uso público em Unidades de 

Conservação’, produzido pelo Ministério do Meio Ambiente no ano de 2019, através do 

ICMBio. A partir do uso das ferramentas desse documento, conclui-se que o PMI não atende 

as demandas de visitação. Esse parque urbano deve ser alçado à categoria de UC, para maior 

efetividade, quanto à conservação da sua biodiversidade. Isso com vista ao desenvolvimento 

de estratégias de planejamento e ordenamento, a partir das linhas diretrizes esboçadas. 
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Resumo Expandido 

A Unidade de Conservação (UC), segundo o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC), caracteriza-se como o espaço territorial em questão e os recursos 

ambientais envolvidos neles, incluindo as águas jurisdicionais, que possuem características 

naturais relevantes. O uso público de UCs tem por finalidade a visitação desses espaços com 

finalidades distintas como: recreação, pesquisa, pedagógica, esportiva, científica, de 

interpretação ambiental, entre outras (MMA, 2005). Essas atividades são fundamentais para a 

conservação desses espaços trazendo benefícios pessoais, sociais e ambientais. O uso público 

é fundamental para o engajamento dos atores sociais na conservação dos recursos naturais, 

culturais e da biodiversidade.  

A falta de planejamento do uso público em UCs pode representar ameaças à 

conservação do meio ambiente, gerando impactos negativos aos meios físico e biótico. Tem-

se a importância da fiscalização e ordenamento destes espaços, pois o turismo excessivo e 

descontrolado configura um espaço poluído e mal conservado, que não atingirá os objetivos 

de conservação da UC e poderá representar cenários irreversíveis para a recuperação 

ambiental. A perda de vegetação, a erosão do solo, a presença de lixo, a contaminação da 

água, a introdução de espécies exóticas, os incêndios e os distúrbios na fauna local são alguns 

dos impactos negativos consequentes do turismo excessivo e não monitorado (ROBIM, 2013). 

Beni (2019) observa que os principais impactos negativos relacionados ao turismo estão 

relacionados com a descaracterização da paisagem, poluição da água, do ar e do solo, além de 

impactos na vegetação e na conservação da biodiversidade. 

É nesse contexto que esse trabalho se apresenta, tendo como objetivo o delineamento 

de linhas diretrizes para o desenvolvimento do uso público do Parque Marcello de Ipanema 

(PMI). Apesar da importância da exposição da evolução histórica do bairro do Jardim 

Guanabara onde se encontra o PMI; e, a sua interação com a sua região administrativa, optou-

se não apresentá-la aqui, devido à restrição de espaço nessa exposição. Assim, o foco fica no 

documento que apoiou o esboço da proposta de linhas diretrizes. 

O PMI inaugurado em 1995 encontra-se localizado em uma área protegida, na XX 

Região Administrativa da Ilha do Governador, posicionada na Baía de Guanabara – 

considerada a mais extensa dentre as cem ilhas encontradas na região –, na cidade do Rio de 

Janeiro/ RJ. É uma área protegida muito visitada pelos insulanos, dotada de uma história de 



  

 

participação popular pouco conhecida, apresenta importante bagagem cultural trazida da 

época da colonização além de estar situada privilegiadamente à beira da Baía de Guanabara 

(IBAM, 1998).  

A importância desse estudo reside na constatação do descaso e a situação de abandono 

do Parque, somado ao mau uso do espaço que foram o estopim para uma série de conflitos. 

Destaca-se a localização do Parque na mesma região administrativa que o Aeroporto 

Internacional do Rio de Janeiro – Galeão – Antônio Carlos Jobim, que pode representar o 

aumento da visitação de seu espaço.  A falta de investimento e gestão dessa área protegida 

podem significar maiores impactos pela visitação desordenada. O crescimento turístico da 

região do entorno do Parque, caso não ocorram mudanças no seu planejamento e gestão, pode 

agravar os conflitos existentes, distanciando-se da preservação da biodiversidade e do 

conteúdo histórico e cultural observado nesse espaço.  

A pesquisa realizada pode ser definida segundo Vergara (2000) quanto aos fins como: 

exploratória, devido ao pouco conhecimento acumulado e sistematizado dessa área protegida; 

descritiva, por apresentar características do espaço estudado; e, aplicada, motivado pela 

importância do Parque quanto ao seu uso público. Quanto aos meios de investigação, tem-se: 

as pesquisas de campo, documental e bibliográfica; além de ser um estudo de caso 

circunscrito a uma área protegida. 

