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Os índios Xacriabá dão o nome de “peruaçu” às grandes 
cavidades rochosas esculpidas pela ação do tempo e que formam 
um complexo geológico, espeleológico e um dos mais ricos 
acervos de registros pré-históricos do Brasil. As cavernas do 
Peruaçu, como hoje são conhecidas, ficam nas proximidades dos 
municípios de Itacarambi, Januária e São João das Missões, no 
vale do rio Peruaçu, norte de Minas Gerais.

São 180 cavernas catalogadas, sítios arqueológicos com 
pinturas rupestres datadas de até 9 mil anos, nos limiares 
do Paleolítico. Além do povo indígena Xacriabá1 – que ali já 
estava bem antes da chegada dos bandeirantes –, a região 
do Peruaçu é habitada ainda por comunidades tradicio-
nais e populações rurais e urbanas.

Geograficamente, essa complexa teia de sociobiodiversi-
dade coexiste com o Parque Nacional Cavernas do Peru-
açu, unidade de conservação de proteção integral criada 
em 1999 pelo governo federal e que ganhou impulso para 
sua implementação a partir de um acordo entre o Ministé-
rio Público Federal e a Fiat Automóveis do Brasil.

Com cerca de 56 mil hectares, o parque conserva, além do pa-
trimônio cultural, um conjunto único de ecossistemas com ca-
racterísticas dos biomas Caatinga e Cerrado e da Mata Seca2.

É nesse contexto que se insere o trabalho desenvolvido na 
região pelo Instituto EKOS Brasil3, uma organização brasi-
leira criada em 2001 pelo geólogo suíço-brasileiro Ernesto 
Moeri, e que se dedica à conservação da biodiversidade e 
à promoção da sustentabilidade.

1 https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Xakriab%C3%A1

2 Vegetação florestal sem associação com cursos d’água e que apresenta queda das folhas no período seco do ano devido ao tipo de solo e à composição 

de espécies, conforme descrito em: RIBEIRO, J. F., WALTER, B. M. T. 1998. Fitofisionomias do bioma Cerrado. p. 89-166. In: SANO, S. M., ALMEIDA, S. P. de. 

(ed.) Cerrado: ambiente e flora. Embrapa-CPAC : Planaltina. xii + 556p.

3 https://ekosbrasil.org/quem-somos/

O instituto concentra seus esforços para fornecer soluções 
inovadoras e economicamente viáveis   às empresas priva-
das e apoiá-las em seu esforço e obrigação de cumprir as 
exigências legais apontadas pelas autoridades ambientais.

O EKOS atua em três eixos:

1. Conservação da biodiversidade tropical;
2. Remediação ambiental de solos e águas subterrâne-
as contaminadas;

3. Investimento de impacto em desenvolvimento socio-
ambiental e atividades econômicas de baixo carbono.

O EKOS tem longa trajetória de atuação no Peruaçu, mas 
foi em 2017 que a entidade assinou um acordo mútuo de 
cooperação com o Instituto Chico Mendes de Conserva-
ção da Biodiversidade (ICMBio) – gestor da unidade – em 
atendimento à chamada de um edital para apoiar e de-
senvolver atividades de gestão e uso público no parque.

Os desdobramentos, implicações e perspectivas dessa ex-
periência ainda em desenvolvimento pelo Instituto EKOS 
na região do Peruaçu são o foco deste documento.
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Para concretizar as ações foi preciso criar e implementar 
o Fundo Peruaçu4, que arrecada contribuições financeiras 
de empresas, organizações governamentais e não gover-
namentais nacionais e internacionais e pessoas físicas e as 
direciona aos projetos e atividades demandadas pelo Pla-
no de Trabalho. Os recursos captados pelo Instituto EKOS 
são integralmente repassados ao ICMBio na forma de 
produtos, materiais e projetos. Não há repasse de dinheiro 
entre as instituições.

Os recursos têm sido aplicados no apoio à gestão do uso 
público do parque, pesquisas científicas, recuperação de 
nascentes e projetos socioambientais no entorno da uni-
dade de conservação (UC).

4 https://ekosbrasil.org/fundo-peruacu/

Uma Comissão de Monitoramento e Avaliação formada 
por servidores do ICMBio e representantes do Conselho 
Gestor do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu acom-
panha o desenvolvimento dos projetos no âmbito do acor-
do de cooperação, o que garante total transparência na 
aplicação dos recursos.

Os valores ajudaram a criar a nova trilha Arco de André – 
um percurso de oito quilômetros que podem ser percorridos 
ao longo de sete horas de visitação. O caminho conduz os 
turistas a mirantes de rara beleza e propicia o contato dire-
to com o rio Peruaçu, com o carste e matas primárias com 
baixa intervenção humana. A trilha é desafiadora, pois, pre-
meditadamente, foi projetada com pouca infraestrutura de 
modo a oferecer obstáculos aos visitantes mais audaciosos. 
A trilha foi estruturada por técnicos do ICMBio, brigadistas, 
voluntários e condutores ambientais.

