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Especial Campismo: Acampamentos ganham 
destaque com realização da Copa no Brasil

Argentinos instalam acampamento no Terreirão do Samba, no Rio de Janeiro, para acompanhar a final da Copa do Mundo
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‘Campings’ de turistas nas cidades 
sede do mundial trazem evidência ao 
tema, mas também revelam despre-
paro do país para acolher as várias 
formas da atividade

            Uma prática turística e também uma 
forma de lazer muito comum na América 
do Norte e na Europa, o campismo ga-
nhou destaque na mídia nacional com a 
realização da Copa do Mundo FIFA no 
Brasil, quando turistas, caravanistas e 
entusiastas buscaram abrigo em trailers, 
campers, motor homes (motor casa) e 
barracas, principalmente em áreas im-
provisadas nas cidades sede.      (Pág 4)

“O Estado precisa incentivar com benefícios o campismo”

Modalidade pode 
emplacar no turismo

Natureza rica favorece o 
uso da ferramenta turística, 
que pode contribuir com de-
senvolvimento.         (Pág 5)

Setor aguarda
regulamentação

Falta de representação ofi-
cial dificulta união de cam-
pings para lutar por estímu-
los à prática.           (Pág 5)

Ascensão, queda
e ressurgimento

Transformações econômi-
cas e culturais influencia-
ram a história do campismo 
brasileiro.                (Pág 6)

“O mais importante 
é informação” 

Co-fundadora do site Fui 
Acampar explica conceitos  
e itens básicos para um bom 
acampamento.         (Pág 7)

Pesquisador e autor de guia online de campings, Marcos Pivari expõe em entrevista à FETHESP como 
essa forma de turismo pode contribuir com o desenvolvimento e gerar emprego e renda no Brasil

 O arquiteto e fomentador do 
campismo, Marcos Pivari, 35, traba-
lha diariamente em seu site (www.
macamp.com.br) nas horas livres, 
buscando atualizar o guia online, que 
disponibiliza gratuitamente, com a 

mesma a rapidez com que ocorrem 
as mudanças no  universo de cam-
pings existentes de norte a sul do 
país. A partir do conhecimento que 
acumulou ao longo de anos em sua 
experiência como campista, Pivari 

analisa, em entrevista, a importân-
cia dessa modalidade turística, que 
apesar das dificuldades cresce aos 
poucos no Brasil, e como pode ser 
encorajada, expandindo o turismo e o 
mercado de trabalho.             (Pág 10)

Editorial: Apoiar 
o campismo

Entendemos que o cam-
pismo tem muito poten-
cial como ferramenta de 
propulsão econômica. 

(Pág 2)
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Marcos Pivari 
Liberdade de 

fazer turismo e 
de ser turista

Campismo é algo que en-
tra na alma. Não importa 
se em turismo familiar ou 
de aventura. 

(Pág 3)

MaCamp
Guia de iniciação

Resumo das principais 
instruções para campis-
tas iniciantes disponibili-
zado pelo Portal MaCamp

  (Pág 7)
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Apoiar o campismo

Acampar é uma modalidade turística e de la-
zer que já foi mais praticada no Brasil. Essa 

