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Às catorze horas e cinco minutos do dia quinze de setembro de dois mil e vinte, através 

de videoconferência no aplicativo Zoom Cloud Meetings, deu-se início à 201ª Reunião 

do Conselho Municipal de Turismo de Nova Friburgo, sob a Presidência de Rodrigo Melo 

de Assis. Alexandre Sanglard fez uma explanação sobre o Monumento Natural 

Municipal Pedra do Cão Sentado, falando sobre as vantagens acerca da transformação 

da área do Parque em Unidade de Conservação, como a conservação ambiental em si, 

a preservação turística e a possibilidade de ranquear no ICMS verde, um repasse do 

ICMS que o Município recebe, revertido para ações no meio ambiente. Alexandre falou 

também sobre a deterioração da cabeça da Pedra do Cão Sentado, problemas advindos 

e a necessidade urgente de controle do grande número de pessoas que vêm fazendo 

escalada sem condições técnicas e sem o acompanhamento de um responsável 

habilitado, colocando em risco a integridade física das pessoas e comprometendo a 

qualidade ambiental do Parque. Alexandre finalizou falando sobre a importância de se 

criar o Monumento Natural, trazendo assim um regramento para a utilização da 

Unidade de Conservação. Claudio Tardin, Presidente do Centro Excursionista 



Friburguense, falou sobre a Pedra do Cão Sentado e os problemas acerca da 

deterioração da mesma. Claudio falou também sobre a importância de as pessoas 

trabalharem de forma correta e terem consciência do que estão fazendo. Edna falou 

sobre a necessidade de criar-se uma cartilha voltada para o Montanhismo, com 

informações e orientações aos turistas e visitantes. Alexandre Sanglard retomou a 

palavra falando sobre as várias denúncias que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

vem recebendo. Alexandre reiterou a necessidade de o turismo ser explorado de uma 

forma sustentável. Claudio Tardin pontuou sobre a necessidade de os visitantes 

receberem informações importantes a respeito dos perigos e cuidados necessários 

dentro do Parque, tanto em relação à segurança quanto em relação à preservação. 

Thiago Pinto falou um pouco sobre a urgência de um estudo de capacidade de carga 

nos atrativos de natureza. Renata Lopes, guia de turismo, pediu a palavra e falou sobre 

a questão da importância da capacitação específica para se trabalhar com turismo de 

natureza. Angélica aproveitou a oportunidade para lembrar que em Nova Friburgo 

existe uma unidade do CIETH que oferece o curso de Guia de Turismo com 

especialização em atrativos naturais. Angélica aproveitou também para convidar 

Claudio Tardin e demais membros do Centro Excursionista Friburguense, para 

participarem regularmente das reuniões do COMTUR, de forma a agregar as discussões 

acerca do assunto. Rodrigo fez um questionamento sobre os atrativos naturais da 

região de Lumiar que, em sua grande maioria, funcionam em propriedades privadas, 

perguntando se existe alguma forma de regulamentação ou regra de exploração desses 

espaços, para que os proprietários dessas áreas se conscientizem sobre a forma correta 

e sustentável de explorar esses locais. Alexandre Sanglard explicou que toda atividade 

comercial deve ser regrada por um alvará, o qual exige adequação a uma série de 

normas, incluindo o licenciamento ambiental. Alexandre ressaltou que a exploração 

dessas áreas deve ser feita de forma sustentável, garantindo a qualidade da visita e do 

meio ambiente. Complementando, sugeriu que o próprio Conselho Municipal de 

Turismo poderia provocar a Secretaria de Planejamento e Finanças, para que seja feita 

uma fiscalização nessas áreas, a fim de verificar se possuem autorização para explorar 

atividade comercial. Rodrigo complementou, referindo-se aos atrativos localizados em 

áreas particulares onde o acesso é livre e não há exploração comercial, questionando 

qual seria a melhor forma de regulamentação para preservação do atrativo. Alexandre 

Sanglard pontuou que seria interessante uma conversa com os proprietários, para 

esclarecer sobre as responsabilidades que eles possuem sobre a exploração da área, e 

para explicar que é possível ter apoio do poder público. Cristiane Passos pediu a palavra 

e falou sobre o trabalho que está sendo desenvolvido no Conselho Consultivo da APA 

Macaé de Cima, em parceria com o CEFET, cuja meta é fazer incursões de sensibilização 

nos principais pontos de acesso e promover algum tipo de capacitação e de programa 

periódico junto aos proprietários e tentar auxiliar no controle da visitação.                       



Não havendo mais assuntos a serem tratados, o Presidente Rodrigo Melo de Assis deu 

por encerrada a Reunião, às quinze horas e trinta minutos. 
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