Os recursos captados pelo EKOS junto à iniciativa pri-
vada também permitiram apoiar a criação de uma casa 
de vegetação com espécies de plantas nativas para 
reflorestamento – a Casa de Vegetação (Leia quadro 
abaixo) –, além de financiar pequenos projetos da co-
munidade local e produzir materiais de divulgação do 
parque para os visitantes.

ATÉ 2018, O EKOS JÁ HAVIA 
INVESTIDO R$ 450 MIL VINDOS 
DE RECURSOS PRÓPRIOS E 
DOAÇÕES DE EMPRESAS PRIVADAS 
E DA VENDA DE MATERIAIS DE 
DIVULGAÇÃO PRODUZIDOS  
PELO INSTITUTO. 

UM CAMINHO  
PARA AS ÁREAS PROTEGIDAS

No início de 2017, ao atender a uma chamada pública, o Instituto 
EKOS Brasil firmou um Acordo de Cooperação (AC) com o 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
(ICMBio) para se tornar parceiro na gestão do Parque 
Nacional Cavernas do Peruaçu (PNCP) por meio de ações de 
apoio na execução do Programa de Uso Público do parque, 
previsto no Plano de Manejo da unidade, e atividades de gestão 
socioambiental, conforme detalhado no Plano de Trabalho, parte 
integrante do acordo.

Doações viabilizadas pelo 

Instituto EKOS Brasil no período de 2017 a 

2022 para os projetos apoiados no Parque 

Nacional Cavernas do Peruaçu e entorno.

Valor em R$

Doação EKOS Brasil 300.000

Doações Pessoa Física 230.000

Doações Empresas 
(Abclor, Dupont, SwissRe, Curaprox, Bachema AG)

970.000

Projetos  apoiados por CEPF e IUCN 625.000

Crowdfunding 81.000
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A Casa de Vegetação no Parque Na-
cional Cavernas do Peruaçu foi cria-
da no contexto do acordo de coope-
ração mútua entre o Instituto EKOS 
e o ICMBio para reforçar o trabalho 
de restauração e reflorestamento da 
UC. A equipe do EKOS havia identi-
ficado que as nascentes que irrigam 
o parque e parte da região estavam 
secando e que seria preciso restaurar 
e reflorestar esses locais com espécies 
nativas. A coleta de sementes para o 
viveiro é feita no interior do parque pe-
los brigadistas. O Instituto Estadual 
de Florestas (IEF) também foi inserido 
no trabalho e colabora na produção 
das mudas, assim como a prefeitura 
de São João das Missões que ajudou 
no início do processo de desenho da 
Casa de Vegetação. A Casa de Vege-
tação também teve recursos da Du-

pont, por meio do projeto Clear into 
the Future. O viveiro fica ao lado do 
centro de visitantes do parque.

Entre as mudas nativas cultivadas na 
Casa de Vegetação e que já começam 
a repovoar a região estão: Pau Fer-
ro, Pau Jeú Jequitibá, Gonçalo Alves, 
Ipê Roxo, Barriguda, Angico Branco, 
Cedro, Jatobá, Caroba Mutamba, 
Tamboril, Saboneteira, Amburana, 
Angico, Paineira Rosa, Chixá, Pereiro, 
Aroeira, Carne de Vaca, Caraíba, Ja-
melão, Peroba Café, Cajui, Pau preto, 
Ipê amarelo, Genipapo, Favelão, Ca-
pitão do mato, Mamoninha do mato, 
Canafístula, Porcada, Olho de boi, 
Lobeira, Saputá, Maracujá do Mato, 
Mama Cadela, Embaúba, Gameleira 
e Araticum-açu.

NASCENTES  
VIVAS

COOPERAÇÃO MÚTUA

Em 2018, o Instituto EKOS Brasil inseriu o parque no projeto 
piloto denominado Incubadora para a Conservação da 
Natureza, da União Internacional para a Conservação da 
Natureza (UICN). 

O objetivo da incubadora é desen-
volver e implementar soluções para 
a sustentabilidade financeira das 
áreas protegidas, como o financia-
mento para serviços de estoque de 
carbono, ecoturismo, venda de pro-
dutos relacionados à UC e seu entor-
no, entre outros modelos.

No âmbito desse projeto, os técnicos 
do instituto submeteram o conceito 
de “Cooperação Mútua” para gestão 
da UC, que foi escolhido juntamente a 
nove outras iniciativas de todo o mundo 
em busca de alternativas para alcançar 
a sustentabilidade financeira em áreas 
protegidas. Na prática, o conceito aju-
da a estabelecer um modelo sustentável 
de negócios para o território protegido.

