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352'8720$5&2,1,&,$/'2352-(72

 +,67Ð5,&2'2352-(72


(PD8)5-UHXQLXUHSUHVHQWDQWHVGRVVHXVODERUDWyULRVHJUXSRVGHSHVTXLVDSDUDXP
OHYDQWDPHQWRGRVSURMHWRVHHVWXGRVQRkPELWRGR(VWDGRGR5LRGH-DQHLURTXHVHSXGHVVHP
WUDGX]LU HP Do}HV PXOWLGLVFLSOLQDUHV LQWHJUDGDV YROWDGDV SDUD D VXVWHQWDELOLGDGH GDV iUHDV DR
HQWRUQRGDVEDtDVGD*XDQDEDUDGH6HSHWLEDGD,OKD*UDQGHHWF

2 LQWHUHVVH QHVVDV iUHDV p H[SOLFiYHO SHOD FRPSOH[LGDGH H GLYHUVLGDGH GH REMHWRV GH HVWXGR
JHUDGRV SHODV UHODo}HV HQWUH Q~FOHRV SRSXODFLRQDLV XUEDQL]DGRV RX PDUJLQDOL]DGRV H DV
SROtWLFDV S~EOLFDV LQWHUHVVHV HFRQ{PLFRV LQWHUQRV H H[WHUQRV PXOWLSOLFLGDGH H PDJQLWXGH GH
IDWRV KLVWyULFRV QtYHLV GLIHUHQFLDGRV GH GHJUDGDomR DPELHQWDO YDULHGDGH GH DWLYLGDGHV
HFRQ{PLFDV ORQJDPHQWH HVWDEHOHFLGDV RX PXLWR QRYDV FLFORV PLJUDWyULRV ULTXH]D GH
PDQLIHVWDo}HVFXOWXUDLVLPSRUWkQFLDSROtWLFRDGPLQLVWUDWLYDHWF

$ LPSRUWkQFLD DWXDO GH Do}HV GH GHVSROXLomR QD *XDQDEDUD H D FRPSUHHQVmR GR LPSDFWR
WUD]LGR SHOD LQVHUomR GH XP PHJDSURMHWR FRPR R 3RUWR GH 6HSHWLED GUHQDUDP SDUD DTXHODV
EDtDVDVDWHQo}HVGDPDLRULDGRVSHVTXLVDGRUHVGD8)5-GDVHQJHQKDULDVQDYDOHDPELHQWDO
GDV FLrQFLDV VRFLDLV H KXPDQDV GD VD~GH S~EOLFD H GD HFRQRPLD HQWUH RXWUDV iUHDV GH
FRQKHFLPHQWR 2 ,97  ,QVWLWXWR 9LUWXDO GH 7XULVPR YLQFXODGR DR /7'6  /DERUDWyULR GH
7HFQRORJLD H 'HVHQYROYLPHQWR 6RFLDO GD &233( DSUHVHQWRX QD RFDVLmR SURSRVWD GH
HODERUDomR GH XP ',$*1Ð67,&2 3$5$ $ ,/+$ *5$1'( &20 9,67$6 
35202d®2'2785,602,1&/86,92

2V PDLV GH  UHVXOWDGRV RIHUHFLGRV SRU FHUFD GH  SHVTXLVDGRUHV IRUDP UHXQLGRV H
FRPHQWDGRVSHODSULPHLUDYH]QXPHYHQWRGHFLQFRGLDVTXHVHFKDPRX(QFRQWURGDV%DtDV
GR 5LR GH -DQHLUR UHDOL]DGR HP RXWXEUR GH  HP XP KRWHO HP ,OKD *UDQGH 2 HYHQWR
PDUFDULD R LQtFLR GH XPD SDUFHULD HP WRUQR GD ,OKD *UDQGH HQWUH R ,QVWLWXWR 9LUWXDO GH
7XULVPRHD5HLWRULDGD8)5-TXHGHSRLVVHWUDQVIRUPDULDQXPDDSUR[LPDomRHQWUHR,97R
%1'(6   %DQFR 1DFLRQDO GH 'HVHQYROYLPHQWR (FRQ{PLFR H 6RFLDO D RUJDQL]DomR QmR
JRYHUQDPHQWDO&2',*&RPLWrGH'HIHVDGD,OKD*UDQGHHD8QLYHUVLGDGH(VWDGXDOGR5LR
GH -DQHLUR DWUDYpV GR &($'6 ² &HQWUR GH (VWXGRV $PELHQWDLV H 'HVHQYROYLPHQWR
6XVWHQWiYHOORFDOL]DGRQR&DPSXV,OKD*UDQGHGD8(5-


3RUTXHD,OKD*UDQGH"

&RPSOLFDGD D SDUWLU GD GpFDGD GH  SHOR HVWDEHOHFLPHQWR GH YiULRV HPSUHHQGLPHQWRV
LQGXVWULDLVHPHVPRGHXPFRQWURYHUWLGRSURJUDPDQXFOHDUHSHODIDOWDGHUHVSDOGRGHLQIUD
HVWUXWXUDHGHSROtWLFDVFRQGL]HQWHVFRPRWDPDQKRGHVWHLPSDFWRDFRVWDGH$QJUDGRV5HLVH
3DUDWLVHQWLXRVHIHLWRVPDLVSHUQLFLRVRVDSDUWLUGDH[SORVmRLPRELOLiULDWUD]LGDSHORWXULVPRH
SHOD FRQVWUXomR GDV VHJXQGDV UHVLGrQFLDV TXH YDUUHX D SRSXODomR QDWLYD ² FRP VXD FXOWXUD
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VHXPRGRGHYLYHUVXDVH[SHFWDWLYDVHVREUHWXGRVXDVFDUrQFLDV²SDUDORQJHGDOLQKDGRPDU
SDUDDIDYHOL]DomR

3RXFRVSRQWRVGDUHJLmRVREUHYLYHUDPjPDLRURXPHQRUH[WHQVmRGRVSUHMXt]RVWUD]LGRVSHOD
GHVRUGHQDGDRFXSDomRGRVROR8PGHOHV²WDOYH]RPDLVLPSRUWDQWHGDGDVDFRQWLQXLGDGHGH
WHUUDV DLQGD SUHVHUYDGDV D FRPELQDomR GH UHFXUVRV QDWXUDLV H DEHOH]DLQHJiYHOGHVWHV²p D
,OKD*UDQGH

1HVWH VHQWLGR D ,OKD *UDQGH GHVSRQWD FRPR XP ODERUDWyULR UHDOPHQWH SULYLOHJLDGR HP
YLUWXGH GD FRH[LVWrQFLD GH YiULRVHFRVVLVWHPDV H GD PLVWXUD ² jVYH]HVKDUPRQLRVDjVYH]HV
SUREOHPiWLFD²GHFRPSRQHQWHVpWQLFDVFXOWXUDLVKLVWyULFDVORJtVWLFDVWHUULWRULDLVXUEDQDVH
UXUDLVQXPDiUHDORFDOL]DGDDPHLRFDPLQKRGRVGRLVPDLRUHVFHQWURVUHFHSWRUHVHHPLVVRUHV
GRSDtV5LRGH-DQHLURH6mR3DXOR

7DLV FDUDFWHUtVWLFDV HQWUDUDP QR JUXSR GH SRQGHUDo}HV TXH PRWLYRX R ,QVWLWXWR 9LUWXDO GH
7XULVPR D HODERUDU XP SURMHWR GH SURPRomR GR WXULVPR LQFOXVLYR QD ,OKD *UDQGH
HQWHQGHQGRWUDWDUVHGHORFDOSULYLOHJLDGRSDUDRWXULVPRDWLYLGDGHHFRQ{PLFDDYDOLDGDFRPR
DPDLVUHQWiYHOHYRFDFLRQDGDGHYLGRjVGLILFXOGDGHVFDXVDGDVSRUUHVWULo}HVDPELHQWDLVSHOD
EDL[DIHUWLOLGDGHGRVVRORVSHODTXDQWLGDGHOLPLWDGDGHiJXDSRWiYHOSHODTXHGDQDRIHUWDGR
SHVFDGR HP iJXDV SUy[LPDV j ,OKD *UDQGH TXH ID]HP GH RXWUDV DWLYLGDGHV HFRQ{PLFDV
TXDQGRQmRXPDLPSRVVLELOLGDGHXPGHVDILRVRPHQWHFRQWRUQiYHOSRUPDFLoRVLQYHVWLPHQWRV
GH OHQWR UHWRUQR 'HVWD IRUPD QmR p DSHQDV UHFRPHQGiYHO D SURPRomR GH XP WXULVPR
VXVWHQWiYHO ² VREUH YiULRV DVSHFWRV ² EDVHDGR HP SHTXHQRV HVWDEHOHFLPHQWRV H XP
]RQHDPHQWRVpULRTXHSHUPLWDRXWUDVDWLYLGDGHVSDUDFRUUHomRGHXPDLQGHVHMiYHOVD]RQDOLGDGH
HGHJUDGDomRFRPRSDUHFHVHUDVDtGDHFRQ{PLFDGHVHMiYHOSDUDD,OKD*UDQGHSULQFLSDOPHQWH
VHRDVVXQWRpWXULVPR



 '(7$/+$0(172'2&21&(,72'(785,602,1&/86,92


+i XPD QHFHVVLGDGH GH SHQVDU R GHVHQYROYLPHQWR HFRQ{PLFR GLUHFLRQDGR SDUD D MXVWLoD
VRFLDOODQoDQGRPmRGDSHVTXLVDFRQWtQXDGHVROXo}HVPDLVDGHTXDGDVjSRSXODomREUDVLOHLUD
'HQWURGHVWHHVStULWRXPQRYRFRQFHLWR²WXULVPRLQFOXVLYR²TXHFRPELQHVXVWHQWDELOLGDGH
GHVHQYROYLPHQWRHFRQ{PLFRHVRFLDOHDFRQFHUWDomRQHFHVVDULDPHQWHFRQGX]LGDSHORSRGHU
S~EOLFRGHHVIRUoRVGDLQLFLDWLYDSULYDGDHGHRXWURVVHJPHQWRVGDVRFLHGDGHIRLSHODSULPHLUD
YH] GHILQLGR H HVWXGDGR HP VXDV P~OWLSODV SRVVLELOLGDGHV HP WHVH GHIHQGLGD QR /7'6 
&233(8)5-

1XPDSULPHLUDDSUR[LPDomRRWXULVPRLQFOXVLYRSRGHVHUHQWHQGLGRFRPRXPDPRGDOLGDGH
GH WXULVPR HFRQ{PLFD DPELHQWDO H VRFLDOPHQWHVXVWHQWiYHOFRQGX]LGDFRPRXPSURMHWRGH
JRYHUQRSDUDSRWHQFLDOL]DomRGDLQFOXVmRVRFLDO²YLDDILUPDomRGDLGHQWLGDGHORFDOJHUDomRGH
WUDEDOKR H UHQGD H GHVHQYROYLPHQWR GH Do}HV HGXFDWLYDV GH YDORUL]DomR GD GLYHUVLGDGH H GR
SDWULP{QLRKLVWyULFRDPELHQWDOHFXOWXUDO²DWUDYpVGHHPSUHHQGLPHQWRVWXUtVWLFRVTXHOHYHP
HPFRQVLGHUDomRDVQHFHVVLGDGHVHDQVHLRVLGHQWLILFDGRVORFDOPHQWHHTXHSURPRYDPRPDLRU
HQYROYLPHQWR SRVVtYHO HQWUH YLVLWDGRV H YLVLWDQWHV GRVPDLVGLIHUHQWHVVHJPHQWRVVRFLDLVHP
HVSHFLDOGRVVHWRUHVSRSXODUHV
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2WXULVPRLQFOXVLYRFRQIRUPHGHILQLGRQHVWHWUDEDOKRGHYHVHUYLVWRFRPRXPDPRGDOLGDGH
GHWXULVPRVXVWHQWiYHOPXLWRHPERUDDOJXQVDXWRUHVHQWHQGDPDVXVWHQWDELOLGDGHGRSRQWRGH
YLVWDHVWULWDPHQWHDPELHQWDO

2WXULVPRLQFOXVLYRGHYHVHU
D  3DUWLFLSDWLYRHPRELOL]DGRU
E  eWLFRHHGXFDGRU
F  (FRHILFLHQWH
G  &RQFHUWDGRSHORSRGHUS~EOLFR
H  &RQFHQWUDGRQRPHUFDGRLQWHUQRIRUWH
I  ,QFOXVLYRGHWRGRVRVWXULVWDV

+i LQ~PHUDV LQWHUUHODo}HV HQWUH HVVDV FDUDFWHUtVWLFDV XPD IOXLGH] GH ´YDVRV FRPXQLFDQWHVµ
TXHQmRGHQRWDLQFRQVLVWrQFLDGRFRQFHLWRDRFRQWUiULRPRVWUDVXDRUJDQLFLGDGHHFRHUHQWH
FRPSOH[LGDGHeDSHQDV´GLGiWLFDµDGHPRQVWUDomRDVHJXLUGHFDGDXPDGDVFDUDFWHUtVWLFDVGR
FRQFHLWR SRU XPD DSUHVHQWDomR H UHXQLmR GH VXDV UHYHUEHUDo}HV D SDUWLU GH H VREUH
GRFXPHQWRFKDYHSDUDRFDVRQDFLRQDO


D2WXULVPRLQFOXVLYRpSDUWLFLSDWLYRHPRELOL]DGRU

+iDXWRUHVTXHDSHVDUGHFRQVLGHUDUHPDVXVWHQWDELOLGDGHHFRQ{PLFDFRQMXJDGDjDPELHQWDO
QDDWLYLGDGHWXUtVWLFDHGHDOJXQVDLQGDSURFXUDUHPOHYDUHPFRQWDWDPEpPRVEHQHItFLRVSDUD
D SRSXODomR UHFHSWLYD QmR QHFHVVDULDPHQWH D LQFOXHP FRPR FRSDUWtFLSH QD IRUPXODomR GH
HVWUDWpJLDVHSROtWLFDVGHWXULVPR$VGHILQLo}HVFOiVVLFDVGHHFRWXULVPRTXHOHYDPHPFRQWDD
VXVWHQWDELOLGDGHDPELHQWDOH[SOLFLWDPHQWHUHIHUHPVHDR´EHPHVWDUµGDVSRSXODo}HVVLWXDGDV
QDVGHVWLQDo}HVWXUtVWLFDVVHPQHFHVVDULDPHQWHGL]HUFRPRHSRUTXHPLVVRpFRQVHJXLGRRX
GHWHUPLQDGR

2 FRQFHLWR GH WXULVPR LQFOXVLYR H[SOLFLWD D QHFHVVLGDGH GH D DWLYLGDGH WXUtVWLFD VHU
GHVHQYROYLGD FRP EDVH QD SDFWXDomR GH XP FRQVHQVR GH REMHWLYRV FRP DV FRPXQLGDGHV
QDWLYDVTXHOKHVSURSLFLHDWXDUFRPRVXMHLWRVGDWUDQVIRUPDomRDVHULPSOHPHQWDGDHPVHXV
VtWLRV YLWDLV $ SURPRomR GH XP WXULVPR LQFOXVLYR QmR SUHWHQGH QHP DQXODU FULWpULRV GH
HFRQRPLFLGDGH QHP GHVFRQVLGHUDU D GHVHMDELOLGDGH GH SUiWLFDV DPELHQWDOPHQWH YLUWXRVDV 2
TXHVHH[SUHVVDpDQHFHVVLGDGHGHFRQVLGHUDUWDLVDVSHFWRVGHVGHXPDSHUVSHFWLYDTXHSULRUL]D
PHWDVGHLQWHUHVVHVRFLDOGHPRFUiWLFRSDUWLFLSDWLYDPHQWHYDOLGDGDV

6HULQFOXVLYRQRSURFHVVRpXPSDVVR DOpP GDSDUWLFLSDomRGDFRPXQLGDGHQDIRUPXODomRH
DFRPSDQKDPHQWR GD H[HFXomR H GRV UHVXOWDGRVGHSROtWLFDVGHWXULVPReQHFHVVDULDPHQWH
SUHVVXSRU DOJXPDV GLILFXOGDGHV GH HQWHQGLPHQWR HRX DFHLWDomR SRU SDUWH GH SRSXODo}HV
PXLWDVYH]HVLOHWUDGDVGDVSURSRVWDVOHYDGDVDWpHODV(VWDSRVWXUDQmRpQHPSDWHUQDOLVWDQHP
DVVLVWHQFLDOLVWDQHPSURFXUDYHUFHUWDVSRSXODo}HVFRPR´LQFDSDFLWDGDVµeLQHJiYHOTXHHVVDV
SRSXODo}HVWrPVXDVDEHGRULDTXHQHPVHPSUHSRUpPVHHQFRQWUDQXPFyGLJRRUJDQL]DGR
SDUD WURFDU LPHGLDWDPHQWH LQIRUPDo}HV FRP RXWURVLQWHUORFXWRUHVQRWDGDPHQWHDTXHOHVTXH
ID]HP XVR GH LQVWUXPHQWRV FRPR HVWDWtVWLFDV H UHODWyULRV H[WHQVRV EDVHDGRV HP SDUHFHUHV
WpFQLFRVSRUYH]HVGHDOWtVVLPDFRPSOH[LGDGH

3DUD VHUPRV LQFOXVLYRV QR SURFHVVR SDUWLPRV GD SUHVXQomR GH TXH R SRGHU S~EOLFR WHQGR
DVVXPLGR R FRQFHLWR GH LQFOXVmR IRUQHoD QHFHVViULD H SUHYLDPHQWH VXEVtGLRV ² LQIRUPDo}HV
RUJDQL]DGDV VHJXQGR R FyGLJR GD SRSXODomR ORFDO ² j SDUWLFLSDomR HP FRQVHOKRV RX
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DVVHPEOpLDV 6RPHQWH HVVH WLSR GH SURFHGLPHQWR SRGH JDUDQWLU D XP QDWLYR FXMRV FyGLJRV
VHMDP DVVLP GLIHUHQFLDGRV XP HQWHQGLPHQWR YHUGDGHLUR DFHUFD GD SURMHomR GH GLIHUHQWHV
FHQiULRVVREUHDVXDYLGDHDYLGDGHVXDJHQWH

$ UHVSRQVDELOL]DomR PHVPD p XP SURFHVVR GH TXH GHYHP SDUWLFLSDU WRGRV RV DJHQWHV GR
GHVHQYROYLPHQWRWXUtVWLFRDGPLQLVWUDo}HVQDFLRQDLVUHJLRQDLV HORFDLVHPSUHVDVDVVRFLDo}HV
SURILVVLRQDLV WUDEDOKDGRUHV GR VHWRU RUJDQL]Do}HV QmRJRYHUQDPHQWDLV H RXWURV RUJDQLVPRV
GDLQG~VWULDWXUtVWLFDeUHFRQKHFLGDXPDLQWHUGHSHQGrQFLDHQWUHFRPXQLGDGHVUHFHSWRUDVRV
yUJmRVGHLQIRUPDomRHRVSUySULRVWXULVWDVQDLQGLYLGXDOHVRFLDOYDORUL]DomRGRWXULVPR


E2WXULVPRLQFOXVLYRppWLFRHHGXFDGRU

(VWDU YHUGDGHLUDPHQWH QXP OXJDU SRGH VLJQLILFDU VXEPHUJLUVH WHPSRUDULDPHQWH HP XPD
OyJLFDFXOWXUDOGLIHUHQWHYLYHQGRDVH[SHULrQFLDVTXHHODUHVHUYH6HGHYHKDYHUWROHUkQFLDGDV
SRSXODo}HVUHFHSWLYDV´QDFRPSUHHQVmRGDIDOWDGHFRPSUHHQVmRµHYHQWXDOGRYLVLWDQWHVREUH
GHWHUPLQDGRVDVSHFWRVGDTXHODUHJLmRSRURXWURODGRGHYHRYLVLWDQWHHVIRUoDUVHSRUYLYHUDV
H[SHULrQFLDVTXHDTXHODVGLIHUHQoDVSURSRUFLRQDPGDPDQHLUDPDLVSDFtILFDSRVVtYHO

$RULHQWDomRSHODpWLFDGHYHVHURIXQGDPHQWRGDDWXDomRGRJHVWRUS~EOLFR(VVDWHQGrQFLD
GH WRPDU RV SULQFtSLRV pWLFRV FRPR QRUWH SDUD R SODQHMDPHQWR H UHDOL]DomR GD DWLYLGDGH
WXUtVWLFDMiDSDUHFHQR3ODQR1DFLRQDOGH7XULVPR

´2 FRPSRUWDPHQWR H D SUiWLFD GR WXULVPR GHYHP VHU SDXWDGRV SRU SDGU}HV pWLFRV
FRQFUHWRV H REHGHFHU RVSULQFtSLRVJHUDLVFRQWLGRVQR&yGLJR0XQGLDOGDeWLFDQR
7XULVPR²2UJDQL]DomR0XQGLDOGR7XULVPR  8PDYH]TXHHVWHVSULQFtSLRV
VH DSOLFDP D WRGRV RV LQGLYtGXRV FRPXQLGDGHV H  VRFLHGDGHV HOHV GHYHP
WUDQVSDUHFHUGXUDQWHRGHVHPSHQKRHVSHFtILFRGDVDWLYLGDGHVGHWRGRVRVDJHQWHVGR
WXULVPRµ *29(512)('(5$/ 

3DUDRWXULVPRLQFOXVLYRHVWmRFRPSUHHQGLGDVFRPRHVWUXWXUDQWHVWDQWRDVGLPHQV}HVIRUPDLV
TXDQWR DV QmR IRUPDLV GD HGXFDomR ,VVR HQJORED WDQWR RV HVIRUoRV GD XQLmR RX RXWUDV
XQLGDGHV GD DGPLQLVWUDomR S~EOLFD SDUD HOHYDU RV QtYHLV GH HVFRODULGDGH JHUDO TXDQWR D
HYROXomRGDFDSDFLWDomRHHVSHFLDOL]DomRHPWXULVPRYLDUHGHS~EOLFDRXSULYDGDFRPFXUVRV
OLYUHV HQVLQR WpFQLFR JUDGXDomR H SyVJUDGXDomR (VVD DWXDomR GHVGH TXH OHYDGD D FDER
FRPR XP SURMHWR DUWLFXODGR HP GLIHUHQWHV SUD]RV H UHVSHLWDQGR DV HVSHFLILFLGDGHV GH FDGD
SURGXWR RX UHJLmR OHYD LQYDULiYHO H GLUHWDPHQWH j PHOKRULD GRV VHUYLoRV RIHUHFLGRV DRV
YLVLWDQWHV SUHFHGLGD SHOD PHOKRULD GD TXDOLGDGH GH YLGD GD SRSXODomR YLVLWDGD 'LUHWD H
LQGLUHWDPHQWH FRQWULEXL SDUD R DYDQoR GR ,'+ ORFDO 2 (VWDGR WHP SDSHO LPSRUWDQWH D
FXPSULU QD UHJXODPHQWDomR GR VHWRU  QRUPDWL]DQGR H ILVFDOL]DQGR VHJPHQWRV H D DWLYLGDGH
WXUtVWLFDHRULHQWDQGRDIRUPDomRSURILVVLRQDO

2 FRQKHFLPHQWR PDLV DSURIXQGDGR H PHQRV IDQWDVLRVR GR TXH D GHVWLQDomR p RX SRGH
RIHUHFHUQmR DSHQDV Gi DR WXULVWD XPDGLPHQVmRPDLVULFDHVHJXUDjTXHODH[SHULrQFLD²QR
FRQWDWRFRPRVYLVLWDGRV²FRPRDMXGDDSUHYHQLUFRQWUDDDWXDomRGHSXEOLFLGDGHHQJDQRVD
GH SURPHVVDV HVFXVDV GH RSHUDGRUHV JXLDV RX RXWUDV SHVVRDV SURILVVLRQDLV RX QmR
LQWHUHVVDGDV HP REWHU DOJXP JDQKR SHOR LQFHQWLYR D XP GHWHUPLQDGR WLSR GH HVFROKD RX
FRPSRUWDPHQWR GR WXULVWD &DEH DRV PHLRV GH FRPXQLFDomR XP SDSHO QDWXUDOPHQWH
PXOWLSOLFDGRU GR ERP H GR PDX QD LPDJHP GH XP GHVWLQR ]HODQGR SHOD WUDQVSDUrQFLD H
GLIXVmRGDVLQIRUPDo}HV
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2WXULVWDPDLVHGXFDGR²HOHPEUDPRVTXHQmRHVWDPRVQHFHVVDULDPHQWHIDODQGRGHHUXGLomR
RXHVFRODULGDGHPDVGHXPLQWHUHVVHHPDFXPXODUHDUWLFXODUFRQKHFLPHQWRVHPUHODomRDXP
SRYRHDXPOXJDUGHPRGRUHVSHLWRVR²DSUHVHQWDVHFRPXPFRPSRUWDPHQWRPDLVpWLFRQD
GHVWLQDomR H PDLV LQWHUHVVDQWH VyFLRHFRQRPLFDPHQWH 2 WXULVWD EHP HGXFDGR HP TXDOTXHU
PRGDOLGDGH WXUtVWLFD WHQGH D GDU PHQRV SUHMXt]RV SRU VHU PHQRV SURSHQVR D YDQGDOLVPRV
SLOKDJHQVWUiILFRFRQVXPRGHWXULVPRVH[XDOH[SORUDomRGDPLVpULDHWF


F2WXULVPRpHFRHILFLHQWH

e SUHFLVR TXH VH LQFRUSRUH XP SHQVDU H XP ID]HU pWLFRV FRPR SDUWH GR SURFHVVR GH
FRQVWUXomR H GH GHFLVmR VREUH DV SROtWLFDV GH GHVHQYROYLPHQWR e LPSRVVtYHO SHQVDU HP
WXULVPR LQFOXVLYR ² WDQWR TXDQWR HP VXVWHQWDELOLGDGH FRPSRQHQWH HVVHQFLDO GR FRQFHLWR ²
VHPGLiORJRHQWUHRVGLIHUHQWHVVHWRUHVGDVRFLHGDGHVHPGLiORJRHQWUHDVGLIHUHQWHVUHJL}HVH
PHVPR HQWUH RV SDtVHV FDGD SDUWH HQWHQGLGD FRPR LJXDO QHVVH SURFHVVR ,VVR UHTXHU XP
HVIRUoR GH UHHGXFDomR PDLV TXH DPELHQWDO PRUDO 2 GLiORJR GHYH GDUVH HP SDWDPDU GH
LJXDOGDGHHHVVDLJXDOGDGHTXHpGDGHPRFUDFLDGHYHVHUUHVJXDUGDGDHVWLPXODGDHGHIHQGLGD
SHOR (VWDGR 2 TXH SUHWHQGHPRV DR GHVLJQDU R HVWDGR FRPR FRQFHUWDQWH LQGLVSHQViYHO j
LPSODQWDomRGRWXULVPRLQFOXVLYR²FRPRYHUHPRVDVHJXLU²pJDUDQWLUDHVVDVSRSXODo}HVR
LQVWUXPHQWDOSDUDTXHVHMDPRVVHQKRUHVSOHQRVGHVXDVGHFLV}HV7RGDDWHFQRORJLDHWRGRR
FRQKHFLPHQWRGHYHPHVWDUjGLVSRVLomRGHVVHH[HUFtFLRTXHpSRUH[FHOrQFLDRGDOLEHUGDGH

6RPHQWHR(VWDGRSRGHFRQGX]LUDFRQFHUWDomRGHVVHJUDQGHSURFHVVRGHUHHGXFDomRSROtWLFD
QR VHQWLGR GD FRQYLYrQFLD FLYLOL]DGD H GD GLVFXVVmR SHUPDQHQWH GH FRPR GHYH VHU
HQFDPLQKDGR R GHVWLQR GH GHWHUPLQDGD VRFLHGDGH 'LDOHWLFDPHQWH D DGRomR GH SULQFtSLRV
pWLFRVFRQVLVWHQWHVHGHWHFQRORJLDVVHPSUHUHVSRQViYHLV²´OLPSDVµSRUH[HPSOR²IRUQHFHD
EDVHSDUDSURFHGLPHQWRVHUHVXOWDGRVTXHGHSHQGHUmRGHFDGDFDVR

3HOR&yGLJR0XQGLDOGHeWLFDQR7XULVPR 25*$1,=$d®2081',$/'2785,602
  RV UHFXUVRV WXUtVWLFRV SHUWHQFHP DR SDWULP{QLR FRPXP GD KXPDQLGDGH  $V
FRPXQLGDGHV GRV WHUULWyULRV RQGH HOHV VH VLWXDP WrP IDFH D HOHV GLUHLWRV H REULJDo}HV
HVSHFLDLV )HOL]PHQWH KRMH D LGpLD GH GHVHQYROYLPHQWR Mi HVWi GLVVRFLDGD GD GH
´PRGHUQL]DomRµWHFQROyJLFDHPHVPRGDGH´FUHVFLPHQWRHFRQ{PLFRµ2MXOJDPHQWRPHVPR
VREUHDSURSULHGDGHDGHTXDomRRX´VXSHULRULGDGHµGHGHWHUPLQDGDWHFQRORJLDGHYHREHGHFHU
SDUD R WXULVPR LQFOXVLYR j VHJXLQWH OyJLFD VH GHWHUPLQDGD WpFQLFD DUWHVDQDO VDWLVID] j
VXVWHQWDELOLGDGH H j GHPDQGD H SRGH JHUDU PHOKRU TXDOLGDGH GH YLGD H RSRUWXQLGDGHV GH
VDWLVIDomRHFRQ{PLFDHVRFLDOTXHRHVWDGRGDDUWHSRUTXHDGRWiOR"

3RU RXWUR ODGR p HUUR FRPXP HQWHQGHU GHWHUPLQDGDV SRSXODo}HV KDELWDQWHV GH VtWLRV
WXUtVWLFRVGHLQWHUHVVHHFROyJLFRRXFXOWXUDOFRPRFRQJHODGDVQRWHPSRRX´LQWRFiYHLVµ(VVH
WLSR GH DFHSomR SRGH UHYHODU SRU WUiV GD SUHRFXSDomR FRP D SUHVHUYDomR GH WUDGLo}HV
DQFHVWUDLV H GH YDORUHV ~QLFRV XP LQGLVIDUoiYHO H[HUFtFLR GH SRGHU VREUH VXD DXWRLPDJHP
VREUHVXDFDSDFLGDGHGHDYDOLDomRTXDQWRjVVXDVSUySULDVSULRULGDGHVRXVREUHDVSUHWHQV}HV
GH ´PRGHUQL]DomRµTXHSRVVDPWHUSRUPDLV TXHSDUHoDPLQDGHTXDGDVVRERXWURSRQWRGH
YLVWD

3DUD R WXULVPR  LQFOXVLYR QHQKXPDGLPHQVmRGDVXVWHQWDELOLGDGHSRGHVHUGHVSUH]DGDH DV
HVFDODV HFRQ{PLFDV GHYHP VHU VHQVtYHLV  D XPD GDV GHWHUPLQDo}HV pWLFDV SULPHLUDV TXH p
´SURPRYHU RV GLUHLWRV KXPDQRV H HVSHFLDOPHQWH RV SDUWLFXODUHV GLUHLWRV GRV JUXSRV PDLV
YXOQHUiYHLVµ 25*$1,=$d®2081',$/'2785,602 
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&RPR VH FRQGX]LU GLDQWH GD REULJDomR PRUDO H PDWHULDO TXH R FXVWR VRFLDO WUD]" $FKDPRV
SDUWLFXODUPHQWH LQWHUHVVDQWH R FRQFHLWR GH HFRHILFLrQFLD TXH SUHWHQGH DOLQKDYDU WRGDV HVVDV
GLPHQV}HVVXVWHQWDELOLGDGHHFRQ{PLFDVRFLDOHDPELHQWDO

´(FRHILFLrQFLD p XPD ILORVRILD GH JHVWmR HPSUHVDULDO TXH LQFRUSRUD D JHVWmR
DPELHQWDO 3RGH VHU FRQVLGHUDGD XPD IRUPD GH UHVSRQVDELOLGDGH DPELHQWDO
FRUSRUDWLYDµ $/0(,'$ 

&RP HVWD GHILQLomR YHPRV TXH D HFRHILFLrQFLD p XP FRQFHLWR TXH H[WUDSROD D SUHRFXSDomR
HPSUHVDULDODSHQDVFRPDOXFUDWLYLGDGH3RGHHGHYHVHUSRUWDQWRDSOLFDGDjJHVWmRS~EOLFDH
ILVFDOL]DGD SRU HOD 3DUD R (VWDGR p WDPEpP PHLR pWLFR H LQWHOLJHQWH GH SUHVHUYDUVH GDV
FUtWLFDV QHROLEHUDLV TXH UHFHQWHPHQWH FHQWUDP IRJR QD ´IDOWD GH UHWRUQRµ H QR
´HQGLYLGDPHQWRµFDXVDGRVSHORVJDVWRVS~EOLFRVPDLVSUHFLVDPHQWHSRUXPHQYROYLPHQWRGR
SRGHUS~EOLFRHPDVVXQWRVTXHQmRVHULDPHVVHQFLDOPHQWHGH(VWDGR

2 TXH VH GHIHQGH LQFOXVLYH p D PHQVXUDomR GD HILFLrQFLD GR HVWDGR SRU RXWURV FULWpULRV
VHPSUHGHQWURGDSHUVSHFWLYDGRLQWHUHVVHVRFLDOTXHSRUVXDYH]DSDUHFHDPSOLDGRSDUDXP
WHPSRFXMDILQLWXGHpQmRPDLVDGHXPPDQGDWRPDVDGRSUySULRSODQHWD²QmRKiXPOLPLWH
SDUDRFRPSURPLVVRFRPDVJHUDo}HVIXWXUDVQD7HUUDVHQmRHVVH

2 FRQFHLWR DPDUUD D VXVWHQWDELOLGDGH VRFLDO j DPELHQWDO H j HFRQ{PLFD FRPR GLVVHPRV
PRVWUDQGR TXH DV GXDV ~OWLPDV QmR ID]HP VHQWLGR VHP D SULPHLUD H[WUDSRODPRV R WHPSR
SUHVHQWH H SURMHWDPRQRV SDUD D IUHQWH ² FRPR Mi GLVVHPRV ² H SDUD R SDVVDGR YHQGR D
FXOWXUD H D WUDGLomR FRPR  SDWULP{QLR $ TXHVWmR GR HVSDoR p WDPEpP DOWHUDGD QHQKXP
SURFHVVRSDUDREWHUUHFXUVRVQDWXUDLVRXSURGX]LUUHMHLWRVSRGHVHUHQWHQGLGRLVRODGDPHQWH

&DGDLQRYDomRWHFQROyJLFDGHYHVHUHQ[HUJDGDFRPRXPDRSRUWXQLGDGHGHDSUHQGL]DGR²QmR
QHFHVVDULDPHQWHGHUHSURGXomR²SDUDDGDSWDomRQRXWUDHVFDODRXQRXWUROXJDUXPDYH]TXH
RVHFRVVLVWHPDVHDVFRPXQLGDGHVQmRVmRYLVWRVFRPRHVWDQTXHV


G2WXULVPRLQFOXVLYRpXPSURFHVVRFRQFHUWDGRSHORSRGHUS~EOLFR

$SDUWLFLSDomRHUHVSRQVDELOL]DomRGDVSRSXODo}HVQDWLYDVFRPRDJHQWHVGDWUDQVIRUPDomRGH
VXDV ORFDOLGDGHV HP DWUDWLYRV WXUtVWLFRV SUHVVXS}H QR PtQLPR D FULDomR GH FRQGLo}HV GH
DFHVVR GD FRPXQLGDGH D IRQWHV GH ILQDQFLDPHQWR PDV FHUWDPHQWH GHSHQGHUi GH
LQYHVWLPHQWRVS~EOLFRVHPLQIUDHVWUXWXUDHORJtVWLFDSDUDDDWLYLGDGHWXUtVWLFDeQHVWHVHQWLGR
TXH R WXULVPR LQFOXVLYR GHYH VHU YLVWR FRPR XPD SROtWLFD S~EOLFD LQWHJUDGD SODQHMDGD H
LPSOHPHQWDGDDSDUWLUGDFRQFHUWDomRGHLQWHUHVVHVFRQGX]LGDSHORSRGHUS~EOLFR

(QWUHRVPRWLYRVTXHWRUQDPRSRGHUS~EOLFRDLQVWkQFLDSULYLOHJLDGDSDUDDFRQFHUWDomRGD
DWLYLGDGHWXUtVWLFDHVWiQRSULQFtSLRDFRQVWDWDomRGHTXHDVDWULEXLo}HVEiVLFDVGR(VWDGRVmR
EiVLFDV WDPEpP SDUD D UHDOL]DomR GH TXDOTXHU DWLYLGDGH HFRQ{PLFD GH TXDOTXHU DWLYLGDGH
KXPDQDHPHVFDODGHVRFLHGDGHpSUHFLVRKDYHUVHPSUHHGXFDomRVD~GHHVHJXUDQoD

23ODQR1DFLRQDOGH7XULVPRGHFODURXVHFROHWLYDPHQWHFRQVWUXtGRHPURGDGDVGHUHXQL}HV
ZRUNVKRSVVHPLQiULRVHWF(VVDFRQVWUXomRHVWiQDEDVHPHVPDGDDILUPDomRPRELOL]DomRH
RSHUDFLRQDOL]DomR GR (VWDGR FRPR FRQFHUWDQWH GH SROtWLFDV LQWHJUDGDV 2 QRYR 3ODQR VH
SURS}HDVHUDOLJDomRHQWUHDVHVIHUDVIHGHUDOHVWDGXDOHPXQLFLSDOGDDGPLQLVWUDomRS~EOLFDD
LQLFLDWLYDSULYDGDHDVRFLHGDGH
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(P YiULRV SRQWRV GH VHX UHFpPODQoDGR 3ODQR 1DFLRQDO GH 7XULVPR R ([HFXWLYR GHIHQGH
XPDGHVFHQWUDOL]DomRGDDWXDomRGR(VWDGR