atividade teve seu melhor momento aqui nas 
décadas de 1970 e 1980, quando as famílias 
aproveitavam férias e tempo livre na natureza, 
bem diferente dos dias de hoje em que a vida 
urbana e a tecnologia têm um papel decisivo em 
unir aqueles que estão distantes e separar os 
que estão próximos.
 Apesar de os campings já terem sido 
mais populares, o assunto voltou recentemen-
te a ganhar destaque no noticiário com a reali-
zação de grandes eventos no Brasil, entre eles 
a Copa do Mundo FIFA, a feira de tecnologia 
Campus Party e a Jornada Mundial da Juven-
tude, que marcou a visita do Papa Francisco ao 
País. Nesses três acontecimentos tivemos mul-
tidões que se instalaram em barracas e trailers 
nas cidades.
 Ainda que esses tipos de acampamen-
to sejam diferentes da forma tradicional, que se 
pratica na natureza, eles revelam a existência 
de um setor turístico pouco explorado no Bra-
sil e que, em alguns países, é um mercado que 
atrai milhares de turistas e movimenta milhões 
de dólares.
 Muito comum nos Estados Unidos, na 
Europa e em alguns países da América Latina, 
como Argentina e Chile, o campismo tem diver-
sas formas, sendo que a maior parte delas se 
pratica em barracas, em clubes de camping, no 
litoral, nas serras, entre outros locais. O carava-
nismo, uma vertente, é praticado em veículos 
recreativos, como trailers, motor homes e cam-
pers.
 Trata-se de uma atividade saudável, 
divertida, relaxante e democrática, em que se 
pode encontrar praticantes de todos os estilos e 
classes sociais, incluindo famílias, amigos, ca-
sais, aventureiros, viajantes, etc. É também a 
forma mais participativa em relação ao meio am-
biente, a que menos desmata ou constrói, além 
de se encaixar em programas de preservação, 
como parques e outras áreas de proteção onde 
não se podem instalar hotéis ou pousadas.

 A FETHESP entende que o campismo é 
um segmento extremamente positivo e produti-
vo na área do turismo que, embora esteja aban-
donado no Brasil, tem muito potencial como 
ferramenta de propulsão econômica e, conse-
quentemente, geração de renda e empregos.
 Para impulsionar o setor é preciso saber 
aproveitar as vastas riquezas naturais do Bra-
sil, combinando isso a outros fatores de igual 
relevância, como qualificar os trabalhadores, 
certificando os profissionais por atividade, e in-
centivar o empregador a investir nesse tipo de 
negócio.
 Promover a capacitação do trabalhador 
é fundamental e estratégica nesse cenário para 
poder atender com qualidade o turista em todas 
as áreas, desde a recepção ao público até a 
preparação da infraestrutura nas cidades.
 Cria-se, dessa forma, um ciclo extre-
mamente benéfico para todos, inclusive para a 
categoria: A qualificação dos profissionais ajuda 
a proporcionar um bom atendimento ao turista, 
que ao ter uma experiência positiva será esti-
mulado a retornar no futuro, movimentando o 
turismo e, consequentemente, promovendo a 
criação de postos de trabalho, geração e manu-
tenção de renda.
 Para encorajar essas ações, o Ministério 

do Turismo e os bancos poderiam colocar à dis-
posição dos empregadores do segmento linhas 
de crédito específicas para revitalizar, investir e 
construir campings adequados, com estrutura 
de banheiro, eletricidade, área para acampar, 
cozinha comunitária e outras estruturas de la-
zer. Vale lembrar que esse tipo de incentivo já 
é dado para a construção de alguns empreendi-
mentos turísticos, como os hotéis e pousadas.
 Já o governo e o Congresso Nacional 
poderiam colocar em pauta a discussão de uma 
legislação específica para acampamentos, que 
ainda não existe, criando, entre outras coisas, 
áreas de camping dentro de parques nacionais, 
que hoje são proibidas, e regulamentando o se-
tor para encorajá-lo.
 A FETHESP também espera que, com 
a eleição, os parlamentares que estão chegan-
do possam olhar para os campings como uma 
modalidade saudável e vantajosa, buscando no 
exemplo norte-americano e europeu de campis-
mo um modelo de desenvolvimento turístico a 
ser seguido. Em breve o Brasil será sede dos 
Jogos Olímpicos e irá novamente receber mi-
lhares de turistas estrangeiros. Será uma boa 
oportunidade para saber se as autoridades 
aprenderam algo com os erros de organização 
da Copa.