A experiência serviu de inspiração 
para outras unidades de conserva-
ção brasileiras ao propor saídas para 
problemas básicos de implantação 
efetiva e eficaz das áreas protegidas, 
como a falta de financiamento segu-
ro e de longo prazo. A partir daí, o 
EKOS Brasil passou a buscar empre-
sas para levantar recursos de doação 
aos projetos no parque e no entorno.

Em setembro, o Fundo Peruaçu pu-
blicou o edital “Pequenos Projetos”, 
uma iniciativa de apoio a projetos 
dos atores locais. Dois desses proje-
tos foram contemplados com apor-
tes financeiros de R$5 mil.
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PERUAÇU RECEBE  
JORNALISTAS ESPECIALIZADOS

ESTRATÉGIAS  
DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS 
MARCAM O ANO DE 2019

Assim como em anos anteriores, a formulação de propostas a 
editais de projetos foi uma das principais estratégias adotadas 
pelo Instituto EKOS Brasil para captação de recursos ao Fundo 
Peruaçu em 2019. Foram cinco proposições com dois resultados 
positivos para o parque. 

Do dia 5 ao dia 7 de novembro de 
2018, o Instituto EKOS Brasil organi-
zou uma viagem de jornalistas bra-
sileiros e estrangeiros ao Parque Na-
cional Cavernas do Peruaçu e região. 
A ideia foi apresentar e discutir o pa-
pel das entidades do terceiro setor e 
das autoridades federais na gestão 
de UCs. Participaram da expedição 
jornalistas da Folha de São Paulo, O 
Estado de São Paulo, Green Circle, 
Revista Ecológico e do ICMBio. Eles 
participaram de caminhadas guiadas 
pelas trilhas com visita a monumen-
tos geológicos, espeleológicos e ar-
queológicos. Os repórteres puderam 

também estabelecer diálogos com 
ativistas ambientais, pesquisadores 
e organizações que apoiam as inicia-
tivas das UCs, como por exemplo a 
revegetacão de áreas degradadas e 
apoio à capacitação de condutores 
ambientais. A gastronomia e o contato 
direto com as populações locais tam-
bém entraram na agenda. Além dos 
jornalistas, o EKOS convidou ainda a 
arqueóloga Alenice Baeta, da equipe 
do arqueólogo e pesquisador André 
Prouss – um dos pesquisadores que 
mais conhecem os sítios arqueológicos 
do PNCP – de modo a informar sobre 
as pinturas rupestres presentes na UC.

Uma segunda proposta foi aprovada 
junto ao programa Clear into the Fu-
ture, da Dupont, e teve como base o 
projeto de recuperação da bacia do 
rio Peruaçu. O recurso permitiu ava-
liar o estado das nascentes localiza-
das no parque ou que abastecem o 
entorno da UC para o plantio de mu-
das de espécies nativas, a edificação 
da Casa de Vegetação e o trabalho 
de monitoramento dos impactos da 
recuperação dessas áreas.

O Fundo Peruaçu também foi con-
templado pelo projeto piloto “Incu-
badora para a Conservação da Na-

tureza”, da União Internacional para 
a Conservação da Natureza (UICN).

O EKOS contratou um estudo para 
analisar e propor novos modelos de 
negócios e de parcerias e criar alian-
ças ambientais público-privadas 
para aproveitar as potencialidades 
econômicas da unidade de conser-
vação. O intuito foi o de verificar a 
viabilidade econômica de diferentes 
tipos de investimentos que apoias-
sem as atividades de uso público, me-
lhorassem a experiência do visitante 
e colaborassem com a conservação 
da biodiversidade.
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EVENTO LOCAL/DATA ORGANIZADOR TÍTULO

1 III Seminário de Boas Práticas na Gestão 
das UC e I Fórum Internacional de 
Parcerias na Gestão de UC

Brasília, 
Novembro 2017

ICMBio; Ipê; USAID; BID; 
GIZ; Moore Foundation

Buscando soluções, envolvendo a sociedade privada e 
sociedade civil

Fundo Peruaçu: Acordo de cooperação à gestão do 
PNCP

2 Parques do Brasil São Paulo, 
Novembro 2017

Instituto Semeia Fundo Peruaçu. Fundo para alocação de recursos para 
o PNCP

3 IV Simpósio Brasileiro de Biologia da 
Conservação

Belo Horizonte, 
Dezembro 2017

UFMG Como parcerias entre os diversos setores da sociedade 
podem auxiliar na conservação