´'HVHMDPRV GHVHQYROYHU R WXULVPR FRP EDVH QR SULQFLSLR GD VXVWHQWDELOLGDGH
WUDEDOKDQGR GH IRUPD SDUWLFLSDWLYD GHVFHQWUDOL]DGD H VLVWrPLFD HVWLPXODQGR D
LQWHJUDomR H D FRQVHTHQWH RUJDQL]DomR H DPSOLDomR GD RIHUWDµ *29(512
)('(5$/ 

2 HVWDGR FRPR FRQFHUWDQWH GH XP SURMHWR QDFLRQDO FRPR GHWHUPLQDomR SDUD D LQVWDODomR
SOHQDGRFRQFHLWRGHWXULVPRLQFOXVLYRVHFRDGXQDFRPDQRYDJHVWmRGRWXULVPRSHOD8QLmR
2XVRWDQWRGRVDWULEXWRV´SDUWLFLSDWLYDµTXDQWR´VLVWrPLFDµLQGLFDTXHSDUDRFDVREUDVLOHLUR
DSHQDVRHVWDGRSRGHFRRUGHQDUWDPDQKDWDUHID

´$V YiULDV LQWHUIDFHV SDUD R GHVHQYROYLPHQWR GR WXULVPR QHFHVVLWDP GH XPD
SHUPDQHQWHDUWLFXODomRHQWUHRVGLYHUVRVVHWRUHVS~EOLFRVHSULYDGRVQRVHQWLGRGH
DJLOL]DU VROXo}HV HOLPLQDU HQWUDYHV EXURFUiWLFRV FRPSDUWLOKDU GHFLV}HV H IDFLOLWDU D
SDUWLFLSDomRGHWRGRVRVHQYROYLGRVQRSURFHVVRGHFUHVFLPHQWR GRVHWRU&DEHDR
0LQLVWpULRGR7XULVPRHVWDEHOHFHUDVGLYHUVDVLQWHUIDFHVFRPRVGLVWLQWRV0LQLVWpULRV
HyUJmRVJRYHUQDPHQWDLVGRVTXDLVRWXULVPRGHSHQGHGLUHWDHLQGLUHWDPHQWH  $
FULDomRGR0LQLVWpULRGR7XULVPRDWHQGHGLUHWDPHQWHDXPDDQWLJDUHLYLQGLFDomRGR
VHWRUWXUtVWLFR20LQLVWpULRFRPRyUJmRGDDGPLQLVWUDomRGLUHWDWHUiDVFRQGLo}HV
QHFHVViULDV SDUD DUWLFXODU FRP RV GHPDLV 0LQLVWpULRV FRP RV JRYHUQRV HVWDGXDLV H
PXQLFLSDLV FRP R SRGHU OHJLVODWLYR FRP R VHWRU HPSUHVDULDO H D VRFLHGDGH
RUJDQL]DGD LQWHJUDQGR DV SROtWLFDV S~EOLFDV H R VHWRU SULYDGRµ *29(512
)('(5$/ 

&RP R 3ODQR R JRYHUQR DEUH FDPLQKR D XPD DWXDomR HIHWLYD GHVWDFDQGRDQHFHVVLGDGH GH
HVWDEHOHFLPHQWRGHQRYDVSHUVSHFWLYDVVREUHDVSRWHQFLDOLGDGHVGRWXULVPRFRPRJHUDGRUGH
GHVHQYROYLPHQWRHFRQ{PLFRHVRFLDO

´'HQWUR GHVWD QRYD UHDOLGDGH HVWUXWXUDO D SURSRVWD GR 3ODQR 1DFLRQDO GR 7XULVPR
YHP FRQVROLGDU R 0LQLVWpULR FRPR DUWLFXODGRU GR SURFHVVR GH LQWHJUDomR GRV PDLV
GLYHUVRV VHJPHQWRV GR VHWRU WXUtVWLFR 3DUD WDQWR p QHFHVViULR LQRYDU QD FRQGXomR
GDV SROtWLFDV S~EOLFDV URPSHU DV LQpUFLDV H RV HPSHFLOKRV TXH WrP OLPLWDGR R
SRWHQFLDOGHVWDDWLYLGDGHFRPRDJHQWHGHWUDQVIRUPDo}HVHFRPRIRQWHYHUGDGHLUDGH
ULTXH]D HFRQ{PLFD H GHVHQYROYLPHQWR VRFLDO $R FRORFDU R 3ODQR 1DFLRQDO HP
H[HFXomRSHUPLWLPRQRVUHRULHQWDUHVIRUoRVHHOLPLQDUREVWiFXORVGHWDOIRUPDTXH
VH UHDOL]H R QRVVR FRPSURPLVVR GH ID]HU GR WXULVPR XPD SULRULGDGH QDFLRQDOµ
*29(512)('(5$/ 

3DUDUHDOL]DUVXDVSURSRVWDVR0LQLVWpULRGR7XULVPRFRQWDFRPyUJmRVGHDVVLVWrQFLDGLUHWDH
LPHGLDWD (P kPELWR LQWHUQDFLRQDO R JRYHUQR IHGHUDO GHL[RX D FDUJR GD (0%5$785 DV
Do}HV GH SURPRomR PDUNHWLQJ H DSRLR j FRPHUFLDOL]DomR GR SURGXWR WXUtVWLFR EUDVLOHLUR QR
PXQGR 1RV HVWDGRV D FULDomR GH )yUXQV (VWDGXDLV YLVD D DJOXWLQDU LQWHUHVVHV DSUHVHQWDU
GLDJQyVWLFRVHSURSRUVROXo}HVSDUDDVTXHVW}HVTXHDIHWDPRGHVHQYROYLPHQWRGRWXULVPR

2XWUR EUDoR GR 3ODQR QRV HVWDGRV H PXQLFtSLRV p R )yUXP 1DFLRQDO GH 6HFUHWiULRV yUJmR
LQIRUPDO FRQVXOWLYR FRQVWLWXtGR SHORV 6HFUHWiULRV H 'LULJHQWHV (VWDGXDLV GH 7XULVPR 2
3ODQR 1DFLRQDO GH 7XULVPR SUHWHQGH TXH RV 0XQLFtSLRV VLQWDPVH LQFHQWLYDGRV D FULDU
&RQVHOKRV 0XQLFLSDLV GH 7XULVPR H RUJDQL]DUHPVH HP FRQVyUFLRV SDUD IRUPDU 5RWHLURV
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,QWHJUDGRVRTXHUHVXOWDQDPDLRUGLIHUHQFLDomRGHRIHUWDHGHPDQGDGHSURGXWRVWXUtVWLFRVH
QD PXOWLSOLFDomR GH RSRUWXQLGDGHV UHJLRQDOL]DGDV EHP FRPR QD DPSOLDomR GD SDUWLFLSDomR
SRSXODUGHVHMDGDVSHORWXULVPRLQFOXVLYR


H2WXULVPRLQFOXVLYRpFRQFHQWUDGRQRPHUFDGRLQWHUQRIRUWH

7HPRVWDPEpPDGHVWDFDUTXHRSDSHOGHFRQFHUWDomRGDQRUPDWL]DomRHGDFDSDFLWDomRSDUD
D DWLYLGDGH WXUtVWLFD Vy SRGH VHU UHDOL]DGR SHOD 8QLmR 3DGU}HV PtQLPRV GHYHP VHU
HVWDEHOHFLGRVSDUDWRGRRWHUULWyULRQDFLRQDOHDHYHQWXDODGDSWDomRGHOHVSDUDHVWHRXDTXHOH
URWHLURGHYHVHUGLVFXWLGDFRPD8QLmR2SUySULREHPHVWDUGR FOLHQWHILQDORWXULVWDGHYH
VHU YLVWR FRPR LQWHUHVVH GLUHWR GR (VWDGR TXH SRGH FRQWDU FRP PDLRU HVWDELOLGDGH VRFLDO H
FRPXPDLPDJHPQDFLRQDOIRUWDOHFLGDHYDORUL]DGDLQWHUQDHH[WHUQDPHQWH23ODQR1DFLRQDO
GH 7XULVPR DFHUWD TXDQGR VREUH D RUJDQL]DomR GHVWHV VHJPHQWRV SURFXUD ´DWHQGHU DV
GHPDQGDV  HVSHFLILFDV GH PHUFDGR PD[LPL]DQGR RDSURYHLWDPHQWR GDVSRWHQFLDOLGDGHVH DV
GLIHUHQoDVGHFDGDUHJLmREUDVLOHLUDµWDPEpPDFHUWDTXDQGRDILUPDTXHRIRUWDOHFLPHQWRGRV
VHJPHQWRV WXUtVWLFRV VH GDUi ´D SDUWLU GD QRUPDWL]DomR H RUGHQDPHQWR GHVWDV SUiWLFDVµ (P
DPERV WUHFKRV GHPRQVWUD VXD SUHRFXSDomR FRP D GLYHUVLILFDomR GD RIHUWD 0DV VREUH R
PHVPRWHPDDFUHVFHQWDTXHWDLVQRUPDWL]DomRHRUGHQDPHQWRGDV SUiWLFDVREMHWLYDWRUQiODV
´FRPSHWLWLYDV QR PHUFDGR LQWHUQDFLRQDO SULQFLSDOPHQWH QR TXH WDQJH DRV DVSHFWRV GH
TXDOLGDGHHVHJXUDQoDµ *29(512)('(5$/ 

$ QRUPDWL]DomR QDVFH REULJDWRULDPHQWH HP FRQVRQkQFLD FRP LQVWUXPHQWRV LQWHUQDFLRQDLV
FRPRVTXDLVR%UDVLOMiVHWHQKDPDQLIHVWDGRPDVVHXREMHWLYRSULPHLURpJHUDUSRVVLELOLGDGHV
QRPHUFDGRLQWHUQR6HRVFRQWDWRVHQWUHSHVVRDVVmRRFHQWURGDFRQFHSomRHGDUHDOL]DomR
GDDWLYLGDGHWXUtVWLFDDPSODPHQWHVXVWHQWiYHOHVHHVWDpXPDIRUoDTXHGHYHVHUXVDGDDIDYRU
GDFRQVWUXomRHDILUPDomRGDFLGDGDQLDHGDDXWRHVWLPDHQWmRRSRYREUDVLOHLURpVXDUD]mR
GHVHU²HQmRXPGRVS~EOLFRV

1RVVDULTXH]DFXOWXUDOSUHFLVDWUDGX]LUVHHPGLYHUVLILFDomRGHRIHUWDVREUHWXGRSDUDRSUySULR
SRYREUDVLOHLURTXHGHYHWHURSRUWXQLGDGHVGHFRQKHFHUPHOKRUDVPXLWDVFRUHVHQXDQFHVGH
VXDWHUUDHGHVXDJHQWH2QRYR3ODQRGHGLFDXPGHVHXV0DFURSURJUDPDVDHVWDTXHVWmR
3DUD R FRQFHLWR GH WXULVPR LQFOXVLYR HOD p VHP G~YLGD R GLIHUHQFLDO PDLV YLVtYHO H
SURYDYHOPHQWHRPDLVSRGHURVRFRPUHODomRjVSROtWLFDVS~EOLFDVQR%UDVLODWpDJRUD

8P GRV LQVWUXPHQWRV GHVVD SROtWLFD  TXH p LQFOXVLYD SRUTXH FULD DOWHUQDWLYDV  PRYHVH
WDPEpPQDGLUHomRGRFRQFHLWRGHWXULVPRLQFOXVLYRTXHGHIHQGHPRVDTXLSRLVLQGLUHWDPHQWH
HVWLPXODXPJUDXPDLRUGHSDUWLFLSDomRGHXQLGDGHVVRFLDLVHRX´DGPLQLVWUDWLYDVµFDGDYH]
PHQRUHVHPDLVHVSHFtILFDVFRPRFRPXQLGDGHVLQGtJHQDVRXSHTXHQRVPXQLFtSLRV0RYHVH
SRU RXWUR ODGR UXPR j PDLRU LQWHJUDomR UHJLRQDO H IRUWDOHFLPHQWR GH PHUFDGR LQWHUQR YLD
5RWHLURV,QWHJUDGRVSRVWRTXHHPERUDYDORUL]DGDVHPVXDVSHFXOLDULGDGHVDTXHODVXQLGDGHV
SRWHQFLDOPHQWHDWUDWLYDVQmRSRGHULDPSRUVLVyWUDQVIRUPDUHVVHSRWHQFLDOHPSURGXWR

´7HQGR FRPR IXQGDPHQWDO D SDUWLFLSDomR GRV JRYHUQRV HVWDGXDLV H GH SDUFHLURV
HVWUDWpJLFRV GR VHWRU SULYDGR UHDOL]DUHPRV XP FRQVLVWHQWH SODQHMDPHQWR H
H[HFXWDUHPRV DV Do}HV QHFHVViULDV SDUD HVWUXWXUDU H TXDOLILFDU RV URWHLURV7XUtVWLFRV
,QWHJUDGRV TXH VHUmR FRQVWLWXtGRV SHORV PXQLFtSLRV RUJDQL]DGRV HP FRQVyUFLRVµ
*29(512)('(5$/ 
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2VURWHLURVLQWHJUDGRVSHUPLWHPDLQGDXPDUDFLRQDOL]DomRGRLQYHVWLPHQWRHPLQIUDHVWUXWXUD
e GHVHMiYHO R LQFUHPHQWR GR WXULVPR URGRYLiULR PDLV DFHVVtYHO SDUD DV FDPDGDV PHQRV
IDYRUHFLGDV GD SRSXODomR H SDVVtYHO GH XPD H[SORUDomR SRQWR SRU SRQWR GR URWHLUR DV
URGRYLDVHVFRDPWDPEpPFDUJDVHFDUURVGHSDVVHLRDPSOLDQGRDVXVWHQWDELOLGDGHHFRQ{PLFD
GR LQYHVWLPHQWR SDUD DOpP GH VHX XVR QD DWLYLGDGH WXUtVWLFD 3HQVDU QXP LQYHVWLPHQWR HP
LQIUDHVWUXWXUDHSHQVDUHPWXULVPRpSHQVDUQXPGHVHMiYHOUHWRUQRGDVIHUURYLDVFRPRXPD
FRQVWDWDomR GDV YDQWDJHQV GH XP WUDQVSRUWH PHQRV SROXHQWH TXH R URGRYLiULR PDLV
HFRQ{PLFRHFRPSRVVLELOLGDGHGHVHUWDPEpPEDUDWRPDLVVHJXURFRPPDLRUFDSDFLGDGHH
EDVWDQWHDGHTXDGRjVSURSRUo}HVFRQWLQHQWDLVGHQRVVRSDtV

&RPRDDWLYLGDGHWXUtVWLFDpH[HFXWDGDSHODLQLFLDWLYDSULYDGDRJRYHUQRSUHWHQGHUHDTXHFHUH
H[SDQGLURQHJyFLRWXULVPRFDSWDQGR LQYHVWLPHQWRV QR %UDVLO H QR([WHULRU FRPPHWDVGH
FKHJDU D  ELOK}HV GH UHDLV DWp  FRQIRUPH FRQVWD QR 3ODQR 1DFLRQDO GH 7XULVPR  H
DPSOLDQGRDRIHUWDGHFUpGLWRDRVHPSUHHQGHGRUHV+iXPDSUHIHUrQFLDEDVWDQWHDFHUWDGDVRE
D yWLFD GD LQFOXVmR SHODV SHTXHQDV H PpGLDV HPSUHVDV TXH HQFRQWUDP PDLV GLILFXOGDGH GH
ILQDQFLDPHQWR

1R WXULVPR R FRQWDWR FRP RXWUDV SHVVRDV HVWi QR FHQWUR GH LQWHUHVVH WDQWR GRV YLVLWDQWHV
TXDQWRGRVYLVLWDGRV8PGRVPpULWRVGRWXULVPRTXDQGRJDUDQWHPDLVOD]HUpJDUDQWLUPDLV
WUDEDOKR3RUWUDWDUVHGHXPVHUYLoRDFKDPDGD´LQG~VWULDGR WXULVPRµGLIHUHQWHPHQWHGDV
DWLYLGDGHVLQGXVWULDLVHVWULWRVHQVRQmRGiPDUJHQVjDXWRPDomR

$ FULDomR GH SRVWRV GH WUDEDOKR QR VHWRU GH WXULVPR p HVSHFLDOPHQWH EHQpILFD REVHUYDGRV
WRGRV RV SULQFtSLRV GH pWLFD TXDQGR RULXQGD GH HPSUHVDV PHQRUHV TXH GHPDQGDP PHQRU
LQYHVWLPHQWR H IDFLOLWDP D FLUFXODomR H GLVWULEXLomR GH UHQGD VmR XPD SRVVLELOLGDGH SDUD
FRPXQLGDGHV FDUHQWHV RX LQGtJHQDV TXH WrP QHFHVVLGDGHV H GLILFXOGDGHV EDVWDQWH GLIHUHQWHV
GDTXHODV TXH D FDSDFLWDomR SDUD JUDQGHV HTXLSDPHQWRV KRWHOHLURV HQVHMD %RD SDUWH GRV
SUREOHPDV FULDGRV SHOD VD]RQDOLGDGH KLVWRULFDPHQWH HP WXULVPR UHIHUHPVH j LQVHUomR
SUHGDWyULD TXH UHRUJDQL]RX FRP RXWUD  RUGHP HFRQ{PLFD R WHUULWyULR PXLWDV YH]HV
LQYLDELOL]DQGRRXWUDVDWLYLGDGHV²jVYH]HVSHODGHJUDGDomRDPELHQWDOTXHPDWRXRSHL[HGR
SHVFDGRUjVYH]HVLPSRQGRXPFHUWR´PLPHWLVPRµFXOWXUDOTXHGHVYLQFXODDVJHUDo}HVPDLV
QRYDVGHYDORUHVTXHSRGHULDPDMXGiODVDHQFRQWUDUDOWHUQDWLYDVGHVREUHYLYrQFLDHVDWLVIDomR
FRPRVRWDTXHGHVXDRULJHP

+iXPJUDQGHDFHUWRHPFRORFDUQRPHVPRSDWDPDU´DGLVSRQLELOL]DomRSDUDRFRQVXPRGH
XPQ~PHURPDLRUGHVHUYLoRVWXUtVWLFRVTXDOLILFDGRVµH´RLQFUHPHQWRGDSURGXomRDUWHVDQDO
R SURGXWR WtSLFR FRP D PDUFD EUDVLOHLUDµ *29(512 )('(5$/    6H Ki DOJXP
FDPLQKRSDUDWD[DVGHFUHVFLPHQWRDFLPDGHDRDQRQDVSHUVSHFWLYDVDXQFLDGDVQR3ODQR
1DFLRQDO GH 7XULVPR p FRQMXJDUPRV DPERV %RQV VHUYLoRV SRGHP VHU DFKDGRV HP PXLWRV
OXJDUHV GRPXQGR²HHPYiULRVPDLVGRTXHDTXL²PDVRGLIHUHQFLDOFXOWXUDOQmR(OHVH
DOLDGR SRU VXD YH] jV EHOH]DV QDWXUDLV GR QRVVR SDtVPHJDGLYHUVRSRGHHQVHMDURDXPHQWR
GRVGLDVGHSHUPDQrQFLDPpGLDHRDXPHQWRGHUHQGDSHUFDSLWD


I2WXULVPRLQFOXVLYRpLQFOXVLYRGHWRGRVRVWXULVWDV

9LVWR SHOR ODGR GD GHPDQGD R WXULVPR LQFOXVLYR GHYH SURSRUFLRQDU R DFHVVR GH VHWRUHV
SRSXODUHV D VtWLRV GRWDGRV GH QRWiYHLV DWULEXWRV GH EHOH]D FrQLFD SURStFLRV SDUD DWLYLGDGHV
GLIHUHQFLDGDV GH OD]HU SDUD GLYHUVDV SUiWLFDV DILUPDWLYDV GD LGHQWLGDGH FXOWXUDO H SDUD D
SURPRomRGHHQFRQWURVVLJQLILFDWLYRVHQWUHKRPHPHQDWXUH]D



3URGXWR±





'LDJQyVWLFRSDUDD,OKD*UDQGHFRPYLVWDVjSURPRomRGRWXULVPRLQFOXVLYR

%1'(6±)8-%

 

2 JRYHUQR IHGHUDO DSUHVHQWD HP VHX 3ODQR 1DFLRQDO GH 7XULVPR R ILQDQFLDPHQWR DR
FRQVXPLGRU ILQDO FRPR XP IDFLOLWDGRU GDV YLDJHQV GRPpVWLFDV H SRUWDQWR FRPR PDLV XP
FDPLQKRSDUDXPPHUFDGRLQWHUQRPDLVIRUWH

2XWUD GLVFXVVmR HQYROYHQGR DFHVVLELOLGDGH GHYH VHU OHPEUDGD GHILFLHQWHV LGRVRV H RXWURV
JUXSRVGHYXOQHUDELOLGDGHHVSHFtILFDGHYHPUHFHEHUHVSHFLDODWHQomRGDVDXWRULGDGHVHPSUHVDV
HSURILVVLRQDLVGDDWLYLGDGHWXUtVWLFD´WHQGRSRUILQDOLGDGHSURPRYHUXPWXULVPRUHVSRQViYHO
HVXVWHQWiYHODFHVVtYHODWRGRVQRH[HUFtFLRGRGLUHLWRTXHTXDOTXHUSHVVRDWHPGHXWLOL]DUR
VHXWHPSROLYUHHPOD]HURXYLDJHQVHQRUHVSHLWRSHODVHVFROKDVVRFLDLVGHWRGRVRVSRYRVµ
25*$1,=$d®2081',$/'2785,602 



 0(72'2/2*,$'(75$%$/+2


2 SURGXWR ILQDO GR ',$*1Ð67,&2 VHUi XP 3URJUDPD GH 3URPRomR GR 7XULVPR
,QFOXVLYR FXMD ILQDOLGDGH FRQVLVWLUi HP DSRQWDU DV Do}HV SULRULWiULDV TXH GHYHP VHU
LPSOHPHQWDGDV QD ,OKD *UDQGH FRPR IRUPD GH JDUDQWLU DV FRQGLo}HV PtQLPDV QHFHVViULDV
SDUDRGHVHQYROYLPHQWRGDDWLYLGDGHWXUtVWLFDGHIRUPDUHVSRQViYHORXVHMDUHVSHLWDQGRVHRV
LQWHUHVVHV VRFLDLV DPSORV REVHUYDQGRVH RV FULWpULRV DPELHQWDLV GH VXVWHQWDELOLGDGH H
UHVSHLWDQGRVHRVSUHFHLWRVGRWXULVPRLQFOXVLYRTXHYLVDVHJXQGRGHVWDFDGRDFLPDHVWLPXODU
DVLQLFLDWLYDVWXUtVWLFDVQmREDVHDGDVHPH[FOXVLYLVPRVQRTXHGL]UHVSHLWRjFDUDFWHUL]DomRGRV
YLVLWDQWHV H DR PHVPR WHPSR EXVFD FULDU RSRUWXQLGDGHV GHSDUWLFLSDomRGRVQDWLYRVFRPR
DJHQWHVGRGHVHQYROYLPHQWRWXUtVWLFRORFDO23URJUDPDGH3URPRomRGR7XULVPR,QFOXVLYR
SDUD D ,OKD *UDQGH SUHWHQGH GHILQLU H GLPHQVLRQDUHTXDFLRQDU DV QHFHVVLGDGHV GH
LQYHVWLPHQWRLQWHUYHQomR QDV VHJXLQWHV iUHDV L  FDSDFLGDGH H FRQWLQJHQFLDPHQWR GD FDUJD
DQWUySLFDLL LQIUDHVWUXWXUDHORJtVWLFDSDUDDDWLYLGDGHWXUtVWLFDLLL RUGHQDPHQWRWHUULWRULDOLY 
FDSWDomR WUDWDPHQWR H GLVWULEXLomR GHiJXDY FDSWDomRHWUDWDPHQWRGHHVJRWRYL FROHWDH
GHSRVLomRWUDWDPHQWRGROL[RYLL SDUWLFLSDomRGRVQDWLYRVQDSURPRomRGRWXULVPRLQFOXVLYR

$WpDFRQFUHWL]DomRGRSURGXWRILQDORSURMHWRSDVVDUiSRUWUrVHWDSDV$SULPHLUDFRQVLVWLUi
QDSUHSDUDomRSRUHVSHFLDOLVWDVFRQWUDWDGRVGHXPSUpSURMHWRSDUDFDGDXPDGDViUHDVDFLPD
LQGLFDGDV(VWDHWDSDVHHQFHUUDUiFRPXPDUHXQLmRGHYDOLGDomRQDTXDOVHUmRGLVFXWLGDVDV
SURSRVWDVGRVSUpSURMHWRVFRPGLYHUVRVDWRUHVVRFLDLVFRQYLGDGRV

8PD YH] YDOLGDGRV RV SUpSURMHWRV LQLFLDVH D VHJXQGD HWDSD TXDQGR VHUmR OHYDQWDGDV DV
FRQGLo}HVGHLPSOHPHQWDomREHPFRPRDVSRVVLELOLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRGRVSUpSURMHWRV
$LQGD QHVWD HWDSD VHUi HVWXGDGR H SURSRVWR XP PHFDQLVPR GH JHVWmR SDUD R 3URJUDPD
OHYDQGRVHHPFRQWDDSDUWLFLSDomRGHDWRUHVVRFLDLVLQWHUYHQLHQWHVQD,OKD*UDQGH$VHJXQGD
HWDSD WHUPLQD WDPEpP FRP XPD UHXQLmR GH YDOLGDomR TXH WHUi FRPR REMHWLYR DSUHVHQWDU R
GHWDOKDPHQWRGRVSUpSURMHWRVHDVSHUVSHFWLYDVGHILQDQFLDPHQWRSDUDFDGDXPGHOHVDOpPGH
GLVFXWLUHYDOLGDURPHFDQLVPRGHJHVWmRGR3URJUDPD

$ WHUFHLUDHWDSDFRQVLVWHHPLQWHJUDURVSUpSURMHWRVQXPSURJUDPDSURSULDPHQWHGLWRTXH
SDUDDOpPGHHOHQFDURVSUpSURMHWRVGHYHUiDSUHVHQWDUXPDSURSRVWDGHJHVWmRSDUWLFLSDWLYD
GR3URJUDPDHVWDEHOHFHURVFULWpULRVJHUDLVGHDFRPSDQKDPHQWRSDUDR3URJUDPDFRPRXP
WRGR LQGLFDU DV SRVVLELOLGDGHV GH ILQDQFLDPHQWR SDUD FDGD LQYHVWLPHQWR FRQWHPSODGR H
DSRQWDUDVDo}HVQHFHVViULDVSDUDDOpPGDLPSOHPHQWDomRGRVSUpSURMHWRVSDUDDSURPRomR
GH XP WXULVPR YHUGDGHLUDPHQWH LQFOXVLYR 2 GRFXPHQWR GR 3URJUDPD GH ,QWHUYHQomR VHUi
DSUHVHQWDGRHGLVFXWLGRQXPHYHQWRILQDODVHUSURPRYLGRQD,OKD*UDQGH$VFRQWULEXLo}HV



3URGXWR±





'LDJQyVWLFRSDUDD,OKD*UDQGHFRPYLVWDVjSURPRomRGRWXULVPRLQFOXVLYR

%1'(6±)8-%

 

UHOHYDQWHVREWLGDVQHVWHHYHQWRVHUmRLQFRUSRUDGDVQRGRFXPHQWRTXHFRQVWLWXLUiRSURGXWR
ILQDOGRSURMHWR

'HYHPRVGHVWDFDUDLPSRUWkQFLDGRVWUrVHYHQWRVGRSURMHWR²DVGXDVUHXQL}HVGHYDOLGDomRD
VHUHP UHDOL]DGDV QR %1'(6 H R VHPLQiULR ILQDO QD ,OKD *UDQGH ² FRPR LQVWUXPHQWRV GH
YDOLGDomRGHPRFUiWLFRSDUWLFLSDWLYRVQRVTXDLVVHUiSRVVtYHOFRPSUHHQGHUDVFRQYHUJrQFLDVH
GLYHUJrQFLDVLQVWLWXFLRQDLVRXYLURVDWRUHVVRFLDLVLQWHUYHQLHQWHVQD,OKD*UDQGHHHQYROYrORV
QRSURMHWRGHIRUPDTXHHVWHSRVVDJDQKDUPDLRUFRQVLVWrQFLDHFRHUrQFLDDRFRQWHPSODURV
LQWHUHVVHVVRFLDLVHQYROYLGRV

&RPR IRUPD GH DPSOLDU D SDUWLFLSDomR GRV DWRUHV VRFLDLV LQWHUYHQLHQWHV QD ,OKD *UDQGH QD
HODERUDomR GR 'LDJQyVWLFR SDUD DOpP GRV PRPHQWRV GH YDOLGDomR SUHYLVWRV QR SURMHWR
SUHWHQGHVHHVWDEHOHFHUXPVLWLRQD,QWHUQHWTXHVHUYLUiFRPR XPFDQDOGHFRPXQLFDomRGR
SURMHWR1HVWHVtWLRVHUmRGLVSRQLELOL]DGDVLQIRUPDo}HVVREUHRSURMHWRHVHXDQGDPHQWREHP
FRPRXPGLVSRVLWLYRGHFRPXQLFDomRFRPDHTXLSHGHFRRUGHQDomRGRSURMHWR


3ULPHLUDHWDSD

$ FRRUGHQDomR GR 'LDJQyVWLFR UHXQLUi XP JUXSR PXOWLGLVFLSOLQDU FRPSRVWR SRU
SHVTXLVDGRUHVGR,QVWLWXWR9LUWXDOGH7XULVPR,975-HHVSHFLDOLVWDVQDViUHDVDQWHULRUPHQWH
UHIHULGDVSDUDLQIRUPDURTXHVHSUHWHQGHFRPRIXWXUR3URJUDPDGH3URPRomRGRWXULVPR
,QFOXVLYR H QLYHODU D HTXLSH TXDQWR DR FRQKHFLPHQWR GR TXDGUR DWXDO GD ,OKD *UDQGH FRP
EDVHHPHVWXGRVMiUHDOL]DGRVHLQIRUPDo}HVFRPSDUWLOKDGDVSHORVSUySULRVHVSHFLDOLVWDVVREUH
DVLWXDomRORFDOQRTXHWDQJHDiUHDGHDWXDomRGHFDGDXP

,VVRVHUiIHLWRDWUDYpVGHXPDVpULHGHUHXQL}HVGHWUDEDOKRGRJUXSRPXOWLGLVFLSOLQDUGDTXDO
VH HVSHUDREWHUXPHOHQFRGHFXUVRVDOWHUQDWLYRVGHDomRSDUDDVLQWHUYHQo}HVGHVHMDGDV$V
Do}HVSURSRVWDVVHUmRSULRUL]DGDVREVHUYDQGRVHVLPXOWDQHDPHQWHDVVHJXLQWHVTXHVW}HV

R DSRLR jV Do}HV H DRV LQYHVWLPHQWRV HP LQIUDHVWUXWXUD H ORJtVWLFD LPSRUWDQWHVSDUDD
DWLYLGDGHWXUtVWLFD
RDSRLRjFRQVHUYDomRUHFXSHUDomRHSURWHomRGHDWLYRVDPELHQWDLVGD,OKD*UDQGH
RDSRLRjVDWLYLGDGHVHFRQ{PLFRFXOWXUDLVWUDGLFLRQDLVGD,OKD*UDQGHWDLVFRPRDSHVFD
DUWHVDQDOHDPDQXWHQomRHFRQVWUXomRGHEDUFRV
RDSRLRjPRELOL]DomRFRPXQLWiULDHjDUWLFXODomRLQWHULQVWLWXFLRQDO
DYDORUL]DomRGR3DWULP{QLR+LVWyULFRHRDSRLRjVXDFRQVHUYDomRHGLYXOJDomR
RIRPHQWRDRHPSUHHQGHGRULVPRWXUtVWLFRQD,OKD*UDQGH

8PDYH]GHILQLGDVHSULRUL]DGDVDVDo}HVHPFDGDiUHDGHLQWHUYHQomRRJUXSRGHHVSHFLDOLVWDV
YLQFXODGRV DR 'LDJQyVWLFR LUi HODERUDU XP SUpSURMHWR SDUD FDGD XP GDV VHJXLQWHV iUHDV
DQWHULRUPHQWHPHQFLRQDGDV

L  FDSDFLGDGHHFRQWLQJHQFLDPHQWRGDFDUJDDQWUySLFD
LL  LQIUDHVWUXWXUDHORJtVWLFDSDUDDDWLYLGDGHWXUtVWLFD
LLL  RUGHQDPHQWRWHUULWRULDO
LY  FDSWDomRWUDWDPHQWRHGLVWULEXLomRGDiJXD
Y  FDSWDomRHWUDWDPHQWRGRHVJRWR
YL  WUDWDPHQWRHGHSRVLomRWUDWDPHQWRGROL[R
YLL  SDUWLFLSDomRGRVQDWLYRVQDSURPRomRGRWXULVPRLQFOXVLYR



3URGXWR±





'LDJQyVWLFRSDUDD,OKD*UDQGHFRPYLVWDVjSURPRomRGRWXULVPRLQFOXVLYR

%1'(6±)8-%

 

&DGD XP GHVVHV SUpSURMHWRV VHUi FRPSRVWR GH XP ~QLFR REMHWLYR JHUDO H GH XP FRQMXQWR
PtQLPR GH  D   REMHWLYRV HVSHFtILFRV 3DUD FDGD REMHWLYR HVSHFtILFR VHUmR LQGLFDGRV
UHVXOWDGRV HVSHUDGRV EHP FRPR DV SULQFLSDLV Do}HV SDUD VH DWLQJLU FDGD UHVXOWDGR 2V
REMHWLYRV HVSHFtILFRV RV UHVXOWDGRV H DV Do}HV VHUmR DSUHVHQWDGDV QD IRUPD GH PHWDV
TXDQWLILFDGDVHFRPSUHYLVmRWHPSRUDO 

&DGD SUpSURMHWR VHUi EDVHDGR QXP GLDJQyVWLFR SHUWLQHQWH FRQVWUXtGR D SDUWLU GH HVWXGRV H
GDGRVGHIRQWHVHFXQGiULD4XDQGRQHFHVViULRPDVQmRFRPRUHJUDJHUDOGHSURFHGLPHQWRR
GLDJQyVWLFRSRGHUiWDPEpPVHDSRLDU FRPSOHPHQWDUPHQWH HPFRQVXOWDVHOHYDQWDPHQWRVGH
IRQWH SULPiULD D VHUHP UHDOL]DGRV QR ORFDO VREUHWXGR FRP D ILQDOLGDGH GH DWXDOL]DomR GRV
GDGRV REWLGRV QDV IRQWHV VHFXQGiULDV 2 GLPHQVLRQDPHQWR GRV SUpSURMHWRV HVWDUi EDVHDGR
QXPDHVWLPDWLYDGHGHPDQGDGDDWLYLGDGHWXUtVWLFDQD,OKD*UDQGH

&DGDSUpSURMHWRFRQWHUiHPVXDYHUVmRILQDO

$SUHVHQWDomRVXFLQWDGRSUREOHPD
$QiOLVHGRVJUXSRVHDWRUHVVRFLDLVHQYROYLGRVFRPRVSUREOHPDVDVHUHPHQIUHQWDGRV
2EMHWLYRVJHUDOHHVSHFtILFRV
5HVXOWDGRVHVSHUDGRVHGHWDOKDPHQWRGDVDo}HV
-XVWLILFDWLYDVGDVDo}HVHLQYHVWLPHQWRVSURSRVWRV
(VWLPDWLYDGRVSULQFLSDLVLQYHVWLPHQWRV
&RQWUDSDUWLGDVGHVHMDGDVHSUHVVXSRVWRVSDUDRVLQYHVWLPHQWRV
'HVHQKRLQVWLWXFLRQDOGHVHMiYHOSDUDH[HFXomRHDFRPSDQKDPHQWRGRSURMHWR
'LPHQVLRQDPHQWRHTXDOLILFDomRGDHTXLSHGHWUDEDOKRQHFHVViULDSDUDLPSOHPHQWDomR
3URFHGLPHQWRVSDUDDH[HFXomRPRQLWRUDPHQWRHDYDOLDomR

&DGD XP GRV SUpSURMHWRV VHUi HODERUDGR HP SURFHVVR LQWHUDWLYR FRP D &RRUGHQDomR GR
'LDJQyVWLFR H GLVFXWLGR HP XPD UHXQLmR GH YDOLGDomR D VHU UHDOL]DGD QR &HQWUR GH
7UHLQDPHQWRGR%1'(6FRPSDUWLFLSDomRGRVDWRUHVVRFLDLVLQWHUYHQLHQWHVQD,OKD*UDQGH
FRQIRUPH GHWDOKDPHQWR D VHJXLU 6HQGR TXH SDUD D SULPHLUD UHXQLmR GH YDOLGDomR RV SUp
SURMHWRVGHYHUmRDSUHVHQWDUDSHQDVDGHVFULomRVXFLQWDGRSUREOHPDWUDWDGRDSULRUL]DomRGDV
DOWHUQDWLYDVGHDomRDMXVWLILFDWLYDSDUDDVROXomRHVFROKLGDHRVUHVXOWDGRVHVSHUDGRVDSDUWLU
GHVWD VROXomR $V FRQWULEXLo}HV UHFHELGDV QHVVH HYHQWR VHUmR LQFRUSRUDGDV jV SURSRVWDV GH
SUpSURMHWRV


'XUDomR
/RFDO
2EMHWLYRV
3DUWLFLSDQWHV

3ULPHLUD5HXQLmRGH9DOLGDomR
GLD
%1'(6±&HQWURGH7UHLQDPHQWR
9DOLGDUDVSURSRVWDVGRVSUpSURMHWRVHODERUDGRVSHORVHVSHFLDOLVWDV
 (VSHFLDOLVWDVFRQYLGDGRV
 3HVTXLVDGRUHVGR,975-
 5HSUHVHQWDQWHVGHLQVWLWXLo}HVTXHDWXDPQD,OKD*UDQGH
 5HSUHVHQWDQWHVGR%1'(6


