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RESUMO

A fiscalização ambiental pode ser entendida como uma peça primordial na manutenção da preservação do meio ambiente. Consoante a isso, os 
espaços naturais que passaram a se tornar objeto de grande exploração da atividade turística em todo mundo vem sendo expostos a níveis cada 
vez maiores de carga de visitação, muitos dos quais sequer dispõem de estudos e limites determinados capazes de atestar seu grau de 
usabilidade, resiliência e manutenção necessárias à sua sustentabilidade. Nesse sentido, o Estado de Roraima pode ser caracterizado enquanto 
detentor de um grande potencial para o desenvolvimento deste tipo de turismo, o ecoturismo, que aproxima os visitantes da natureza e, 
consequentemente, dos recursos naturais disponíveis em todo seu território. Localizado no município de Cantá, distando quase 40 km da cidade 
de Boa Vista, capital do estado, encontra-se um destes atrativos descritos anteriormente. A Serra Grande vem sendo trabalhada por numerosos 
grupos de guias e condutores locais, os quais vêm atuando na orientação de visitantes vindos dos mais diversos lugares do Brasil, única e 
exclusivamente para conhecer o potencial desse lugar. Apesar disso, considerando que a área de acesso da serra dá-se por entre propriedades 
privadas que rodeiam a serra, a fiscalização deste espaço natural constitui-se num enorme desafio para gestores públicos e autoridades 
interessadas em promover a atividade, mas que precisam viabilizar ações capazes de promover a sustentabilidade social, ambiental e econômica 
do atrativo. Dessa forma surge o principal objetivo desse estudo, qual seja: identificar como as políticas públicas direcionadas à fiscalização 
ambiental estão atuando no atrativo Serra Grande, localizada no município de Cantá. Entre os objetivos específicos destacam-se: Compreender o 
papel da fiscalização frente a manutenção da sustentabilidade local para o turismo; identificar quais políticas públicas de fiscalização municipal e 
estadual estão operando no atrativo. Os procedimentos metodológicos adotados foram: Pesquisa hemerográfica na internet com intuito de 
buscar os termos chave “Serra Grande”, “Cantá”, “turismo” e “fiscalização”. Para um melhor reconhecimento da área de estudo foi realizada uma 
visita in loco com a finalidade de se observar o cenário em que o atrativo se encontra e, consequentemente, buscar os aspectos necessários à 
premissa de uma ideologia de fiscalização sobre esse atrativo. Além disso, foram feitas pesquisas junto a publicações científicas, artigos e jornais 
de referência sobre o tema. A partir disso os resultados constatam que não existe nenhum órgão ou entidade que tem a responsabilidade de 
fiscalizar os impactos ambientais do atrativo, sejam eles de âmbito estadual ou municipal. No entanto, durante a atividade, foi percebido que o 
atrativo está rodeado por áreas e propriedades particulares, de modo que seus responsáveis demonstraram certa preocupação em preservar o 
ambiente em que vivem. Porém, na visita realizada ficou evidenciado que as queimadas nas propriedades são prática comum e naturalizada, além 
do que foram encontrados depósitos de lixo espalhados por todo entorno das residências desses proprietários, evidenciando descaso e omissão 
com a destinação dos resíduos sólidos gerados por eles mesmos. Dito isto, concluímos que no decorrer desta pesquisa a visitação e análise dos 
fatos foi primordial para esclarecer a importância da fiscalização dos impactos ambientais no ponto turístico em questão, bem como se atesta 
veementemente a relevância de um órgão fiscalizador municipal, mesmo não existindo previsão legal no município para tal inspeção, uma vez 
que a área é propriedade particular. Sugere-se, destarte, que sejam adotadas ações voltadas à fiscalização dos atrativos naturais de uso turístico, 
aposição de placas educativas e/ou informativas que poderiam atuar na redução dos impactos ambientais identificados, além de conscientizar 
todos que aproveitam desse atrativo visando múltiplos ganhos.
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