4 III Seminário de Áreas Protegidas das 
Bacias do PCJ

Campinas, 
Setembro 2018

Bacia do PCJ; Fundação 
Florestal; PUC Campinas

Acordo de Cooperação com o ICMBio - Fundo Peruaçu

5 Financing Protected Areas. Incubator for 
Nature Conservation - Global Meeting

Rio de Janeiro, 
Março 2019

IUCN Acordo de Cooperação com o ICMBio - Fundo Peruaçu

6 XXIX Semana Acadêmica da Veterinária 
- USP

São Paulo,  
Abril 2019

Faculdade de Medicina 
Veterinária da USP

Como parcerias entre os diversos setores da sociedade 
podem auxiliar na conservação

7 AVISTAR São Paulo,  
Maio 2019

FAPESP; Instituto Butantã; 
Instituto de Biociências 
da USP

Parcerias em unidades de conservação: casos de 
sucesso

8 III Congresso de Áreas Protegidas da 
América Latina e Caribe

Lima/Peru, 
Outubro 2019

IUCN Sustainable Finance for Brazilian Protected Areas

9 Webinar Conservação como Negócio São Paulo,  
Maio 2021

Jataí Capital e 
Conservação

Conservação Produtiva. Como gerar recursos em sua 
propriedade de forma sustentável

CASO DE SUCESSO, EXPERIÊNCIA NO 
PERUAÇU É TEMA EM FÓRUM INTERNACIONAL

NEGÓCIOS PARA A 
CONSERVAÇÃO

Um dos produtos previstos no projeto apoiado pela UICN foi a 
elaboração de modelos de negócios para o PNCP – uma das 10 
áreas protegidas em todo o mundo selecionadas para servirem 
de protótipos no desenvolvimento de negócios sustentáveis 
envolvendo esses territórios.

A experiência bem-sucedida do Instituto EKOS com o Fun-
do Peruaçu e o trabalho de cooperação na gestão do Par-
que Nacional Cavernas do Peruaçu ganha destaque em 
eventos nacionais e internacionais envolvendo academia, 
iniciativa privada e organizações do terceiro setor.

Desde 2017, o EKOS apresentou o caso do Peruaçu em 
pelo menos dez eventos. Foram simpósios, seminários, 
encontros, congressos, eventos online e apresentações 
em universidades.

O programa foi criado para identifi-
car e fomentar ideias que canalizem 
e direcionem receitas financeiras para 
áreas protegidas. Em outubro de 
2019, gestores do programa fizeram 
uma visita de campo ao Peruaçu com 
o objetivo de conhecer de perto o dia 
a dia da gestão do parque.

Importante destacar que os recursos 
financeiros angariados pelo Instituto 
EKOS Brasil por meio de editais não 
suprem os custos de implantação dos 
projetos e a execução das atividades 
em sua totalidade, sendo necessário 
o aporte de recursos próprios do ins-
tituto para manutenção da equipe 
dedicada ao projeto.
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O marco dessa iniciativa foi o projeto 
“Acelerando o Turismo Sustentável no 
Vale do Peruaçu”, do Instituto EKOS 
Brasil com o Fundo de Parceria para 
Ecossistemas Críticos (CEPF5, na sigla 
em inglês). O projeto começou em abril 
de 2020 e terminou em janeiro de 2022.

O trabalho ajudou a desenvolver, 
fortalecer e acelerar o turismo sus-
tentável na região do Vale do Rio Pe-
ruaçu (APA e PARNA Cavernas do 
Peruaçu) por meio da qualificação 
das capacidades técnicas e de ges-
tão de organizações da comunida-
de local. Foi uma forma de apoiar a 
promoção de emprego, renda, e va-
lorizar os atributos ambientais e cul-
turais e a incentivar a conservação 
da biodiversidade. A iniciativa levou 
à capacitação e ao engajamento de 

5 O CEPF é um programa conjunto da Agência Francesa para o Desenvolvimento, Conservação 

Internacional, União Europeia, Fundo para o Meio Ambiente Global (GEF, sigla em inglês), governo do 

Japão e Banco Mundial. Financia projetos para proteção de ecossistemas únicos e ameaçados – conhe-

cidos também como hotspots de biodiversidade. Em 2013, o Conselho de Doadores do CEPF selecionou 

o bioma Cerrado como um dos hotspots prioritários. Foram 8 milhões de dólares para investimentos em 

projetos de conservação no período de 2016 a 2021. O projeto “Acelerando o Turismo Sustentável no 

Vale do Peruaçu”é uma das iniciativas do fundo na região.

6 Conheça mais sobre o Mosaico em https://mosaicosvp.com.br/

agentes locais ligados ao turismo 
sustentável para recepcionar melhor 
os turistas, desenvolver seus próprios 
negócios e trocar experiências. Os 
participantes do projeto são mo-
radores dos 5 municípios que com-
põem a APA e o PNCP. Junto com 
esses treinamentos, foi intensificada 
a divulgação do Vale do Peruaçu 
como destino turístico.