&RPHVWHSURFHVVRGHYDOLGDomRGRVSUpSURMHWRVHVSHUDVH

7HVWDUDSULRUL]DomRHDGHTXDomRGDVVROXo}HV
&RQKHFHUHDEVRUYHUFUtWLFDVHVXJHVW}HVTXDQWRDRSURSRVWR
3HUFHEHUDVFRQYHUJrQFLDVHGLYHUJrQFLDVLQVWLWXFLRQDLV
*DUDQWLURHQYROYLPHQWRGRVDWRUHVVRFLDLV



3URGXWR±





'LDJQyVWLFRSDUDD,OKD*UDQGHFRPYLVWDVjSURPRomRGRWXULVPRLQFOXVLYR

%1'(6±)8-%

 

'DULQtFLRDRGHWDOKDPHQWRGRVSUpSURMHWRV



6HJXQGDHWDSD

7HQGRFRPREDVHDVSURSRVWDVYDOLGDGDVQRSULPHLURZRUNVKRSRVHVSHFLDOLVWDVWUDEDOKDUmRQR
GHWDOKDPHQWR GRV SUpSURMHWRV GH IRUPD D DSUHVHQWDU R FRQMXQWR GDV Do}HV QHFHVViULDV j
H[HFXomR GH FDGD LQWHUYHQomR D HVWLPDWLYD GRV LQYHVWLPHQWRV H VHXV SUHVVXSRVWRV D
QHFHVVLGDGH GH SHVVRDO SDUD D LPSOHPHQWDomR GDV Do}HV H RV SURFHGLPHQWRV GH
DFRPSDQKDPHQWRHDYDOLDomRGRVUHVXOWDGRV

(P SDUDOHOR D HTXLSH PXOWLGLVFLSOLQDU GR 'LDJQyVWLFR IDUi XPD DYDOLDomR GDV FRQGLo}HV GH
SRVVLELOLGDGH GH ILQDQFLDPHQWR GRV SUpSURMHWRV EXVFDQGR LQGLFDU IRQWHV H FRQGLo}HV GH
DFHVVR jV PHVPDV 1D WHQWDWLYD GH FULDU XPD DOWHUQDWLYD j FRPSOH[LGDGH LQVWLWXFLRQDO GH
LPSOHPHQWDomR GRV SUpSURMHWRV HP YLUWXGH GR JUDQGH Q~PHUR GH LQVWLWXLo}HV GH GLUHLWR
LQWHUYHQLHQWHV QD ,OKD *UDQGH R JUXSR PXOWLGLVFLSOLQDU LUi SURSRU DLQGD XP PHFDQLVPR GH
JHVWmRFRPSDUWLOKDGDFDSD]GHYLDELOL]DUDLPSOHPHQWDomRGRVSUpSURMHWRV

&RPRUHVXOWDGRGHVWDHWDSDHVSHUDVHREWHU

4XDGURGRVSRWHQFLDLVILQDQFLDGRUHVHGDVUHJUDVGHILQDQFLDPHQWRSDUDFDGDXPDGDV
Do}HVDVHUHPLPSOHPHQWDGDV
,QGLFDomRGRVSRVVtYHLVWRPDGRUHVGRVUHFXUVRVHGDVFRQGLo}HV GHH[HTLELOLGDGHGRV
HPSUHHQGLPHQWRV
3URSRVWDGHJHVWmRFRPSDUWLOKDGDGRVLQYHVWLPHQWRVQHFHVViULRV j LPSOHPHQWDomRGRV
SUpSURMHWRV

2OHYDQWDPHQWRUHDOL]DGRSHORJUXSRPXOWLGLVFLSOLQDUTXDQWRjVFRQGLo}HVGHSRVVLELOLGDGHGH
ILQDQFLDPHQWRHLPSOHPHQWDomRGRVSUpSURMHWRVVHUiGLVFXWLGRXPDUHXQLmRGHYDOLGDomRDVHU
UHDOL]DGD QR &HQWUR GH 7UHLQDPHQWR GR %1'(6 FRP SDUWLFLSDomR GRV DWRUHV VRFLDLV
LQWHUYHQLHQWHV QD ,OKD *UDQGH VHJXQGR GHWDOKDPHQWR D VHJXLU $V FRQWULEXLo}HV UHFHELGDV
QHVVHHYHQWRVHUmRLQFRUSRUDGDVjSURSRVWD


'XUDomR
/RFDO
2EMHWLYRV

6HJXQGD5HXQLmRGH9DOLGDomR

GLD
%1'(6±&HQWURGH7UHLQDPHQWR
L $YDOLDUDVFRQGLo}HVGHSRVVLELOLGDGHGHILQDQFLDPHQWRGRVSUpSURMHWRV
LL 9DOLGDUDSURSRVWDGHJHVWmRGR3URJUDPD
3DUWLFLSDQWHV  (VSHFLDOLVWDVFRQYLGDGRV
 3HVTXLVDGRUHVGR,975-
 5HSUHVHQWDQWHVGHLQVWLWXLo}HVTXHDWXDPQD,OKD*UDQGH
 5HSUHVHQWDQWHVGR%1'(6



&RPHVWHSURFHVVRGHYDOLGDomRHVSHUDVH

&RQKHFHUHDEVRUYHUFUtWLFDVHVXJHVW}HVTXDQWRDRSURSRVWR
*DUDQWLURHQYROYLPHQWRGRVDWRUHVVRFLDLV
3HUFHEHUDVFRQYHUJrQFLDVHGLYHUJrQFLDVLQVWLWXFLRQDLV
2EWHUXPDSURSRVWDFRQVHQVXDOGHLPSOHPHQWDomRHJHVWmRGRVSUpSURMHWRV
(QFDPLQKDUDHODERUDomRGR3URJUDPDGH,QWHUYHQomRSDUDD,OKD*UDQGH
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'LDJQyVWLFRSDUDD,OKD*UDQGHFRPYLVWDVjSURPRomRGRWXULVPRLQFOXVLYR

%1'(6±)8-%

 

7HUFHLUD(WDSD

$SyV R VHJXQGR ZRUNVKRS FRP R FRQKHFLPHQWR P~WXR GDV SURSRVLo}HV D &RRUGHQDomR
PRQWDUi D SDUWLU GRV SUpSURMHWRV IRUPXODGRV H GDV GLYHUVDV FRQWULEXLo}HV H SURSRVWDV
UHFHELGDV R GRFXPHQWREDVH LQWHJUDGR FRP D SURSRVWD GR 3URJUDPD GH 3URPRomR GR
7XULVPR ,QFOXVLYR QD ,OKD *UDQGH 3DUD LVVR REMHWLYRV JHUDLV H HVSHFtILFRV SRGHUmR VHU
UHYLVWRV H LQGLFDGRUHV HVSHFtILFRV GH FDGD SUpSURMHWR TXDQGR FRQYHQLHQWH VHUHP
FRPSDUWLOKDGRV6HUiWDPEpPUHDOL]DGRXPGHWDOKDPHQWRGHPRGRDSHUPLWLUTXHDVDo}HVD
VHUHP LPSOHPHQWDGDV VHMDP GHVGREUDGDVHPWDUHIDVHSUHYLVWRVRVUHFXUVRVQHFHVViULRVSDUD
VXDUHDOL]DomREHPFRPRGHILQLGRVRVLQGLFDGRUHVGHSURFHVVRHGHUHVXOWDGRDGHTXDGRVDR
DFRPSDQKDPHQWRHDDYDOLDomRGDVDo}HVGR'LDJQyVWLFR

2GRFXPHQWREDVHLQWHJUDGRGR'LDJQyVWLFRFRPDSURSRVWDGR3URJUDPDVHUiDSUHVHQWDGR
QXP 6HPLQiULRGHYDOLGDomRILQDODVHUUHDOL]DGRQD,OKD*UDQGHFRQIRUPHGHWDOKDPHQWRD
VHJXLU 'HVVH HYHQWR SDUWLFLSDUmR WRGRV RV FRODERUDGRUHV GR 'LDJQyVWLFR RV DWRUHV VRFLDLV
LQWHUYHQLHQWHV QD ,OKD *UDQGH H D FRPXQLGDGH ORFDO $V FRQWULEXLo}HV H FULWLFDV UHOHYDQWHV
VHUmR LQFRUSRUDGDV j YHUVmR ILQDO GR 3URJUDPD GH ,QWHUYHQomR TXH FRQVWLWXLUi QR SURGXWR
ILQDOGRSUHVHQWHSURMHWR

1R VHPLQiULR ILQDO QD ,OKD *UDQGH VHUi DSUHVHQWDGD DLQGD D SURSRVWD GH XP 3URWRFROR GH
,QWHQo}HVDVHUILUPDGRSHORVDWRUHVVRFLDLVTXHGHYHUmRSDUWLFLSDUGDJHVWmRFRPSDUWLOKDGDGR
3URJUDPDGH3URPRomRGR7XULVPR,QFOXVLYRQD,OKD*UDQGH


'XUDomR
/RFDO
2EMHWLYRV

6HPLQiULR

òGLD
,OKD*UDQGH±9LODGR$EUDmR
L $SUHVHQWDUHYDOLGDURGRFXPHQWREDVHGR3URJUDPDGH3URPRomRGRWXULVPR
,QFOXVLYRQD,OKD*UDQGH
LL $SUHVHQWDUDPLQXWDGRSURWRFRORGHLQWHQo}HVDRVDWRUHVVRFLDLVHQYROYLGRV
3DUWLFLSDQWHV  (VSHFLDOLVWDVFRQYLGDGRV
 3HVTXLVDGRUHVGR,975-
 5HSUHVHQWDQWHVGHLQVWLWXLo}HVTXHDWXDPQD,OKD*UDQGH
 5HSUHVHQWDQWHVGR%1'(6
 &RPXQLGDGHGD,OKD*UDQGH



 %LEOLRJUDILD
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1. APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem por finalidade apresentar as ações realizadas na primeira etapa do
Projeto DIAGNÓSTICO COM VISTAS À PROMOÇÃO DO TURISMO INCLUSIVO
NA ILHA GRANDE, objeto do contrato OCS N.o 31/2004, celebrado em 12 de março de
2004 entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e a
Fundação Universitária José Bonifácio – FUJB.
Como mencionado no marco inicial do PROJETO1, o mesmo gerará como produto final o
documento-base do PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO INCLUSIVO NA
ILHA GRANDE, cuja finalidade consistirá em apontar as ações prioritárias que devem ser
implementadas na Ilha Grande, como forma de garantir as condições mínimas necessárias
para o desenvolvimento da atividade turística de forma responsável, ou seja, respeitando-se os
interesses sociais amplos, observando-se os critérios ambientais de sustentabilidade e
respeitando-se os preceitos do turismo inclusivo, que visam estimular as iniciativas turísticas
não baseadas em exclusivismos, no que diz respeito à caracterização dos visitantes, e, ao
mesmo tempo, buscam criar oportunidades de participação dos nativos como agentes do
desenvolvimento turístico local.
O PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO INCLUSIVO NA ILHA
GRANDE integrará sete pré-projetos que irão definir e dimensionar/equacionar as
necessidades de investimento/intervenção nas seguintes áreas: i) capacidade e
contingenciamento da carga antrópica; ii) infra-estrutura e logística para a atividade turística;
iii) ordenamento territorial; iv) captação, tratamento e distribuição de água; v) captação e
tratamento de esgoto; vi) coleta e deposição/tratamento do lixo; e vii) participação dos nativos
na promoção do turismo inclusivo.
A primeira etapa do Projeto consistiu na execução de atividades voltadas à sua implementação,
à concepção das propostas de trabalho pelas equipes de especialistas e ao desenvolvimento
dos pré-projetos. Esta etapa encerrou-se com a primeira reunião de validação, realizada no
Centro de Treinamento do BNDES, no dia 25 de junho de 2004, na qual foram apresentadas
as propostas dos pré-projetos e discutidas com diversos atores sociais convidados.
A primeira etapa compreendeu, portanto, as seguintes atividades:
elaboração do Marco Inicial do Projeto, constando da apresentação do conceito de
Turismo Inclusivo e da metodologia do Projeto;
constituição das equipes de especialistas para elaboração dos sete pré-projetos;

1

O Marco Inicial do Projeto constitui o seu primeiro produto, entregue ao BNDES no dia 16 de abril de 2004.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Produto 2: Consolidação dos Pré-projetos – 20/08/04

Diagnóstico para a Ilha Grande com vistas à promoção do turismo inclusivo

BNDES – FUJB

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

reuniões com os especialistas para nivelamento quanto ao quadro atual da Ilha Grande e
definição do escopo de cada um dos sete pré-projetos;
realização de trabalhos de campo pelas equipes de especialistas;
apresentação e discussão da proposta do Projeto junto a algumas instituições
intervenientes na Ilha Grande;
preparação e realização da primeira reunião de validação do Projeto, com o objetivo de
atender ao descrito na primeira etapa da metodologia de trabalho apresentada no Marco
Inicial;
elaboração do Produto 2 do Projeto.
As partes que integram o presente relatório informam, nesta ordem, sobre: a) o processo de
constituição e a composição atual das equipes de especialistas; b) a análise de envolvimento
dos atores intervenientes na Ilha Grande e as articulações institucionais já realizadas; c) o
formato e o propósito da primeira reunião de validação do projeto e as instituições
convidadas/presentes no evento; d) o escopo das propostas dos sete pré-projetos e o
andamento dos trabalhos; e e) as contribuições dos convidados da primeira reunião de
validação, extraídas dos grupos de trabalho nas áreas de turismo e participação comunitária,
infra-estrutura e ordenamento territorial.
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2. CONSTITUIÇÃO DAS EQUIPES DE ESPECIALISTAS

O processo de formação das equipes de trabalho responsáveis pela elaboração de cada um dos
sete pré-projetos que integrarão o PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO
INCLUSIVO NA ILHA GRANDE contemplou uma série de reuniões – algumas com todo
o grupo de especialistas, outras com cada equipe de trabalho em separado – com a finalidade
de apresentar os objetivos do Projeto, definir o escopo de cada pré-projeto e estabelecer
relações contratuais com a Coordenação do Projeto.
No dia 20 de abril de 2004 foi realizada a primeira reunião com um grupo de potenciais
especialistas previamente consultados quanto ao interesse em participar do Projeto. Além da
Coordenação, estiveram presentes naquela reunião os seguintes especialistas:
Marco Antonio Vidal (biólogo, analista ambiental do IBAMA);
Rosane Manhães Prado (antropóloga, professora da UERJ);
Daniel Di Georgi Toffoli (geógrafo, analista ambiental do IBAMA);
André Micaldas (biólogo e especialista em interpretação e sinalização de trilhas);
Carlos José Saldanha Machado (antropólogo, professor da UERJ );
Márcio Lima Ranauro (cientista social, mestrando do Programa EICOS/UFRJ).
Na ocasião, foi apresentada pela Coordenação uma detalhada descrição do conceito de
turismo inclusivo, do Contrato assinado com o BNDES e de suas condições contratuais e dos
produtos esperados de cada equipe de especialistas, em consonância com os correspondentes
propósitos estabelecidos para cada um dos sete pré-projetos na proposta de trabalho que
integra o Contrato assinado com o BNDES.
Como resultado dessa primeira reunião, alguns especialistas ficaram encarregados de
apresentar propostas de trabalho para a elaboração dos pré-projetos. Marco Vidal assumiu a
coordenação do pré-projeto de ordenamento territorial, inserindo em sua equipe Daniel
Toffoli. Rosane Prado ficou responsável pelo pré-projeto que trata da participação dos nativos
na promoção do turismo inclusivo, incorporando em seu grupo André Micaldas e Márcio
Ranauro. Carlos Saldanha se responsabilizou pela formação de uma equipe que pudesse tratar
das questões ligadas ao saneamento ambiental (água, esgoto e lixo). Os pré-projetos de
capacidade de carga e de infra-estrutura e logística para a atividade turística ficaram ainda sem
definição de especialistas responsáveis, naquela ocasião.
Por sugestão de alguns dos especialistas acima mencionados, outros profissionais tiveram seus
nomes submetidos à apreciação da Coordenação:
Rodrigo Mascarenhas (advogado, procurador do Estado do Rio de Janeiro);
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Maria Emília Sant’Anna Moraes e Souza (economista, mestranda em geografia pela
UFRJ);
Lilia dos Santos Seabra (geógrafa, doutoranda em geografia pela UFRJ);
Cézar Henrique Barra Rocha (engenheiro, doutor em Geografia)
Sueli Louro Simões da Fonseca (administradora pública, professora da FGV).
Na sequência, foram realizados vários encontros com as equipes de trabalho para ajustes e
aprimoramentos nas propostas.
Rosane Prado incorporou ao grupo por ela coordenado Sueli Louro. Tendo apresentado uma
proposta de trabalho condizente com as diretrizes do Projeto, a mesma foi devidamente
ajustada e aprovada pela Coordenação, proporcionando ao grupo condições de iniciar os
trabalhos de campo já no mês de maio - atividade imprescindível na elaboração do pré-projeto
que aborda a participação dos nativos na promoção do turismo inclusivo.
O grupo que ficou encarregado pelo pré-projeto de ordenamento territorial sofreu algumas
alterações com o afastamento do geógrafo Daniel Toffoli e a impossibilidade do biólogo
Marco Vidal em assumir a coordenação, ambos em razão de incompatibilidades advindas de
compromissos profissionais. Vidal continua contribuindo com o grupo, que passou a ser
coordenado pelo procurador do Estado Rodrigo Mascarenhas, que apresentou uma proposta
de trabalho voltada para o equacionamento legal/institucional das Unidades de Conservação
(UC) na Ilha Grande. Considerando a necessidade de planejamento das condições necessárias
para se colocar efetivamente em operação as UCs, a Coordenação está analisando a
possibilidade de participação de outros profissionais nesta equipe, através do estabelecimento
de cooperação técnica com instituições representativas na área ambiental.
A partir da dificuldade manifestada por Carlos Saldanha em constituir uma equipe para
conduzir os pré-projetos na área de saneamento, a Coordenação resolveu solicitar propostas
de trabalho para dois professores da UFRJ: Paulo Canedo Magalhães, coordenador do
Laboratório de Hidrologia e Estudos do Meio Ambiente da COPPE/UFRJ, e Eduardo
Pacheco Jordão, do Departamento de Recursos Hídricos e Meio Ambiente da Escola
Politécnica da UFRJ, tendo sido escolhida a proposta deste último.
À indicação da economista Maria Emília Moraes e Souza para a coordenação do pré-projeto
de capacidade de carga seguiram-se uma série de reuniões destinadas à formatação de uma
proposta de trabalho que englobasse também o pré-projeto de infra-estrutura e logística para o
turismo. A equipe de trabalho coordenada por Maria Emília compreende César Henrique
Barra Rocha e Lilia Seabra.
Após a realização da primeira reunião de validação do Projeto, realizada no BNDES, em 25 de
junho de 2004, a Coordenação resolveu reforçar a equipe coordenada por Maria Emília
Moraes e Souza com a contratação de Davis Gruber Sansolo, da Universidade Anhembi
Morumbi, especialmente para a área de infra-estrutura e logística para o turismo. No entanto,
em razão da contratação de Davis Sansolo e considerando a expertise do biólogo André
Micaldas na realização de inventário turístico e interpretação de trilhas, a Coordenação decidiu
reunir estes dois especialistas numa equipe específica para o pré-projeto de infra-estrutura e
logística para a atividade turística na Ilha Grande.
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As equipes responsáveis pelos pré-projetos ficaram assim constituídas2:
1. Participação dos nativos na promoção do turismo inclusivo
Rosane Manhães Prado (coordenadora), antropóloga, doutora em Antropologia Social
pelo Museu Nacional/UFRJ, professora adjunta do Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas da UERJ, coordenadora do Projeto de Educação Ambiental – Ilha Grande
(CEADS/UERJ).
Sueli Louro Simões da Fonseca, bacharel em Administração Pública, especialista em
Ecologia e Gestão Ambiental, mestre em Desenvolvimento Econômico e Social pela
Université Paris I - Panthéon Sorbonne, e professora do MBA em Gestão Municipal da
FGV Management.
Marcio Lima Ranauro, cientista social, especialista em Teoria e Práxis do Meio Ambiente e
mestrando em Psicossociologia de Comunidade e Ecologia Social pelo Programa
EICOS/UFRJ.
2. Capacidade e contingenciamento da carga antrópica
Maria Emília Sant’Anna Moraes e Sousa (coordenadora), economista, especialista em
Análise e Avaliação de Impacto Ambiental e Geoprocessamento e mestranda em
Geografia na UFRJ, com trabalho de dissertação sobre capacidade de carga e zoneamento
ambiental na Ilha Grande.
Lilia dos Santos Seabra, geógrafa, mestre em Ciência Ambiental pela UFF, professora
assistente da UERJ e da Estácio de Sá e doutoranda em Geografia na UFRJ, com trabalho
de tese sobre monitoramento de visitação e capacidade de suporte turístico.
Cézar Henrique Barra Rocha, engenheiro civil, doutor em Geografia pela UFRJ, professor
adjunto da Universidade Federal de Juiz de Fora e especialista em geoprocessamento.
3. Infra-estrutura e logística para a atividade turística
Davis Gruber Sansolo (coordenador), geógrafo, doutor em Geografia pela USP, professor
do mestrado em hospitalidade da Universidade Anhembi Morumbi e consultor da WWF
para projetos de ecoturismo e educação ambiental.
André Micaldas, biólogo, especialista em Educação Ambiental e Ecoturismo, membro do
Comitê Gestor Estadual de Turismo Rural e Agroturismo (COGETURA) e professor
convidado do Departamento de Botânica da UFRJ, na disciplina de Interpretação
Ambiental.
4. Ordenamento territorial
Rodrigo Mascarenhas (coordenador), advogado, procurador do Estado do Rio de Janeiro
em Angra dos Reis. Atua na Procuradoria do Meio Ambiente do Estado do Rio de
Janeiro.
Marco Antônio Vidal, biólogo, especialista em Administração e Manejo de UCs pela
UEMG, analista ambiental do IBAMA, gerente de projetos da Secretaria de Políticas para
o Desenvolvimento Sustentável do Ministério do Meio Ambiente.

2

Encontra-se no apêndice I deste documento o currículo de todos os especialistas, segundo os pré-projetos.
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5. Captação, tratamento e distribuição de água; Captação e tratamento de esgoto; e
Coleta e deposição/tratamento do lixo
Eduardo Pacheco Jordão (coordenador), engenheiro civil, doutor em Engenharia Civil
pela USP e professor adjunto do Departamento de Recursos Hídricos e Meio Ambiente
da Escola Politécnica da UFRJ.
Isaac Volschan Júnior, engenheiro civil, doutor em Engenharia de Produção pela
COPPE/UFRJ, professor do Departamento de Recursos Hídricos e Meio Ambiente da
Escola Politécnica da UFRJ, coordenador do Curso de Engenharia Ambiental e
responsável pelo Centro Experimental de Tratamento de Esgoto (CETE) - Escola
Politécnica da UFRJ.
Luiz Edmundo Horta Barbosa da Costa Leite, engenheiro mecânico, M.Sc., professor de
engenharia sanitária e ambiental. Membro do COMPUR (Conselho Municipal de Política
Urbana do Rio de Janeiro). Membro e conselheiro nacional da seção regional da ABES –
Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental.
Nilo Shinzato, engenheiro mecânico industrial formado pela UFRJ.
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3. ANÁLISE DE ENVOLVIMENTO DOS ATORES INTERVENIENTES NA
ILHA GRANDE E ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS REALIZADAS

A gestão territorial da Ilha Grande apresenta uma certa complexidade. A Ilha Grande está
subordinada administrativamente ao município de Angra dos Reis, mas a totalidade de seu
território está contida em Unidades de Conservação subordinadas a órgãos estaduais. E ainda,
por ser uma ilha oceânica, subordina-se também às autoridades federais, em especial ao
Serviço de Patrimônio da União (SPU) e ao IBAMA, este último supletivamente. Nesse
contexto, é freqüente a ocorrência de conflitos de competência na Ilha Grande.
A Coordenação do Projeto, ao constatar que o conjunto de atores que intervêm na Ilha
Grande é extenso, apresentando interesses muitas vezes divergentes, considerou
imprescindível despender um esforço no sentido de buscar minimizar ou dirimir as
dificuldades existentes nas relações institucionais, com vistas a garantir condições políticas de
implementação das ações a serem propostas pelo Projeto.
Assim, a Coordenação incluiu em suas tarefas ações voltadas para uma articulação institucional
que busque assegurar, através de maior participação dos atores intervenientes na Ilha Grande,
a efetiva legitimação dos pré-projetos que serão apresentados ao final dos trabalhos.
Fortalecido também pela participação das representações sociais – que também são muitas –,
o êxito do Projeto se assenta nesta premissa. Esse foi um dos principais objetivos da criação
do sítio do Projeto na internet (www.ivt-rj.net/ilhagrande), onde é possível a interação de
qualquer usuário com a Coordenação.
Desde o início do Projeto, a Coordenação tem procurado manter contato com as entidades
que atuam na Ilha Grande, de forma a permitir um maior grau de participação de seus
representantes. Para a reunião de validação de 25/06/2004, todas foram convidadas e a
maioria enviou seus representantes (a lista completa das entidades está disponível no apêndice
II deste documento).
Para cada entidade foi enviado um convite nominal ao titular, precedido por contato
telefônico e solicitação para uma entrevista, ocasião em que detalhes do Projeto foram
fornecidos. Algumas entrevistas foram realizadas; outras não puderam acontecer, geralmente
por falta de espaço nas agendas dos titulares.
Buscando áreas de interesse comum com cada uma das entidades, a Coordenação vem
tentando criar um ambiente de estreita colaboração com as mesmas, evidenciando o interesse
coletivo e o ganho social que o Projeto apresenta. Trabalhando nas áreas de convergência de
interesses, busca-se minimizar conflitos de natureza política, comuns nesse tipo de
relacionamento.
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Assim, com o Ministério do Meio Ambiente (MMA), a Coordenação está estudando a
assinatura de um Convênio de Cooperação Técnica no âmbito do Programa Nacional de
Ecoturismo, no sentido de fortalecer relações institucionais na área do ecoturismo. Como
conseqüência desse esforço, cabe destacar a decisão do MMA em inserir a Ilha Grande como
um Pólo de Desenvolvimento de Ecoturismo.
Procedimento idêntico está sendo examinado com o Ministério do Turismo.
Sabendo que a Universidade do Estado de São Paulo (UNESP), em conjunto com a Prefeitura
Municipal de Angra dos Reis, está estudando a otimização dos sistemas de saneamento de
algumas praias da Ilha Grande, a Coordenação do Projeto tem buscado encontros com aquela
universidade para que, pela combinação de esforços e conhecimentos, se possa otimizar
recursos.
O Projeto de Ordenamento Territorial deverá ser um dos que irá exigir um esforço redobrado
nas discussões entre as três instâncias de governo. Para tanto pesam, por exemplo, alguma
dificuldade de diálogo entre setores do Município e do Estado e entre este e a União. Tendo
em vista a importância do Serviço de Patrimônio da União nas questões territoriais do local, e
compreendendo que as soluções para os problemas fundiários da Ilha Grande serão
determinantes para a efetiva implantação do PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO
TURISMO INCLUSIVO NA ILHA GRANDE, a Coordenação tem tentado estabelecer
estreito diálogo com aquele órgão federal, incluindo na pauta de entendimentos as UCs.
Quanto aos demais entes públicos, a Coordenação tem envidado esforços para encontros que
se transformem em efetivas parcerias.
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4. PRIMEIRA REUNIÃO DE VALIDAÇÃO

A primeira reunião de validação do PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO
INCLUSIVO NA ILHA GRANDE, realizada no dia 25 de junho de 2004, no Centro de
Treinamento do BNDES, reuniu representantes da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis,
do Instituto Estadual de Florestas (IEF), de quatro Associações de Moradores da Ilha Grande
(Vila do Abraão, Vila de Dois Rios, Provetá e Aventureiro), das ONG's Comitê de Defesa da
Ilha Grande (CODIG) e Sociedade Angrense de Proteção Ecológica (SAPÊ), da UERJ, da
Associação dos Meios de Hospedagens da Ilha Grande (AMAHIG), do Ministério do Meio
Ambiente, do Ministério do Turismo, do IBAMA, da Assembléia Permanente de Entidades de
Defesa do Meio Ambiente (APEDEMA), da TURISRIO, da FAPERJ e da Câmara Municipal
de Angra dos Reis, além dos pesquisadores do IVT – LTDS/COPPE/UFRJ, dos especialistas
responsáveis pelos sete pré-projetos e de técnicos do BNDES.
O evento foi estruturado em quatro momentos (a programação completa está disponível no
apêndice III deste documento). O início dos trabalhos, após a recepção, cadastramento e
distribuição de material para os convidados, se deu com a abertura oficial do Assessor da
Presidência do BNDES Luís Henrique Rosati, seguida de uma exposição sobre a proposta do
Projeto e a metodologia de trabalho, por Luís Henrique Abegão, e de uma apresentação do
conceito de "Turismo Inclusivo", por Luíza Rosângela da Silva.
O segundo momento foi reservado às apresentações das propostas dos sete pré-projetos pelos
especialistas responsáveis. O primeiro pré-projeto apresentado foi o da "participação dos
nativos na promoção do turismo inclusivo", pelas especialistas Rosane Prado e Sueli Louro.
Em seguida, o grupo encarregado pelos pré-projetos de “capacidade e contingenciamento da
carga antrópica” e de “infra-estrutura e logística para a atividade turística” – Maria Emília
Moraes e Souza, Lilia Seabra e Cézar Henrique Barra Rocha – conduziu as exposições. Na
seqüência, Rodrigo Mascarenhas condizui discorreu sobre o “ordenamento territorial”. E para
finalizar, Eduardo Pacheco Jordão, Issac Volshan e Luiz Edmundo Costa Leite, fizeram as
apresentações dos pré-projetos de “captação, tratamento e distribuição de água”, “captação e
tratamento de esgoto” e “coleta e deposição/tratamento do lixo”.
No terceiro momento, a organização do evento distribuiu os convidados em três grupos de
trabalho, com o objetivo de discutir as propostas dos pré-projetos e reunir considerações
sobre os seguintes temas:
i)
ii)
iii)

Turismo e Participação Comunitária;
Infra-estrutura; e
Ordenamento Territorial.
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A formação dos grupos levou em conta o perfil das representações institucionais presentes,
procurando envolver a comunidade nos três grupos, para que pudessem participar de todas as
discussões.
Para conduzir o debate, mediadores do IVT – LTDS/COPPE/UFRJ e do CODIG buscaram
extrair dos grupos de trabalho críticas e sugestões quanto às propostas apresentadas pelos
especialistas e contribuições sobre as áreas de intervenção de cada pré-projeto.
O quarto e último momento do encontro dedicou-se à consolidação e apresentação das
contribuições extraídas das discussões nos três grupos de trabalho. Um relator de cada grupo
expôs os pontos discutidos e as principais considerações sobre os temas debatidos, como
veremos no item 6 deste documento.
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5. PROPOSTA E ANDAMENTO DOS PRÉ-PROJETOS

A seguir, são apresentadas as propostas dos sete pré-projetos e relatos quanto ao andamento
dos trabalhos de cada equipe de especialistas.
5.1. Participação dos nativos na promoção do turismo inclusivo
EQUIPE

Rosane Prado (Coord.)
Sueli Louro
Márcio Ranauro
5.1.1. CARACTERIZAÇÃO DA QUESTÃO DA PARTICIPAÇÃO NA ILHA GRANDE E A
PROPOSTA DO TURISMO INCLUSIVO3

A Ilha Grande pode ser considerada de uma perspectiva totalizada através de características
naturais, culturais e históricas da ilha como um todo, mas também deve ser considerada de
uma perspectiva da diversidade ali encontrada nas diferentes comunidades que a compõem.
Mas, de qualquer modo, seja de uma perspectiva ou da outra, a Ilha Grande é um lugar
marcado pela exposição a uma seqüência intensa de mudanças num período recente.
É o lugar onde, ao longo do século XX, a cultura caiçara originária veio a coexistir com uma
economia baseada na pesca para comercialização (décadas de 30 a 70); com a implantação de
unidades de conservação impondo uma série de restrições em termos da ocupação e uso do
As colocações deste item são baseadas nos trabalhos de Prado a seguir indicados, dos quais alguns trechos
foram extraídos e/ou adaptados para as formulações aqui apresentadas a propósito da questão da participação na
Ilha Grande. Cf. PRADO, Rosane Manhães:
2000 - Depois que entrou o Imbamba: Concepções de preservação ambiental entre a população da Ilha Grande.
Brasília: XXII Reunião Brasileira de Antropologia, Fórum de Pesquisa “Conflitos Sócio-Ambientais e Unidades
de Conservação”, mimeo.
2002 - Quem entende do paraíso: Estudo sobre percepção e políticas ambientais num contexto de unidades de
conservação. Gramado: XXIII Reunião Brasileira de Antropologia, Fórum de Pesquisa: “Processos
institucionais de administração de conflitos e produção de verdades no espaço público. Abordagens
interdisciplinares em uma perspectiva comparada”, mimeo.
2003 a - Tensão no paraíso: Aspectos da intensificação do turismo na Ilha Grande. Caderno Virtual do Turismo
nº 7. Rio de Janeiro: Instituto Virtual do Turismo/COPPE/UFRJ
2003 b - As espécies exóticas somos nós: Reflexão a propósito do ecoturismo na Ilha Grande. Horizontes
Antropológicos – Turismo, nº 20 ano 9, Porto Alegre: UFRGS.
2003 c - Crentes na Ilha Grande: uma forma de ser nativo. In BIRMAN, Patricia (org.) Religião e espaço
público. São Paulo: Attar Edit./Pronex, 2003.

