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Na Região Serrana, no Estado do Rio de Janeiro, foi criada a Unidade de
Conservação de Proteção Integral Parque Estadual dos Três Picos. Sua formação
física apresenta-se de forma significativa na composição de paisagens e ambientes
de exótica e espetacular beleza cênica. Esta também contribuiu na formação de uma
rica biodiversidade no domínio de Mata Atlântica. O uso público desta unidade de
conservação destina-se essencialmente às atividades de ecoturismo nas diversas
trilhas, cachoeiras, observação de pássaros e no montanhismo. Este trabalho tem
como objetivo identificar, analisar e promover atividades de geoturismo e ecoturismo
na área, buscando-se junto ao visitante a sensibilização e a interpretação dos
diversos cenários existentes. A metodologia utilizada foi revisão de bibliografia
pertinente ao tema, trabalho de campo, e a observação e análise de locais e trilhas
onde há possibilidade de desenvolvimento dessas atividades. tendo como base a
educação ambiental. Busca-se como resultado o melhor uso público combinando
atividades relacionadas ao geoturismo e ao ecoturismo.
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