A ideia é estimular e informar os turis-
tas para visitarem também as outras 
unidades de conservação regionais. 
A região do Vale do Peruaçu está 
inserida dentro do Mosaico Sertão 
Veredas-Peruaçu6, um conjunto de 
áreas protegidas à margem esquerda 
do rio São Francisco, entre as regiões 
norte e noroeste de Minas Gerais e 
parte do sudoeste da Bahia.

TURISMO SUSTENTÁVEL  
NO VALE DO PERUAÇU

O ano de 2020 foi decisivo para as ações do Instituto EKOS 
direcionadas ao ecoturismo na região do Peruaçu. 

Resultados do projeto  
“Acelerando o Turismo Sustentável no Vale do Peruaçu”

CAPACITAÇÃO

AÇÕES LOCAIS

DIVULGAÇÃO

FORTALECIMENTO

1. Edital de seleção para o Laboratório de Inovação;
2. 45 participantes no Laboratório de Inovação;
3. 27 mulheres e 8 jovens capacitados no Laboratório de Inovação;
4. 62 participantes únicos ao longo de todo o processo;
5. 36 horas de capacitação;
6. 18 palestras com especialistas em assuntos correlatos ao turismo;

7. 24 organizações locais fortalecidas;
8. 24 empreendimentos locais fortalecidos;
9. Criação e fomento de uma rede de atores locais  
para articulação do turismo sustentável na região;

10. 4 oficinas com atores locais de modo virtual e presencial;

11. Elaboração e Publicação do site:  
Turismo Sustentável no Vale do Peruaçu;

12. Criação do selo/logomarca;
13. Elaboração de material gráfico e realização  
do evento de posicionamento do destino turístico  
Vale do Peruaçu junto a operadoras do trade;

14. Apoio à indicação de dois territórios – comunidades Água Doce 
e Candeal – como TICCAS (Territórios e Áreas Conservadas por 
Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais e Locais)

15. Fortalecimento de atividades que promovem a proteção da 
APA/PARNA Cavernas do Peruaçu.
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Os impactos da pandemia de COVID-19 no setor de turismo não pouparam 
a região do Peruaçu. A paralisação de atividades turísticas reduziu a ain-
da incipiente – embora relevante – fonte de renda local no Vale do Peruaçu. 
Por isso, as atividades desenvolvidas pelo Instituto EKOS Brasil tiveram de ser 
adaptadas para incluir o apoio às comunidades locais mais vulneráveis nos 
momentos mais cruciais da pandemia. Por meio de parcerias com o Instituto 
Rosa e Sertão7, foi possível comprar insumos nas cooperativas de produtores 
locais e distribuir 233 cestas básicas na região. Foram beneficiadas 932 pes-
soas das comunidades de Quilombo Cabanos, Aparecidinha, Candeal, Água 
Doce e São Domingos.

7 https://rosaesertao.org.br/

AJUDA HUMANITÁRIA

Considerando que o turismo de na-
tureza ocorre em regiões remotas, 
muitas vezes com pouco acesso a 
infraestruturas de tecnologia e co-
municação, o grupo entendeu ser 
importante melhorar o sistema de 

comunicação existente para a visita-
ção no Parque Nacional de modo a 
garantir mais segurança aos visitan-
tes e condutores. Para isso, o EKOS 
apoiou a compra dos seguintes equi-
pamentos e ações:

O projeto com o CPEF atuou para in-
cluir outros atores locais e regionais 
que não faziam parte do grupo que co-
meçou o trabalho com o turismo sus-
tentável na região. Para fazer a aproxi-
mação, o EKOS promoveu mais de 20 
horas de palestras com mentores do 
projeto Semiárido, da Associação Bra-
sileira de Turismo de Aventura (Abeta) 
sobre Condução e guias de turistas; 
Empreendedorismo e formalidade no 
mercado de turismo; Espeleoturismo; 

Ferramentas de aplicação do marke-
ting digital; Financiamento de proje-
tos socioambientais; Hospitalidade e 
atendimento; Identificação e manejo 
de animais peçonhentos; Identificação 
de riscos; Logística de um restaurante; 
Mercado de turismo nacional; Obser-
vação de aves; Turismo de base comu-
nitária. O Instituto EKOS também es-
treitou a parceria com o Sebrae – MG 
para seguir com a assistência aos em-
preendedores locais.

1. Aquisição de 14 baterias para 
rádios móveis;

2. Aquisiçao de 4 rádios móveis;
3. Aquisiçao de 1 estação de rá-
dio fixa em base avançada para 
visitação;

4. Ampliação na comunicação 
e segurança para aproximada-
mente 10 mil visitantes;

5. Aprimoramento na prestação 
de serviço dos 60 condutores 
locais cadastrados no Parque 
Nacional Cavernas do Peruaçu;

6. Melhoria na comunicação 
e serviços externos da equipe 
do Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade 
(ICMBio).

