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Resumo 
O ecoturismo se apresenta como uma vertente do turismo e tem como principal 
característica a integração homem e natureza, a qual visa à conservação do meio 
buscando a sustentabilidade com responsabilidade social. O trabalho sugere a implantação 
de uma área de camping no sitio ecológico Scandolo situado no município de Cambará - 
PR este como atividade principal o turismo de lazer, recreação e educação ambiental.. A 
proposta vem a agregar valor a estrutura física, buscando assim ampliar o tempo de 
permanência dos turistas e adaptar-se as freqüentes mudanças do mercado buscando 
maior rentabilidade. A hospedagem alternativa vem crescendo no Brasil, tendo a prática do 
campismo como forma econômica para aqueles que não se preocupam com o alto conforto 
e prezam a liberdade de locomoção em ambientes contemplativos naturais. Para a 
realização deste trabalho foram utilizadas pesquisas bibliográficas, orientações de 
professores e visitas ao local. Baseado nas pesquisas de fundamentação teórica, conclui-
se que o trabalho pode vir a tornar-se um projeto de caráter viável a ser implantado no sitio 
ecológico Scandolo.    
 
Palavra chave: Ecoturismo, Hospedagem alternativa e Camping. 
 
 

ABSTRACT 
 
The ecotourism presents itself as an aspect of tourism that has as main feature the 
integration man and nature which seeks to conserve the environment seeking sustainability 
with social responsibility. The work suggests the deployment of an area of camping in ecosite 
Scandolo located in the municipality of Cambará-PR which is the main activity of leisure 
tourism, recreation and environmental education and is located in a more green area of the 
municipality. The proposal to add values to physical structure looking well extend the length 
of stay of tourists and adapt to the frequent changes of the market looking for greater 
profitability. The hosting alternative is growing in Brazil and the practice of camping and 
economical way for those who do not worry about the high comfort and value the freedom of 
locomotion in contemplativos natural environments. For this work were used in bibliographic 
searches Colleges Integrated Ourinhos, guidelines for teachers and on-site visits. Based on 
the research of theoretical foundation, concluded that the work might become a viable project 
of character to be implanted in the ecosite Scandolo.  
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INTRODUÇÃO 

 

A diversidade brasileira de fauna e flora torna cenário cada vez mais conhecido pelo 

setor de atividades turísticas, que vem se desenvolvendo através de agências de 

turismo e empreendimentos que adotam o meio ambiente como forma 

economicamente rentável.  

O sítio ecológico Scandolo, localizado no município de Cambará – PR a beira 

da rodovia BR 369 no km 24, abriga uma das áreas mais verdes do município, 

tendo como rotina de atividades o lazer, a recreação e educação ambiental, 

voltadas para a prática do ecoturismo. Sua ampla estrutura é constituída de 

piscinas, campo de futebol, tirolesa, biribol e escorregador. Este trabalho sugere à 

implantação de uma área de camping no local, através de alterações em parte da 

estrutura física, ampliando o tempo de permanência dos turistas na propriedade. A 

proposta é adaptar o local as freqüentes mudanças de mercado em busca de maior 

rentabilidade, tornando - o um ponto de referência do segmento a ser implantado, 

baseando-se nos princípios da atividade ecoturística. 

Para implantação do ecoturismo em ambientes naturais, devem-se adotar os 

estudos do impacto ambiental (EIA), os quais se constituem de um conjunto de 

atividades técnicas e científicas entre as quais se inclui o diagnóstico ambiental a 

fim de medir e prevenir os impactos possivelmente causados, tais como a 

degradação da fauna, flora, solo e água, uma vez que a atividade de campismo é 

praticada em meio natural, onde o turista fica diretamente em contato com as 

mesmas. (TAVARES JR (1997) apud DIAS,2003:80). 

 

METODOLOGIA 
 

O trabalho para implantação de uma área de camping no sitio ecológico 

Scandolo, foi desenvolvida através de pesquisas bibliográficas nas Faculdades 

Integradas de Ourinhos durante o período de aula com orientação de professores, 

buscas a internet para esclarecimentos de definições e comparações em caráter de 

pesquisa, visita ao local onde foram tiradas fotos e informações com o proprietário 

que esclareceu e forneceu dados sobre o empreendimento e o local a ser 

implantado o projeto. 
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DESENVOLVIMENTO 
 

O ecoturismo acontece no meio natural, utilizando de forma sustentável o 

patrimônio cultural e natural, incentivando sua conservação e preservação através 

de projetos paralelos a atividade, onde a educação ambiental vem como elo 

fundamental para a sua realização. No Brasil, a prática da atividade, acontece em 

diferentes regiões devido a grande diversidade de atrativos, que incentivam a 

variedade de esportes ou contemplação da natureza. 

A prática da atividade1 tem como apoio diversas leis ambientais que regem 

garantindo a sustentabilidade de ações em meio à natureza. Leis as quais prevêem 

a proteção do patrimônio natural do país.  A exemplo pode - se citar  a LEI N° 

6.513, de 20 de dezembro de 1977. que considera de interesse turístico as Áreas 

Especiais e os Locais instituídos na forma da presente Lei, assim como os bens de 

valor cultural e natural, protegidos por legislação específica. 