3
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território (a partir da década de 70); com a presença de presídios e de uma cultura policial, que
passou a equacionar-se com a Ilha (do final do século XIX até o final do século XX). Essa
sucessão culmina com a guinada brusca para o turismo, que se deu na década de 90,
relacionada com a implosão do Presídio em 1994. Com efeito, os nativos da Ilha Grande
tiveram que fazer face a fatos e situações os mais variados, que, ao longo de um século, foram
chapados em cima dos esquemas culturais locais: instituições carcerárias, que ficaram
condensadas na grande referência que passou a ser “o Presídio”; depois, para a Vila Dois Rios,
“a UERJ” e tudo que advém de sua presença (um campus universitário, com um centro de
pesquisa); para diferentes populações, as unidades de conservação e suas regras, e para o povo
do Aventureiro em especial, a mais restritiva delas, uma reserva biológica. Cabe à população
local adaptar-se a tudo isso.
A intensidade do processo de mudança na direção do turismo pode ser avaliada pela Vila do
Abraão, a porta de entrada, a “capital da Ilha” (onde aportam e de onde saem as barcas de
passageiros em conexão com Angra e Mangaratiba), na qual esse processo parece condensarse, tendo o número de pousadas e estabelecimentos comerciais aumentado em enormes
proporções num período de menos de dez anos, e onde a vida de quase todo mundo gira em
torno do atendimento aos visitantes. Tudo isso está igualmente relacionado com um grande
aumento e diversificação da população – tanto a que veio e se fixou para trabalhar com o
turismo, como a que flutua correspondendo ao próprio turismo – numa localidade que
adquiriu de repente uma marca cosmopolita.
Por um lado, é uma Ilha Grande agora vista pelos moradores antigos como “exposta”,
“invadida” (“a Ilha não é mais a mesma”, dizem eles). Por outro lado, o turismo é também
visto como fonte de empregos e recursos. Há o caso dos caiçaras que saíram, expulsos de
diferentes praias pela especulação imobiliária, e há o caso dos que ficaram e tentam adaptar-se
tirando o melhor proveito da nova situação. A guinada para o turismo se deu ao mesmo
tempo em que se passava a alimentar a idéia da Ilha Grande como um paraíso ecológico a ser
preservado. São conjuntos de valores novos – e não necessariamente harmoniosos – que
aportaram na Ilha, referentes à preservação ambiental e a tipos de turismo “desejável”.
Esse processo, que se condensa e pode ser ilustrado de forma eloqüente no Abraão, também
repercute em escalas e condições variadas nas demais praias-comunidades da Ilha: o turismo
podendo representar, para a população local, o mal ou o bem que vem de fora. Nesse
contexto, que é visto de várias maneiras como de assédio à Ilha Grande, há uma clara disputa
dos atores presentes – moradores, freqüentadores, associações locais, ONGs ambientalistas,
órgãos públicos ambientais – em torno da idéia de “salvar a Ilha”, ficando as diferenças por
conta de salvar por quê, para quê, para quem. Como pano de fundo nessa disputa há também
uma clara polaridade entre “nativos” e “não-nativos”, os de dentro e os de fora, representados
de muitas formas.
Há indicadores que permitem perceber essa polarização na vida cotidiana, e um desses
indicadores é o modo como as pessoas se manifestam a propósito do “tipo de turismo” que
querem, o que leva a posturas diferentes tanto entre os nativos como entre os não-nativos.
Observa-se, por exemplo, uma clivagem clara no sentido de que, de um modo geral, da parte
dos empresários do turismo que vêm de fora – sejam pousadeiros, barqueiros ou donos de
outros estabelecimentos comerciais –, há uma cobrança de “profissionalismo” que eles
querem exercer e que demandam igualmente dos nativos; enquanto que estes estão
interessados em adaptar-se da melhor maneira possível, tirando proveito do jeito que for
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melhor para encaixar seus recursos e suas capacidades, mediante as suas próprias necessidades
nesse contexto.
Esse quadro mostra aspectos importantes a serem considerados numa proposta de “programa
de promoção do turismo inclusivo” (como, aliás, deveriam ser considerados em qualquer
proposta de qualquer projeto a ser implementado na Ilha Grande) e mais especialmente está se
tratando da “participação dos nativos” na implantação dessa proposta. Nesse sentido, dois
pontos merecem destaque:
i) Talvez o principal ponto a ser considerado – que está por trás de muitos outros, e que é
relacionado àquela polaridade entre nativos e não-nativos – seja uma espécie de ceticismo,
ou desconfiança, da população local diante das muitas propostas e “soluções” trazidas de
fora, entre as quais provavelmente se incluirá a deste projeto. “A gente fica sarrabiado”,
isto é, eles ficam ressabiados, desconfiados, conforme a colocação de um nativo da Vila do
Abraão.
Enquanto os não-nativos reclamam do desinteresse e da apatia dos nativos em relação a
certas iniciativas ditas em benefício da Ilha, estes reclamam de não serem ouvidos nem
levados em consideração no encaminhamento das questões. Trata-se de um aspecto que
está no cerne do que se pode entender como uma questão de participação, que se poderia
mesmo ver como “o drama da participação na Ilha Grande”, e que está diretamente
vinculado ao confronto de visões num contexto de mudanças sucessivas. A fase da
introdução do turismo é também a fase das exigências da proteção ambiental e das leis
ambientais, e nesse contexto a polaridade entre “nativos” e “não-nativos” – com todas as
aspas e gradações sob as quais a categoria deve ser considerada – é um eixo pelo qual
parecem passar todas as questões na Ilha e pelo qual certamente terão que passar todas as
soluções.
É um desafio encontrar a forma de lidar com a perplexidade dos nativos/moradores, sem
recair numa visão acusatória, como se fosse necessário civilizá-los em termos ecológicos ou
em termos de um turismo que “é do bem” e “para seu bem” – devendo-se ainda levar em
conta a ambigüidade da população local na sua relação propriamente com o “turismo”, nas
suas muitas traduções, como referido anteriormente.
ii) Em contigüidade com o anterior, um outro aspecto básico a ser considerado nesse cenário
da Ilha Grande é a diversidade entre as comunidades no que diz respeito à sua composição
social e à relação que mantêm com as atividades turísticas. Do mesmo modo, deve-se
reconhecer a diversidade de segmentos sociais presentes em cada comunidade, bem
ilustrada na exacerbação que ocorre no caso da Vila do Abraão, onde convivem ou se
confrontam os mais variados atores sociais e suas respectivas visões e interesses; num
campo que reúne, por um lado, as tradições locais e os que ali permanecem e, por outro, o
cosmopolitismo e a fluidez dos que ali passam – seja como empresários do turismo seja
como turistas.
Nesse sentido, é uma estratégia necessária para o encaminhamento das propostas e ações
levar em consideração tal diversidade e tal segmentação. “Os evangélicos”, “os barqueiros”,
“os pousadeiros” e “os jovens” são bons exemplos dos muitos segmentos encontrados na
Ilha, respectivamente quanto a: religião, atividades (no caso, referidas ao turismo) e faixa
etária; não esquecendo a classificação que perpassa todos os grupos, que é a de “nativos e
não-nativos”.
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***
Ao lado de todas as nuances e de toda a positividade que se pode reconhecer no conceito de
“turismo inclusivo”, é também possível reconhecer a premissa de que a idéia de inclusividade
aí se refere tanto aos que visitam quanto aos que são visitados. No caso deste sub-projeto, está
sendo tratada especificamente a perspectiva dos visitados na sua disposição para com os
visitantes, ou seja, a dos nativos/moradores da Ilha para com “os turistas” e “o turismo”.
Assim é que os dois pontos colocados acima – quanto à desconfiança dos nativos, e quanto à
diversidade de visões e interesses inter-comunidades e intra-comunidades – convergem para a
constituição do desafio a ser enfrentado na implantação de um “programa de promoção do
turismo inclusivo na Ilha Grande”.
Considerando-se que um tal programa envolve itens específicos que se expressam nos demais
pré-projetos, esse desafio recobre “a participação dos nativos”, não só em relação à proposta
do turismo inclusivo como uma concepção em si, mas também em relação a cada um desses
itens, que pretendem também traduzir essa concepção.
Mobilizar implica mobilizar por alguma coisa ou para alguma coisa. De que participação se
está falando? Da participação de quem? Para quê? Um tal “programa de promoção de turismo
inclusivo” deve ter o compromisso de ser inclusivo dos nativos/moradores locais, sob o risco
de trair suas próprias premissas. A maneira – ou as maneiras – como o turismo já está
implantado nas diferentes localidades da Ilha Grande é uma situação de fato;sendo assim, cabe
avaliar – ainda a esta altura – o que podem e o que querem oferecer os que também ali já
estão, voluntária ou involuntariamente, envolvidos nessa situação. A chave parece ser, como
explicitado em nossos objetivos colocados a seguir, o encontro das expectativas dos
segmentos locais com aquilo que a proposta do turismo inclusivo pode oferecer.
5.1.2. DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS DO PRÉ-PROJETO
OBJETIVO GERAL
Propiciar a participação dos diferentes atores sociais locais na promoção do turismo

inclusivo na Ilha Grande, considerando a diversidade e os interesses desses mesmos atores.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Sensibilizar os diferentes segmentos sociais em relação à proposta do turismo inclusivo.
Incentivar a criação de canais e espaços de inserção nas, e de vinculação às, atividades

turísticas.

Favorecer o encontro das expectativas dos segmentos locais com aquilo que a proposta do

turismo inclusivo pode oferecer.
Promover formas de participação da população local em todos os projetos que compõem o

Programa de Promoção do Turismo Inclusivo na Ilha Grande.
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5.1.3. IDENTIFICAÇÃO DAS LOCALIDADES DA ILHA GRANDE PARA A IMPLANTAÇÃO
DO PROGRAMA E SUGESTÃO DE ÁREAS-PILOTO PARA O PRÉ-PROJETO, COM A
INDICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ESCOLHA
DEFINIÇÃO DAS LOCALIDADES

A definição das localidades da Ilha Grande a serem abrangidas pelo Projeto é um tópico que
atende não só a este pré-projeto referente à “participação dos nativos” mas também a outros
pré-projetos. Trata-se de um reconhecimento de quais são afinal os “lugares” que compõem a
Ilha Grande e que deverão ser abordados na implantação do Programa de Promoção do
Turismo Inclusivo na Ilha Grande.
Optou-se por essa designação de localidade para marcar uma distinção em relação às idéias de
praia e de comunidade, usadas com freqüência e alternadamente para designar lugares na Ilha.
Consta que a Ilha Grande tem 106 praias, tratando-se no caso de acidentes geográficos, e
sendo que algumas delas correspondem ao que se designa também como as comunidades que
as habitam; é o caso, por exemplo, da Praia do Aventureiro, da Praia da Longa, da Praia de
Araçatiba, da Praia Vermelha. Por outro lado, algumas dessas praias podem não ter habitantes,
como é o caso das pequeninas praias de Santo Antônio e Caxadaço; ou ser apenas parte de
outras praias-comunidades, como é o caso da Praia Preta no Abraão, da praias do Sul e do
Leste no Aventureiro. Existe ainda a possibilidade de as comunidades serem designadas sem a
palavra “praia”, e às vezes com a palavra “vila”, independentemente de estarem situadas no
litoral; esse é o caso da “Vila do Abraão”, e da “Vila Dois Rios”, que é também referida como
“a Colônia”, remetendo à colônia penal que ali existiu por longo tempo; é ainda o caso quando
se fala apenas “Araçatiba” e “Dois Rios” (sem artigo definido), ou “o Abraão”, “o
Aventureiro”, “o Provetá”, “a Parnaioca” e “a Longa” (com artigo definido masculino ou
feminino).
Assim, para efeito do Projeto, pode-se tomar como critérios para a definição das localidades
abrangidas:
a existência de comunidade, tal como reconhecido localmente;
a existência de equipamento urbano;
a existência de estabelecimento ou atividade voltados para o turismo;
a existência de atrativo turístico natural, histórico ou cultural.

A identificação e caracterização propriamente de todas as localidades da Ilha exigem um
investimento grande no levantamento de dados – tais como características sócio-econômicas;
iniciativas relacionadas ao turismo; atrativos naturais, históricos e culturais – secundários (por
exemplo, junto ao IBGE e à Prefeitura de Angra dos Reis), e primários (por exemplo, através
de visitas dos especialistas encarregados), correspondente à demanda de atender não só a este
pré-projeto e às áreas-piloto aqui propostas, como também a todos os demais pré-projetos.
DEFINIÇÃO DAS ÁREAS-PILOTO

As ações deste pré-projeto deverão ser implantadas a partir de áreas-piloto. Além dos critérios
de experimentação e de implantação gradual que propriamente sustentam a idéia de áreapiloto, neste caso estão sendo adotados os seguintes critérios:
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A representação de uma diversidade com referência à relação com o turismo e à

constituição (características) das localidades.

A necessidade de bases de apoio/concentração para as equipes de trabalho que estarão

encarregadas da implantação do projeto.

As três áreas indicadas (ver mapa no apêndice V), abrangendo mais de uma localidade, são:
Abraão + Dois Rios
Aventureiro + Provetá + Parnaioca
Araçatiba + Longa

Além de corresponderem aos principais pontos/fluxos de entrada na Ilha, representam –
numa perspectiva inter-áreas – a requerida diversidade; e guardam – numa perspectiva intraáreas – eixos de conexão entre as localidades abrangidas em cada uma, como indicam as
especificações abaixo.
Área 1: Abraão + Dois Rios
Abraão

“Capital da Ilha”, a vila mais populosa, o maior grau de ocupação .
População diferenciada.
A mais exposta ao turismo, cosmopolita; em razão disso concentra toda uma gama de

questões.

Contigüidade com o Parque Estadual da Ilha Grande, gerido pelo IEF.

Dois Rios
Conexão geográfica e histórica com o Abraão.
Ruínas do presídio como atrativo turístico.
Presença da UERJ e possível articulação com o Projeto do EcoMuseu.
O turismo do Abraão repercute diretamente ali, mas sendo a freqüentação regulamentada

pela UERJ.
Área 2: Aventureiro + Provetá + Parnaioca
Aventureiro

Presença expressiva de uma comunidade nativa.
Iniciativa já configurada em relação a um tipo específico de turismo, que traduz um estilo

de vida (camping, jovens, surf, drogas); e que se exacerba, tornando-se difícil de manejar,
nos picos de temporada e feriados.
Impasses pelo fato de estar dentro de Ucs (Reserva Biológica da Praia do Sul e Parque
Estadual Marinho do Aventureiro) geridas pela Feema.
Comunidade local bastante referida ao turismo ali incidente, e atenta às dificuldades de
manejá-lo.
Parnaioca

Conexão com o Aventureiro, para onde é uma passagem por terra.
Presença de uma família de nativos (cerca de 10 pessoas) que explora o turismo.
Iniciativa já configurada em relação a um tipo específico de turismo através de camping,

que em parte guarda uma continuidade com aquele do Aventureiro, e que se exacerba,
tornando-se difícil de manejar nos picos de temporada e feriados.
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Sendo um território fora das áreas protegidas, está mais exposto aos problemas de manejo

em relação à quantidade de visitantes e a uma possível reocupação/especulação imobiliária.

Provetá
Segunda vila mais populosa da Ilha, e quase que totalmente composta de nativos que são
também evangélicos, e assim identificada e tida como refratária ao turismo.
Atividade econômica baseada em barcos pesqueiros, que em ocasiões propícias são
também usados para transporte de turistas entre Angra e Aventureiro. À exceção disso e de
um número reduzido de pousadas, não há iniciativas relacionadas ao turismo, embora já
tenham sido registrados sinais de interesse nesse sentido por parte dos nativos.
Conexão física e histórica com o Aventureiro, cuja população vem em busca de certos
recursos, e cujo turismo repercute ali (turistas podem fazer de Proveta uma passagem por
terra para o Aventureiro).
Se de fato há um interesse da população local em explorar atividades turísticas até hoje ali
pouco expressivas, em razão de suas peculiaridades, Provetá pode se tornar o mais
interessante dos “casos-piloto” – da perspectiva dessa comunidade, seria uma construção
praticamente a partir do zero, não se tendo idéia de como ela pretende desenvolver tais
atividades.
Área 3: Araçatiba + Longa
Araçatiba
Situação intermediária em relação ao grau de exposição ao turismo, não tendo o
cosmopolitismo nem a densidade urbana do Abraão, mas já apresentando algumas
questões de manejo e de infra-estrutura.
Idem em relação às iniciativas existentes, com a presença de empreendedores nativos e
não-nativos (14 pousadas).
Longa

Proximidade física de Araçatiba.
População nativa.
Exemplo da “saga da Ilha Grande” (fábricas de sardinha fechadas, e nativos expulsos por

questões de terra e especulação imobiliária).
Presença de pequenos estaleiros (conserto de barcos) como atividade econômica não
diretamente relacionada ao turismo.
Ausência de iniciativas consolidadas em relação ao turismo (esporadicamente aluguel de
casas)
5.1.4. PLANEJAMENTO E PRIORIZAÇÃO DAS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS E
RESULTADOS ESPERADOS, COM A JUSTIFICATIVA DAS ALTERNATIVAS ESCOLHIDAS.

Este subprojeto foi pensado para se desenvolver através de três frentes de atuação, às vezes
sucessivas e outras vezes concomitantes. As ações, de caráter estratégico, serão desmembradas
em atividades, em momento subseqüente, e sempre que possível articuladas com os demais
pré-projetos e com frentes de ações já presentes na Ilha Grande e levadas a cabo por
instituições como Prefeitura de Angra dos Reis, IEF, FEEMA, IBAMA, SEBRAE,
Universidades, etc.
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FRENTES DE ATUAÇÃO

i) Identificação e desenvolvimento de lideranças dos segmentos existentes em cada área-piloto.
Nesta frente pretende-se também estar promovendo aproximações com os
nativos/moradores, apresentando as idéias-força do Programa, bem como, nesse processo,
estar percebendo expectativas e interesses da população envolvida.
ii) Fomento à implantação de um Fórum de discussão para implementação do Programa.
Pretende-se aqui contribuir para a existência de um espaço duradouro de interação entre os
segmentos, por área-piloto, voltado ao diálogo preparatório à tomada de decisões.
iii) Desdobramento de ações específicas para cada área-piloto.
A intenção aqui é que sejam preparados, pelos líderes/representantes dos segmentos de cada
área e pelos técnicos do subprojeto, os indicativos de ações e prioridades para a
implementação de atividades do Programa.
AÇÕES ESTRATÉGICAS / RESULTADOS ESPERADOS
Identificação dos diferentes segmentos nas localidades escolhidas como áreas-piloto. /

Produção de relatório contendo a identificação de segmentos existentes nas diferentes
áreas-piloto, bem como de cidadãos representantes/possíveis líderes de tais segmentos.
Reuniões com os diferentes segmentos das áreas-piloto, para apresentação da proposta do

Projeto. / Produção de relatório contendo o levantamento de atividades e iniciativas,
problemas e dificuldades em relação ao desenvolvimento turístico local.
Reuniões de equipe para elaboração de um programa de desenvolvimento de lideranças

voltadas para o turismo. / Realização de encontros, com metodologias e material didático
apropriados.
Realização de Ação Integradora, envolvendo lideranças/representantes de todas as áreas-

piloto. / Facilitação de contatos e troca de idéias entre os beneficiários do Programa.
Realização de programa de desenvolvimento de lideranças jovens, com foco nos ex e atuais

componentes da Brigada Mirim Ecológica da Ilha Grande. / Fortalecimento da liderança
latente/explícita desses jovens.

Realização de Ação Integradora e Comunicacional entre todos os grupos de

líderes/representantes. / Realização de encontro entre lideranças/representantes de todas
as faixas etárias dos segmentos das áreas-piloto, a fim de começar um processo de
socialização das idéias e sugestões para o Programa como um todo.

Reuniões para discussão de sugestões e prioridades de ações, trazidas pelas

lideranças/representantes. / Mapeamento de interesses e prioridades para as ações do
turismo inclusivo.
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Formatação e início da implementação de um Fórum de Turismo da Ilha Grande. /

Ocorrência de reuniões e de tomada de decisões comunitárias sobre as atividades do
Programa bem como definição e identificação das demandas de capacitações temáticas
necessárias à sua implementação.
***

Considera-se que seja mais realista pensar as ações estratégicas/resultados esperados relativos
à terceira frente de atuação – desdobramento de ações específicas para cada área-piloto – em
uma etapa mais avançada no tempo, uma vez que só então teremos os resultados de processos
interativos que no momento não podem ser avaliados.
5.1.5. CONSIDERAÇÕES SOBRE OS TRABALHOS DE CAMPO
PREMISSAS E PROCEDIMENTOS

A finalidade das visitas de campo no caso deste pré-projeto era originalmente a de avaliar
como algumas das comunidades da Ilha Grande são estruturadas quanto ao seu estilo de vida
e às suas relações com atividades turísticas, de modo a se ter um referencial para formular as
estratégias e ações no que diz respeito à participação dos nativos/moradores na
implementação do Programa. Uma vez adotado o critério de áreas-piloto para a implantação
do Programa, as visitas se direcionaram especificamente para localidades abrangidas nas áreaspiloto escolhidas. A intenção no caso não é a de realizar um levantamento exaustivo (que está
sendo obtido através de dados secundários junto à Prefeitura de Angra dos Reis e a partir de
outros registros sócio-econômicos e demográficos), e sim a de aprimorar nossa percepção
sobre a realidade local. Em vista dos objetivos deste pré-projeto, o foco de nossa observação
no campo se volta sobretudo para as populações locais e suas próprias percepções.
Trata-se assim de avaliar as formas de vida local, valores, organização social, economia,
sociabilidade; e nessas visitas de campo procuramos então conhecer as visões dos moradores
sobre:
Como vivem.
De quê vivem.
Turismo e turistas.
Autoridades públicas.
Presenças de destaque na comunidade.
O que é bom e o que é ruim no lugar.
O que deveria mudar.
Relações com outras praias/comunidades da Ilha.

Em relação às áreas-piloto definidas, consideramos que as localidades de Abraão, Dois Rios e
Aventureiro podem dispensar as visitas de campo com esse sentido exposto acima, na medida
em que dois dos membros da equipe têm tido ao longo dos últimos 5 anos uma vivência de
pesquisa na Ilha Grande que cobre esses lugares, seguindo o estilo de “observação
participante” adotado pelos antropólogos (implicando a convivência com os nativos do grupo
estudado). Não sendo possível adotar rigorosamente esse procedimento nas curtas visitas em
torno de 3 dias feitas às demais comunidades, procuramos adaptá-lo para uma outra escala,
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que se traduz, além da observação, em conversas, participação nos eventos que se apresentam
na ocasião, e entrevistas com determinadas pessoas. Assim é que todas as situações tornam-se
objeto de avaliação, gerando “registros de campo” os mais variados – através de anotações e
imagens – que submetemos posteriormente a uma sistematização. Abaixo seguem alguns
exemplos de tais situações que nos permitiram perceber aspectos importantes da vida das
populações e de suas relações com o turismo.
Em geral
Os próprios arranjos para chegar a/retornar de Provetá, Araçatiba e Longa – por barco ou

trilha, por exemplo – bem como a própria hospedagem e as refeições.
Convivência com os donos das pousadas onde ficamos, e com outros hóspedes, bem como

contatos com os clientes e freqüentadores dos locais onde estivemos em cada lugar
(viagens de barco, padarias, mercearias, bares).

Provetá
Contato com jovens na Praça de noite.
Visitas/conversas/entrevistas com pessoas de destaque:

- Manoelzinho, presidente da Associação de Moradores e atualmente candidato a vereador.
- Família de Manoelzinho.
- Goiás, ex-presidente da Associação de Moradores e atual “administrador da praia”
designado pela Prefeitura de Angra.
- Pastor Elizeu, o primeiro da hierarquia da Igreja da Assembléia de Deus que engloba a
vila.

Culto na Igreja domingo de manhã.

Araçatiba
Movimento (com música e dança no fim de semana) no bar/varanda da Pousada do Tony

à noite, com a presença especialmente da população jovem local.

Festa julina no espaço comunitário ao lado da igreja católica.
Eleição na Associação de Moradores.
Conversas/entrevistas com candidatos às diretorias (ver relato adiante).

Longa
Visita ao estaleiro de Seu Tenório, há 40 anos no lugar.
Conversas/entrevistas/visitas

- Seu Tenório, figura referencial do lugar, e sua família.
- D. Nega, 70 anos, nascida e criada no lugar.
- Érika, jovem estudante de agroecologia da UFRRJ e casada com um nativo (um dos filhos
de Seu Tenório, e que tem criação de mexilhões e é dono de um bar).
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EXEMPLOS DE RESULTADOS

Os itens a seguir podem ilustrar o trabalho de campo realizado, indicando os diferentes tipos
de dados obtidos e a sistematização a que os mesmos devem ser submetidos, como referido
acima.
i) Meios de hospedagem nas áreas-piloto (ver apêndice VI).
ii) Atores/segmentos sociais de destaque na Ilha Grande e nas áreas-piloto (ver apêndice VII).
iii) Araçatiba - Resumo de entrevistas com lideranças comunitárias locais:
As entrevistas com candidatos à eleição da diretoria da Associação de Moradores de Araçatiba
foram feitas, em dois momentos distintos, com três mulheres (uma candidata à Presidência e
duas a diretorias da "chapa das mulheres") e dois homens (candidatos a Presidente e VicePresidente). O clima foi de conversa amena, obedecendo, porém, a um roteiro aberto préelaborado que versava sobre os temas: a) Surgimento das chapas; b) Maiores problemas
identificados na área; e c) Propostas da chapa, com destaque para o turismo.
Observamos coincidências acentuadas entre as duas chapas com relação aos três temas, o que
pode ser visto abaixo:
a) Surgimento da chapa:
A Associação de Moradores existe há 18 anos, e há cerca de 6 anos ela praticamente parou

de atuar.
A comunidade é vista como portadora de baixo nível de consciência quanto aos problemas
locais.
O objetivo das duas chapas é concorrer para a melhoria da qualidade de vida da Ilha
Grande/Araçatiba (destaque para a economia local) e não permitir que “aqui vire um
Abraão”.
A chapa eleita contará com o apoio da outra chapa, por causa da semelhança dos objetivos
(Obs.: há uma terceira chapa concorrendo, mas não houve oportunidade de realizarmos
entrevista com seus candidatos).
No caso da Chapa das Mulheres, o ponta-pé inicial foi dado com a criação de um grupo
feminino que se reunia para discutir preocupações locais, onde se destacavam aquelas
voltadas para a falta de perspectiva para os jovens (Obs.: a presidente da chapa é diretora
da escola pública local).
b) Problemas locais mais citados:
O problema visto como mais grave e mais geral é o empobrecimento causado pela redução

da atividade pesqueira (causas imediatas: presença de atravessadores e defeso da sardinha).

Outros problemas sérios dizem respeito ao transporte público, atendimento médico-

odontológico (embora uma lancha deva em breve iniciar um atendimento semanal), além
da reduzida possibilidade de trabalho remunerado.
As mulheres acrescentam uma preocupação com os cuidados relativos à terceira idade.
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c) Sugestões oferecidas, com destaque em relação ao Turismo:
A idéia de "resgate" foi bastante utilizada, abrangendo aspectos culturais, econômicos e

ambientais; assim, pôde-se perceber uma "consciência da necessidade de preservação
ambiental" bastante eloqüente, além da vontade de resgatar histórias das origens do local e
do próprio "modo caiçara" de produção agrícola, com o uso em reposição das áreas do
sertão. Daí advém a sugestão de criação de Parque Agrícola, em vários núcleos da Ilha.
Incentivo à maricultura (já houve uma capacitação fornecida pelo SEBRAE).
Financiamento para infra-estrutura (cais e embarcações).
Incentivo à atividade de pesca não-predatória.

Especificamente em relação ao turismo, as lideranças ouvidas têm em comum o fato de serem
a favor, mas não querem a "repetição do Abraão"; mostram interesse em evitar "invasão" de
turistas, mas gostariam que o turismo trouxesse "visitantes que, mesmo na baixa estação,
gerassem ocupações para os moradores, respeitando a comunidade e o meio ambiente".
Sugerem aproveitamento melhor da Festa da Padroeira e do Festival do Mexilhão, com
valorização da culinária local. Os homens acrescentaram ainda a sugestão de criação de um
Parque Aqüícola, com tanque e rede, e de incentivo às atividades de "batismo" de mergulho
submarino.
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5.2. Capacidade e Contigenciamento de Carga Antrópica
EQUIPE

Maria Emília Sant’Anna Moraes e Souza (Coord.)
Lilia dos Santos Seabra
César Henrique Barra Rocha
5.2.1. A IMPORTÂNCIA DO ESTUDO DE CAPACIDADE E CONTINGENCIAMENTO DE
CARGA ANTRÓPICA PARA A ILHA GRANDE

A partir da década de 1990, com a desativação do Instituto Penal Cândido Mendes, a atividade
turística na Ilha Grande passou a crescer de forma acelerada e sem planejamento, afetando,
desta forma, os frágeis ecossistemas insulares e a qualidade de vida das comunidades locais.
Dentre os impactos ambientais mais relevantes, pode-se destacar: a destruição de habitats da
flora e fauna nativas; os processos erosivos de encosta, pela construção de pousadas e casas de
veraneio; a poluição dos corpos hídricos, por esgoto doméstico e óleo de embarcações de
turismo; a degradação de pequenas baías e enseadas por eutrofização artificial e assoreamento
etc. Somam-se a estes impactos o adensamento de equipamentos turísticos, sem planejamento,
e a superlotação de turistas em alta temporada, gerando uma pressão excessiva sobre a infraestrutura local e problemas para a comunidade local, em especial na Vila do Abraão.
Os impactos acima relacionados ilustram alguns aspectos da problemática do turismo na Ilha
Grande que necessitam de atenção por parte de planejadores e gestores, com fins ao
desenvolvimento do turismo sob as premissas da sustentabilidade e da inclusão.
O excesso de turistas, frente à capacidade de suporte do meio físico, socioeconômico e
cultural, é preocupação recorrente junto àqueles que buscam um turismo responsável e
cuidadoso em relação à integridade dos ecossistemas naturais e em relação aos anseios e
desejos comunitários.
Com objetivo de minimizar ou evitar um quadro de degradação, derivado do excesso de
visitação turística, muitos países vêm optando pelo desenvolvimento dos estudos de
capacidade de carga, determinando o número máximo de visitantes que uma área turística
pode suportar, com o objetivo de controlar os impactos não desejáveis do turismo, seja no
meio natural ou antrópico.
No Brasil, esses estudos são recentes e ainda incipientes. Algumas iniciativas, entretanto, vêm
sendo implementadas, requerendo, por parte de pesquisadores brasileiros, um esforço de
adaptação de diferentes metodologias consolidadas à diversa realidade nacional. Destacam-se
os trabalhos de MAGRO e VIEIRA (1998), para o Parque Nacional do Itatiaia -RJ; de
ROBIN (1999), para o Parque Estadual da Ilha de Anchieta-SP; de TAKAHASHI (1998),
para o Parque Estadual Pico do Morumbi e para a Reserva Natural Salto Morato, ambos no
Paraná; de MITRAUD, para o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha –PE; e de
SEABRA (1999), para o Parque Municipal Turístico-Ecológico de Penedo- RJ.
O PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO INCLUSIVO NA ILHA GRANDE
está sensível à problemática socioambiental do lugar, propondo, dentre várias iniciativas, o
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estudo de capacidade e contingenciamento de carga antrópica, visando coadunar o
desenvolvimento da atividade turística com a proteção do ambiente a qualidade de vida da
população local.
Um estudo de capacidade e contingenciamento de carga antrópica para a Ilha Grande, como
proposto por este Projeto, se apresenta como um grande desafio de construção teóricoconceitual e metodológica, na medida em que deve adaptar-se aos objetivos do turismo
inclusivo e à realidade ambiental, socioeconômica e cultural da Ilha Grande.
5.2.2. DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS DO PRÉ-PROJETO
OBJETIVO GERAL
Indicar uma metodologia para definição e monitoramento da capacidade de carga turística

concernente à realidade socioambiental da Ilha Grande, capaz de contribuir para a
preservação ambiental e a qualidade de vida da população local, através de uma melhor
distribuição e gestão da visitação.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Promover o envolvimento da população local na definição e monitoramento do turismo

desejável.
Propiciar o estabelecimento de instrumentos de monitoramento dos impactos ambientais

pela própria comunidade local.

Estabelecer os critérios necessários para a concepção e execução do zoneamento ambiental

da Ilha Grande através do geoprocessamento.
5.2.3. PROPOSTA DE TRABALHO E PRODUTOS A SEREM ENTREGUES

O primeiro passo deste trabalho consistiu numa análise crítica das três metodologias mais
utilizadas nos estudos de capacidade de carga turística. A metodologia de “Determinação da
Capacidade de Carga Turística em Áreas Protegidas”, desenvolvida por CIFUENTES (1992),
a metodologia “Limite Aceitável de Câmbio” (STANKEY, 1985) e a metodologia de “Manejo
de Impacto de Visitação” (GRAFFE, 1990) foram analisadas segundo critérios que avaliaram
seus resultados, sua aplicabilidade, sua coerência com a realidade das UCs no Brasil e sua
amplitude com relação a aspectos sócio-culturais e ambientais.
A análise dessas metodologias já consolidadas subsidiarão a adaptação da metodologia de
“Monitoramento Participativo do Turismo Desejável – MPTD” (SEABRA, 2003), para uma
aplicação na Ilha Grande. Esta metodologia está sendo indicada e adaptada, por entender-se
que a participação comunitária na definição e monitoramento do turismo que se deseja é a
chave para a sustentabilidade do lugar e para o envolvimento efetivo da comunidade na
promoção do turismo inclusivo.
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A implementação do MPTD na Ilha Grande está sendo pensada para as três áreas-piloto
definidas no pré-projeto de “Participação dos nativos na promoção do turismo inclusivo”, em
caráter piloto, para, uma vez completamente ajustada à realidade local, possa ser aplicada à
Ilha como um todo.
Este pré-projeto dedica-se ainda a definir os critérios para a execução de um zoneamento
ambiental da Ilha Grande, com base no geoprocessamento, por entender que o zoneamento
orientará o processo de ocupação e aproveitamento dos espaços, corrigindo distorções
existentes e protegendo o patrimônio ambiental. Desta forma, o zoneamento ambiental
indicará as regiões de expansão turística, de fragilidade ambiental, de acesso controlado e
outras definidas pelo estudo. O geoprocessamento ou o processamento de dados geográficos
surge então como uma eficaz alternativa para auxiliar no mapeamento, diagnóstico da situação
atual e prognósticos para o futuro da Ilha Grande.
Como resultado deste pré-projeto, pretende-se estabelecer um termo de referência para a
contratação de serviços de consultoria para a implementação da metodologia de capacidade de
carga turística indicada, nas três áreas-piloto. O termo de referência compreenderá os critérios
a serem seguidos na implementação da metodologia de Monitoramento Participativo do
Turismo Desejável, no sentido de se definir com a população local o turismo desejado e as
mudanças aceitáveis e de se criar os instrumentos comunitários de monitoramento, bem como
os recursos e o prazo necessários à execução deste trabalho.
Este pré-projeto estabelecerá ainda um termo de referência para a contratação de serviços de
geoprocessamento para Ilha Grande, com vistas à execução de estudos de zoneamento
ambiental para a gestão do turismo na Ilha.
5.2.4. ESTADO DA ARTE DOS ESTUDOS DE CAPACIDADE DE CARGA TURÍSTICA
ORIGEM E QUESTÕES RELEVANTES

A preocupação em determinar o limite máximo de visitantes/turistas que uma área pode
suportar, sem causar danos ao meio ambiente, foi uma preocupação que esteve sempre
presente junto aos planejadores e gestores do turismo. Todavia, desde a origem dos primeiros
estudos de capacidade de carga, para fins turísticos, na década de 40, até os dias de hoje,
muitas controvérsias vêm seguindo tais estudos; seja em relação às metodologias empregadas,
seja em relação à validade de seus resultados. Muitos especialistas apontam que a questão mais
polêmica dos estudos de capacidade de carga turística reside no fato de que determinar o
número de visitantes/turistas não é suficiente para garantir uma visita responsável e impedir
os impactos indesejáveis ao meio visitado. Há, segundo os especialistas, outros fatores e
variáveis que devem ser incorporados aos estudos de capacidade de carga turística, que
possam dar conta das dimensões: psicológica, sociocultural e econômica, que envolvem a
relação visitante/área visitada.
Na tentativa de atenuar a referida problemática, muitos estudiosos, ao longo da história dos
estudos de capacidade de carga turística, vêm propondo novas metodologias e incorporando
diferentes variáveis. Os estudos de CLAWSON em 1963 (apud VILLALOBOS, 1991) e os de
KENETSCH (apud VILLALOBOS, 1991), também neste mesmo ano, ressaltam a
importância da incorporação dos fatores de ordem social e psicológico. Para os pesquisadores,
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os fatores de ordem social devem incluir dados do turista como: nível sócio-econômico, idade,
educação, procedência e outros. Os fatores de ordem psicológica baseiam-se nos sentimentos
e percepções do indivíduo, suas expectativas quanto à área visitada e comportamento. Muitos
desses estudos chegam a se referir a uma “capacidade de carga comportamental”.
Hoje entende-se que os estudos de capacidade de carga turística para uma determinada área,
devem levar em conta as diferentes dimensões da sustentabilidade: a econômica, a social, a
ambiental/ecológica e a cultural. A bibliografia está farta em observar os “diferentes limites”
que devem ser estipulados para que o estudo possa ser contemplado. Quanto à questão,
RUSCHMANN (2001) observa que pelo menos quatro limites devem ser atingidos: a
capacidade de carga física - que corresponde à capacidade máxima de acomodação das pessoas
e à deteriorização do meio ambiente; a capacidade de carga psicológica - relativo ao conforto
que o turista sente em função da qualidade do ambiente; a capacidade de carga social relativo ao nível de tolerância que os moradores locais podem ter com a presença do turista; e
capacidade de carga econômica - relacionada com a rentabilidade do negócio e a capacidade de
manter-se no tempo (SEABRA, 2004).
SWARBROOKE (2000), outro estudioso do assunto, estabelece seis níveis de capacidade de
carga: física - número de turistas que um lugar pode suporta; ambiental e ecológica - número
de turistas que uma área pode aceitar sem causar danos ao meio ambiente natural e antrópico;
econômica - número de turistas que uma área pode receber sem causar danos à economia local
(aumentando o custo de vida para a mesma); social - número de turistas que, se ultrapassado,
pode gerar perturbação cultural à área receptora; perceptiva - número de pessoas a partir do
qual a qualidade da experiência passa a ser negativa para o visitante; infra-estrutural - número
de turistas que podem ser acomodados, frente à infra-estrutura disponível.
A OMT (2003) assume os seguintes critérios de capacidade de suporte turístico: físico,
econômico, sociocultural e infra-estrutural. O primeiro nível se refere aos níveis aceitáveis de
impactos sobre os patrimônios naturais e culturais. O econômico está ligado ao volume de
turismo que possa levar benefício à população local, geração de renda e emprego e
manutenção do empreendimento. O critério sociocultural estabelece o limite pelo qual o
patrimônio imaterial pode ser conservado, bem como, o nível de turismo que posa ser
absorvido pela sociedade local, sem alteração indesejada a sua qualidade de vida. O infraestrutural está ligado à disponibilidade de recursos, instalações e serviços, para a manutenção
da qualidade do ambiente (SEABRA, 2004).
A idéia de somar às variáveis ecológicas, outras de cunho sociocultural é um avanço no
conceito de capacidade de carga turística e pressupõe a construção de metodologias que as
envolvam e as articulem, em prol da sustentabilidade integral das áreas turísticas.
A busca do turismo sustentável, respeitoso em relação às comunidades receptoras e ao
patrimônio sociocultural, levou a OMT (2001: 248) à formulação da definição de capacidade
de carga total.
“o máximo uso que se pode fazer dele (local) sem que causem efeitos
negativos sobre os seus próprios recursos biológicos, sem reduzir a
satisfação dos visistantes ou sem que produza efeitos adversos sobre a
sociedade receptora, a economia ou a cultura local”.
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ALGUMAS METODOLOGIAS DE CAPACIDADE DE CARGA TURÍSTICA