COMUNICAÇÃO  
PARA O TURISMO

Ampliar as diversas formas de comunicação no Parque Nacional 
Cavernas do Peruaçu foi uma das necessidades que o Instituto 
EKOS Brasil logo detectou no trabalho desenvolvido na UC.
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FINANCIAMENTO COLETIVO 
CONECTA HISTÓRIAS DO 
PERUAÇU

Em 2021, o EKOS abriu-se a uma nova experiência que trouxe 
ainda mais inclusão ao trabalho no Peruaçu e deixou um legado 
de técnica e de conhecimento aos jovens de lá: o financiamento 
coletivo para o projeto “Conectando Histórias no Peruaçu”.

Após vencerem uma chamada públi-
ca promovida pelo BNDES, Sitawi8 e 
Benfeitoria9, os técnicos do instituto 
participaram de capacitações sobre 
estratégias de arrecadação de recur-
sos, divulgação e mobilização da rede 
de contatos. Em um mês de campanha, 
eles conseguiram 201 apoiadores. Para 
cada real arrecadado, o BNDES cola-
borava, dobrando o valor investido. O 
EKOS arrecadou 31,5 mil reais por meio 
do financiamento coletivo e mais 50 mil 
reais aportados via match. Ao total, fo-
ram 81 mil reais, ultrapassando em 8% 
a meta de arrecadação definida para a 
execução do projeto.

Através de recursos tecnológicos (in-
ternet e ensino a distância), o projeto 
teve como objetivo levar essas capaci-
tações (em audiovisual e aspectos téc-
nicos sobre o parque) para fortalecer 
a divulgação do parque sob o olhar 
dos jovens da região. Todo o projeto 
foi feito através da plataforma EaD 
Google Classroom, possibilitando aces-
so gratuito via desktop ou aplicativo 
para celular, bastando que o aluno 
tivesse uma conta Gmail para acesso 
aos conteúdos. Os participantes tive-

8 https://www.sitawi.net

9 https://benfeitoria.com/projeto/conectandohistorias

ram acesso a aulas e palestras sobre 
Arqueologia, Biologia, Espeleologia e 
fotografia em ambientes naturais.

E para dar sentido prático e atender 
às necessidades das comunidades 
locais para se comunicarem melhor 
com o mundo, o projeto levou ainda 
conhecimento básico em recursos au-
diovisuais para estimular o interesse 
pela criação de conteúdo e divulga-
ção turística da região através de um 
curso básico em que foi ensinado: 

fotografia básica, linguagem visual e 
edição de imagens.

Animado com os resultados, o Insti-
tuto EKOS Brasil começou articular 
junto a outras escolas do Peruaçu a 
divulgação e a aplicação do curso. 
Com isso, o conhecimento gerado no 
projeto poderá despertar nos jovens o 
sentimento de pertencimento. E isso é 
parte importante na conservação das 
riquezas naturais e culturais do par-
que e sua região.

Ana Paula Rocha de Araújo tem 33 
anos e quer se tornar Técnica em En-
fermagem. Em 2021, ela começou a 
atuar como condutora de visitantes 
no Parque Nacional Cavernas do Pe-
ruaçu depois de se capacitar em um 
curso do Senai, em Januária (MG).

O trabalho como guia tornou-se uma 
ponte para ela completar a formação 
na área da Saúde, além de ajudar na 
renda familiar. Viúva, ela mora com 
os pais na comunidade Fabião 2, no 
município de Itacarambi.

“Foi uma excelente oportunidade 
na minha vida. Eu amo a natureza, 
e o fato de me tornar condutora me 
trouxe mais conhecimentos sobre a 
região e pessoas de lugares e cultu-
ras diferentes. Cada turista é uma 
experiência nova, um mundo novo 
que conhecemos”, relata.

Atualmente, o Parque Nacional Ca-
vernas do Peruaçu tem 113 desses 
jovens credenciados como guias de 
turismo na natureza.

O segmento de turismo traz também 
oportunidades para empreendedores 
nos setores de estadia e alimentação.

Francisca Jucileide Ferreira tem 70 
anos. Em 2018, ela abriu o Restaurante 
e Pousada Fabião II de olho nos visitan-
tes do Peruaçu. Ela, o marido e o filho 
tocam o negócio. São cinco quartos 
com ar condicionado, todos com va-
randa, banheiros privativos, TV, Wi-Fi. 
Ela oferece ainda estacionamento fe-
chado, churrasqueira e piscina. O res-
taurante é exclusivo para os hóspedes. 
Ela investiu dinheiro e esperanças.

