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RESUMO

O Parque Ecológico Ermida Dom Bosco está situado no Lago Sul às margens do Lago Paranoá, neste Parque há um monumento tombado como 
patrimônio histórico-cultural de Brasília, chamado Ermida Dom Bosco. O objetivo geral desse artigo é analisar a relação da utilização do Parque 
Ecológico sob a ótica do turismo. Essa análise se divide nos seguintes objetivos específicos: a) verificar a importância do Parque Ecológico Dom 
Bosco para os frequentadores; b) verificar as potencialidades oferecidas pelo Parque Ecológico na forma de lazer e; c) analisar as condições da 
infraestrutura básica e turística. Este estudo se justifica pelo anseio pessoal em identificar os impactos ambientais ocasionados pelos 
frequentadores no Parque e também o lazer de acordo as atividades oferecidas aos usuários. Para o presente Estudo de Caso foi realizada uma 
pesquisa de campo, para a coleta de dado foram aplicados 30 questionários quantitativas e entrevista com técnico do IBRAM, Francisco Maciel 
Barboso, como resultado positivo e negativo desta pesquisa.  Parques Ecológicos tem a grandeza de trazer para a sociedade uma parte da vida 
silenciosa, calma e tranquila que, em geral, é deturpada pela correria diária. No entanto, nem sempre este espaço ambiental é conservado e 
preservado para que gerações futuras possam, também, apreciar as belezas naturais. O objeto deste estudo de caso, ora apresentado, Parque 
Ecológico Ermida Dom Bosco, está entre os diversos espaços ambientais da capital federal que exibe ótimas condições de preservação e 
conservação, bem como o monumento Ermida Dom Bosco tombado como patrimônio histórico-cultural, o qual se encontra em perfeito estado 
de conservação. Apesar da recente reforma realizada pelo governo do Distrito Federal, há ainda alguns espaços que deixaram a desejar em 
infraestrutura, como banheiros e a falta de acessibilidade para portadores de necessidades especiais. Nas entrevistas realizadas com visitantes do 
Parque ressaltou-se que muitos se queixaram da falta de alguns elementos que acreditam ser necessárias para a melhor ambientação do espaço, 
como: bebedouros, chuveiros, cadeiras com mesas de concreto, restaurantes, panfletos informativos, etc. Entretanto, há diversas placas 
explicativas, principalmente na entrada do Parque que explicitam os detalhes das proibições e permissões em suas dependências e apresentando 
o tombamento do monumento Ermida Dom Bosco. Também, observou-se que alguns visitantes não têm noção da dimensão do espaço do Parque 
e permanecem principalmente na área do anfiteatro e píer contemplando a beleza do horizonte. O Parque Ecológico Ermida Dom Bosco possui 
grande potencial para o turismo, pois apresenta algumas práticas de lazeres, sobretudo os esportes aquáticos, mas alguns entrevistados 
informaram a ausências desta modalidade de esporte e usaram de sugestão. Assim como sugeriram que o espaço seja mais arborizado, porém a 
área que consideram desarborizada é o anfiteatro a céu aberto. Investir em eventos no Parque, pois o espaço tem estrutura para shows no 
anfiteatro, esportes aquáticos no lago Paranoá, eventos de skates e muitos mais. O Parque tem capacidade para receber um grande número de 
visitantes diariamente, porém a problemática identificada a é falta de guia de turismo para indicar os locais permitidos para circulação, bem como 
para acompanhamento com os turistas em trilhas e passeios. O presente artigo procurou considerar a relação da utilização do Parque Ecológico 
sob a ótica do turismo, com o intuito de apresentar as potencialidades do local que garantem infraestrutura para receber um grande volume de 
visitadores.
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