Há, na atualidade, inúmeras metodologias de capacidade de carga turística. A seguir, serão
apresentadas as mais utilizadas, suas etapas de desenvolvimento, seus limites e potencialidades.
Determinação da Capacidade de Carga Turística
Considerações Gerais:
Esta metodologia foi criada por Miguel Cifuentes, em 1992. Vem sendo aplicada em alguns
países da América Latina (Costa Rica e Chile), que guardam condições econômicas, sociais e
ecológicas semelhantes. Foi aplicada, pela primeira vez, no Parque Nacional de Galápagos
(Equador), em 1984, e constituiu um refinamento da proposta feita por Putney, em 1982,
quando da elaboração do segundo plano de manejo para o referido Parque.
A metodologia proposta por Cifuentes é o resultado de anos de pesquisa e das oficinas de
trabalho, em nível nacional, organizadas pela Would Wildlife Fundation - WWF, em outubro
de 1991, com o objetivo de obter uma metodologia padrão, de aplicação geral (CIFUENTES,
1992).
No Brasil, poucos são os trabalhos de determinação de capacidade de carga, para fins
turísticos, utilizando a metodologia desenvolvida por CIFUENTES (1992). Encontram-se
registros de trabalhos desenvolvidos no Parque Estadual da Ilha de Anchieta - SP, e no Parque
Nacional de Fernando de Noronha, desenvolvida pela WWF - Fundo Mundial para a
Natureza, desde 1998. Em Penedo-Itatiaia-RJ, a metodologia foi aplicada em 1999.
Descrição:
A metodologia de Cifuentes apresenta seis etapas interrelacionadas: (1) análise das políticas
públicas sobre turismo e manejo de áreas protegidas; (2) análise dos objetivos da área
protegida; (3) análise da situação das áreas de visita; (4) definição, fortalecimento ou troca de
políticas e decisões com respeito à categoria de manejo e zonificação; (5) identificação de
fatores/características que influem em cada unidade de conservação de uso, definido pelo
zoneamento no plano de manejo; e (6) determinação da capacidade de carga turística para cada
párea de uso.
Limite Aceitável de Câmbio - LAC
Considerações Gerais
O sistema LAC foi criado pelo Serviço Florestal dos Estados Unidos da América. Representa
uma reformulação do conceito de capacidade de carga, para fins turísticos, baseando-se nas
condições desejáveis para a área. Requer decisões “de quais tipos de condições de reservas são
aceitáveis, e então receitar as medidas para proteger e aperfeiçoar aquelas condições”
(STANKEY et al., 1995, p. 2).
O método LAC parte das expectativas do visitante junto à natureza e dos limites de tolerância
dos ecossistemas com fins de desenhar as classes de oportunidades (zonas). Permite decidir
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que modificações serão possíveis, em que locais e o que deve ser feito, para serem controladas.
Estas decisões caberão aos administradores das Unidades de Conservação, que identificarão
onde devem ocorrer as modificações, qual a extensão das modificações e quais as variáveis de
modificação aceitáveis.
Descrição:
Está calcado em quatro componentes, com monitoramento rigoroso para cada um deles. São
eles: (1) especificação das condições aceitáveis e realizáveis para os recursos e aspectos sociais;
(2) análise entre as relações existentes e as trocas julgadas aceitáveis; (3) identificação das ações
de manejo necessárias para realizar as condições; e (4) estabelecimento de um programa de
monitoramento e evolução do manejo. Cada componente apresenta uma série de passos ou
etapas que são interrelacionadas.
Manejo de Impacto do Visitante - MIV
Considerações Gerais
Esta metodologia foi desenvolvida por um grupo de pesquisadores da NPCA - National Park
and Conservation Association, com objetivo de medir a capacidade de carga turística de áreas
de potencial ecológico. É um processo técnico, que permite a identificação sistemática dos
impactos causados pelos visitantes, assim como as causas e possíveis soluções. Está baseado
em experiências realizadas nos Parques Nacionais dos Estados Unidos da América. É fruto de
trabalhos empíricos existentes, relacionados aos impactos de visitação e capacidade de carga
(GRAFFE et al., 1990).
O método parte do princípio que todo e qualquer tipo de visitação causa algum impacto e que
a qualidade da experiência do visitante, bem como a do ambiente, depende de múltiplos
fatores inter-relacionados. Assim, semelhante ao modelo LAC, estabelece os impactos
considerados aceitáveis, seleciona indicadores e padrões para cada indicador, visando o
monitoramento dos impactos.
Descrição:
Em resumo, a metodologia apresenta os seguintes passos: (1) revisão das informações
existentes; (2) revisão dos objetivos do manejo; (3) seleção dos indicadores das variáveis
chaves de impacto; (4) seleção dos padrões para os indicadores; (5) comparação dos padrões e
das condições existentes; (6) identificação das possíveis causas do impacto; (7) identificação
das estratégias potenciais de manejo; e (8) implementação das estratégias selecionadas.
Outras Metodologias
Existem outras metodologias em capacidade de carga turísticas, porém, menos aplicadas e
pouco populares no Brasil. São elas: Espectro de Oportunidades Recreativas - EOR; Modelo
Administrativo para Otimização do Turismo - MAOT; Processo de Gestão das Atividades dos
Visitantes - PGAV; Gestão do Impacto Produzido pelo Visitante – GIV; Visictor Experience
and Resource Protection – VERP.
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LIMITES E POTENCIALIDADES DAS METODOLOGIAS

As críticas à metodologia de Miguel Cifuentes vêm recaindo sobre a proposta final da mesma
em estipular um número ideal de visitantes que uma determinada área pode suportar. Além
disso, a metodologia não apresenta instrumentos para a revisão da capacidade de carga
turística, nem tampouco para a realização das modificações necessárias. Os resultados são
estanques e destituídos de legitimidade. Soma-se a isto a pouca confiabilidade nos indicadores
utilizados. Não sendo muitos e, muitas vezes, aparentando terem sido escolhidos
aleatoriamente, os indicadores escolhidos geram uma sensação de pouca legitimidade aos
resultados (MITRAUD, 1998).
Apesar da simplicidade do processo, a metodologia MIV apresenta algumas dificuldades. É
necessário, para a sua aplicação, reunir uma série de informações, a maioria delas inexistentes
nas condições das unidades de conservação na América Latina; além da falta de recursos
técnicos e financeiros para obtê-los, comum aos países subdesenvolvidos.
A metodologia MIV apresenta, entretanto, potencialidades. Apresenta instrumentos
processuais capazes de definir impactos aceitáveis, com indicadores diversificados (de ordem
física, biológica e social). É capaz, também, de analisar as causas dos impactos que não são
aceitáveis e tomar as medidas necessárias para minimizá-los.
Segundo Cifuentes (1992), a metodologia LAC é complexa e apresenta dificuldades no
desenvolvimento de seus passos. Aponta a dificuldade de aplicação da mesma nos países
latino-americanos, em condições naturais de tropicalidade. Independente da complexidades da
metodologia LAC, esta constitui um forte referencial para as outras metodologias que
pretendem trabalhar com o monitoramento do impacto da visitação. Carrega o mérito de
discutir a inexistência de impacto zero e a relação de limite de troca aceitável, que se estabelece
entre turistas e meio ambiente.
Ressalta-se ainda que todas as metodologias aqui expostas não levam em consideração os
impactos socioculturais e econômicos provenientes do turismo; nem tampouco tem um olhar
atento para as necessidades e inclusão das comunidades receptoras.
5.2.5. UMA PROPOSTA METODOLÓGICA PRELIMINAR PARA ILHA GRANDE

Frente aos problemas e lacunas das metodologias de capacidade de carga turística, seja do
ponto vista do meio ambiente, seja do ponto de vista sociocultural, se faz necessário uma
proposição que possa dar conta da diversa e complexa realidade das áreas turísticas nacionais.
Somando-se a isto os diversos impactos negativos decorrentes da falta de planejamento e
gestão sustentáveis da atividade turística, têm-se motivos suficientes para a proposição de
novas metodologias, preocupadas com a proteção do meio natural e mais cuidadosas com os
impactos que recaem sobre as comunidades receptoras e com os desejos e anseios desta em
relação ao fato turístico. Neste sentido, o pré-projeto de “Capacidade e Contingenciamento de
Carga Antrópica”, do PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO INCLUSIVO NA
ILHA GRANDE vem propor, mesmo que de forma preliminar, a aplicação de uma
metodologia alternativa, que possa colocar o foco nas comunidades, envolvendo-as de
diversos modos nas ações de desenvolvimento do turismo.
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A metodologia de Monitoramento Participativo do Turismo Desejável – MPTD, desenvolvida
por SEABRA (2003), proposta para ser adaptada para a Ilha Grande e implementada nas
áreas-piloto, vem sendo experimentada em outra localidade turística do Estado do Rio de
Janeiro. É resultado de pesquisa exaustiva de outras metodologias, e incorpora algumas etapas
das metodologias MIV e LAC.
A MPTD objetiva: (1) monitorar áreas de atrativos turísticos naturais, que busquem
desenvolver ou que já desenvolvam a atividade ecoturística; e (2) criar margens quantitativas
de visitação para o desenvolvimento do ecoturismo sob às premissas da sustentabilidade.
A MPTD tem como premissas básicas: (A) a incorporação de todas as dimensões da
sustentabilidade; (B) adaptação às diferentes áreas de atrativos naturais, inclusive aquelas com
a presença de comunidades tradicionais; (C) a inclusão dos interesses e desejos comunitários,
frente ao fato turístico; (D) a participação comunitária no monitoramento do turismo
desejável; e (F) a adaptação à escala local.
A aplicação da MPTD pressupõe as seguintes etapas: (A) mapeamento do turismo desejável e
das mudanças aceitáveis por parte da comunidade; (B) mapeamento dos impactos ambientais,
socioeconômicos e culturais derivados do turismo; (C) definição de indicadores e variáveis de
monitoramento; (D) escolha de técnicas de monitoramento dos impactos, dentre as já
consagradas; (E) criação de novas técnicas de monitoramento comunitário; e (F) determinação
da margem quantitativa de visitantes.
5.2.6. RELATO DE TRABALHO DE CAMPO REALIZADO NA PRIMEIRA ETAPA DO
PROJETO

A visita a campo da equipe do pré-projeto de Capacidade e Contingenciamento de Carga
Antrópica foi realizada no mês de julho do corrente ano, na localidade de Araçatiba/Ilha
Grande. Estiveram presentes as técnicas: Maria Emília Moraes e Sousa e Lilia Seabra. A visita
teve como objetivo obter um retrato preliminar da realidade ambiental, socioeconômica e
cultural da referida localidade; bem como, realizar a checagem de dados e informações
derivados de dados secundários.
O retrato das condições ambientais, socioeconômicas e culturais de Araçatiba veio contribuir
para a definição e/ou adaptação, por parte da equipe, de uma metodologia de capacidade de
carga turística mais adequada ao lugar. Possibilitou ainda inferir alguns processos específicos,
apontando para a necessidade de realização de outros trabalhos de campo que possam mapear
com maior detalhe a dinâmica do lugar, embasando o planejamento e a gestão futura da
implementação da metodologia de capacidade de carga a ser indicada.
Estratégias:
Para o entendimento e obtenção de informações sobre o quadro ambiental, socioeconômico e
cultural do lugar foram definidas as seguintes estratégias:
Para o quadro ambiental: observação e registro fotográfico do ambiente natural, detectando os
impactos existentes, inferindo possíveis causas e possíveis estratégias de minimização/solução
dos mesmos. Discussões acerca das metodologias de capacidade de carga turística que possam
dar conta da realidade ambiental em questão, as adaptações necessárias, limites e
potencialidades de cada uma delas em relação ao lugar.
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Para o quadro socioeconômico e cultural: entrevistas informais com moradores e 1 (uma)
entrevista formal com uma moradora local, possibilitando obter informações genéricas acerca
dos desejos e anseios dos mesmos em relação ao turismo desejável, à infra-estrutura disponível
para o desenvolvimento da atividade turística e a percepção dos moradores acerca dos
impactos herdados do turismo.
Como essa visita contou com a participação de integrantes dos pré-projetos de Infra-estrutura
e Logística para a Atividade Turística e Participação dos Nativos na Promoção do Turismo
Inclusivo, foram realizadas reuniões objetivando a socialização de informações, a obtenção das
diferentes percepções acerca do fato turístico e da realidade ambiental, socioeconômica e
cultural local.
Resultados:
A estratégia adotada para a obtenção de informações e entendimento da realidade ambiental,
com fins aos estudos de capacidade de carga, possibilitou desenhar um quadro de instabilidade
e ameaça dos ecossistemas naturais frente à ação antrópica não planejada. Rios utilizados
como depósito de dejetos humanos foram observados na pequena extensão de praia da
localidade, apontando para a urgente necessidade de políticas públicas em saneamento
ambiental. Presença de águas fétidas, atestando considerável grau de poluição dos rios foi
também observada. Processos avançados de erosão de encostas são visíveis, com perda do
patrimônio biológico, constituindo-se séria ameaça à população residente no lugar.
Outro problema ambiental notório é a presença de residências e pousadas em áreas de risco,
com forte declividade e desmatadas. Presença de desmatamentos são observados, também em
áreas de risco, para o desenvolvimento de agricultura familiar.
O sítio geográfico de Araçatiba apresenta limites claros no uso do solo. A presença de
encostas de forte declividade e altitude, associada à estreita extensão de sua praia, limita
consideravelmente o uso do solo e define as atividades econômicas mais apropriadas.
O quadro físico e ambiental de Araçatiba permite entender, mesmo que preliminarmente, que
a capacidade de carga do lugar está sendo superada, apontando a necessidade de intervenção
imediata em prol da integridade dos ecossistemas naturais, da qualidade de vida dos moradores
locais e da qualidade da visitação turística.
A estratégia adotada para a obtenção de informações e checagem das mesmas, em relação ao
quadro socioeconômico e cultural possibilitou entender, mesmo que preliminarmente, o olhar
e a valorização da população local em relação ao lugar. Ficou claro que a população tem
estima pelo lugar e se entende vivendo num “paraíso ecológico”. Reconhecem o lugar como
um patrimônio que deve ser conservado/preservado. Gostariam, entretanto, que o turismo
fosse intensificado, visto que a economia do lugar vive majoritariamente desta atividade.
Reconhecem, entretanto, os impactos ambientais decorrentes de construções indevidas para o
atendimento do turista e da falta de infra-estrutura, assim como a necessidade de mais atenção
e planejamento por parte das autoridades locais.
Problemas relativos ao lixo depositado em lugar impróprio, ao sistema de esgotamento
sanitário sem tratamento e à qualidade da água consumida são observados pelos moradores;
bem como outros problemas derivados da falta de oferta de serviços de saúde.
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A equipe entendeu que o turismo é desejável pelos moradores, desde que este possa contar
com infra-estrutura e logística adequadas, pessoal qualificado para o atendimento dos turistas e
estudos da capacidade de carga. Entendeu ainda que a capacidade de carga turística, em
Araçatiba, vem sendo comprometida não apenas pela falta de infra-estrutura e equipamentos
turísticos, mas também pela falta de iniciativas em educação para a gestão ambiental e
educação para a gestão do turismo.
***
A equipe encarregada por este pré-projeto de Capacidade e Contingenciamento de Carga
Antrópica pretende realizar visitas a campo nas duas outras áreas-piloto, com os mesmos
propósitos da visita realizada em Araçatiba. No entanto, vale ressaltar que muitas das
informações necessárias ao trabalho de adaptação da metodologia de capacidade de carga
turística para a Ilha Grande podem ser obtidas através de fontes secundárias e dos
levantamentos que estão sendo realizados pelas equipes dos demais pré-projetos.
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5.3. Logística e infra-estrutura turística
EQUIPE
Davis Sansolo (Coord.)
André Micaldas
5.3.1. ELEMENTOS PARA O PLANEJAMENTO DA LOGÍSTICA E ESTRUTURA TURÍSTICA
NA ILHA GRANDE

O planejamento da estrutura e da logística necessárias à promoção do turismo num
determinado destino requer uma definição clara das ofertas turísticas que serão contempladas.
A definição e priorização das ofertas turísticas devem ser baseadas em consensos negociados
junto aos atores sociais intervenientes e à comunidade local, e devem observar as restrições
legais e de capacidade de suporte estabelecidas para a localidade.
Neste sentido, o planejamento da infra-estrutura e logística para desenvolvimento do turismo
na Ilha Grande deverá ser conduzido pela equipe encarregada especificamente por esta tarefa,
em parceria com a equipe dedicada ao envolvimento dos nativos na promoção do turismo
inclusivo, em razão da necessidade de priorização dos anseios da comunidade local e dos
atores sociais intervenientes na Ilha Grande. Além disso, definições mais precisas quanto às
condições de contorno a que estarão sujeitas as ofertas turísticas contempladas no
planejamento somente poderão ser estabelecidas com maior rigor a partir dos resultados
revelados pelo estudo de capacidade de suporte e das restrições legais decorrentes do
ordenamento territorial.
O planejamento de um destino turístico deve observar e articular diversos elementos, como:
atrativos turísticos, transporte, hospedagem, alimentação, informações turísticas, serviços
públicos, infra-estrutura etc. Os elementos que compõem uma oferta turística podem ser
agrupados em quatro grupos: atrativos turísticos, serviços turísticos, infra-estrutura básica e
serviços públicos, sendo os dois primeiros direcionados especificamente para o turismo. A
infra-estrutura básica e os serviços públicos disponíveis num determinado destino turístico
interferem diretamente na qualidade da oferta turística e, portanto, na percepção do turista
sobre o destino.
Este pré-projeto sobre infra-estrutura e logística para o turismo inclusivo na Ilha Grande
contemplará atividades relacionadas à identificação dos atrativos turísticos com potencial para
se consolidarem enquanto produtos turísticos e à proposição de serviços turísticos necessários
à configuração de uma oferta turística de qualidade.
5.3.2. DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS DO PRÉ-PROJETO
OBJETIVO GERAL

Planejar a otimização, ampliação e gestão da logística e da estrutura turística da Ilha Grande,
atendendo aos anseios da comunidade local e aos preceitos do turismo inclusivo.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Criar condições para o desenvolvimento e integração de empreendimentos solidários na

promoção do turismo inclusivo na Ilha Grande.
Estabelecer os critérios necessários para a concepção, desenvolvimento e implementação

de um sistema de informação dedicado ao agenciamento e controle da ocupação e do
transporte turístico na Ilha Grande.

5.3.3. PRÉ REQUISITOS PARA ELABORAÇÃO DO PRÉ-PROJETO

Este pré-projeto fará o planejamento da logística e da estrutura necessárias à promoção do
turismo inclusivo nas áreas-piloto eleitas e descritas no pré-projeto que trata da “participação
dos nativos na promoção do turismo inclusivo”. Sendo que, para as questões relacionadas à
logística e estrutura turística, destacam-se como critérios principais para o mapeamento e
caracterização das localidades que integram tais áreas os seguintes itens:
população residente e fluxo turístico;
nível organizacional de cada comunidade;
produtos turístico existentes;
estrutura turística instalada e acessibilidade;
potencialidades de crescimento da atividade turística.

O levantamento e avaliação da estrutura turística e da logística existentes na Ilha Grande
deverão abranger aspectos quantitativos, qualitativos e prováveis tendências de evolução.
Neste sentido, as principais questões a serem avaliadas são:
A estrutura turística da Ilha Grande é suficiente para atender o fluxo turístico atual e

potencial, compreendendo turistas e visitantes?
As “acomodações” oferecidas são compatíveis com a demanda efetiva e potencial?
Existem atrativos com potencial para se consolidarem como produtos turísticos e que

ainda não estão sendo explorados?

Há necessidade de formação de mão-de-obra especializada ou de conscientização da

população sobre as oportunidades de como usufruir das potencialidades turísticas?
O transporte marítimo de turistas e visitantes é suficiente e está organizado para atender ao

fluxo turístico atual e potencial?

Há postos de informação que permitam aos turistas e visitantes o conhecimento total dos

produtos oferecidos e de como fazer o melhor uso deles?
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5.3.4. ANÁLISE DA ESTRUTURA TURÍSTICA NA ILHA GRANDE
ATRATIVOS TURÍSTICOS

Para que um determinado atrativo possa ser de interesse turístico, é necessário que desperte
nos turistas uma motivação por conhecê-lo. Os atrativos evidentes e expressivos da Ilha
Grande fazem dela um destino ecoturístico por excelência, por compreender atrativos naturais
de destacada beleza cênica e de grande potencial para o lazer, como praias, cachoeiras, lagoas,
gruta, pico, mata, etc e atrativos culturais, de relevância histórica e representativos da tradição
caiçara. Em se tratando de um projeto de turismo inclusivo, os atrativos culturais devem ser
valorizados e evidenciados, o significa dar destaque à história e ao patrimônio histórico da Ilha
Grande, à sua memória imaterial, aos seus festejos e tradições culturais, à culinária local, às
suas práticas laborais tradicionais etc. Estes aspectos ligados ao cotidiano de uma dada
comunidade são considerados como atrativos turísticos de grande interesse por um
determinado perfil de turistas. Interessados não apenas nas belezas naturais, os verdadeiros
ecoturistas buscam uma inserção harmoniosa junto à comunidade receptora de modo a
garantir o bem estar social e a formação de uma consciência ecológica.
Alguns fatores são importantes na consideração de um bem, seja cultural ou natural, enquanto
atrativo turístico – independente seu valor intrínseco. Isto está relacionado com a sua
localização, acessibilidade, equipamentos e serviços disponíveis no local, legislação de proteção
a que está submetido etc. Os recursos naturais da Reserva Biológica da Praia do Sul, por
exemplo, são inestimáveis no seu valor ambiental, mas não podem ser considerados como
atrativos turísticos por estarem protegidos por legislação ambiental restritiva ao acesso de
turistas.
Os atrativos turísticos da Ilha Grande foram inventariados e avaliados em estudos como Ilha
Grande: Plano Diretor de Turismo, produzido pela Tangará Serviços em Meio Ambiente e
Turismo, em 1998, e, mais recentemente, Ilha Grande (RJ): Análise da sua Visitação e Propostas
para seu Ordenamento, elaborado no âmbito do Programa Melhores Práticas em Ecoturismo
(MPE), patrocinado pelo FUNBIO, em 2002. O inventário turístico disponível inclui as
trilhas, os atrativos naturais, como as parias, baías, enseadas e sacos, as cachoeiras, o Pico do
Papagaio e a Gruta do Acaiá, e ainda alguns monumentos e sítios históricos, como o
Aqueduto, o Lazareto e as ruínas do Presídio.
No estudo realizado pelo MPE, em 2002, foi feita uma pesquisa junto aos turistas, com o
objetivo de ilustrar a percepção do visitante com respeito à qualidade do destino turístico, no
que tange aos atrativos e serviços turísticos.
Segundo os dados do MPE, 94% dos entrevistados consideraram que suas expectativas foram
atendidas na visita à Ilha Grande. Quanto à avaliação dos atrativos e serviços turísticos, os
conceitos ótimo e bom totalizaram 58% das respostas, sendo que os aspectos melhor
avaliados foram os meios de hospedagem e os serviços de alimentação. A avaliação dos
atrativos turísticos pelos turistas distancia-se da média geral, o que, na opinião da equipe do
MPE, reflete um certo grau de abandono dos atrativos naturais e monumentos históricos.
Ao inventariar os atrativos turísticos, a própria equipe do MPE destacou o problema da
erosão como o principal aspecto de degradação das trilhas da Ilha Grande e a presença de lixo
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e a falta de sinalização como um problema de atrativos como praias, cachoeiras e
monumentos históricos.
André Micaldas, especialista que integra esta equipe de infra-estrutura e logística para o
turismo, percorreu 53 km na Ilha Grande – da Vila do Abraão até a Praia do Aventureiro –,
com o objetivo de fazer um diagnóstico rápido do quadro atual dos atrativos e serviços
turísticos (o relato desta visita é apresentado no item 5.3.6.).
Quanto ao patrimônio imaterial da Ilha Grande é preciso mais do que apenas inventariá-lo, é
necessário criar condições para que seja apresentado como atrativo turístico, sem com isso
estereotipá-lo ou corrompê-lo. Propor o desenvolvimento de um turismo inclusivo implica em
considerar uma nova concepção ética do turismo, baseada na mentalidade do turista que
valoriza as relações inter-humanas, se interessa pela história do lugar e deseja participar da vida
da comunidade que o recebe.
Além disso, a construção de uma oferta turística baseada em bens culturais imateriais deve
envolver necessariamente a comunidade local. Desde a identificação daquilo que é tido como
um bem cultural expressivo do local, até a maneira como tal patrimônio será explorado como
um atrativo turístico, passando pela forma como será preservado, todas essas diretrizes devem
ser estabelecidas em conjunto com a comunidade. Um exemplo bastante diferenciado de
como uma característica cultural pode induzir a oferta turística na Ilha Grande, é a demanda
da comunidade evangélica de Provetá por estruturar uma oferta turística direcionada ao
público evangélico, com a possibilidade até de se criar opções de turismo religioso.
Qualquer iniciativa no sentido de se trabalhar os atrativos turísticos baseados no patrimônio
imaterial das comunidades da Ilha Grande deverá, no âmbito desse Projeto, partir de uma
articulação desta equipe, encarregada de pensar a infra-estrutura e a logística para o turismo,
com a equipe que trabalha especificamente com a participação dos nativos na promoção do
turismo inclusivo, sendo que no escopo do pré-projeto será possível apenas dar indicativos de
potenciais atrativos culturais que poderiam ser trabalhados junto à comunidade local, no
sentido de se tornarem ofertas turísticas futuras.
SERVIÇOS TURÍSTICOS

Os serviços turísticos compreendem um conjunto de serviços que dão condições para que o
turista possa desfrutar dos atrativos turísticos. Alguns destes serviços não são utilizados
exclusivamente pelos turistas, mas sendo sua destinação principal o turismo – mesmo que em
razão da sazonalidade -, podem ser classificados como tal. Os serviços turísticos
compreendem meios de hospedagem, meios de transporte, agências e operadoras de turismo,
serviços de alimentação, serviços de entretenimento, informações turísticas, comércio
turístico, etc.
O estudo realizado pelo MPE na Ilha Grande dedicou-se a um levantamento dos meios de
hospedagem disponíveis na Ilha Grande em 2002, classificando-os em pousadas, campings e
casas de aluguel/suítes conforme podemos observar na tabela a seguir:
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Tabela 1 – Número de leitos na Ilha Grande em 2002
Tipo
Pousada
Campings
Casas/Suites
Total

Un.
90
43

Leitos
3.040
5.128
1.100
9.268

Média
32
119

%
33
55
12

Fonte: Inventário Equipe MPE Funbio
Ainda debruçados sobre os dados do inventário do MPE é possível, mesclando algumas
tabelas, ter uma idéia do número de pousadas/leitos e campings/capacidade nas áreas-piloto
definidas pelo pré-projeto de Participação dos Nativos na Promoção do Turismo Inclusivo.
Tabela 2 – Número de pousadas e campings por áreas-piloto em 2002
Área-piloto
Abraão / Dois Rios *
Araçatiba / Longa **
Provetá / Aventureiro / Parnaioca ***
Total
% do total registrado na IG

Pousadas Leitos Camping Capacidade
67
1.895
16
2.986
5
144
1
500
20
850
72
2.039
37
4.336
80%
67%
86%
85%

* Não foram registrados pousadas e campings na Vila de Dois Rios
** Não foram registrados pousadas e campings na Praia da Longa
*** Segundo a Equipe do MPE não foi possível inventariar a Vila de Provetá. Na Praia do
Aventureiro não houve registro de pousadas. Em Parnaioca não houve registro de pousadas e
campings.

Fonte: Inventário Equipe MPE Funbio
Segundo um levantamento mais recente, realizado pela Prefeitura de Angra dos Reis, em
março de 2004, já é possível notar um crescimento expressivo, principalmente no número de
pousadas e campings, nas áreas-piloto de Abraão/Dois Rios e Araçatiba/Longa.
Tabela 3 – Número de pousadas e campings por áreas-piloto em 2004
Área-piloto
Abraão
Dois Rios
Araçatiba
Longa
Provetá
Aventureiro*
Parnaioca
Total

Pousadas
Legalizadas Irregulares
46
32
1
13
4
96

Camping
Legalizadas Irregulares
5
14
1
1
5
2
28

* O número de campings do Aventureiro é muito inferior ao levantamento anterior. Isso se
deve ao fato de que só foram registrados os campings estabelecidos, não considerando que na
alta temporada os moradores costumam alugar seus quintais para a prática do camping.

Fonte: Prefeitura de Angra dos Reis
Vale a pena destacar o elevando número de empreendimentos em situação irregular.
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O MPE também realizou um inventário das embarcações utilizadas para transporte e passeios
turísticos. Foram identificados 90 barcos, no entanto, apenas 72 foram inventariados. Os
barcos podem ser classificados em três grupos: os que só realizam translado, os que só
realizam passeio e os que praticam as duas atividades.
Tabela 4 – Barcos por tipo de operação
Tipo
Translado
Passeio
Translado e passeio
Total

Quantidade Capacidade
11
1.564
22
463
39
2.509
72
4.536

Fonte: Inventário Equipe MPE Funbio
Tabela 5 – Barcos por capacidade de passageiros
Tipo
Pequena
Média
Grande
Total

critério

Quantidade Capacidade
total
5 a 29 pax
21
290
30 a 80 pax
37
1.902
81 ou mais pax
14
2.344
72
4.536

Fonte: Inventário Equipe MPE Funbio
Segundo o inventário, mais de 50 % dos barcos são de Abraão, cerca de 15 % são das outras
praias da Ilha Grande, 25 % de Angra dos Reis e 7 % de Mangaratiba.
Os principais pontos de partida dos barcos para a Ilha Grande são o Cais do Porto de Angra
dos Reis e o Cais do Centro de Mangaratiba, de onde partem diariamente as duas linhas
regulares da Concessionária Barcas S.A. com destino ao Abraão.
No estudo do MPE é possível encontrar também algumas informações sobres agências e
operadoras de turismo que oferecem opções de passeios na Ilha Grande e agenciam reservas
em algumas pousadas. São mencionados também os serviços prestados por sítios na Internet
que disponibilizam informações turísticas sobre a Ilha Grande.
É possível observar, porém, pelas informações secundárias disponíveis, que não houve até
hoje nenhuma iniciativa expressiva de integração, via sistema de informações turísticas, dos
vários serviços turísticos que operam na Ilha Grande, apesar de haver algum nível de
organização dos meios de hospedagem e dos barqueiros em associações. Os sistemas de
informação existentes são restritos e de iniciativa particular de alguns empreendedores ou de
agências e operadoras de turismo.
No trabalho de campo realizado em Araçatiba (ver relato no item 5.6.3.), junto com os
integrantes dos pré-projetos de Capacidade e Contingenciamento de Carga Antrópica e de
Participação dos Nativos na Promoção do Turismo Inclusivo, esta equipe pode avaliar o
serviço prestado pelo posto de informações turísticas de Angra dos Reis, tendo sido
comprovado as suposições com respeito à ausência de articulação entre os serviços turísticos
disponíveis.
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INFRA-ESTRUTURA BÁSICA E SERVIÇOS PÚBLICOS:
Para que se tenha uma oferta turística de qualidade é necessário, para além dos atrativos e
serviços turísticos, contar com uma infra-estrutura básica – saneamento, energia, meios de
comunicação, vias de acesso, etc. – e com serviços públicos – transporte, serviços de saúde, de
segurança, de informação, de comunicação, etc. –, que possam atender, além dos visitantes, à
população local. A imagem do destino turístico é fortemente impactada, tanto positivamente
quanto negativamente, por esses elementos, apesar de não se constituírem como algo
intrínseco à atividade turística.
Na pesquisa realizada pelo MPE junto aos turistas, no que diz respeito à infra-estrutura básica
e aos serviços públicos, 50% dos entrevistados avaliaram como ótimo ou bom, sendo que
destaca-se uma avaliação mais crítica no que se refere aos serviços de saúde na Ilha Grande.
No âmbito deste Projeto, as únicas áreas relacionadas à infra-estrutura básica ou a serviços
públicos que estão sendo tratadas por pré-projetos específicos são as ligadas ao saneamento
ambiental (água, esgoto e lixo).
Mesmo não sendo função precípua do presente pré-projeto, este acabará por apontar a
necessidade de algumas ações nas áreas de infra-estrutura básica e de serviços públicos.
Certamente com base no diagnóstico quanto a precariedade da integração entre os serviços
turísticos disponíveis na Ilha Grande, e considerando a importância da implantação de um
sistema de informações na gestão do destino turístico, iniciativas voltadas à melhoria e
ampliação dos sistemas de comunicação deverão ser contempladas no processo de promoção
do turismo inclusivo na Ilha Grande, haja visto que é preciso ter meios para administrar o
fluxo turístico, a partir das definições estabelecidas pelo estudo de capacidade de suporte, de
forma a minorar impactos negativos ao meio ambiente e à população local advindos de uma
superlotação de turistas. Este é um dos exemplos de indicação de investimentos em infraestrutura e serviços públicos que podem decorrer do planejamento da estrutura e da logística
voltadas para o turismo na Ilha Grande.
O fato de estar na concepção do turismo inclusivo a concertação de seu planejamento e
implementação pelo poder público, isto favorece a proposição de diretrizes estratégias para a
melhoria das condições de infra-estrutura e de serviços públicos, juntamente com as propostas
de promoção do turismo em si.
Vale lembrar que, no caso da Ilha Grande, o ordenamento territorial, que está sendo tratado
por um pré-projeto específico, também deve ser visto como uma questão estrutural, não só
para a atividade turística, mas capaz de propiciar a esta um desenvolvimento orientado em
função do seu equacionamento e consolidação.
5.3.5. EXEMPLOS DE AÇÕES OTIMIZADORAS DA LOGÍSTICA E ESTRUTURA TURÍSTICA
Preservação e conservação permanente do patrimônio natural e cultural da Ilha Grande;
Preservação e conservação dos espaços culturais e de entretenimento, bem como de suas

vias de acesso;
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Implantação de sistema de informação sobre áreas, logradouros, instalações, serviços e

atrativos turístico-culturais, como, por exemplo: centro de recepção de turistas e visistantes,
ecomuseu etc.

Instalação de equipamentos turísticos, como sinalização e interpretação de atrativos

turísticos, banheiros públicos, meios de acesso a pontos notáveis etc.;

Instalação e otimização de terminais de transporte;
Desenvolvimento de programa de logística para otimização do transporte marítimo da Ilha

Grande;
Promoção de ações sobre Mobilização, Educação e Cultura Continuada para o Turismo;
Promover a educação ambiental em todas as áreas de turismo inclusivo.

A relação dos pontos acima compreende sugestões iniciais que serão discutidas, durante o
processo da elaboração do pré-projeto, com a comunidade e os órgãos competentes, estando
sujeita a terem itens modificados ou excluídos, e ainda sofrer inclusão de novos itens, de
acordo com a dinâmica do trabalho.
5.3.6. RELATÓRIOS DE TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS PELA EQUIPE
DIAGNÓSTICO RÁPIDO DOS ATRATIVOS E SERVICOS TURÍSTICOS

Esta visita à Ilha Grande foi feita do dia 31 de maio a 5 de junho, tendo sido percorridos
aproximadamente 53 km, da Vila Abraão à Praia do Aventureiro.
Durante o transporte na barca da CONERJ de Mangaratiba à Vila de Abraão, surgiu a idéia de
se exibir durante a viagem um vídeo educativo com as normas de visitação da Ilha Grande, a
exemplo do que ocorre nos vôos comerciais. Nesse vídeo, além das informações citadas
acima, poderiam ser exibidos a história, a cultura, a natureza e os principais atrativos da Ilha. A
confecção desse vídeo poderia ser patrocinado pelos comerciantes e pousadas locais (Projeto 1
– Vídeo na Barca). Fomos recebidos por dois guias de turismo locais, credenciados pela
EMBRATUR: Alexandre e Rafael Cuellar, moradores da Ilha.
Atividades realizadas
10 dia - 31/05
Percurso: Vila do Abraão - Praia de Fora
A presença de esgoto correndo a céu aberto indicou a necessidade da confecção de fossas
sépticas ou da implantação de estação de tratamento de esgoto na Praia da Vila do Abraão
(Projeto 2 – Saneamento Básico). Visitamos o Lazareto e o Aqueduto. Ambos apresentavam
placas interpretativas e de sinalização que foram encontradas por toda a trilha, ou indicando o
caminho certo a ser seguido ou apresentando ecossistemas e atrativos. Entretanto alguns
atrativos, como as oficinas líticas encontradas, não apresentavam placas interpretativas e
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algumas placas estavam danificadas o que indicou a necessidade de ampliação, recuperação da
sinalização e atividades permanentes de educação com nativos e visitantes. Os nativos e
visitantes podem participar de cursos sobre a história, a cultura, a natureza e os principais
atrativos da Ilha tanto como ouvintes como na qualidade de professores e guias (Projeto 3 –
Informação e Sensibilização da População Local para o Turismo, Projeto 4 - Levantamento e
Preparação de Atrativos da Ilha para Visitação e Projeto 5 - Recuperação e Ampliação da
Sinalização). A trilha era bastante escorregadia, sem degraus e muito aberta lateralmente, o que
facilita sua erosão e representa risco aos visitantes. Isso indicou a necessidade da sua melhoria
(Projeto 6 – Planejamento e Implantação da Trilha Circular da Ilha Grande). Nessa atividade
deve ocorrer a utilização de material existente no local, como por exemplo, de bambu exótico,
e mão-de-obra local. Durante a caminhada, diversos esclarecimentos sobre a fauna e flora
local foram solicitados pelos guias o que indica a necessidade de cursos específicos para os
guias locais (Projeto 7 – Melhoria da Formação dos Guias Locais) Nessa atividade deve
ocorrer a participação de professores locais.
A Cachoeira da Feiticeira foi visitada. Sua trilha não planejada é fonte de erosão e representa
um risco aos visitantes. Em função da degradação da vegetação, nasceram e cresceram
diversas brejaúvas - palmeiras espinhentas - que representam outro risco aos visitantes, sendo
necessário seu manejo (que pode estar incluído no Projeto 5). Chegamos na Praia de Fora no
final da tarde.
20 dia – 01/06
Percurso: Praia de Fora - Saco do Céu – Praia de Japariz – Praia do Bananal
Entrevistamos a Sra Inácia Brito (todas as entrevistas estão na tabela em anexo) e nos
deslocamos para o Saco do Céu onde entrevistamos o Sr. Damásio C. Júnior. Durante a
caminhada, um dos funcionários do Cantinho da Dona Maria onde mora e trabalha a Sra
Inácia, nos contou sobre como a tradição de construção de canoa pelos nativos com o
bacurubu (guapuruvu) está desaparecendo pela proibição de corte de árvores na Ilha. Nesse
momento surgiu a idéia de ser realizado o plantio de tal árvore em locais degradados na Área
de Proteção Ambiental dos Tamoios na Ilha Grande, para fins de corte para confecção das
canoas, que ainda pode servir para unir diferentes comunidades da Ilha (Projeto 8 Canoa). Na
praia do Saco do Céu constatamos a presença de esgoto correndo a céu aberto o que indicou a
necessidade da confecção de fossa séptica ou da implantação de tratamento de esgoto.
(Projeto 2 – Saneamento Básico). Seguimos para a Praia de Japariz onde entrevistamos a
Senhorita Cristina do Restaurante do Hélio. Em seguida nos deslocamos para a Praia de
Bananal. Nessa praia existiam fábricas de sardinha, mas estas estavam abandonadas e não
estavam indicadas por placas interpretativas. (Projeto 4 - Levantamento e Preparação de
Atrativos da Ilha para Visitação e Projeto 5 - Recuperação e Ampliação da Sinalização).
30 dia - 02/06
Percurso: Praia do Bananal – Praia de Matariz – Praia da Longa - Araçatiba
Após o café da manhã entrevistamos o Sr. Carlos Alberto Geraldo e em seguida o Sr. Kiyoshi
Nakamashi e nos dirigimos para a Praia de Matariz, onde encontramos uma fábrica de farinha,
importante atrativo local cuja visita deveria ser incluída nas atividades turísticas (Projeto 4 Levantamento e Preparação de Atrativos da Ilha para Visitação e Projeto 5 - Recuperação e
Ampliação da Sinalização). Identificamos a produção de artesanato local, mas sem ponto de
venda. (Projeto 9 – Desenvolvimento da produção e comércio local de artesanato). Nessa
praia entrevistamos a Sra Andréa de Carvalho, irmã do proprietário do mercadinho local. A
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presença de esgoto correndo a céu aberto indicou a necessidade da confecção de fossa séptica
ou da implantação de tratamento de esgoto. (Projeto 2 – Saneamento Básico). Nos
deslocamos para a Praia da Longa. A trilha também era de péssima qualidade. Isso indicou a
necessidade da sua melhoria (Projeto 5 – Planejamento e implantação da trilha circular da Ilha
Grande). No caminho encontramos 2 fábricas de sardinha abandonadas e sem sinalização
(Matariz e Ubatubinha), que podiam ser recuperadas e transformadas em centro de
informações, museus, etc. (Projeto 4 - Levantamento e Preparação de Atrativos da Ilha para
Visitação e Projeto 5 - Recuperação e Ampliação da Sinalização). Da Praia Longa seguimos de
barco para Araçatiba. Chegamos de noite. O preço do transporte mudou quando começamos
a embarcar, o que demonstra a necessidade de um tabelamento pré-fixado.
40 dia – 03/06
Percurso: Araçatiba – Proveta – Praia do Aventureiro
Conseguimos carona com o barco da escola de Araçatiba até Proveta. A presença de esgoto
correndo a céu aberto indicou a necessidade da confecção de fossa séptica ou da implantação
de tratamento de esgoto. (Projeto 2 – Saneamento Básico). Em Provetá entrevistamos o Sr
Eduardo Brandão, funcionário da Pousada Toca dos Meros e partimos para a Praia do
Aventureiro. A trilha também estava péssima. Isso indicou a necessidade da sua melhoria
(Projeto 5 – Planejamento e implantação da trilha circular da Ilha Grande). Chegamos no final
da Tarde. Na Praia do Aventureiro entrevistamos o Sr. Luis Carlos Tenório.
50 dia – 04/06
Percurso: Praia do Aventureiro – Araçatiba
Em Araçatiba, na pousada “Bem Natural” entrevistamos a Sra Nice, proprietária dessa
pousada. Fizemos algumas incursões locais para observação da fauna e flora local, cuja lista
encontra-se em fase de conclusão. Tornou-se necessário o resgate dos levantamentos já
realizados na Ilha Grande (Projeto 10 – Levantamento Bibliográfico da Fauna e Flora Local)
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Sistematização das respostas das entrevistas
Perguntas/Pessoas

Inácia *1

Damásio *2

Cristina*3

Carlos*4

Kiyoshi*5

Andréa *6

Eduardo*7

Luis *8

Praia

Praia de Fora

Saco do Céu

Japariz

Bananal

Bananal

Matariz

Provetá

Aventureiro

Araçatiba

Liberdade,
s/violência

Qualidade de
vida, silêncio,
s/poluição,
natureza

Mau tempo

Falta de
Educação
Ambiental
dos
moradores

1 – Coisas boas da
IG.