“Toda expectativa do turismo aqui na 
região é focada nas cavernas, embora 
pouco conhecidas ainda. Mas a ten-
dência é melhorar. Todos os que visitam 
o parque ficam maravilhados com o 
espetáculo natural” diz, animada com 
a perspectiva de mais visitantes nos pró-
ximos anos. “O parque é a galinha dos 
ovos de ouro do turismo local. Todos 
dependemos dele de uma certa forma”.

A atual chefe do parque nacional, 
Dayanne Ferreira dos Santos Siquei-
ra está animada. Natural da região, 
ela trabalha com gestão de áreas 
protegidas desde 2016. Atualmente, 
é responsável pela Área de Proteção 
Ambiental (APA) e o Parque Nacio-
nal Cavernas do Peruaçu. Ela enxer-
ga uma tendência de crescimento no 

turismo local, com mais estabeleci-
mentos e novas opções de trabalho e 
renda para a população. “O próximo 
passo é quantificarmos esse cresci-
mento para que possamos pensar o 
futuro da região”, projeta.

Aurélio Vilares, secretário de Turismo, 
Cultura, Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Econômico do município de 
Januária também aponta nessa dire-
ção. “Embora tenhamos vários atrati-
vos e sermos conhecidos como impor-
tante destino de turismo cultural e de 
natureza, o parque é a joia da coroa. 
O turista vem ao parque em busca 
de uma experiência mais profunda 
com a história e o meio ambiente 
únicos daqui. Esse tipo de turismo 
qualifica ainda mais o destino e cria 
capilaridades em vários segmentos 
da economia”, avalia.

“Para nós, a prioridade agora é 
encontrar a profissionalização do 
segmento, atrair mais turistas. E 
para isso, parcerias como a do Ins-
tituto EKOS Brasil com o ICMBio 
são fundamentais para construir 
o futuro que estamos planejando, 
um futuro sustentável e inclusivo 
no norte de Minas”.

TURISMO, RENDA E INCLUSÃO 
NO NORTE DE MINAS

Além de conservar a natureza para as futuras gerações, a 
existência de um parque nacional, pleno de atrativos e belezas 
naturais e preparado para a visitação pode impulsionar a 
economia regional. É o que se percebe no Peruaçu. Desde que 
começou o trabalho de implementação do Parque Nacional 
Cavernas do Peruaçu, o turismo ganha força e ajuda a abrir 
caminhos para o desenvolvimento da região. 
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O ritmo de visitação, porém, caiu 
drasticamente a partir de 2020 
devido às restrições impostas pela 
pandemia da COVID-19. Note-se 
que, nesse ano, o parque funcionou 
somente dois meses e meio – de 1 de 
janeiro a 15 de março. Nesse período, 
foram 1.242 visitantes.

Em 2021, o movimento voltou a cres-
cer, e mesmo com as viagens ain-
da restritas pelas circunstâncias da 
pandemia, o parque recebeu 4,6 mil 
turistas. Dados coletados até 17 de 
abril de 2022 indicam nova retoma-
da na visitação, com 1.340 visitantes. 
No total, o Parna do Peruaçu recebeu 
24.177 turistas desde 2018.

Com a flexibilização das regras de 
acesso a espaços públicos pós-pande-
mia, o trade turístico da região do Pe-
ruaçu volta a se animar. O secretário 
de Meio Ambiente e Turismo de São 
João das Missões, Elson da Silva Souza 
aposta no parque como um dos eixos 
para o desenvolvimento local. “É muito 
importante para nós”, disse ele.

APESAR DA PANDEMIA, 
TURISMO NO PERUAÇU 
AUMENTA

O número de visitantes no Parque Nacional Cavernas do 
Peruaçu seguiu uma escala ascendente desde que o Instituto 
EKOS começou a atuar na região. Apenas nos anos 2018 e 2019, 
o ICMBio contou 17,5 mil turistas no parque, com um aumento 
de mais de mil visitantes de um ano para o outro. 
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Cerca de 17 milhões de visitantes 
em unidades de conservação foram 
registrados em 2016, com impacto 
sobre a economia estimado até 6 
bilhões de reais anuais, correspon-
dendo a uma geração de 133 mil 
ocupações de trabalho. A presença 
de UCs responde ainda por 44% do 
valor total do ICMS ecológico dos 
municípios de treze estados brasilei-
ros. Esse valor foi estimado em R$ 
776 milhões para o ano de 2015. Os 
dados estão no estudo "Quanto vale 
o verde?"10 que trata da importância 
econômica das áreas protegidas. A 
pesquisa foi organizada pelo profes-

10 https://www.funbio.org.br/wp-content/uploads/2018/08/Quanto-vale-o-verde.pdf

sor Carlos Eduardo Young, do Insti-
tuto de Economia da UFRJ.