Como base para a legalização do ecoturismo, cita-se também a criação de 

um grupo formado por diversos ministérios, tais como da indústria, comércio, 

turismo, tendo como parte da integração representante do IBAMA e da 

EMBRATUR, o qual, o objetivo era de desenvolver um programa e uma política 

nacional do ecoturismo. O grupo definiu o ecoturismo nos mesmos princípios de 

conservação e preservação como já citadas, e a busca de uma consciência 

ambientalista promovendo o bem estar da população envolvida na atividade. 

(MICT/MMA (1994) apud DIAS,2003:123). CORIOLANO (2002:51, apud DIAS, 

2003:105), diz que o ecoturismo reaparece como forma de atividade econômica no 

mundo moderno,e a define como ação que pode degradar mas que por outro lado 

insere a educação ambiental a partir do modo como é implantada tendo como 

principio um compromisso com o meio e uma responsabilidade social. 

Diversos autores definem o atividade do ecoturismo ressaltando os cuidados 

quanto aos impactos naturais e sociais. Para Dias (2003:107) a atividade se baseia 

primeiramente no turismo sustentável (...) o qual não compromete a conservação 

dos recursos naturais aos quais se sustenta (...), e a relata como uma viagem 

consciente praticada por pequenos grupos que buscam entender o ecossistema e 

conservar o meio ambiente mantendo o bem estar da comunidade local. 

                                                 
1  a qual dispõe sobre a criação de Áreas Especiais e de Locais de interesse Turístico; Sobre o inventário 
com finalidades turísticas dos bens de valor cultural e natural; artigo 1º ; inciso V ,VI , VIII 
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Apesar de o turismo hoje ser considerado uma indústria limpa, é preciso 

resaltar a importância de uma educação ambiental em paralelo ao desenvolvimento 

da atividade, evitando assim os impactos ambientais, ja que, a pratica ecoturistica 

esta ligada diretamente ao meio natural. Para Souza (2000:59) a atividade implica 

em um trabalho o qual faça dos recursos naturais um beneficio para a população 

local e futura atraves de conjuntos de atividades que ensinem o homem a utilizar o 

meio de maneira racional  num processo permanente. 

 A relação entre o meio ambiente e o turismo , são hoje, muito evidentes 

criando essa necessidade de concientização do público local e dos turistas. É 

essencial destacar que no turismo, grande partes das atividades acontecem nesse 

meio, portanto é indispensavel criar um planejamento ambiental junto ao 

desenvolvimento da atividade. A proteção  e melhorias do meio ambiente estão 

entre condições fundamentais para um desenvolvimento de harmonia, além de que 

um desenvolvimento racional contribui para sua proteção e melhoria da qualidade de 

vida dos envolvidos. 

Além da contemplação do meio ambiente, as hospedagens alternativas 

tornam-se freqüentes entre os praticantes da atividade ecoturísticas. Os 

acampamentos – campings -  vêem crescendo tornando um meio rentável e uma 

solução para hospedagens em meio natural evitando assim, sua degradação. O 

termo camping muito utilizado pelos turistas alternativos, se baseia na idéia de se 

acomodar em barracas em locais com pouca ou nenhuma infra-estrutura. Segundo 

pesquisas bibliográficas a atividade do camping surgiu na antiguidade quando 

militares se agrupavam em tendas de tecidos e peles de animais. 

Hoje, existem basicamente dois tipos de campings, os selvagens praticados 

em meio a matas fechadas ou aos pés de montanhas, e os campings comercias 

realizado em locais próprios, geralmente gramado e com infra-estrutura básica como 

água, fonte de energia, sanitários separados como masculinos e femininos - 

estacionamentos , lanchonetes ou restaurantes. Diversos autores descrevem o 

termo camping de formas parecidas tendo como base a liberdade de locomoção e 

acomodação em lugares comtemplativos e naturais. OLIVEIRA (2000:126) considera 

camping um estabelecimento comercial, o qual dispoe de pequenos espaços para a 

instalação de barracas ou acomodação para trailers, oferecendo infraestrutura de 

higiene, alimentação e energia. Já SOUZA (2000: 36),o define com a mesma base 

porém de uma forma mais completa o qual tenha  instalação de equipamentos e 
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serviços, como recepção e montagem dos móveis e acessórios destinados a 

atividade.  

O trabalho sugere para o sítio ecológico Scandolo, uma hospedagem 

alternativa baseada na prática do camping comercial, uma vez que , será 

implantado dentro de uma propriedade, a qual possui as estruturas necessárias 

para a realização de tal atividade. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com base em estudos e pesquisas sobre ecoturismo e meio de hospedagem 

alternativo juntamente com visitas ao local conclui-se que este trabalho bibliográfico 

aliado a um estudo de viabilidade pode torna-se um projeto a ser implantado no 

sítio ecológico Scandolo, agregando valores a estrutura e reconhecimento regional. 

Toda a formatação para a implantação do mesmo deve ser estruturado de 

forma racional e acima de tudo respeitando os princípios ambientais propostos. 
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FOTOS DO LOCAL. 
 

  
Foto1: possível área de implantação do camping.           Foto2: vista frontal da possível área do camping. 
Fonte: autores                                                                      Fonte: scandolo  
 
 

  
Foto 3: vista contemplativa 1.                                              foto 4: vista contemplativa 2. 
Fonte: autores                                                                        fonte: autores 
 
 

  

Foto 5: área para lazer.                                                         Foto 6: área para lazer 2. 
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