2 – Coisas ruins da
IG

3 – Coisas boas que
o Turismo traz

4 – Coisas ruins que
o Turismo traz

5 – Sugestões de
atividades

Paz, sossego, não
tem trânsito.

Segurança,
qualidade de
vida

Paz , sem
violência,
tranquilidade

Dependência de
Angra (é
necessário se
deslocar para
comprar sal,
Dificuldade de
querosene, ir ao Falta telefone,
transporte, falta
coleta de lixo
banco,
de esgoto
supermercado
etc. Não há coleta
regular de lixo,
falta telefone, luz
pública ...)

Dinheiro, pessoas Gera emprego

Turistas nas
lanchas jogam
lixo na água
Escola na
comunidade,
creche,
saneamento
básico, atividades
com jovens,
cursos

Não tem

Cursos de
garçom,
cozinheiro etc

Qualidade do ar,
água e a fauna

Ressacas e falta
de saneamento
básico, obras
irregulares

Qualidade de
vida,
tranquilidade

Construções
Dificuldade
irregulares, falta
de transporte
de fiscalização

Dinheiro

Emprego e
amizades

Dinheiro; o
turista traz
informações
sobre conduta
ambiental
correta

Lixo e drogas

Turistas que não
têm dinheiro
(duristas).

Drogas

Escola

Tranqüilidade,
segurança

Saneamento
Aperfeiçoamento básico, coleta
dos Guias de
de lixo e
Turismo e
Educação
confecção de um
Ambiental,
Guia Turístico. curso garçons,
cozinheiro.
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Não sabe

Dinheiro,
cultura,
conhecer
pessoas,
amizades,

Não
respondeu

Emprego

Tudo,
sobrevivência

Não
respondeu

Lixo

Baderna,
drogas

Drogas

Boate

Coleta de lixo,
posto médico,
barco para
levar crianças
para escola em
Proveta, curso
de línguas.

Educação
Culinária

Curso de
artesanato,
culinária,
garçom,
contador de
história.
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6 – Serviços
oferecidos e
funcionários
envolvidos

7 – Projetos em
desenvolvimento

Restaurante,
Camping, os
funcionários são
da família

Não sabe

Restaurante,
caminhadas
e quartos para
tripulantes (39
na alta e 20 na Restaurante, (8
funcionários
baixa
moram na
temporada);
Ilha).
quase todos os
funcionários
são moradores
e exmoradores

Conselho de
saúde e
educação e 2o
grau em
Abraão e
Provetá

Não sabe

Não respondeu

Trilhas,
pescaria,
passeios de
barco. Na alta
temporada 10
funcionários (7
moram na Ilha
e 3 de Angra).

Mercado (4
pessoas da
família).

Restaurante (3
funcionários,
todos
moradores da
Ilha).

Camping, bar
família (6
filhos).

Não sabe

2o grau,
Represa de
água

Posto de
saúde, defesa
civil, barco
para escola

Brigada Mirim
Ecológica

Cabine de
informações
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Camping,
pousada,
guias de
turismo
credenciados,
passeio de
barco,
mergulho
livre e
autônomo e
caiaque, 16
pessoas na
alta (3
moradores) e
2 pessoas na
baixa
Projeto Água
Viva –
cursos
diversos
(culinária,
artesanato,
pintura, etc)
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Entrevistados
*1 – Inácia Brito de Oliveira, 67 anos, pai carvoeiro veio trabalhar na Mazomba, nasceu fora,
mas mora na Ilha desde 1947.
*2 - Damásio C. Júnior, 41 anos, nasceu e mora na Ilha, proprietário do Restaurante Coqueiro
Verde.
*3 – Cristina , 19 anos, nasceu e mora na Ilha, trabalha no Restaurante do Hélio.
*4 – Carlos Alberto Geraldo, 55 anos, assessor parlamentar, mora em Angra, tem casa na Ilha
é casado com nativa, presidente da associação de moradores de Bananal.
*5 – Kiyoshi Nakamashi, 44 anos, proprietário da Pousada do Preto, mora na Ilha, a Família
dele chegou em 1933.
*6 – Andréa de Carvalho, 33 anos, nasceu e mora na Ilha, trabalha no Bar do Matariz.
*7 – Eduardo Brandão, 28 anos, funcionário da pousada Toca dos Meros, nasceu e mora em
Provetá.
*8 – Luis Carlos Tenório, 40 anos, nasceu e mora em Aventureiro.
*9 – Nice, 39 anos, não nasceu, mas mora na Ilha, proprietária da pousada Bem Natural.
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VISITA DE CAMPO: ARAÇATIBA E LONGA

A visita à área-piloto de Araçatiba e Longa pelo grupo responsável pelo pré-projeto de infraestrutura e logística para o turismo aconteceu nos dias 23, 24 e 25 de julho, juntamente com os
responsáveis pelos pré-projetos de Participação comunitária e capacidade de carga antrópica e
dois membros da coordenação do projeto. A visita conjunta apresentou pontos extremamente
positivos, uma vez que possibilitou uma primeira troca de informações e impressões sobre o
estado das artes na Ilha Grande. A interação entre os grupos de trabalho é fundamental para o
bom andamento do projeto, além de minimizar esforços repetidos na aquisição de dados e
informações sobre a Ilha Grande.
1º dia
Chegamos na rodoviária de Angra dos Reis e logo observamos a inexistência de um posto de
informações turísticas. Fomos indicados a caminhar rumo ao cais do porto onde pegaríamos
um barco para a praia grande de Araçatiba. No caminho, mas ainda distante do cais, avistamos
o centro de informações turísticas da prefeitura. Lá chegando, perguntamos algumas
informações sobre os possíveis destinos na Ilha Grande e, surpreendentemente, só haviam
algumas informações dispersas sobre a Vila do Abraão. Solicitamos indicações de hospedagem
e nos foi passado o material de divulgação de apenas 3 pousadas, todas localizadas na Vila do
Abraão. Ficou clara a necessidade de haver uma melhor recepção ao turista, ainda no
continente, em termos de informações sobre os possíveis destinos turísticos da Ilha Grande.
Notamos também que seria de extrema importância para um futuro monitoramento de acesso
a Ilha Grande a existência de um sistema integrado de agenciamento e controle de ocupação.
Chegando ao cais do porto, nos encontramos com os membros das outras equipes e
embarcamos rumo a Araçatiba. Lá chegando, visitamos algumas áreas próximas e fizemos um
levantamento preliminar dos equipamentos turísticos disponíveis na localidade. Notamos a
existência de um pequeno posto de saúde que, segundo os moradores, presta atendimento a
comunidade duas vezes por semana. Observamos que há uma série de construções em
andamento onde provavelmente serão instalados novos meios de hospedagem. Também
encontramos nessa comunidade uma escola municipal.
Continuamos caminhando e um grande galpão abandonado nos chamou a atenção. Era uma
antiga fábrica de sardinha que foi fechada após a decadência desse ciclo econômico. A
reutilização de equipamentos abandonados para fins turísticos já é uma realidade em alguns
lugares do Brasil e configura uma alternativa de revitalização e valorização de certas áreas. Em
se tratando de um projeto cujo foco principal é a inclusão social através da atividade turística,
podemos conceber uma forma de gestão comunitária para empreendimentos desse tipo.
2º dia
Começamos o dia fazendo uma leve caminhada de aproximadamente 45 minutos com destino
a praia da Longa, segunda comunidade dessa área-piloto. Com relação a trilha podemos
observar que seu estado de conservação e sua sinalização não são o ideal.
Chegando a praia da Longa fomos direto a procura do sr. Tenório proprietário do único
estaleiro da Ilha Grande e uma das lideranças locais. Durante a conversa observamos a
importância do estaleiro não só para a comunidade dessa praia, mas também como parte
integrante da própria cultura da Ilha Grande que precisa ser preservada.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------48

Produto 2: Consolidação dos Pré-projetos – 20/08/04

Diagnóstico para a Ilha Grande com vistas à promoção do turismo inclusivo

BNDES – FUJB

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Outro ponto relevante diz respeito a ausência de equipamentos turísticos na comunidade. Na
praia da Longa não existem pousadas ou campings e a comunidade vem manifestando seu
interesse em integrar os roteiros turísticos da Ilha Grande. No entanto, eles não gostariam que
chegasse alguém de fora e construísse uma pousada no local, pois segundo alguns moradores
isso geraria apenas alguns empregos de baixa qualidade. Quando perguntados sobre a
possibilidade de pensar alguma alternativa de hospedagem que fosse gerida pela comunidade,
todos se mostraram receptivos a idéia sugerindo, inclusive, que fossem construídos alguns
quartos em anexo a escola.
Voltando a Araçatiba, conversamos com algumas lideranças locais com o objetivo de mapear
possíveis parcerias para o projeto.
3º Dia
Na manha do dia 24 acompanhamos a eleição para a associação de morados de Araçatiba.
Conversamos com representantes das três chapas e apresentamos um pouco do conteúdo do
nosso projeto. Notamos que a eleição para diretoria da associação de moradores mobilizou a
comunidade e despertou o interesse pelo debate das questões comunitárias.
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5.4. Ordenamento Territorial
EQUIPE
Rodrigo Mascarenhas (Coord.)
Marco Vidal
5.4.1. PRIMEIRA APROXIMAÇÃO À QUESTÃO DO ORDENAMENTO TERRITORIAL NA
ILHA GRANDE

Com seu território integralmente contido na Área de Proteção Ambiental de Tamoios, a Ilha
Grande é um mosaico formado por mais 4 (quatro) Unidades de Conservação, de acordo com
a Lei Federal nº 9.985 de 18/07/2000 que criou o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação (SNUC), a saber:
1)
2)
3)
4)

Parque Estadual da Ilha Grande , criado em 26/06/1971 pelo Decreto Estadual nº
15.273;
Reserva Biológica da Ilha Grande, criada em 06/03/1987 pelo Decreto Estadual nº 9.728;
Parque Estadual Marinho do Aventureiro, criado em 27/11/1990 pelo Decreto Estadual
nº 15.983;
Reserva Biológica da Praia do Sul , criada em 02/12/1991 pelo Decreto Estadual nº 4.972

A Ilha Grande ainda é tombada como Monumento Natural pelo Governo do Estado através
da Resolução nº 29 de 14/10/1987 da Secretaria Estadual de Cultura (INEPAC).
A propriedade de ilhas, em regra, cabe à União, sendo que na Ilha Grande há algumas
exceções, sendo o seu Parque Estadual uma delas.
Além da legislação estadual mencionada, o município de Angra dos Reis tem emitido um
conjunto de normas jurídicas (organização do território urbano, por exemplo) que contribuem
ainda mais para criar na Ilha Grande um ambiente de superposição/contraposição de
instrumentos legais que, se por um lado restringe o processo de ocupação urbana do território,
por outro evidencia contradições e anomalias legais que impedem a plena e simples aplicação
das regras jurídicas, levando ao poder público obrigações de difícil administração e de
controle.
Um exemplo, o Decreto Estadual que transformou a Ilha Grande em Reserva Biológica, se
aplicado, deverá levar a retirada da população ilhéu, o que na prática é inviável. Trata-se de
uma situação jurídica esdrúxula, pois por esse decreto nada pode acontecer na Ilha Grande
inteira.
Um outro exemplo se refere à Reserva Biológica da Praia do Sul que, ao ser criada, manteve
em seu interior uma pequena comunidade caiçara que sofre toda sorte de constrangimentos
legais por ocupar uma área destinada à preservação, o que é inaceitável sob o ponto de vista
jurídico.
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Fica evidente que a dificuldade de uso de todo este aparato legal abre perigoso caminho para o
ilícito, que se aproveita da inoperância que acomete o poder público para promover invasões,
grilagem, construções irregulares e destruição ambiental.
Além da forma com que as referidas Unidades de Conservação foram implantadas,
reconhecidamente indevida, com pouca ou nenhuma providência para que os habitantes da
Ilha Grande pudessem entender o processo e dele participar, tem sido irrisórios os
investimentos em infra-estrutura e recursos, inclusive humanos, nas mesmas, fundamentais
para que possam efetivamente existir, tornando-se viáveis e sustentáveis. A administração do
Parque Estadual de Ilha Grande, por exemplo, possui apenas 2 ou 3 funcionários,
encarregados em cuidar de uma área (montanhosa e acidentada) de cerca de 5.500 ha (55 km²).
Por sua vez, a Reserva Biológica da Praia de Sul (3.600 ha) é administrada por apenas um
funcionário.
Um dos grandes problemas que o Parque Estadual da Ilha Grande enfrenta é que uma
significativa parte da Vila do Abraão está em seu interior, e não poderia estar, uma vez que um
parque não é compatível com área residencial, fere a legislação. Esse é um problema jurídico
sério porque a Constituição de 1988 estabeleceu que uma Unidade de Conservação só pode
ser modificada, diminuída ou extinta por lei. Uma Unidade de Conservação pode ser criada,
ou mesmo aumentada por lei; nunca diminuída ou extinta.
Em todo esse contexto, é natural, portanto, que a comunidade ofereça resistência a tudo que
se diga respeito à existência de áreas protegidas na Ilha Grande. Pela falta de diálogo, esse
novo status acabou por representar uma ameaça ao modo de vida local, o que agravou o
quadro.
Ações de desocupação, invasões não coibidas de extensas áreas, processos tramitando na
justiça entre o Estado e alegados ou supostos proprietários/ocupantes de áreas na Ilha
Grande, fraudes documentais, dentre outros, contribuem sobremaneira para dificultar a efetiva
normalização fundiária que é requerida para que projetos de governo sejam implantados na
Ilha Grande, com a eficácia desejada. A especulação imobiliária daí decorrente é uma ameaça
real à preservação sócioambiental da Ilha Grande. Felizmente, falta pouco tempo para que
cessem os prazos referentes às questões em litígio na Ilha Grande, o que dá maior estabilidade
ao (re) pensar o seu ordenamento territorial.
A falta de prioridade que seguidas administrações públicas têm dado ao meio ambiente,
somados a problemas fundiários - alguns seculares - ajudam a formar o quadro.
Tendo em vista que a questão é por demais complexa e se estende além dos aspectos de
ordem social e política, o propósito do projeto que ora se elabora é o de apresentar e propor
ações que viabilizem, sob o ponto de vista jurídico-institucional, a implantação do Programa
de Promoção do Turismo Inclusivo na Ilha Grande.
5.4.2. AÇÕES E INICIATIVAS PROPOSTAS

Encontra-se em curso intensa articulação institucional envolvendo entes públicos de
diferentes instâncias e representantes de segmentos sociais que atuam na região da Ilha
Grande.
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Com isso procura-se estabelecer um razoável consenso para se estabelecer um compromisso
político-institucional a ser aplicado à Ilha Grande, tendo em vista que a opção pelo Turismo
Inclusivo apresenta-se como excelente oportunidade para assegurar a preservação daquele
singular território e, ao mesmo tempo, fortalecer a atual política do governo federal no que
tange à justiça e inclusão social.
Algumas idéias, já mencionadas e que deverão fazer parte da agenda de discussões tem sido
colocadas para discussão.
Realizar esforços conjuntos para que o tratamento jurídico das Unidades de Conservação

da Ilha Grande seja compatibilizado entre os entes federativos, como forma de equacionar
os problemas de dispersão e que tanto contribuem para a ineficácia de sua aplicação, além
da pura e simples desmoralização da Lei.
Estudar a possibilidade de se revogar a lei que criou a Reserva Biológica da Ilha Grande,

por absoluta inaplicabilidade.

Ampliar a área do Parque Estadual da Ilha Grande como forma de aumentar o caráter de

proteção requerido para toda a Ilha Grande .
Estimular a criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural

investimentos de natureza particular.

para atrair

Transformar a comunidade do Aventureiro em Reserva de Desenvolvimento Sustentável ,

como saída legal e de justiça social para a inusitada situação jurídica local.
Criar condições mínimas para o fortalecimento das Unidades de Conservação, dentre elas:
Aplicar recursos na sua infra-estrutura, priorizando a capacitação profissional, em especial a

local;

Implementar os seus Planos Diretores e de Manejo;
Desenvolver programas de gestão ambiental integrada que harmonizem competências

fiscalizadoras e que, ao incluírem as comunidades do entorno, via criação de conselhos
democrático-participativos, tragam legitimidade à cada uma das áreas protegidas;
Implantar projetos que assegurem sustentabilidade, com a diminuição da indesejável

influência política de curto prazo.
Como anteriormente mencionado, a Ilha Grande é um território intrinsecamente federal e,
nesse caso, a sua presença faz-se mais do que necessária. Na Conferência Nacional do Meio
Ambiente, realizada em Brasília em outubro de 2003, uma das Moções mais votadas foi a que
solicitou a criação de uma Unidade de Conservação federal de uso sustentável na Ilha Grande,
o que em muito contribuirá para completar o ordenamento que se deseja.
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5.4.3. OBJETIVOS DO PRÉ-PROJETO
Equacionar o problema do ordenamento territorial da Ilha Grande e apontar alternativas e

providências de caráter legal e institucional necessárias à redefinição das UCs na Ilha
Grande.
Propor ações e investimentos necessários à implementação, operacionalização e

sustentabilidade das UCs da Ilha Grande.
5.4.4. PROPOSTA DE TRABALHO

Com respeito ao trabalho de redefinição das UCs da Ilha Grande o que está sendo proposto
no âmbito do projeto é:
a) uma análise do conjunto de leis e normas ambientais que se aplicam à Ilha Grande,
destacando a abrangência, o objetivo, as competências, as restrições e a pertinência de
cada uma, e apontando as contradições e incongruências da coexistência desse conjunto de
leis e normas;
b) o equacionamento da atual situação legal/institucional das UCs, visto que há uma
diversidade de tipos de UCs, com diferentes órgãos públicos gestores, com sobreposições
entre elas, além de problemas fundiários por resolver;
c) uma proposta de ordenamento territorial, com base nas UCs hoje existentes, que apresente
providências de caráter legal necessárias à redefinição das UCs na Ilha Grande e
alternativas institucionais para a gestão de tais unidades;
d) uma indicação de alternativas de criação de outras UCs na Ilha Grande, como por
exemplo, o estímulo à criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs).
A atual situação das UCs da Ilha Grande é precária no que diz respeito à infra-estrutura e
recursos materiais, humanos e financeiros necessários à sua gestão. Considera-se, portanto,
que o ordenamento territorial no âmbito legal/institucional faz-se necessário, mas não é
suficiente para garantir de fato a existência e a sustentabilidade das UCs. Para tanto, a equipe
encarregada pelo pré-projeto de ordenamento territorial, além de propor ações necessárias à
redefinição destas unidades na Ilha Grande, irá propor também ações e investimentos
necessários à implementação, operacionalização e sustentabilidade das mesmas. O objetivo é
detalhar o necessário para se garantir a gestão das UCs – como, por exemplo, a elaboração de
planos de manejo, a definição de quadros de recursos humanos, além de propor alternativas de
sustentabilidade para as diferentes UCs.
5.4.5. PRODUTOS A SEREM ENTREGUES
Relatório técnico sobre o ordenamento territorial da Ilha Grande, compreendendo o

quadro atual e as providências necessárias à redefinição legal/institucional das UCs.
Termo de referência para contratação de projetos para elaboração de planos de gestão

ambiental.
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5.4.6. ESTÁGIO ATUAL

O relatório técnico sobre o ordenamento territorial das UCs da Ilha Grande está sendo
elaborado, com a intenção de ser apresentado, em versão preliminar, para discussão e
validação na segunda reunião do projeto, que acontecerá no dia 24 de setembro de 2004, no
BNDES. Como se trata de um tema de alta complexidade política e institucional, a
Coordenação do Projeto está organizando reuniões preparatórias para construção de um
consenso junto aos principais atores intervenientes na gestão das UCs na Ilha Grande.
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5.5. Captação, tratamento e distribuição de água; Captação e tratamento de esgoto; e
Coleta e deposição/tratamento do lixo
Equipe
Eduardo Pacheco Jordão (Coord.)
Isaac Volschan
Nilo Shinzato
Luiz Edmundo Horta Barbosa da Costa Leite
5.5.1. OBJETIVO
Propor soluções técnicas nas áreas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e

coleta de resíduos sólidos para todas as localidades da Ilha Grande.
5.5.2. PROPOSTA DE TRABALHO

Como condição básica para os projetos na área de saneamento faz-se necessário identificar os
principais núcleos de ocupação da Ilha Grande, levantando os dados sobre a população fixa e
as estimativas disponíveis sobre a distribuição de visitantes por localidade, de modo a se poder
estimar o consumo per capita de água e a contribuição unitária de esgotos e de resíduos
sólidos. Além disso, é necessário, a partir de uma base cartográfica, analisar a hidrografia da
Ilha Grande, para planejamento tanto dos sistemas de captação de água quanto para os
sistemas de esgotamento sanitário.
Especificamente na área de abastecimento de água é necessário, para cada núcleo de ocupação:
a)
b)
c)
d)
e)

verificar a situação atual em relação à captação, reservação, tratamento e distribuição;
verificar a situação atual em relação à operação e manutenção dos sistemas existentes;
avaliar preliminarmente as disponibilidades hídricas;
estimar as demandas média, mínima e máxima de água;
avaliar a conveniência de se adotar soluções centralizadas ou individualizadas de
abastecimento;
f) avaliar a necessidade de aplicação de diferentes processos de tratamento a partir de
análises de qualidade da água; e
g) planejar preliminarmente a concepção dos sistemas de abastecimento.
Na área de esgotamento sanitário é necessário, para cada núcleo de ocupação:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

verificar a situação atual em relação à coleta, recalque e tratamento;
verificar a situação atual em relação à operação e manutenção dos sistemas existentes;
realizar análises de qualidade para caracterização dos esgotos;
estimar vazões média, mínima e máxima, concentração e carga poluidora;
dividir a Ilha em bacias contribuintes e estimar as contribuições de esgoto por bacia;
avaliar a conveniência de se adotar soluções centralizadas ou individualizadas de
saneamento;
g) avaliar os processos de tratamento mais adequados para as soluções centralizadas; e
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h) planejar preliminarmente a concepção dos sistemas de esgotamento sanitário.
Na área de resíduos sólidos, por sua vez, é necessário, para cada núcleo de ocupação:
a) verificar a situação atual em relação à coleta, tratamento e disposição final;
b) verificar a situação atual em relação à operação e manutenção do sistema de coleta
existente;
c) realizar análise de composição dos resíduos sólidos;
d) estimar a produção média, mínima e máxima de resíduos sólidos;
e) estudar a dinâmica e a logística de coleta de resíduos sólidos;
f) avaliar a conveniência de se adotar soluções de coleta seletiva;
g) avaliar a conveniência de se adotar soluções de compostagem para lixo orgânico; e
h) planejar preliminarmente a concepção do sistema de coleta, tratamento e disposição final
dos resíduos sólidos.
Para todos os projetos na área de saneamento, a partir do planejamento preliminar da
concepção dos sistemas de abastecimento de água, de esgotamento sanitário e de coleta e
resíduos sólidos, será feita uma estimativa dos recursos necessários para a implantação de tais
sistemas, com a indicação de potenciais fontes de financiamento, e também serão indicadas as
condições necessárias à melhor gestão dos sistemas, como critérios ligados à operação e
manutenção dos mesmos.
5.5.3. PRODUTOS A SEREM ENTREGUES
Termo de referência para contratação de projeto executivo de engenharia para os sistemas

de captação, reservação, tratamento e distribuição de água dos principais núcleos
populacionais da Ilha Grande;

Termo de referência para contratação de projeto executivo de engenharia para os sistemas

de coleta, recalque e tratamento de esgoto dos principais núcleos populacionais da Ilha
Grande;

Termo de referência para contratação de projeto executivo de engenharia para o sistema de

manejo de resíduos sólidos dos principais núcleos populacionais da Ilha Grande;

5.5.4. RELATO DOS TRABALHOS DE CAMPO

O presente relatório descreve as atividades desenvolvidas no âmbito dos projetos de
infraestrutura que compõem o Programa de Promoção do Turismo Inclusivo na Ilha Grande,
as quais principalmente consistiram em:
Reuniões de trabalho junto aos órgãos da administração pública do Município de Angra

dos Reis (PMAR);

Visita ao Campo em 11 localidades/comunidades da Ilha Grande – Reconhecimento e

Diagnóstico Preliminar;

Levantamento e geração de dados e informações.
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A estrutura do relatório está organizada segundo cada uma das atividades citadas e segundo
cada um dos temas: abastecimento de água, esgotamento sanitário e resíduos sólidos urbanos.
REUNIÕES DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

a) Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Angra dos Reis (SAAE-AR)
No dia 04 de julho de 2004, na sede do SAAE-AR, reuniram-se a Equipe de Trabalho, o
Coordenador do CODIG e o Diretor do órgão, Sr. Carlos Marcatti.
O SAAE-AR é o órgão responsável pela prestação dos serviços de abastecimento de água e
esgotamento sanitário do município, incluindo as localidades/comunidades da Ilha Grande.Na
ocasião, o objetivo geral do projeto foi apresentado, melhor detalhando-se os objetivos
específicos e a metodologia de trabalho pretendida em relação aos projetos de abastecimento
de água e esgotamento sanitário.
O SAAE-AR informou sobre o desenvolvimento das atividades de responsabilidade da PMAR
e previstas no Termo de Ajuste de Conduta da Ilha Grande (TAC), e sobre a participação da
UNESP na condução destas atividades.
Além disso, demonstrou interesse pelo
desenvolvimento do projeto apresentado pela Equipe de Trabalho, prometendo o
engajamento necessário para a melhor condução das atividades. Nesse sentido, disponibilizou
o funcionário responsável pela operação e manutenção dos sistemas da Ilha Grande, Sr. José
Gonçalves, para acompanhar os trabalhos de visita ao campo, que ocorreriam entre os dias 05
e 08 de junho.
b) Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Angra dos Reis (SOSP-AR)
Também no dia 04 de julho de 2004, reuniram-se os especialistas Luis Edmundo da Costa
Leite e o Sr. Giovanni Witcthost Federizzi, Subsecretário Municipal de Serviços Públicos de
Angra dos Reis, órgão responsável pelos serviços de coleta, transporte e destinação final de
resíduos sólidos em todo o município.
Da mesma forma, o objetivo geral do projeto foi apresentado, melhor detalhando-se os
objetivos específicos e a metodologia de trabalho pretendida em relação ao projeto de resíduos
sólidos urbanos. A SOSP-AR relatou o avanço alcançado no município com a implantação do
Aterro Sanitário do Ariró, onde também são dispostos os resíduos sólidos gerados na Ilha
Grande, após serem transportados, via embarcação, para o continente. Informou ainda que
todo o serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos do município encontra-se
terceirizado para empresa privada, inclusive aquele prestado na Ilha Grande.
VISITA AO CAMPO EM 11 LOCALIDADES/COMUNIDADES DA ILHA GRANDE –
RECONHECIMENTO E DIAGNÓSTICO PRELIMINAR

Nos dias 4, 5, 6, 7 e 8 de julho foram visitadas 11 localidades/comunidades da Ilha Grande
com o objetivo de preliminarmente avaliar o estado físico e as condições operacionais e de
manutenção dos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e resíduos sólidos
urbanos.
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Toda a Equipe de Trabalho realizou a visita, que ainda contou com a participação do
especialista em hidrologia subterrânea, Eng. Hegmond Caputti. A organização e o
acompanhamento da atividade foi exercido pela Coordenação do Projeto e membros do
CODIG, com o acompanhamento do funcionário disponibilizado pelo SAAE-AR.
A Visita ao Campo das 11 localidades/comunidades transcorreu segundo a seguinte
cronologia:
 Dia 4 de julho, tarde e pernoite: Vila do Abraão
 Dia 05 de julho, manhã: Dois Rios
 Dia 05 de julho, tarde e pernoite: Vila do Abraão
 Dia 06 de julho, manhã: Palmas
 Dia 06 de julho, manhã: Saco do Céu e Enseada das Estrelas
 Dia 06 de julho, tarde: Japariz
 Dia 06 de julho, tarde e pernoite: Bananal
 Dia 07 de julho, manhã: Provetá
 Dia 07 de julho, tarde: Vermelha
 Dia 07 de julho, tarde e pernoite: Araçatiba
 Dia 08 de julho, manhã: Longa
 Dia 08 de julho, tarde: Matariz

De forma geral, pode-se considerar exitosa a atividade, tendo-se alcançado o objetivo
pretendido, e assim avançado para a melhor formulação dos “Termos de Referência”
correspondentes aos projetos de infraestrutura necessários à promoção do turismo inclusivo
na Ilha Grande.
Cabe destacar que na noite de 05 de julho, na sede do IEF, na Vila do Abraão, o objetivo geral
do projeto e os objetivos específicos e metodologia de trabalho pretendidos em relação aos
projetos de infraestrutura, foram apresentados ao Sr. Ibá dos Santos Silva, Superintendente do
Parque Estadual da Ilha Grande.
OBSERVAÇÕES GERAIS DO TRABALHO DE CAMPO

a) Sistemas de Abastecimento de Água visitados
1. Todos os sistemas de abastecimento de água das localidades/comunidades visitadas são
operados pelo SAAE-AR. Dentre estes, apenas o da Vila do Abraão é tarifado.
2. Todos os sistemas de abastecimento de água visitados utilizam-se de mananciais
superficiais locais; as estruturas de captação de água contam com barragens de nível
construídas sobre o leito dos riachos.
3. Em períodos de alta temporada turística combinada com estiagens de chuvas, é
insuficiente a disponibilidade hídrica dos mananciais superficiais que atendem aos sistemas
de abastecimento de água da Vila do Abraão, Bananal e Japariz. O sistema de
abastecimento de água de Palmas também é deficitário, provavelmente em função da
ineficiência da estrutura de captação da água. As outras localidades/comunidades dispõem
de água em quantidade suficiente, mesmo em períodos de maior demanda.
4. Não há dúvida de que a disponibilidade de água superficial Ilha Grande está fortemente
relacionada com a preservação da cobertura vegetal. A escassez de mananciais superficiais
na costa norte e oeste da Ilha Grande impõe rigorosa preservação daqueles existentes. É
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5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

também fundamental a proteção dos mananciais de água subterrânea contra eventuais
contaminações.
Todas as estruturas de captação de água visitadas localizam-se em áreas ambientalmente
preservadas, com exceção da captação leste do sistema de abastecimento de água da Vila
de Abraão, em cuja bacia encontra-se locada a estrada existente entre a Vila do Abraão e
Dois Rios.
Apesar disto, a ocupação dos lotes acima da cota legal, faz com que as estruturas de
captação sejam continuamente deslocadas para cotas mais superiores, reduzindo a bacia de
contribuição e conseqüentemente a vazão de captação, como são os casos do subsistemas
do Cemitério, na Vila do Abraão, e do sistema de Bananal.
Em virtude das características topográficas das bacias hidrográficas que apresentam alto
escoamento superficial, há assoreamentos constantes das respectivas estruturas de
captação de água.
Todos os riachos percorrem vales com características geológicas semelhantes, com
matacões de granitos grandes, médios ou pequenos, entremeados com sedimentos
arenosos e pedras, possibilitando um fluxo de água não visível.Todas as estruturas de
captação existentes precisam ser reformuladas com o objetivo de minimizar as fugas de
água pelas laterais e pelos fundos dos espelhos formados pelas barragens e para se evitar a
entrada de sólidos nas tomadas de água.
Em geral, a água captada é aduzida por gravidade até um reservatório, onde é
simplesmente desinfectada (com exceção do sistema de abastecimento de água de Dois
Rios). Deste, a água é também encaminhada por gravidade para a rede de distribuição, não
havendo a utilização de estações elevatórias.
Todas as tubulações utilizadas para a adução da água, desde as captações até os
reservatórios e destes às redes de distribuição, são em PVC tipo solda, de construção
recente e em bom estado de conservação, mesmo havendo vários trechos aparentes,
apenas assentados sobre o terreno.
Com exceção da Vila do Abraão, podem ser considerados adequados os sistemas
existentes de desinfecção da água, e que consistem na aplicação de pastilhas de hipoclorito
de cálcio. Apesar da dificuldade para a regulagem da dosagem de cloro, o que requer maior
rigor no monitoramento operacional que utiliza “kit” de medição colorimétrica (tipo
piscina), estes sistemas não requerem o emprego de equipamentos eletro-eletrônicos ou
mecânicos. Para o caso da Vila de Abraão, no entanto, é desejável um sistema automático
de injeção de hipoclorito de sódio.
Folhas vegetais e outros sólidos grosseiros são carreados para o sistema de distribuição,
dificultando a operacionalização de hidrômetros e o entupimento de válvulas de bóias dos
reservatórios domiciliares de água.
A inexistência de unidades de sedimentação e/ou filtração para a clarificação da água bruta
permite também o carreamento de sólidos para a rede de distribuição, provavelmente
comprometendo a qualidade da água distribuída, particularmente nos períodos chuvosos.
Não foi constatada necessidade mais premente em relação às redes de distribuição de
água, com exceção do sistema da Vila de Abraão, que deverá ser reformulado visando a
criação de duas zonas de pressão diferenciadas.

b) Sistemas de Esgotamento Sanitários visitados
1. Todos os sistemas de esgotamento sanitário das localidades/comunidades visitadas são
operados pelo SAAE-AR.
2. Com exceção da Vila do Abraão, o esgotamento sanitário das localidades/comunidades da
Ilha Grande é por concepção, efetuado através de soluções localizadas, que atendem
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3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.