O trabalho aponta que os benefícios 
proporcionados por áreas de prote-
ção extrapolam os limites do território 
brasileiro. O estudo estima que so-
mente as UCs estoquem uma quan-
tidade de carbono equivalente a 4,6 
vezes o total das emissões brasileiras 
em 2016, contribuindo para conter os 
efeitos das mudanças climáticas. So-
mados, os benefícios hídricos e o valor 
do estoque de carbono das UCs, che-
ga-se a um benefício anual estimado 
em 190 bilhões de reais por ano.

ÁREAS PROTEGIDAS  
TÊM IMPACTO POSITIVO  
NA ECONOMIA

Assim como em outros lugares do mundo, o turismo em áreas 
protegidas também tem papel de destaque como elemento de 
dinamização econômica no Brasil.

17 MILHÕES DE 
VISITANTES EM 2016

6 BILHÕES DE REAIS 
ANUAIS

133 MIL OCUPAÇÕES 
DE TRABALHO
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Os paredões das cavernas são teste-
munhas de que o ser humano anda 
por ali há alguns milhares de anos. 
E o legado histórico desses humanos 
expresso em pinturas rupestres e ves-
tígios arqueológicos precisa ser hon-
rado e reconhecido, bem como toda 
a herança das sucessivas levas que 
ocupam a região até os dias de hoje.

Com a transformação de uma im-
portante parte do vale do Peruaçu 
em unidade de conservação, a exis-
tência desses povos e comunidades 
ganhou ainda mais relevância devido 
ao papel que exercem atualmente na 
conservação da área. O fato de essas 
comunidades, bem como as popula-
ções urbanas estarem presentes no 
dia a dia da região faz delas aliados 
da natureza e do patrimônio cultural 
que ali coabitam.

As comunidades que apoiam a per-
petuidade das áreas protegidas do 
Peruaçu são também as beneficia-
das diretas do parque, seja pelos 
serviços ecossistêmicos que a natu-
reza oferece ou pelas atividades eco-
nômicas impulsionadas pelo parque, 
entre elas o turismo.

E desde que iniciou as ações de apoio 
à gestão e definição dos usos públi-
cos do Parque Nacional Cavernas 
do Peruaçu, o EKOS percebeu que 
a sustentabilidade da UC e seus im-
pactos benéficos à região dependem 
também de outro segmento da socie-
dade que se dedica a apoiar a gestão 
da área protegida, criar oportunida-
des para o melhor aproveitamento da 
unidade e seu entorno.

E mais importante é que para o 
EKOS a gestão das unidades de con-
servação no Brasil é um trabalho que 
precisa ser feito em estreito laço com 
a sociedade civil. Nossa experiência 
de cooperação com os órgãos de 
governo – sobretudo o ICMBio – e as 
entidades que convergem em torno 
do parque mostra que essa união é 
não só desejável, mas perfeitamente 
possível de ser feita. Os resultados 
estão aí. E têm potencial de serem 
ainda mais promissores.

No entanto, dependemos muito dos 
aportes da iniciativa privada, que hoje 
tem ao seu dispor uma variedade de 
mecanismos e fundos que podem car-
rear recursos essenciais para proteger 

as áreas naturais. A segurança na ope-
ração desses mecanismos de mercado, 
a transparência e a eficiência com que 
temos trabalhado junto com esse seg-
mento são apenas mais um indicativo 
de que devemos seguir juntos.

Mas para que essa parceria siga na 
rota virtuosa, é preciso reforçar que 
somente a existência de políticas pú-
blicas consistentes e consequentes  
para a área socioambiental é que 
nos garantirão a continuidade do 
nosso trabalho conjunto entre gover-
nos, sociedade civil e as populações 
locais. Zelar pelo patrimônio natural 
e arqueológico do Peruaçu é tarefa 
que cabe a todos nós que trabalha-
mos para um Brasil que tenha pers-
pectivas adiante.

E as áreas protegidas podem dar a 
materialidade a essas perspectivas. 
Basta ver a contribuição desses ter-
ritórios para a conservação da bio-
diversidade, os ciclos hidrológicos, 
a regulação climática, os alimentos, 
remédios, lazer e espiritualidade que 
elas asseguram para todos, indistin-
tamente. E já que todos se benefi-
ciam, por que não seguimos juntos? 

AGORA, O FUTURO

Antes de olhar para frente e projetar novos passos em direção 
ao futuro, o Instituto EKOS Brasil busca estabelecer aqui um 
olhar que ilumina o passado de ocupação de povos indígenas 
e comunidades tradicionais na região do Parque Nacional 
Cavernas do Peruaçu. Os vestígios da evolução humana neste 
rincão da América do Sul estão por toda parte no parque e no 
seu entorno, marcando e ilustrando a história viva da região.
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