A partir do documento ‘Orientações Metodológicas para a Elaboração de planos de 

uso público em Unidades de Conservação’ produzido pelo MMA, no ano de 2019, através do 

ICMBio, tem-se a elaboração do esboço de uma proposta de linhas diretrizes para o 

desenvolvimento do uso público no PMI. Isso com vista a promover à sustentabilidade das 

atividades que ocorrem no local por meio de seu ordenamento, a conservação da 

biodiversidade e; com isso, proporcionar aos seus frequentadores e dos visitantes uma 

experiência agradável de visitação, além da melhoria da qualidade de vida da população do 

seu entorno (ICMBIO 2020). 

Em conformidade com o documento em questão, foi observado como essencial o 

seguimento das quatro etapas para a elaboração do esboço do plano de uso público: (1) 

Análise preliminar do contexto do uso público da UC, (2) Diagnóstico do uso público da UC, 

(3) Oficina de planejamento do uso público da UC e, (4) Consolidação do documento e 

aprovação. A divisão em etapas consiste em ajudar as equipes responsáveis pelo planejamento 



  

 

para que as diretrizes propostas sejam atendidas de forma clara e objetiva (ICMBIO 2020). 

Entretanto, nesse trabalho se fez presente somente os dois primeiros passos, tendo em vista a 

inviabilidade do delineamento dos dois últimos, em função da necessidade de participação de 

diversos grupos e atores sociais, sendo consideradas etapas coletivas e participativas como 

oficinas e consultas públicas.  

Na primeira etapa do esboço do plano de uso público constatou-se que o PMI 

apresenta vocação para visitação diversificada. Notou-se que a frequência de seu uso é alta e 

constante: os moradores da região realizam diversas atividades, tais como: pescaria amadora, 

leitura, contemplação da natureza, trilhas e rituais religiosos. Os moradores de rua, por sua 

vez, buscam abrigo. Observou-se que as atividades dadas por trilhas ecológicas são mínimas. 

Há também pontos internos de recreação infantil, alimentação e contemplação da natureza 

através de mirantes. Nessa análise preliminar saltam aos olhos os diversos desafios e 

oportunidades para a elaboração da proposta para o uso público do PMI. 

No diagnóstico do uso público do PMI, segunda etapa na proposição das linhas 

diretrizes, foi dada por quatro fases: (1) caracterização geral desse espaço, levando em 

consideração os atributos – biofísico, sociocultural e de manejo, e outras informações 

verificadas em visitas de campo, com base no ROVUC; (2) detalhamento dos atrativos ou 

áreas de visitação, com a identificação das Zonas de Manejo e considerações sobre os 

visitantes; (3) caracterização das áreas de visitação; (4) espacialização das classes de 

experiência no mapa. 

De acordo com o ROVUC, foram classificadas duas áreas de visitação no PMI: (1) 

Zona Natural, com visitação de médio grau de intervenção, que diz respeito a uma experiência 

natural. Porém com evidências de atividades humanas e alterações ambientais, representada 

pelos atrativos de mirantes; (2) Zona Urbanizada, onde há uma visitação de alto grau de 

intervenção, que ocorre de forma intensiva. Tem-se a presença de grupos maiores de 

visitantes. 

Foram várias as atratividades externas identificadas no entorno do PMI, dentre elas 

destacam-se: Iate Clube Jardim Guanabara, creperias, a Praça Jerusalém com a Igreja Nossa 

Senhora da Conceição, quiosques de venda de alimentos da Praia da Bica e restaurantes. 

Conforme o ROVUC, o ideal é investir na diversificação das oportunidades de visitação para 

o destino turístico, representando todas as classes de experiências previstas no documento. 



  

 

A partir do uso das ferramentas do documento produzido pelo MMA, conclui-se que a 

situação turística e de conservação do PMI é considerada ruim, à medida que não atende as 

demandas de visitação e não apresenta nenhum tipo de controle. Por ser um remanescente de 

Mata Atlântica reitera a necessidade da conservação e a categorização desse Parque Urbano 

em UC, para que seja mais efetiva. A criação da UC com a constituição do conselho 

consultivo e a elaboração do Plano de Manejo são passos importantes para a conservação da 

biodiversidade e do patrimônio histórico e cultural local. Isso com vista ao desenvolvimento 

de estratégias de planejamento e ordenamento, a partir das linhas diretrizes esboçadas. 

Espera-se que esse estudo possa servir como base, para dar continuidade às demais 

etapas que o presente estudo não pode ir adiante. E, assim, concretizar as linhas diretrizes para 

o desenvolvimento do uso público do PMI e a sua devida implantação. Os principais desafios 

existentes no Parque encontram-se na falta de fiscalização e ordenamento de seu espaço. É 

evidente a necessidade de retomada da gestão desse espaço a partir da realização de eventos, 

oficinas, visitações guiadas, plantio e manejo no local. O resgate da população é fundamental 

para a conservação do PMI. As futuras pesquisas visam examinar o processo de expansão 

urbana no entorno do Parque e as potencialidades do uso público na Baía de Guanabara. 
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