individualmente cada domicílio ou até no máximo a coleção de três domicílios. Trata-se,
portanto, do emprego de sistemas descentralizados de esgotamento sanitário.
Estes sistemas individualizados consistem na utilização de tanques (fossas) sépticos e
filtros biológicos anaeróbios para o tratamento dos esgotos. A destinação final dos esgotos
tratados por estas unidades é o sistema natural de drenagem e/ou cursos d’água locais ou
a infiltração e percolação pelo subsolo através de sumidouros.
Em todas as localidades/comunidades que adotam a descentralização do esgotamento
sanitário, percebe-se que inúmeros domicílios não dispõem das unidades de tratamento
e/ou destinação final dos esgotos; nesses casos os esgotos escoam pelo sistema de
drenagem natural e contribuem diretamente para os pequenos cursos d’água locais,
poluindo-os e contaminando-os, ou são diretamente dispostos em sumidouros e destes
infiltram-se e percolam através do subsolo.
Em todos os sistemas descentralizados, aqueles domicílios localizados em terrenos cuja
composição geológica do subsolo dificulta a infiltração e a percolação, têm somente os
esgotos primários provenientes dos vasos sanitários conectados às unidades de tratamento
(fossas) e destinação final; as outras águas residuárias domiciliares (lavatório, chuveiro,
lavagem de piso, tanque, cozinha, etc...) escoam superficialmente pelos terrenos e também
alcançam o sistema de drenagem natural e os pequenos cursos d’água locais.
Considerando que somente na Vila do Abraão há a tarifação pela prestação dos serviços
de abastecimento de água, o consumo de água nas outras localidades/comunidades é
muito elevado, decorrendo em muito desperdício; é usual, por exemplo, as torneiras dos
tanques localizados em área externas aos domicílios estarem continuamente abertas,
havendo conseqüentemente aumento do volume de águas residuárias geradas, sobrecarga
das unidades de tratamento e destinação final existentes, e extravasamento para o sistema
de drenagem natural.
Percebe-se também, como é usual em sistemas descentralizados, que as unidades de
tratamento localizadas, não são adequadamente submetidas à manutenção e limpeza
(remoção de lodo e escuma), e por esta razão transformam-se ao longo do tempo em
simples dispositivos de escoamento e passagem dos esgotos, resultando em poluição e
contaminação dos cursos d’água locais.
Em todas as localidades/comunidades, observa-se a inadequação das instalações hidrosanitárias intradomiciliares, principalmente a ausência e/ou ineficiência de caixas de
gordura.
Em todas as localidades/comunidades, a larga e difusa exposição de tubulações de esgotos
(PVC branco) a céu aberto, principalmente dos domicílios localizados próximos às praias,
causa péssimo aspecto visual e a percepção, mesmo que equivocada, de que aqueles
ambientes estão sujeitos à presença de esgotos sanitários.
Somente a Vila do Abraão é dotada de um sistema coletivo de esgotamento sanitário,
constituído por rede coletora de esgotos, estações elevatórias, estação de tratamento de
esgotos centralizada - Reator UASB, e um emissário submarino de curta extensão para a
destinação final dos esgotos no mar.
Mesmo dotada de um sistema de esgotamento sanitário centralizado, verifica-se na Vila do
Abraão o comprometimento da qualidade de água dos cursos d’água superficiais,
provavelmente em função da recepção de esgotos sanitários não coletados pelo sistema.
Na Vila do Abraão verifica-se ainda o comprometimento operacional do sistema de
esgotamento sanitário em decorrência de:
a) variações das vazões e cargas orgânicas afluentes geradas pela população flutuante que
freqüenta a Ilha Grande;
b) lançamentos pontuais de volumes de gordura acumulados pelos restaurantes na rede
coletora de esgotos;
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c) conexão das águas pluviais domiciliares na rede coletora de esgotos, e como
conseqüência, em situações de alta precipitação pluviométrica, a sobrecarga hidráulica
da rede coletora e das estações elevatórias, e a descaracterização do esgoto bruto
afluente à estação de tratamento de esgotos;
d) provável incompatibilidade hidráulica-sanitária entre as vazões e cargas orgânicas
afluentes e a capacidade do Reator UASB;
e) mal funcionamento da estação de tratamento de esgotos; há erros construtivos
(inversão da calha Parshall), não há monitoramento do processo, não há
procedimentos operacionais usuais (descarga de lodo), etc.;
f) mal funcionamento do emissário submarino; aparentemente apresenta equívocos no
dimensionamento, projeto ou construção, gerando resultados que comprometem a
qualidade da água próxima à praia do Abraão, já muito debilitada em função do óleo
das embarcações;
g) vulnerabilidade operacional das estações elevatórias em função de interrupção do
fornecimento de energia elétrica ou variações de intensidade da mesma, e como
decorrência o lançamento de esgotos nos cursos d’água locais através de seus
extravasores.
c) Sistemas de Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos
1. Por ocasião das visitas foram especialmente observadas as operações de limpeza de
logradouros públicos (incluindo praias) e as operações de coleta domiciliar ordinária, que
também incluem o acondicionamento para transporte, armazenamento e transporte
marítimo para o continente dos resíduos coletados.
2. Estas operações não mantêm o mesmo padrão nas diversas localidades/comunidades da
Ilha Grande, variando de acordo com o tamanho e hábitos de cada comunidade. Têm em
comum o fato de que os resíduos são sempre acondicionados em sacos plásticos, e que,
pelo menos parte dos resíduos, é sempre embarcada em uma embarcação improvisada e
não apropriada (traineira), com destino ao continente, especificamente ao Aterro Sanitário
do Ariró.
3. Na Vila do Abraão, o sistema de coleta é feito, diariamente, por um grupo de funcionários
da empresa terceirizada contratada pela Prefeitura Municipal, que recolhe os resíduos
depositados ao longo das principais vias, armazenando-os junto ao cais principal da Vila,
não se fazendo nenhuma separação do lixo reciclável do lixo orgânico; os funcionários
encarregados desta operação vêm diariamente do continente, voltando junto com os
resíduos coletados, na mesma embarcação improvisada.
4. Na Vila do Abraão, foram visitadas instalações em desuso, destinadas ao armazenamento
e à seleção de resíduos recicláveis, e o local do antigo aterro de resíduos sólidos. O
caminhão de empresa terceirizada que apóia a coleta encontra-se em má condição de
conservação, o que não acontece com o micro-trator e a carreta também utilizados para a
mesma finalidade. Foram inspecionados os equipamentos de enfardamento de recicláveis nunca utilizado, e de compactação de resíduos. A instalação construída perto do Lazareto
para promover a triagem de resíduos está em boas condições construtivas e é de bom
tamanho, porém está abandonada em virtude de embargo judicial, conforme fomos
informados.
5. A freqüência de coleta no caso da Vila do Abraão é diária, diferentemente das outras
localidades/comunidades, como em Provetá, onde a coleta se faz três vezes por semana.
Neste caso, especificamente, os funcionários encarregados pela coleta são moradores de
Provetá.
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6. Os equipamentos de compactação existentes em Provetá estão sem uso, mas o micro
trator e a carreta que lá existem prestam um bom serviço, levando os resíduos até a praia,
de onde são transportados em carrinhos de mão até a ponte de embarque na traineira de
transporte ao continente.
7. Em geral, nas outras localidades/comunidades de menor tamanho, a coleta se resume, em
principio, aos resíduos recicláveis, e que são também transportados para o continente na
mesma embarcação da empresa terceirizada pela Prefeitura Municipal. A atividade de
coleta é, no entanto, de responsabilidade de funcionários da Prefeitura Municipal e a
freqüência de transporte para o continente, neste caso, é de duas a três vezes por semana.
Neste caso ainda, os resíduos constituídos de restos de comida, ou seja, material
predominantemente putrescível, são enterrados em buracos escavados em áreas arenosas
ou levados para lançamento no mar, distante 200/300 metros da linha da costa.
8. Em localidades/comunidades ainda menores, como em Palmas, os próprios moradores
levam os resíduos recicláveis para serem coletados pela embarcação da empresa
terceirizada, o que ocorre somente uma vez por semana; através do enterramento na
própria vila ou através do lançamento no mar, também distante da costa, é realizada a
destinação final dos resíduos predominantemente orgânicos.
9. Com relação à limpeza dos logradouros, não existe tampouco sistemática padronizada para
as diversas localidades/comunidades da Ilha Grande; em algumas a varrição é feita por
funcionários da Prefeitura Municipal, em freqüências variáveis, e em outras os próprios
moradores se encarregam de manter as vias de trânsito limpas.
10. Um problema que se apresenta freqüentemente é o relativo aos resíduos de podas de
árvores e aos galhos secos que caem nos logradouros públicos; estes resíduos não são
transportados para o continente e geralmente são empilhados ou simplesmente colocados
em lugares afastados, provocando pontos de mal aspecto visual. Os resíduos de folhagens
e pequenos ramos são geralmente queimados a céu aberto, provocando incômodos e risco
de incêndios.
11. O sistema de armazenamento dos resíduos nas pontes de atracação, além de antiestético,
interfere com o embarque e desembarque dos passageiros e exala mal cheiro,
principalmente nos locais onde a coleta não é diária. A operação de embarque e
desembarque do lixo na traineira de transporte ao continente é primitiva e anti-higiênica,
além de freqüentemente caírem resíduos na água do mar, tanto nos embarcadouros da
Ilha, como no cais de turistas de Angra dos Reis.
12. O armazenamento dos resíduos, nos locais onde a coleta não é diária, também gera
problemas estéticos, e de odor, além de contribuírem para a proliferação de vetores,
especialmente insetos e roedores. Esta situação é especialmente grave em Dois Rios e em
Provetá, onde é maior a quantidade acumulada de resíduos.
13. Pode-se afirmar que, em linhas gerais, o sistema de limpeza urbana da Ilha Grande é
irregular, desigual, e apresenta muitas falhas, sendo aparentemente também caro, uma vez
que o transporte marítimo se faz em condições muito improdutivas, com baixa eficiência.
14. A responsabilidade pela limpeza e coleta dos logradouros públicos não é bem definida: em
algumas localidades ela é da equipe terceirizada que vem do continente, em outros, é de
funcionários da Prefeitura Municipal que residem na Ilha Grande, e em outras ainda é dos
moradores, ou dos donos de pousadas, ou ainda, como no caso de Dois Rios, da UERJ.
15. Observa-se que tem havido tentativas de melhorar o sistema, por parte da Prefeitura
Municipal, tentando algumas vezes envolver a população local, porém ainda com poucos
resultados e baixa sustentabilidade. Algumas ONG’s também têm tentado melhorar as
condições de limpeza da Ilha Grande, com destaque para a Brigada Ecológica da
Fundação Klabin.
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16. Apesar de iniciativas semelhantes a esta, apesar de uma aparente boa vontade por parte
dos habitantes, e apesar da característica peculiar da Ilha Grande, percebe-se ser ainda
incipiente a educação sanitária e ambiental da população residente.
17. Os problemas relatados se amplificam por ocasião das temporadas com maior afluxo de
visitantes, quando a quantidade de resíduos produzidos aumenta consideravelmente.
18. Finalmente, é necessário enfatizar que muito facilitaria a implantação de um sistema
melhor organizado, mais eficiente e ambientalmente sustentável, caso fossem melhor
utilizados os meios e recursos existentes.
LEVANTAMENTO E GERAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES

O seguinte material foi obtido e/ou processado pela Equipe de Trabalho:
fotografias aéreas das localidades/comunidades visitadas, e que destacam os domicílios

existentes;

base cartográfica plani-altimétrica da Ilha Grande, resultante do mapa IBGE (escala

1:50.000, curvas de nível 10/10 metros);
base cartográfica digitalizada, em escala de 1:7.500, gerada a partir das bases anteriores,
combinando informações plani-altimétricas e domicílios existentes.
5.5.5. ESTÁGIO ATUAL

O estágio atual dos projetos na área de saneamento ambiental consiste no planejamento
preliminar da concepção dos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e
manejo de resíduos sólidos.
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6. CONTRIBUIÇÕES DOS CONVIDADOS DA PRIMEIRA REUNIÃO DE
VALIDAÇÃO

Nesta seção serão apresentadas as informações consolidadas, resultado das discussões
realizadas nos grupos de trabalho da 1ª Reunião de Validação.
6.1. GRUPO: TURISMO E PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA

Participaram dos debates no grupo, além dos especialistas dos pré-projetos de “Infraestrutura e logística para a atividade turística” e “Participação dos nativos na promoção do
turismo inclusivo”, representantes das associações de moradores, prefeitura de Angra dos
Reis, Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Turismo, CODIG, UERJ, APEDEMA
e SAPÊ.
Uma questão central permeou todas as contribuições: o aspecto das articulações políticas
necessárias para a implantação do Programa. Os presentes enfatizaram a dificuldade de
conciliar os diversos interesses dos atores envolvidos em tais ações e, conseqüentemente,
lembraram que iniciativas similares foram interrompidas por não atenderem a um ou outro
segmento. A falta de seqüência das iniciativas anteriores deixou a população da Ilha Grande
descrente nesse tipo de processo, o que aumenta ainda mais a responsabilidade deste
Programa. O diálogo constante com os envolvidos também é tido como essencial para o êxito
das ações previstas.
Nesse sentido, os representantes do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério do Turismo
enfatizaram a necessidade de uma maior sintonia entre as ações desenvolvidas nos demais
programas federais voltados para o desenvolvimento e planejamento do turismo, bem como a
preservação do meio ambiente. Tal sintonia foi tida como fundamental para que haja a
continuidade desejada uma vez que possibilitaria a futura liberação de recursos.
Por parte do Ministério do Turismo, foi considerada a existência do Programa de
Regionalização do Turismo. No entanto, para que seja possível uma melhor integração com tal
programa seria necessário que o governo do estado elegesse a Ilha Grande como uma de suas
regiões turísticas prioritárias.
Quanto ao Ministério do Meio Ambiente, foram citadas algumas ações que já estão em
andamento no sentido de incorporar a Ilha Grande como um dos pólos de desenvolvimento
do Programa Nacional de Ecoturismo. Foi lembrada ainda a existência da Agenda Ambiental
para o Turismo, iniciativa que congrega esforços do Ministério do Meio Ambiente e do
Ministério do Turismo.
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Como a intenção do Programa é partir de estudos e iniciativas pré-existentes para poder
avançar, no sentido de concretizar algumas ações, foi proposto que alguns projetos já
existentes e que não obtiveram financiamento fossem incorporados/viabilizados de alguma
forma através desse programa.
Como forma de concretizar o objetivo maior da inclusão social foi proposta a idéia de se
pensar em investimentos de base comunitária como já ocorre em alguns destinos do país.
Outro ponto levantado nas discussões diz respeito a possibilidades de se instituir alguma
forma de controle de acesso/visitas na Ilha Grande. Essa iniciativa já é realidade em alguns
destinos do país e deve ser considerada não apenas do ponto de vista da infra-estrutura básica
e turística como também definidora de parâmetros no que tange a capacidade de carga
antrópica.
Houve uma pequena confusão que merece ser lembrada: algumas pessoas entenderam que o
conceito de turismo inclusivo, ao dar maior ênfase ao mercado interno, estaria voltando as
costas para o turista estrangeiro. Sabe-se que não é isso. Mas é necessário, devido a
importância desse ponto, que fique claro para todos que a intenção é a de apenas não
inviabilizar financeiramente o trânsito do turista interno.
Foi destacada ainda a importância de se criar alternativas de atividades econômicas para os
ilhéus, uma vez que a atividade turística apresenta forte sazonalidade.
Levantou-se a preocupação com a dificuldade de se fazer uma estimativa dos investimentos
previstos, quando a definição das ações correspondentes, mais que em outros grupos, depende
da participação ativa das comunidades da Ilha Grande. Os responsáveis pelo grupo
concordaram com a preocupação e vão tentar superá-la.
6.2. GRUPO: ORDENAMENTO TERRITORIAL

Participaram do grupo: representantes do Ministério do Meio Ambiente, do BNDES, do
IBAMA, da UFRJ, da UERJ, do IEF, da prefeitura de Angra dos Reis, do CODIG e da
SAPÊ.
Diferentes pontos de vista foram colocados, trazendo à tona as já conhecidas divergências
institucionais existentes e que ensejam discussões complexas sobre o assunto, o que exigirá
esforços para a devida construção de convergências, mandatórias para a solução dos conflitos,
já suficientemente identificados.
Todos concordaram porém, que a busca de um consenso é a saída mais razoável para a efetiva
implantação do PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO INCLUSIVO NA ILHA
GRANDE.
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Nesse sentido, houve entendimento de que:
 Um dos maiores problemas da Ilha Grande é o fundiário, sendo que essa opinião é de

todas as esferas do poder público e dos representantes de comunidades e ONGs presentes.
 As atuações do gerenciamento costeiro e do Serviço de Patrimônio da União (SPU) são
complicadores e devem ser discutidas.
 A Capitania dos Portos de Angra dos Reis precisa ser chamada ao debate e ter sua atuação
reforçada, recebendo recursos, se necessário, para que possa, dentre outras tarefas, tratar da
fiscalização dos quase 20 mil barcos na região de Angra dos Reis.
 A ocupação duplamente indevida dos próprios do Estado - imóveis públicos e, ainda, no
interior do Parque - deve ser resolvida de imediato, de forma a atender as necessidades
financeiras e operacionais das Unidades de Conservação (centro de visitantes e de
treinamento, alojamento de pesquisadores, auditórios, salas de aula e de palestras etc.).
 A franja de território junto ao mar ocupada pela comunidade do Aventureiro deverá ter
sua categoria como Unidade de Conservação repensada, sendo que a criação de uma
Unidade de Uso Sustentável, especificamente naquela região, seria benéfico.
 A lei que torna toda a Ilha Grande uma Reserva Biológica deverá ser revogada, por ser
inaplicável.
 A integração dos órgãos governamentais e da sociedade civil deve ser fortalecida para
garantir a aplicação da Lei, inclusive nas áreas urbanas da Ilha Grande.
 Atenção deve ser dada para a capacidade de carga antrópica e o controle do acesso,
inclusive na praia do Aventureiro.
 Não se deve pensar a Ilha Grande de forma isolada e sim como um subsistema da cidade
de Angra dos Reis.
Observações releventes extraídas do debate:
O representante da prefeitura de Angra dos Reis informou de que o Executivo Municipal
pretende:
 Promover o envolvimento da iniciativa privada nas Unidades de Conservação e

assenhorear-se da questão ambiental (No entanto, é preciso que se lembre que nenhuma
das Unidades de Conservação da Ilha Grande é municipal);
 Criar uma Secretaria de Meio Ambiente;
 Contratar a execução de um perfil ambiental (diagnóstico) para a cidade de Angra dos
Reis;
A representante da UERJ deu notícias das atividades de pesquisa realizadas no campus da Ilha
Grande, prejudicadas pelo avanço do desmatamento e pela circulação de turistas em áreas
indevidas, atrapalhando as rotinas naturais de algumas espécies da flora e da fauna. Apesar de
todas as dificuldades financeiras e de inserção junto à comunidade, sobretudo na sua base, em
Dois Rios, a UERJ vem registrando algumas conquistas científicas de importância mundial,
como a recente descoberta de uma nova espécie de mamífero. Consta como prioritária a
recuperação e manutenção da estrada (14 Km) Abraão/Dois Rios, a única trafegável pelos
veículos automotores autorizados na Ilha Grande (polícia, caminhões de obra da prefeitura,
transporte escolar, de pesquisa e tratores).
O representante do IEF, o atual administrador do Parque Estadual da Ilha Grande, deu
notícias de que recursos oriundos de medidas compensatórias, recentemente incorporados
pela instituição, serão aplicados na revisão do atual Plano Diretor do Parque, que servirá de
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base a um Plano de Manejo. Entendeu que a ampliação da rede elétrica, da forma com que
vem sendo feita, assim como outras mudanças caracterizariam uma ameaça à preservação no
Parque.
A União Federal, através do representante do Ministério do Meio Ambiente (o SPU não
compareceu) invocou que o artigo 26 do SNUC4 assegura a gestão integrada e participativa de
Unidades de Conservação contíguas ou sobrepostas e que, portanto, as divergências sobre o
manejo das mesmas podem e devem ser superadas através do poder soberano da União, via
Ministério do Meio Ambiente. Além disso, contestou, afirmando que a privatização de
Unidades de Conservação é inconstitucional e que o SNUC reconhece apenas as Reservas
Particulares do Patrimônio Natural (RPPN).
Os representantes de ONGs e comunidades atuantes na Ilha Grande reiteraram as suas já
conhecidas demandas, enfatizando que, a efetiva existência das Unidades de Conservação da
Ilha Grande somente acontecerá se, pelo menos, as seguintes ações forem desenvolvidas:
 Consolidar o processo de implantação das Unidades de Conservação existentes,

priorizando o Parque Estadual da Ilha Grande e a Reserva Biológica da Praia de Sul;

 Revisar, atualizar e colocar em prática os Planos Diretores e de Manejo das Unidades de

Conservação;
 Criar os Conselhos das Unidades de Conservação e do mosaico formado pelas mesmas,
como determina o SNUC;
 Readequar os limites físicos das Unidades de Conservação, discutindo o assunto de forma
participativa;
 Coibir a pesca predatória no Parque Estadual Marinho do Aventureiro;
 Criar reais condições para o aumento de renda da comunidade ilhéu, oferecendo
condições de sustentabilidade e promovendo a inclusão das representações sociais nas
decisões locais.
O representante do CODIG lembrou que deverá ser considerada a criação de uma Unidade
de Conservação federal de Uso Sustentável na Ilha Grande, como justificada pela Moção
proposta na recente Conferência Nacional do Meio Ambiente, Brasília, outubro de 2003, uma
das mais votadas, superando até as referentes às questões amazônicas. Ainda nessa direção, a
criação de Reservas Particulares de Patrimônio Natural (RPPN) também deve ser considerada.
6.3. GRUPO: INFRA-ESTRUTURA

Participaram do grupo: os presidentes das Associações de Moradores da Vila Dois Rios, da
Vila do Abraão e de Provetá; representantes das ONGs SAPÊ e CODIG; sub-Prefeito da Ilha
Grande e professores da UFRJ.
No bojo do enfrentamento dos problemas relativos ao saneamento básico (captação e
abastecimento de água, tratamento de esgotos e resíduos sólidos), destacaram-se os inúmeros
estudos já elaborados e que até hoje não foram implementados.
Art.26 da Lei Federal nº 9.985 de 18 de julho de 2000 que criou o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação (SNUC): "Quando existir um conjunto de unidades de conservação de categorias diferentes ou não,
próximas, justapostas ou sobrepostas, e outras áreas protegidas públicas ou privadas, constituindo um mosaico, a
gestão do conjunto deverá ser feita de forma integrada e participativa, considerando-se os seus distintos objetivos
de conservação, de forma a compatibilizar a presença da biodiversidade, a valorização da sociodiversidade e o
desenvolvimento sustentável no contexto regional.”

4
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O Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta Ambiental da Ilha Grande (TAC),
assinado em janeiro de 2002 na Vila do Abraão, celebrado entre: Ministério do Meio
Ambiente, Ministério Público Federal, IBAMA, Estado do Rio de Janeiro, através da então
Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMADS), Ministério
Público Estadual, Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA), Fundação
Instituto Estadual de Florestas (IEF), UERJ e o município de Angra dos Reis, não apresentou
nenhum resultado efetivo, não tendo sido cumprido, até a presente data, por nenhuma das
partes signatárias.
Na verdade, o visível e comprovado descrédito dos ilhéus quanto à implementação efetiva de
projetos concebidos para a Ilha Grande já vem de longa data. Segundo depoimentos dos
presidentes das associações de moradores presentes no grupo de trabalho, a população "não
agüenta mais" tantos estudos e projetos que não se concretizam.
O presidente da Associação de Moradores da Vila do Abraão, Sr. Paulo Sérgio Diniz, chamou
a atenção para o fato de que este Projeto conta com o apoio de um órgão público de fomento
com grande capacidade de investimento, o que considerou positivo. Destacou também a
importância de se estar ouvindo os anseios das comunidades ilhéus, na construção de
alternativas para o desenvolvimento da Ilha Grande.
Por outro lado, o presidente da associação de moradores de Proveta, Sr. Manoel Gonçalves
Filho, mencionou a gravidade e a necessidade urgente na solução do problema do saneamento
básico para atender a comunidade que possui cerca de três mil habitantes. Segundo seu relato,
o investimento em saneamento é muito precário na região. Apenas um terço das casas da
comunidade tem fossas. Outra reivindicação colocada é a necessidade de investimentos
acompanhados de ações efetivas direcionadas à promoção da educação ambiental. .
Na comunidade de Dois Rios há problemas constantes de entupimento de esgoto. Isto tem
causado uma série de doenças graves relacionadas ao contato de pessoas da comunidade com
o esgoto. Além disso, os presentes deram destaque ao problema de poluição do lençol
freático. No que diz respeito à captação, tratamento e distribuição de água, só existem duas
caixas d’água na localidade: uma para a comunidade e outra para a UERJ. O controle de
qualidade é feito pela comunidade com um dosador de cloro. Muitos bebem água da
cachoeira, visto que aquela disponível nas caixas é insuficiente e de qualidade duvidosa. O lixo
da Comunidade de Dois Rios é ensacado e deixado numa casa antiga, a céu aberto. A
prefeitura recolhe os resíduos com uma barca de 20 em 20 dias. Por conta da grande
quantidade de lixo acumulado, no percurso entre a comunidade e Angra a barca deixa lastro
na água da praia.
Com relação às outras comunidades locais, os presentes faziam observações graves
relacionadas mais especificamente ao problema de esgotamento sanitário.
Existe também uma insatisfação geral, devido a ausência de fiscalização e de políticas públicas
que possam estabelecer limites aos avanços dos empreendimentos voltados para segmentos de
alto poder aquisitivo e que vem tomando os espaços dos ilhéus.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO INCLUSIVO NA ILHA GRANDE
apresenta-se como uma iniciativa socialmente positiva do governo federal. Sua estrutura
técnica reúne atributos suficientes para preencher satisfatoriamente as demandas existentes.
Os seus sete subprojetos versam sobre problemas já há muito identificados e exaustivamente
discutidos, em todos os níveis.
Concluída a primeira etapa do PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO
INCLUSIVO NA ILHA GRANDE, e passados pouco mais de três meses da assinatura do
Contrato, período em que foram realizados levantamentos de dados - documentais e de
campo - entrevistas com representantes das comunidades, reuniões com diversas entidades,
inclusive do poder público, a Coordenação do Projeto identificou pontos que merecem ser
destacados e examinados com a devida atenção e necessária urgência, principalmente por
conta dos exíguos prazos disponíveis.
O excesso de estudos e projetos que se propuseram a resolver os problemas estruturais da Ilha
Grande que não foram implementados gerou em todos, e em particular nas comunidades, um
alto grau de insatisfação e descrédito, acentuados pela ausência de políticas públicas que
pudessem apontar saídas para os problemas identificados. O poder público pouco se faz
presente na Ilha Grande. A falta de uma fiscalização sistêmica que pudesse ser um paradigma
de comportamento público muito contribuiu para esse cenário negativo. Para muitos,
infelizmente, o PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO INCLUSIVO NA ILHA
GRANDE representa apenas mais um motivo de frustração coletiva. Esse é um crucial
problema.
São grandes as divergências institucionais nas três instâncias de governo, o que é forte razão
para que esforços sejam realizados no sentido de que as diferenças sejam devidamente
caracterizadas, compreendidas e, se possível, superadas. Esse é um outro grande problema,
agravado por subjetividades e dificuldade de controle. O diálogo político-institucional é uma
das chaves para o êxito do Programa.
Nesse contexto desfavorável, a inédita proposta que o PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO
TURISMO INCLUSIVO NA ILHA GRANDE e a forma com que ele tem sido apresentado
e conduzido, tem gerado expectativas, em todos os níveis, quanto aos resultados esperados, o
que aumenta sobremaneira a responsabilidade dos condutores do Projeto.
Com estas questões em vista, a Coordenação procura discutir ações estratégicas que possam
diminuir, ou mesmo neutralizar, as ameaças que pairam sobre os resultados que se espera do
Projeto. Estimular e fortalecer a participação das representações sociais no Projeto é uma
delas; criar um ambiente propício de franco e amistoso diálogo com as diversas instâncias
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públicas é outra. Vencer resistências e diminuir o ceticismo, em um ambiente desfavorável,
agravado por ano eleitoral, como forma de estabelecer um equilíbrio de forças, e favoráveis ao
Projeto, é desafio que a Coordenação busca, e tem de vencer. Afinal, a gestão do processo
deve ser, como o próprio Programa diz, inclusivo.
A fase na qual se encontra o Projeto é a que se configura como um momento de promoção do
diálogo entre instituições de âmbito municipal, estadual e federal no sentido de propiciar o
bom andamento das atividades propostas e pensar a Ilha Grande num cenário global, em seu
todo, buscando privilegiar, antes de tudo, as necessidades locais através de sua atividade
econômica por excelência: o turismo.
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8. COORDENAÇÃO DO PROJETO
Roberto dos Santos Bartholo Jr. (coordenador) – LTDS/IVT
Luís Henrique Abegão (gerente) – LTDS/IVT
Heloísa Gonçalves – LTDS/IVT
Maurício César Delamaro – LTDS/IVT
Ivan Bursztyn – LTDS/IVT
Enilson D´Oliveira – LTDS/IVT
Alexandre Guilherme de Oliveira e Silva – CODIG
E-mail: ilhagrande@ltds.ufrj.br

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------71

Produto 2: Consolidação dos Pré-projetos – 20/08/04

Diagnóstico para a Ilha Grande com vistas à promoção do turismo inclusivo

BNDES – FUJB

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. APÊNDICES

APÊNDICE I
CURRÍCULOS DOS ESPECIALISTAS
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APÊNDICE II
LISTA DE ENTIDADES CONVIDADAS

NOME
INSTITUIÇÃO
Sr. Edson Bedim de Azeredo
Ibama - RJ *
Senhores Ivan Neves Marcelo, José A. Sapê
dos Remédios e José Rafael Ribeiro
À Sra. Sylvia Chada
Ibama - Angra dos Reis
Ao Exmo. Sr. Walfrido dos Mares Guia Ministro do Turismo
Sra. Isaura Maria Ferreira Fraga
Secretária Estadual de Meio
Ambiente e Desenvolvimento
Urbano
Exmo.Sr. Sérgio Ricardo M. de Almeida Secretário Estadual de Turismo
Exmo. Sr. Carlos Minc
Presidente da Comissão de Meio
Ambiente da ALERJ *
Sr. Vereador Carlos Augusto Pinheiro Câmara Municipal de Angra dos
Reis
Exmo. Sr. Fernando Jordão
Prefeito de Angra dos Reis

GRUPOS DE TRABALHO
Infra-estrutura
Turismo e participação comunitária
Ordenamento territorial
Infra-estrutura
Ordenamento territorial
Turismo e participação comunitária
Ordenamento territorial
Turismo e participação comunitária
Ordenamento territorial
Ordenamento territorial

Turismo e participação comunitária
Ordenamento territorial
Infra-estrutura
Sra. Elizabeth Cristina da Rocha Lima Presidente da Feema *
Infra-estrutura
Sr. Roberto Barbosa
CEADS
Infra-estrutura
Sr. Armando Klabin
Brigada Mirim Ecológica *
Infra-estrutura
Exma. Sra. Alexandra Reshke
Secretaria de Patrimônio da União Ordenamento territorial
*
Sr. Presidente
ABIG *
Turismo e participação comunitária
Exma. Sra. Marina Silva
Ministra do Meio Ambiente
Turismo e participação comunitária
Ordenamento territorial
Infra-estrutura
Exmo. Sr. Luiz Sergio Nóbrega de
Deputado Federal *
Turismo e participação comunitária
Oliveira
Exmo. Sr. Carlos Francisco T. M.de
Presidente do BNDES
Turismo e participação comunitária
Ordenamento territorial
Lessa
Infra-estrutura
Sr. Edson Benigno
UFF - Departamento de Anal.
Ordenamento territorial
Amb. *
Sr. Presidente
Associação de Mor. de Dois Rios Ordenamento territorial
Sr. Presidente
Associação de Mor. de Araçatiba* Turismo e participação comunitária
Sr. Presidente
Associação de Mor. do
Ordenamento territorial
Aventureiro
Sr. Presidente
Associação de Mor. do Abraão Infra-estrutura
Sr. Maurício Lobo
Instituto Estadual de Florestas
Ordenamento territorial
Sr. Pedricto Rocha Filho
Diretor Presidente da FAPERJ Turismo e participação comunitária
Coordenador Regional
APEDEMA - SUL
Infra-estrutura
Sr. Presidente
AMHIG
Turismo e participação comunitária
Sr. Geraldo Nunes Filho
UNESP - Guaratinguetá
Turismo e participação comunitária
Sra.Thays Pessoto de Mendonça
6a Superintendência Reg. do
Turismo e participação comunitária
IPHAN *
* Entidades que não compareceram.
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APÊNDICE III
PROGRAMAÇÃO DA 1ª REUNIÃO DE VALIDAÇÃO

9:00 – Recepção e credenciamento.
9:30 – Abertura do evento.
9:45 – Apresentação do Projeto e do conceito de Turismo Inclusivo.
10:15 – Apresentação dos pré-projetos nas seguintes áreas:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)

capacidade e contingenciamento da carga antrópica;
infra-estrutura e logística para a atividade turística;
ordenamento territorial;
captação, tratamento e distribuição da água;
captação e tratamento do esgoto;
tratamento e deposição/tratamento do lixo; e
participação dos nativos na promoção do turismo inclusivo.

12:15 – Almoço.
14:00 – Reunião dos grupos de trabalho nas seguintes áreas temáticas:
1)
2)
3)

Turismo e participação comunitária;
Infra-estrutura; e
Ordenamento territorial.

