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Resumo 76

O que influencia a distribuição espacial de turistas em uma Unidade de
Conservação?
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O ecoturismo é uma das atividades de lazer que mais cresce no mundo. Apesar de prezar
pela  utilização  do  patrimônio  natural  e  cultural  de  forma  sustentável  e  incentivar  a
conservação,  o  ecoturismo é  responsável  por  impactos  negativos  ao  meio  ambiente.
Geralmente  estes  impactos  ocorrem  em  longo  prazo  e  originam-se  do  crescimento
desequilibrado  das  atividades  ecoturísticas,  podendo  danificar  os  recursos  naturais  e
tornar  desagradável  a  experiência  do  visitante.  O  objetivo  do  estudo  foi  identificar
variáveis que influenciam a distribuição (ocupação) e a detecção de turistas na Reserva
Particular  do  Patrimônio  Natural  Santuário  do  Caraça  (RPPNSC),  Minas  Gerais.  No
período de agosto de 2012 a outubro de 2014, foram aleatorizados 39 sítios amostrais na
RPPNSC equidistantes por pelo menos 2 km. Em cada sítio foi instalada uma armadilha
fotográfica, a qual  permaneceu funcionando por 24 horas ao longo de 90 dias com o
objetivo  de  detectar  turistas.  Avaliamos  a  influência  de  cinco  variáveis  sobre  as
probabilidades de ocupação e detecção dos turistas nos sítios amostrados na RPPNSC.
As variáveis avaliadas foram: acesso as trilhas (fechado/com guia/livre), estação do ano
(seca/ chuvosa), presença de corpos d’água, distância do início da trilha ao sítio amostral
e período de recesso (fim de semana e/ou feriado) vs. dias úteis.  Para a análise dos
dados utilizamos a abordagem de seleção de modelos, onde apenas um modelo obteve
um  forte  suporte  (w+=0,99).  Os  turistas  ocuparam  77%  dos  sítios  amostrados,  mas
nenhuma variável influenciou a probabilidade de ocupação dos turistas. Contrariamente,
apenas  a  variável  distância  do  início  da  trilha  ao  sítio  amostral,  não  influenciou  a
probabilidade  de  detectar  turistas.  Os  turistas  foram  mais  detectados  nas  trilhas  de
acesso livre,  possivelmente por não terem que pagar pelo serviço de guia e tornar a
viagem mais barata. A detecção foi maior nas trilhas com corpos d’água, onde é possível
o  uso  dos poços e  cachoeiras  para  fins  recreativos.  Os  turistas  também foram mais
detectados durante  a estação seca,  quando o acesso às  atratividades é mais fácil  e
nenhuma trilha livre se encontra fechada. Por fim, a probabilidade de detecção de turistas
foi  maior durante os recessos, quando a grande maioria das pessoas está de folga e
podem visitar a RPPNSC. Sabe-se que a presença de turistas nas trilhas pode afetar
diretamente e indiretamente a fauna local. A grande movimentação e barulho de turistas
podem  afugentar  a  fauna  ou  até  mesmo  induzir  modificações  comportamentais  (ex:
mudanças no padrão de atividade). Adicionalmente, a presença de turistas pode gerar
degradação da vegetação local, erosão das trilhas e poluição (ex: lixo). Portanto, saber
quais áreas mais visitadas pelos turistas é importante na elaboração de estratégias de
manejo e de turismo sustentável não somente na RRPPNSC, mas nas demais reservas
brasileiras. Ressaltamos também a importância de trabalhos futuros que explorem o efeito
dos turistas sobre a fauna e os atrativos (ex. cachoeiras, rios) de modo a maximizar a
preservação da fauna e flora local e possibilitar ecoturismo verdadeiramente sustentável.
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