14:45 – Intervalo para o café.
15:00 – Apresentação do resultado das discussões nos grupos e considerações por parte
dos especialistas.
17:00 – Encerramento.
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APÊNDICE IV
CARTAZ DO EVENTO
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APÊNDICE V
MAPA DA ILHA COM DESTAQUE DAS ÁREAS-PILOTO
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APÊNDICE VI
LISTAGEM DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM POR ÁREAS PILOTO

Lista obtida junto à Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, através de Nelson Palma, da
Associação de Meios de Hospedagem da Ilha Grande. Estima-se que a atualização desta lista
tenha sido feita em março de 2004.
ÁREA-PILOTO 1
ABRAÃO + DOIS RIOS

ABRAÃO

Pousadas legalizadas
Pousada da Aline
Rua Getúlio Vargas, 22 – Abraão
Tel.:(24)3361-5276 /(21)9941-3613 – (21) 2761-0222
Responsável: D. Elda Sassarella
Início de Operação: 1990
Nº Uhs: 07 – Nº Leitos: 27
Site: www.ilhagrande.com
E-mail: pousadaaline@ilhagrande.com
Pousada Água Viva
Rua da Praia, 26 – Abraão
Telefax.: (24) 3361-5166/5156
Responsável: Carlos J. M. Borges
Início de Operação: Abr/93
Nº Uhs: 14 – Nº Leitos: 48
Site:www.ilhagrande.com.br/aguaviva
E-mail: ilhagrande@pousadaaguaviva.com.br
Pousada Armação dos Anjos
Travessa Bouganville, s/nº - Abraão
Telefax: (24) 3361-5589
Responsável: Sérgio Corrêa Gonçalves/ Rogério
Início de Operação: Dez/92
Nº Uhs: 10 – Nº Leitos: 35
Site: www.armacaodosanjos.ilhagrande.com
E-mail: armacaodosanjos@ilhagrande.com
Pousada Albatroz
Rua das Flores, 168 – Abraão
Tel.: (24) 3361-5598 – (21) 2218-6211 – (21) 2581-7893
Responsável: Antônia Ferreira de Souza/Nil
Início de Operação: 1994
Nº Uhs: 10 – Nº Leitos: 40
Site: www.albatroz.ilhagrande.com
E-Mail: albatroz.ilhagrande@uol.com.br
Pousada Alfa
Rua da Praia, nº 847 fundos - Abraão
Tel.: (24) 3361-5315
Responsável: Marta/Beth
Início de Operação: Dez/97
Nº Uhs: 14 – Nº Leitos: 42
Site: www.alfa.ilhagrande.com - E-mail: (não tem)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------77

Produto 2: Consolidação dos Pré-projetos – 20/08/04

Diagnóstico para a Ilha Grande com vistas à promoção do turismo inclusivo

BNDES – FUJB

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pousada Ancoradouro
Rua da Praia,nº 121 – A1
Tel: (24) 3361-5153 e reservas (21) 2595-0940
Responsável: Ana Maria de Carvalho Cardoso/Helena
Inicio de opereação: Fev/2001
Nº Uhs: 09 – Nº Leitos: 20
Site: www.ilhagrande.com.br
E-mail: pousadancoradouro@hotmail.com
Pousada Beira Mar
Rua da Praia, s/nº - Abraão
Tel.:(24) 3361-5051
Responsável: Lutz Maz. Herbert Jursitzka/Wanda
Início de Operação: 1993
Nº Uhs: 08 – Nº Leitos: 32
Site: www.beiramar.ilhagrande.com
E-mail: beiramar2000@uol.com.br
Beto’s Pousada
Travessa Bouganville, 63 – Abraão
Tel.: (24) 3361-5312 / 5037
Responsável: Abertino Rodrigues/Suélio
Início de Operação: 1992
Nº Uhs: 08 – Nº Leitos: 32
Site: www.ilhagrande.com.br
E-mail: (esta mudando)
Pousada da Cachoeira
Rua do Bicão, 50 – Abraão
Tel.: (24) 3361-5083/(24) 9941-8589
Responsáveis: Claus Eduard Ziegleder/Maria Tereza do Amaral
Início de Operação: 1993
Nº Uhs: 10 – Nº Leitos: 20
Site: www.cachoeira.com
E-mail: cachoeirapousada@uol.com.br
Pousada do Canto
Rua da Praia, 121 – Abraão
Tel.: (24) 3361-1131 – (11) 3284-2999
Responsável: Amauri Jacinto Baragatti/Rose
Início de Operação: Set/97
Nº Uhs: 11 – Nº Leitos: 33
Site: www.viladoabraao.com.br
E-mail: contato@viladoabraao.com.br
Pousada Casablanca
Travessa Bouganville, 719 – Abraão
Tel.: (24) 3361-5040 – (24) 9833-0192
Responsável: Maria da Anunciação Santos
Início de Operação:dez/99
Nº Uhs: 09 - Nº Leitos: 24
Site: www.casablanca.ilhagrande.com
E-mail: mcasablanca@uol.com.br
Pousada da Caúca
Rua Getúlio Vargas, 300 – Abraão
Tel: (24) 3361-5292 – Fax:(24) 3361-5137
Responsáveis: Jorge Trevisan de Carvalho/Jussara M. Cavalcante
Início de Operação: 1992
Nº Uhs: 15 – Nº Leitos: 45
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Pousada Colibri Resort
Rua da Assembléia, 70 – Abraão
Tel.: (24) 3361-5033
Responsáveis: Toninho/Bob
Início de Operação: 1995
Nº Uhs: 14 – Nº Leitos: 40
Site: www.colibriresort.com
E-Mail: info@colibriresort.com
Pousada Colibri Água
Rua Getúlio Vargas, nº 724 – Abraão
Tel.: (24) 3361-5815
Responsável: Nestor J. Espíndola
Início de Operação: 27/12/99
Nº Uhs: 08 – Nº Leitos: 21
Site: www.colibriagua.org
Pousada Dom Pêpe (antiga Beija-Flor)
Rua Amâncio Felício de Souza, 04 - Abraão
Tel.: (24) 3361-5910
Responsável: Maria de F.S. Fernandes/Jaqueline
Início de Operação: 99
Nº UH.’s: 05 – Nº Leitos: 15
Site: www.ilhagrande.com
E-mail: pousadadompepe@ig.com.br
Pousada D’azul (antiga Ilhazul)
Rua Amâncio Felício de Souza, 40 – Abraão
Tel.: (24) 3361-5091 – (21) 2772-5030/1522
Responsável: Manoel da Cunha Lopes
Início de Operação: 1994
Nº Uhs:14 – Nº Leitos:42
Site: www.viladoabraao.com.br
E-mail: praiadazul@bol.com.br
Pousada Estalagem Costa Verde
Rua Amâncio Felício de Souza, 12 – Abraão
Tel.: (24) 3361-5808 - (011) 3104-7490/863-3268/523-5927
Responsável: Lúcia Serrão do Nascimento/Cida
Início de Operação: 1997
Nº Uhs: 07 – Nº Leitos: 29
Site: www.costaverde.ilhagrande.com
E-mail: estalagemcv@uol.com.br
Pousada Farol dos Borbas
Rua da Praia – Vila do Abraão
Tel: (24) 3361-5260/5261 – Fax (24) 3361-5866
Responsável: Nelson Monteiro Borba
Nº Uhs: 14 – Nº Leitos: 30
Site: www.ilhagrande.com
E-mail: ilhagrandefarol@uol.com.br
Pousada Guapuruvu
Rua do Bicão, 299 - Vila do Abraão
Tel.: (24) 3361-5081
Responsável: Creuza e Alexandre/Érica
Início de Operação:99
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Site: www.guapuruvu.ilhagrande.com.br
E-mail: pousadaguapuruvu@uol.com.br
Pousada do Holandês (atual Albergue da Juventude)
Rua da Assembléia, nº 106 - Abraão
Tel.: (24) 3361-5034 / (21)3833-7979
Responsável: Janice Coutinho
Início de Operação:1986
Nº Uhs: 07 – Nº Leitos: 30
Site: www.holandes.ilhagrande.com
E-mail: pousadaholandes@bol.com.br
Pousada Ilha Grande
Rua do Bicão, s/nº - Abraão
Tel.: (24) 3361-5892 / (21) 2294-3233 / (21) 9233-9278 / (21) 2294-0100
Responsável: Regina Amaral/Gilmar
Início de Operação:
Nº Uhs: 12 – Nº Leitos: 32
Site: www.pousadailhagrande.com.br
E-mail: reserva@pousadailhagrande.com.br
Pousada Juliana
Rua Getúlio Vargas, 167 - Abraão
Tel.: (24) 3361-5056/5016/5335
Responsável: Paulo César Siqueira Lisboa/Cidinéia
Início de Operação: 1990
Nº Uhs: 14 – Nº Leitos: 50
Site: www.juliana.ilhagrande.com
E-mail: pousadajuliana@uol.com.br
Pousada L’Auberge (antigo Albergue da Juventude)
Rua Presidente Vargas, s/nº - Abraão
Tel.: (24) 3361-5217 – Fax: 3361-5218
Responsável:Flávio Cunha/Maria
Início de Operação: 1991
Nº Uhs: 09 Nº Leitos: 25
Site: www.ilhagrande.com
E-mail: laubergue.ilhagrande@infolink.com.br
Pousada Mata Nativa
Rua das Flores, 44 - Abraão
Tel: (24) 3361-5397/6852
Responsável: Jean Soares Vieira
Início de Operação: 2001
Nº Uhs: 14 – Nº Leitos: 45
Site: www.matanativailhagrande.com
E-mail: matanativa@uol.combr
Pousada Mar
Rua da Praia, 30 - Abraão
Tel.: (24) 3361-5529
Responsável: Jorge Luis Matoso/ Nice/Álvaro Gomes
Início de Operação: 97
Nº Uhs: 12 – Nº Leitos:33
Site: www.marazul.ilhagrande.com
E-mail: jlmatoso@ig.com.br
Pousada Mar da Tranqüilidade
Rua Professora Alice Kuri, 06 – Abraão
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Responsável: Elias Lins de Melo
Início de Operação: 1977
Nº Uhs: 12 – Nº Leitos: 38
site:www.ilhagrande.com.br
E-mail: mtranqui@terra.com.br
Pousada dos Meros
Rua Getúlio Vargas, 719 – Abraão
Tel.: (24) 3361-5214 / 5221 – Fax: (24) 3361-5725
Responsável: Silvia de Freitas Batista/Flaviane
Início de Operação: Jan/99
Nº Uhs: 11 – Nº Leitos: 44
Site: www.ilhagrande.com.br
E-mail: pousadadosmeros@bol.com.br
Pousada Minha Terra
Rua do Bicão,168 - Abraão
Tel.: (24) 3361-5359
Responsável: Neiva Maria Lucas Barbosa/Paulo
Início de Operação: 99
Nº Uhs: 04 – Nº Leitos: 10
Site: www.ilhagrande.com.br
E-mail: minhaterra@ilhagrande.com
Pousada Oásis
Praia do Canto – Abraão
Tel.: (24) 3361-5549
Responsável: Renato Pesaro/Marina
Início de Operação: 1998
Nº Uhs: 05 - Nº Leitos: 15
Site: www.oasis.ilhagrande.org
E-mail: oasis@ilhagrande.org
Pousada Oriental
Rua do Cemitério, s/nº - Abraão
Tel.: (24) 3361-5073
Responsável: Claude Savoret
Início de Operação: 1990
Nº Uhs: 05 – Nº Leitos: 17
Site: www.pousadaoriental.com.br
E-mail: pousoriental@uol.com.br
Pousada Overnativa
Rua Getúlio Vargas, 517 – Abraão
Tel.: (24) 3361-5108/3361-5207
Responsável: Márcio Santos/Kleide
Início de Operação: 1995
Nº Uhs: 13 – Nº Leitos: 27
Site: www.overnativa.ilhagrande.com
E-mail: nativa@novanet.com.br
Pousada Pedacinho de Céu
Rua A, 78 – Abraão
Tel.: (24) 3361-5099 / 5860
Responsável: Carmem Lúcia de Matos Medeiros/Maurício
Início de Operação: Jan/96
Nº Uhs: 11 – Nº Leitos: 32
Site: www.ilhagrande.com ou www.ilhagrande.com.br
E-mail: pedacinhodeceu@uol.com.br
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Pousada da Penha
Rua Getulio Vargas - Abraão
Tel.: (24) 3361-5432
Responsável: Maria da Penha Crokidakis/Carmem
Início de Operação:
Nº Uhs:05 - Nº Leitos: 13
Site: www.ilhagrande.com.br
E-mail: (não tem)
Pousada Portal dos Borbas
Rua das Flores, 04 – Abraão
Tel.: (24) 3361-5255/5085
Responsável: Hélio Borba/Norma
Início de Operação: Jun/97
Nº Uhs: 14 – Nº Leitos: 40
Site: www.ilhagrande.com.br
E-mail: portaldosborbas@ilhagrande.com.br
Pousada Porto Girassol
Rua da Praia, 65 - Abraão
Tel.: (24) 3361-5277/3361-5311/3361-5844
Responsável: Iara Vieira dos Santos/Jaíra
Início de Operação: 1999
Nº Uhs: 08 - Nº Leitos: 18
Site: www.ilhagrande.com
E-mail: portogirassol@ilhagrande.com.br
Pousada Porto Abraão
Rua Dona Romana, 85 – Abraão
tel.: (21) 2789-2882/(21) 9987-3032
Responsável: Gilson de Carvalho Ribeiro/Fábio
Início de Operação: 1997
Nº Uhs: 11 - Nº Leitos: 40
Site: www.portoabrao.ilhagrande.com
E-mail: portoabraao@uol.com.br
Pousada Recanto da Bruna
Rua: Getúlio Vargas, 420 - Abraão
Tel: (24) 3361-5269/ 3361-5605
Responsável: Gildo Diniz
Início de operação: dez/2001
Nº de Uhs. 10
Nº de leitos: 31
Site: www.recantodabruna.ilhagrande.com
E-mail: recantodabruna@ilhagrande.com
Pousada Recanto das Estrelas
Recanto da Jaqueira, s/nº - Abraão
Tel.: (24) 3361-5235
Responsável: Roberto Esquenassi
Início de Operação: abr./97
Nº Uhs: 09 – Nº Leitos: 38
Site: www.recantodasestrelas.com.br
E-mail: recantodasestrelas@recantodasestrelas.com.br
Pousada Recanto da Pedra
Recanto da Jaqueira, 14- Abraão
Tel.:(24)3361-5019/5353 - (21) 3371-8611 - (21) 3372-6887
Responsável: Luis Fernando / Marinete
Início de Operação: 97
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Site: www.ilhagrande.com.br
E-mail: recantodapedra@ilhagrande.com
Pousada Recanto dos Tiês
Rua do Bicão, 36 - fundos - Abraão
Tel.: (24) 3361-5253
Responsável:Maria de Fátima Dias
Início de Operação: 99
Nº Uhs: 05 – Nº Leitos: 13
Site: www.ilhagrande.com.br
E-mail: pousadadosties@hotmail.com
Pousada Recreio da Praia
Rua da Praia, s/nº - Abraão
Tel.: (24) 3361-5266 – 24 3361-5769/5664
Responsável: César Augusto dos Santos/Geraldo
Início de Operação: Dez/97
Nº Uhs: 10 – Nº Leitos: 40
Site: www.recreiodapraia@ilhagrande.com
E-mail: recreiodapraia@ilhagrande.com
Pousada Riacho dos Cambucás
Rua Dona Romana, 218 - Recanto da Jaqueira – Abraão
Tel.: (24) 3361-5104/5694
Responsáveis: Marcelo Crokidakis Quéiros
Início de Operação: 97
Nº Uhs: 09 - Nº Leitos: 26
Site: www.ilhagrande.com.br
E-mail: crokidakis@uol.com.br
Pousada Solar da Praia
Rua da Praia, 32 - Abraão
Tel.: (24) 3361-5368/3361-5043/3361-5154
Responsáveis: Moisés Carneiro / Eliane Santos/Paula
Início de Operação: 1993
Nº Uhs: 12 – Nº Leitos: 38
Site: www.ilhagrande.com.br
E-mail: solardapraia@uol.com.br
Pousada Só Natureza
Rua Projetada, lotes 09 e 10 - Abraão
Tel.:(24) 3361-5770 – 11 3263-1131
Responsável: Amauri Jacinto Baragatti/Rosi
Início de Operação: 2000
Nº Uhs: 17 - Nº de Leitos: 43
Site:www.viladoabraao.com.br
E-mail: contato@viladoabraao.com.br
Pousada Tropicana
Rua da Praia, 28 – Abraão
Tel.: (24) 3361-5047- 3361-5911
Responsável: Gerard Masse/Valdeck
Início de Operação: 1987
Nº Uhs: 15 – Nº Leitos: 38
Site:www.ilhagrande.com.br
E-mail: pousadatropicana@uol.com.br
Pousada da Vanda
Rua Antônia Moreira, 95 – Abraão
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Responsável: Cristina Moreira
Início de Operação: 1985
Nº Uhs: 09 – Nº Leitos: 31
Site: www.ilhagrande.com.br
E-mail: pousadavanda@ig.com.br

Pousadas não legalizadas
Pousada Acalanto
Rua Getúlio Vargas, 20 – Abraão
Tel.: 3361-5522
Responsável: Isabelle Daudin do Nascimento/Patrícia
Início de Operação:
Nº Uhs: o6 – Nº Leitos:12
E-mail: acalanto@ilhagrande.com
Pousada Anambé
Rua: Amancio Felício de Souza, 219 - Abraão
Tel.: (24) 3361-5642/5740
Responsável: Hercília Rocha
Inicio da Operação: jan/2004
Nº Uhs: 10 Nº Leitos: 24
Site: www.pousadaanabe.com
E-mail: pousadaanambe@click21.com.br
Pousada Arco Iris
Rua Dona Romana, 99 - Abraão
Tel e Fax .: (24) 3361-5103
Responsável: Luizete Sobral Terra/Edileusa
Início de Operação:
Nº Uhs: 11 – Nº Leitos: 24
Pousada Aconchego da Ilha
Rua Amâncio Felício de Souza, 14 - Abraão
Tel.: (24) 3361-5590 – (19) 3455-0986
Responsável: Mjchelle/Céia
Inicio da Operação: Dez/99
Nº Uhs: 11 - Nº Leitos: 36
Site: www.ilhagrande.com.br
E-mail: aconchego@ilhagrande.com.br
Pousada do Bicão
Rua do Bicão, s/nº - Abraão
Tel.: (24) 3365-5005 - (21) 9972-2349/474-6193
Responsável: Vera ou Edson
Início de Operação: 2001
Nº Uhs: 09 – Nº Leitos: 30
Site: www.ilhagrande.com.br
E-mail: pousadadobicao@hotmail.com
Pousada Bossa Nova
Rua: Santana, 145 - Abraão
Tel.: (24) 3361-5668/5998
Responsável: Fernando ou Viviane
Início de Operação: 2000
Nº Uhs: 10 – Nº Leitos: 28
Site: www.ilhagrande.com.br ou www.bossanova.ilhagrande.com
E-mail: crokidakis@uol.com.br
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Pousada Castelhanos
Rua do Cemitério, 260 - Vila do Abraão
Tel:(24) 3361-5074/3361-5348
Responsável: Fábio ou Alda
N° de Uhs: 04 – N° de leitos: 08
Pousada Casa Grande
Rua: Getúlio Vargas, s/n° - Abraão
Tel: (24) 3361-5831
Responsável: Yayoi Orakawa/Nilson Brum
Início de Operação: jan/2003
Nº Uhs: 10 - Nº Leitos: 32
Site: www.ilhagrande.com.br
E-mail: leaodomarpousada@uol.com.br
Pousada Cavalo Marinho
Rua Amâncio Felício de Souza, 102 - Abraão
Tel.: (24) 3361-9510/5215 / 3361-5131 / 3361-5251
Responsável: Murilo ou Katinha /Jejjerson
Início de Operação: dez/99
Nº Uhs: 16 - Nº Leitos: 50
Site: www.ilhagrande.com
E-mail: cavalomar@uol.com.br
Pousada Canto Verde
Rua do Cemitério, s/nº - Abraão
Tel.: (24) 3361-5070 (21) 9315-3233
Responsável: Marcelo
Início de Operação: Dez/97
Nº Uhs: 06 – Nº: Leitos17
Site: www.ilhagrande.com.br
Pousada Cambeba
Rua Getúlio Vargas, 400 – Abraão
Tel: (24) 3361-5662/5066
Responsável: Leandro Garcia/Simone
Início de operação:
Nº Uhs: 08 – Nº Leitos: 24
Pousada D’Pillel
Rua do Bicão, 08 – Abraão
Tel.: (24) 3361-5075 – Fax: 3361-5833
Responsável: Walmir Fernandes dos Santos/Nazaré
Início de Operação: Dez/97
Nº Uhs: 11 – Nº Leitos: 35
Site: www.ilhagrande.com.br ou www.ilhagrande.com
E-mail: dpillel@ilhagrande.com.br
Pousada Estrela do Mar
Rua da Assembléia, s/nº - Abraão
Tel.: (24) 365-4642 (Recado)
Responsável: Pedro Rosa
Início de Operação: Dez/95
Nº Uhs: 05 – Nº Leitos: 12
Pousada da Gilda
Rua do Cemitério, s/nº Abraão
Tel (24) 3365-4642
Responsável: Pedro Rosa
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Nº Uhs: - Nº Leitos: 12
Pousada do Golfinho
Rua do Cemitério, 206- Abraão
Tel.:(24) 3361-5885/ 3361-5785
Responsável: Henriette Nascimento Ricardo
Início da Operação: Jan/2003
Nº Uhs: 4 - N° de leitos: 16
Pousada Luar da Ilha
Rua Santana, 150 – Abraão
Tel.: (24) 3361-5667/5879 - (21) 9987-0445/ 350-4170 –
Responsável: Sônia Lima Barreto
Início de Operação: 1982
Nº Uhs: 08 – Nº Leitos: 25
Email: luardailha@ilhagrande.com
Pousada Leão do mar
Rua: Getúlio Vargas, 197 – Abraão
Tel: (24) 3361-5752/5525
Responsável: Dilermano Borges
Início de Operação: 21/12/2002
Nº Uhs: 10 – Nº Leitos: 32
Site: www.ilhagrande.com.br
E-mail: leaodomarpousada@uol.com.br
Pousada Mara e Cloude
Rua da Praia, 333 - Abraão
Tel: (24) 3361-5922/5899
Responsável: Maria do Socorro Belém/Cloude Henri Bordier
Início de operação: dez/2003
Nº Uhs: 05 – Nº Leitos: 10
Site: www.ilhamar@ilhagrande.com.br
Pousada Olhos D’água
Rua do Cemitério, 369 – Abraão
Tel.: (24) 3361-5071
Responsável: Frederico José S. da Nobrega
Início de Operação: 1996
Nº Uhs: 05 – Nº Leitos: 15
Site: www.ilhagrande.com.br/pousadaolhosdagua.html
E-mail: pousadaolhosdagua@uol.com.br
Pousada Paloma
Rua: Getúlio Vargas, 638 – Abraão
Tel.: (24) 3361-5063
Responsável: Andréa Echeverria
Início de Operação:
Nº Uhs: 08 – Nº Leitos: 16
Site: www.ilhagrande.com.br
Email : pousadapaloma@hotmail.com
Pousada Pescador
Rua da Praia, s/nº - Abraão
Tel.: (24) 3361-5114/3711
Responsável: Márcia Batista da Rocha
Início de Operação: Set/97
Nº Uhs: 05 – Nº Leitos: 17
Site: www.ilhagrande.com.br
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Pousada Passaredo
Rua das Flores, 232
Tel.: (24) 3361-5031/ (21) 2513-2518/ 9814-6799
Responsável: Cibele
Início de Operação: 1997
Nº Uhs: 06 - Nº Leitos: 14
Site: www.ilhagrande.com.br
Pousada Paraíso Ilha Grande
Rua: Getúlio Vargas, 249 – Abrão
Tel: (24) 3361-5606/5607
Responsável: Mário Luiz Nunziato
Início de operação: 2003
Nº de Uhs. 17
Nº de leitos: 45
Site: www.ilhagrande.com.br
E-mail: paraíso@ilhagrande.com.br
Pousada Recanto do Leão
Rua: Rua da Praia, 635 - Abraão
Tel: (24) 3361-5639
Responsável: José Antônio de Oliveira Azavey Teixeira/ Álvaro
Início de operação: nov/2003
Nº de Uhs. 13 Nº de leitos: 48
Site: www.ilhagrande.com.br/recantodoleao
E-mail:
Pousada Recanto da Flores
Rua: Dona romana, 25 – Abraão
Tel: (24) 3361-5316
Responsável: Naira Maciel Dias/Maria da Conceição Maciel Dias
Início de Operação: 1999
Nº Uhs: 05 - Nº leitos: 19
Pousada Sagu Mini Resort
End: Enseada do Abrão – Praia Brava
Tel: (24) 3361-5660 – (24) 3361-5896
Responsável: Paulo
Início de Operação: 05/2002
Nº Uhs: 09 - Nº leitos: 20
Site: www.saguresort.com
E-mail: sagu@saguresort.com
Pousada Sanhaço
Rua: Santana, 120
Tel: (24) 3361-5102/5857
Responsável: Alexandre Mac’ Iornik/Ana Rita
Início de Operação: out/2001
Nº Uhs: 10 - Nº leitos: 27
Site: www.ilhagrande.com.br/pousadasanhaco
E-mail: pousadasanhaco@ilhagrande.com.br
Pousada Sobre as Ondas
Travessa do Beto, s/nº - Abraão
Tel.: (24) 3361-5308
Responsável:
Início de Operação: 97
Nº Uhs: 03 - Nº Leitos: 06
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Rua da Praia, s/nº - Abraão
Tel.: (24) 9991-7018/ 9915-1760
Responsável: Saulo
Início de Operação: 96
Nº Uhs: 11 – Nº Leitos: 22
Pousada Telhado Azul
Rua do Bicão, 156 - Abraão
Tel: (24) 3361-5011 – (21) 3327-2547
Responsável: Sr. Luiz Antônio ou Rosana Rodrigues/Jaqueline
Início de operação: out/2001
Nº Uhs. 11
Nº de leitos: 30
Site: www.telhadoazul.ilhagrande.com.br
E-mail: telhadoazul@ilhagrande..om.br
Pousada Vento Sul
Rua: Getúlio Vargas, 718 - Abraão
Tel: (24) 3361-5058
Responsável: Rian Oliveira do Rosário
Início de operação: 2001
Pousada Vivenda das Bromélias
Rua do Bicão, 07 – Abraão
Tel.: (24) 3361-5077
Responsável: Sívio Cavalheiro
Início de Operação: jan/99
Nº Uhs: 06 – Nº Leitos: 12
Site: www.ilhagrande.com
E-mail: vivendasbromelias@ilhagrande.com

Campings legalizados
Ângela Camping (não funcionará mais a partir de 03/04/2004)
Rua da Flores, s/nº - Abraão
Tel.: (24) 3361-5862/0172 / (24) 8803-1346/9224-1594
Responsável: Angela Maria Serrão do Nascimento
Início de Operação: 1997
Nº Barracas: 50
Site: www.ilhagrande.com
E-mail: angelacamping@bol.com.br
Camping do Bicão
Rua do Bicão, s/nº - Abraão
Tel.: (21) 9971-4374 - Telefax: (24) 3361-5076
Responsável: Deise Miranda Caetano
Início de Operação: 1999
Nº Barracas: 40
Site: www.ilhagrande.com
E-mail: (não tem)
Camping Palmeiras
Rua Getúlio Vargas, 08 - Abraão
Tel.: (24) 3361-5059
Início de Operação: 10/91
Responsável: Sérgio Orestes Ribeiro
Nº Barracas: 50
Site: www.ilhagrande.com
E-mail: (não tem)
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Emília Eco Camping
Rua Amâncio Felício de Souza, 18 – Abraão
Tel.: (24) 3361-5094 – Telefax: (24) 3361-5410
Responsável: Nelson Palma
Início de Operação: 1997
Nº Barracas: 30
Site: www.ecocamping.com.br
E-mail: bomvindo@ecocamping.com.br
Camping Toca do Guaiamum (antiga pousada Cerca Viva)
Rua : Getúlio Vargas, 351 – Abraão
Tel: (24) 3361-5314
Resp. Daise Luci Martins de Oliveira/Evandro
Início de Operação: 1992
Nº de barracas: 30
Site: www.tocadoguaiamum.ilhagrande.com
E-mail: (não tem)

Campings não legalizados
Alfa Camping
Rua do Campo,
Responsável: Jorge Correa F. da Silva
Tel: (24) 9946-7680
Início de operação: fev/2004
N° de barracas: 50
Camping Buraco da Velha
Rua:
Tel.:
Responsável:
Início de Operação:
Nº Barracas:
Camping Cantinho da Ilha
Rua Getúlio Vargas, 155
Tel.: (24) 3361-5358
Responsável: Robson Carlos Pires
Início de Operação:
Nº Barracas: 70
Camping Cerca Viva
Rua Getúlio Vargas, 351 – Abraão
Tel.: (21) 551-2336
Responsável: Miriam Nishiko
Início de Operação:
Nº Barracas:
Camping do Lúcio
Rua: Getulio Vargas, 206
Tel: (24) 3361-5775
Responsável: Lúcio R. Lopes dos Santos/Rosaura Maria Rodrigues dos Santos
Início de Operação: 1999
Nº Barracas: 45 - Abraão
E-mail: luciorica@ig.com.br
Camping Madame Satã
Rua: Getúlio Vargas, 354 - Abraão
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Responsável: Jéferson ou Pedro Henrique Vieira
Início de operação: 05/12/2003
Nº de barracas: 100
Site: www.ilhagrande.com
Camping Pirata’s
Rua Amâncio Felício de Souza, 47 - Abraão
Tel.: (24) 3361-5285 – (21) 9638-8056
Responsável: Lucinéia Araújo Francisco/Andréia
Início de Operação:
Nº Barracas: 25
Site: www.ilhagrande.com.br
Camping do Renato
Rua: Getúlio Vargas, 17
Tel.: (24) 3361-5840
Início de Operação: 1980
Responsável: Renato Pires
Nº Barracas: 150
Camping Raio de Sol
Rua: Amâncio Felício de Souza, snº - Vila do Abrão
Tel:( 24) 3361-5744 – (21) 2254-7330
Início de Operação: fev/2002
Responsável: Adilson ou Elaine
Nº Barracas: 45
Camping Santana’s
Rua: Santana, Vila do Abraão
Tel: (24) 3361-5287/ 9272-6654/ 9974-8756
Início de Operação: 2000
Responsável: Jorge Eduardo/Dalban/Euseli
Nº Barracas:
Camping Sombra dos Coqueirais
Rua da Praia, s/nº - Abraão
Tel.: (24) 3361-5152 – (24) 9991-7018/ 9915-1760
Responsável: Saulo / Andréa
Início de Operação: 96
N° Barracas:
Camping Tia Marta
Rua Amâncio Felício de Souza, s/nº - Abraão
Tel.: (24) 3361-5092
Responsável:
Início de Operação:
Nº Barracas:
Camping do Xavier
Rua da Praia, 04 – Abraão
Tel.:
Responsável:
Início de Operação:
Nº Barracas: 60
Camping 120
Tel(24) 3361-5251
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DOIS RIOS
Campus da UERJ. Não há pousadas. Alojamento do CEADS-Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento
Sustentável destinado apenas para professores, pesquisadores e alunos.

ÁREA-PILOTO 2
PROVETÁ + AVENTUREIRO + PARNAIOCA
PROVETÁ

Pousada não legalizada
Pousada Toca dos Meros
Praia de Provetá 35
Tel.: (24) 3370-2222 (Provetá – André/ Gleise –( comunitário) / (21) 2763-2344
Responsável: Áurea Telles, André Telles ou Gleise Telles
Início de Operação: Dez/98
Nº Uhs: 05 - Nº Leitos: 18
Obs. apenas 2 quartos de casal
* Para comparação, considere-se a lista de pousadas fornecida por Gleise, dona de pousada em
julho de 2004:
Hotel da Igreja Assembléia de Deus – utilizado para hóspedes/atividades da Igreja
Toca dos Meros (pousada + camping) – D. Áurea e Gleise
Tamburutaca – Dito
Pousada da Fantasia – João Maia
Pousada do Wilson

AVENTUREIRO

Campings não legalizados
Camping do Ferreira – Tel: (24) 8803-4768
Camping do Luis
Camping da Neneca
Camping do Ita
Camping do Aranha
* Área da Reserva Biológica da Praia do Sul e do Parque Estadual Marinho do Aventureiro,
regidos pela FEEMA. A “Casa da FEEMA” se destina à hospedagem de administradores da
reserva, agentes ambientais e pesquisadores. Não há pousadas. Pelas nossas observações in
loco em ocasiões de feriadão, em princípio, todos os quintais disponíveis podem ser alugados
pelos respectivos donos para camping.

PARNAIOCA
* Apenas uma família habita o lugar – geração dos pais, Seu João e D. Zaira, e geração da filha Janete com seu
marido - e mantém um sistema de dois campings conjuntos e mais duas suítes na casa de Janete.
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ÁREA-PILOTO 3
ARAÇATIBA + LONGA
ARAÇATIBA

Pousada legalizada
Pousada Refúgio do Capitão
Praia Grande de Araçatiba
Tel.: (19) 3272-0185 / 3273-2369/ 3273-5542/11 9263-2637
Responsáveis: Margareth Aparecida Lopes Rodrigues ou Ademar
Início de Operação: 94
Nº Uhs:
- Nº Leitos:
Site: www.ilhagrande.com.br
E-mail: capitaodailha@uol.com.br

Pousadas não legalizadas
Pousada Alpinista
Praia Grande de Araçatiba
Tel: (19) 9710-0816
Responsável: Lígia
Início de Operação:
Nº Uhs: 5 - Nº Leitos: 30
Pousada do Bill
Praia Grande de Araçatiba
Tel/fax:
Responsável: Rita ou Sérgio
Início de Operação:
Nº Uhs: - Nº Leitos:
Site: www.pousadadobill.com.br
E-mail: surc@uol.com.br
Pousada Canto da Ilha
Praia Grande de Araçatiba
Tel.: (24) 3365-2546/ 9991-7961
Responsável: Beatriz Horokoski Barrozo
Início de Operação: Jan/94
Nº Uhs: 05 – Nº Leitos: 20

Endereço para correspondência:
Travessa Francisco Pereira Rocha, 37
Centro
23900-000 – Angra dos Reis

Pousada Cantinho de Ará
Praia Grande de Araçatiba
Tel.: (24) 3365-1184/ 9258-2643
Responsável: Clóvis Lopes Misse
Início de Operação: 1992
Nº Uhs: 06 – Nº Leitos: 12

Endereço para correspondência:
Rua Coronel Carvalho, 139 - Centro
23900-000 – Angra dos Reis

Pousada Canto do Mar
Praia Grande de Araçatiba
Tel.:
Responsável:
Início de Operação:
Nº Uhs: – Nº Leitos
Pousada Cruzoé
Praia Grande de Araçatiba
Tel.: (24) 9902-7900 – 9263-8836
Responsável: Robson - Viviane
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Nº Uhs: 04 – Nº Leitos:12
E-mail: pousadacruzoe@ig.com.br
Pousada do Gabriel
Praia Grande de Araçatiba
Tel.: (24) 9991-4520 / 9272-2239
Responsável: Gabriel / Leonardo
Início de Operação: 1997
Nº Uhs: 06 – Nº Leitos: 18
Pousada Tony Montana
Praia Grande de Araçatiba
Tel.: (24) 9991-2219 – (24) 9218-7000 – 9992-4710
Responsável: Tony
Início de Operação: 1996
Nº Uhs: 04 – Nº Leitos: 16
Email: tony.montanha@uol.com.br
Pousada Lagamar
Praia Grande de Araçatiba
Tel: (15) 232-8875
Responsável: Diego
Início de Operação:
Nº Uhs :08 - Nº leitos:30
Email : pousadalagamar@bol.com.br
Pousada Tropical
Endereço para correspondência:
Praia Grande de Araçatiba Estrada Angra Getulândia, 2341
Tel.: (24) 3365-4950/ (24) 9252- 3566 / 9251- 2166 Morro da Glória II
Responsável: Andréia / Bosco
23900-000 – Angra dos Reis
Início de Operação:95
Nº Uhs: 08 - Nº Leitos:24
*Para comparação, considere-se a lista de pousadas fornecida por Nice, dona de camping, à
equipe de “Capacidade de Carga” em agosto de 2004:
Alpinista
Tropical
Capitão
Cantinho de Ará
Pousada da Praia
Pousada do Tony
Recanto da Ilha
Pousada Celeste
Pousada da Ponte
Mar de Araçatiba
Gabriel
Gêmeos
Cruzoé
Popaye

LONGA
* Não há pousadas nem campings. Eventualmente, moradores alugam as suas casas para veraneio e também
permitem que turistas armem barracas nos seus quintais.
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APÊNDICE VII
ATORES / SEGMENTOS SOCIAIS DE DESTAQUE NA ILHA GRANDE E NAS
ÁREAS-PILOTO
ILHA GRANDE EM GERAL
Poder público e entidades de controle ambiental/policial
Prefeitura Municipal de Angra dos Reis
Câmara Municipal de Angra dos Reis
IEF - Instituto Estadual de Florestas
FEEMA - Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente
IBAMA - Instituto Brasileiro de Recursos Naturais Renováveis e Meio Ambiente
DPO - Polícia Militar
Batalhão Florestal
Corpo de Bombeiros
Capitania dos Portos
Entidades ambientalistas
Brigada Mirim Ecológica da Ilha Grande (Sede no Abraão)
CODIG - Comitê de Defesa da Ilha Grande (Sede no Abraão)
Sapê - Sociedade Angrense de Proteção Ecológica (Sede em Angra dos Reis)
Centro de Referência das Águas da Ilha Grande/CREA
Universidades que desenvolvem projetos na Ilha
UERJ – Campus Ilha Grande
UFRJ
UFRuralRJ
UNESP
Serviços
Barcas S.A.
Jornal O Eco
Sites
www.ilhagrande.com
www.ilhagrande.com.br
Empresas de repercussão na região
Eletronuclear
Petrobrás
Grandes proprietários na Ilha
ÁREA-PILOTO 1
ABRAÃO + DOIS RIOS
ABRAÃO
Associações
AMAIG - Associação de Moradores e Amigos da Ilha Grande (Pres. - Paulinho Tentado; Vice Ademir; nova eleição se aproxima)
ABIG - Associação de Barqueiros da Ilha Grande
AMHIG - Associação dos Meios de Hospedagem da Ilha Grande (*ver lista anexa)
Associação dos Monitores de Trilhas
Associação dos Artesãos da Feirinha
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SVA - Sociedade dos Veteranos do Abraão (ref. a policiais e futebol)
Escolas
E.M. Brigadeiro Nóbrega – 1º. Grau, 1º. e 2º. Segs.
E. E. Brigadeiro Nóbrega –2º. Grau
Grupos sem entidade representativa
Comerciantes (restaurantes, bares, mercearias etc)
Agentes de passeios (de barco e trilha) e de aluguel de casas
Carreteiros
Grupos religiosos
Igreja Católica
Assembléia de Deus - filiação Sul Fluminense
Assembléia de Deus - filiação Provetá
Igreja Batista
Igreja Congregacional (Pedrinho do Bicão)
Igreja Evangélica “do Edílson 1”
Dissidência da anterior
Igreja Messiânica
Casa de Thiago (kardecistas)
Órgãos públicos e de controle ambiental/policial
(que têm suas sedes e presença mais forte no Abraão em razão da condição central da vila)
Administrador da Vila (designado pela PMAR)
Posto de Saúde (PMAR)
“Pessoal do saneamento” e “do lixo”(PMAR)
Diretor do Parque/IEF – responsável pela administração do Parque Estadual da Ilha Grande, contíguo
à vila
Batalhão Florestal
DPO

DOIS RIOS
Associações
Associação de Moradores da Vila Dois Rios
(Pres. - Nunes; Vice - Barrinho)
UERJ – Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Campus Ilha Grande
CEADS- Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável
Escola
E. E. Padre Júlio Maria (Dois Rios) – 1º. Seg.
Grupos sem entidade representativa e outros
Ex-funcionários do presídio/policiais
“Clube da Perua”
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Igreja Católica
Evangélicos (sem templo)

ÁREA-PILOTO 2
PROVETÁ + AVENTUREIRO + PARNAIOCA
PROVETÁ
Associações
Associação de Moradores de Proveta (Pres. - Manoelzinho; Vice - Timótheo)
Igreja da Assembléia de Deus
(A Vila de Provetá é considerada como uma “vila evangélica”)
Escolas
C. E. Pedro Soares – 1º. Grau 2º. Seg. e 2º. Grau
E.M. Pedro Soares – 1º. Grau, 1º. Seg.
Grupos sem entidade representativa
Donos de pousada (ver lista do apêndice V)
Comerciantes (restaurantes, mercearias, etc)
Grupos religiosos
Assembléia de Deus – igreja principal
Assembléia de Deus – igreja da “Sapinhatuba”
AVENTUREIRO
Associações
Associação de Moradores do Aventureiro (Pres - Robertinho)
FEEMA-Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (responsável pela gerência das duas unidades de
conservação no lugar)
Escola
E.M. Osório Manoel Correa – 1º. Grau, 1º. Seg.
Grupos sem entidade representativa
Comerciantes (restaurantes, bares etc)
Donos de quintais que alugam para camping
Grupos religiosos
/
Igreja Católica
Evangélicos (residuais, sem templo)
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PARNAIOCA
Uma família apenas habita o lugar – geração dos pais, Seu João Bulé e D. Zaira, e geração da filha Janete com seu
marido – mantendo um sistema de dois campings conjuntos e mais duas suítes na casa de Janete.

ÁREA-PILOTO 3
ARAÇATIBA + LONGA

ARAÇATIBA
Associações
Associação de Moradores de Araçatiba (Pres. - Márcio; a renovar, em processo de eleição)
Escolas

E.M. Gal. Silvestre Travassos – 1º. Grau, 1º. Seg.

Grupos sem entidade representativa
Donos de pousadas e campings (ver lista anexa)
Comerciantes (restaurantes, bares, mercearias, etc)
Agentes de passeios aluguel de casas
Grupos religiosos
Igreja Católica
Igreja da Assembléia de Deus – filial de Provetá

LONGA
Associações
Associação de Moradores da Praia da Longa (Pres. - Maria Inês)
Associação dos Maricultores da Praia da Longa
Escolas
E.M. Thomaz H. Mac-Cormick – 1º. Seg.
Grupos sem entidade representativa
Comerciantes (bares, mercearias, etc)
Grupos religiosos
Igreja Católica
Igreja Evangélica
Estaleiro do Seu Tenório
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