Barracas instaladas durante o Festival du bout du monde, ou “Festival do fim do mundo”, um evento musical realizado anualmente na península Crozon, na França
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Artigo

Liberdade de fazer turismo e de ser turista

Por Marcos Pivari

Um país tropical de dimensões continentais 
com mais de 9 mil quilômetros de litoral, di-

versos ecossistemas e diferentes climas. Este é 
o potencial do Brasil para o campismo. Forma 
de turismo de alto grau de contato com a na-
tureza que permite que o indivíduo possa ser 
inserido com maior facilidade no turismo e ain-
da possa atingir lugares aonde outras formas de 
hospedagem não chegam.
 O campismo pode ser uma forma barata 
de se fazer turismo, mas não necessariamente 
e nem sempre. O estilo de vida, como qualquer 
hobby, pode tornar até mais cara a forma de via-
jar, porém com tanto prazer no seu uso que aca-
ba sendo predileto. Há barracas de R$ 50,00 e 
de R$ 6.000,00. Ambas representam a casa... o 
abrigo... o lar levado a qualquer lugar. Seus pro-
prietários, quando vizinhos, se tornam grandes 
amigos. Aprendem uns com os outros. Compar-
tilham. Suas crianças são criadas de forma livre 
aprendendo a respeitar a natureza, o próximo e 
seus domínios sem que sejam necessários mu-
ros ou cercas para isso.
 O turista aspirante pode aprender a ser 

livre de agências, pacotes ou excursões. Com 
baixo custo dos seus primeiros itens de cam-
ping poderá escolher seu destino, planejar seus 
passeios e quase sempre estar livre das reser-
vas antecipadas. Conta com seus vizinhos para 
obter as dicas dos melhores passeios e de como 
chegar e quem procurar. Pode preparar seu pró-
prio alimento seguindo seus rituais e dietas de 
saúde. A qualquer momento que desejar poderá 
consumir absolutamente tudo o que um turista 
considerado “normal” consome. Se estiver bom, 
pode ficar mais tempo. Se estiver ruim, segue 
viagem e busca outras paragens.
 Campismo é algo que entra na alma. 
Não importa se em turismo familiar ou de aven-
tura. Talvez a única forma de abrigo em expedi-
ções a pé, se torna também a forma de descan-
so, proteção, pouso e também de contemplação 
da natureza vista de dentro de seu porto seguro: 
sua casa, inserida no contexto.
 Montanhismo, escalada, ou simples-
mente esportes de aventura levam o campismo 
no seu íntimo como forma de pouso e, mesmo 
sendo algo secundário ao propósito da prática, 
acaba por seguir os mesmos rituais de monta-
gem, equipamentos e técnicas de manuseio.

 O campismo familiar também está muito 
presente no cenário turístico brasileiro desde os 
anos 1960. Por falta de equipamentos turísticos 
ou não, este teve seu ápice nos anos 1970 e 
1980, tendo decaído nas próximas duas déca-
das por diversos motivos. Atualmente este for-
mato novamente ganha crescimento em suas 
duas formas principais: Campismo nômade 
(Barracas) e Caravanismo (Trailers, Motor Ho-
mes, Campers e Carretas-barraca). O primeiro 
em ampla maioria.
 O Brasil possui inúmeros parques Na-
cionais, Estaduais, Naturais e Municipais. Cada 
um poderia possuir uma área básica para cam-
ping com banheiros e delimitação. Tal forma de 
hospedagem pouparia diversas tentativas de 
desmatamentos e tantas ocorrências de cons-
truções que levam a eternos e infindáveis pro-
cessos de remoção ou regulamentação.
 Quem deseja ingressar no campismo 
não deve ter medos nem preconceitos. Assim 
como qualquer esporte, há equipamentos bons 
e ruins, de preços bem diferentes. A barraca, 
sem dúvida, é o principal. Vale uma boa pesqui-
sa, escolha e um pequeno teste dentro de casa 
para conferir se está completa e como será seu 
espaço. Acessórios complementares fazem 
parte folcloricamente da tralha, como saco de 
dormir, colchonete, lanterna, fogareiro e lonas 
extras. Lembre-se dos itens de higiene pesso-
al, primeiros socorros, papel higiênico, roupas 
e calçados, toalha, comidas, sal, açúcar, repe-
lente e protetor solar. Leve muita água e dose 
seus alimentos. Não esqueça pratos, talheres e 
panelas. Sacos de lixo também são fundamen-
tais. Se for ligado em tecnologia, não esqueça 
máquina fotográfica, pilhas, memórias e GPS. 
Pesquise bastante, nunca deixe de fazer amiza-
des nos campings e sempre aprender mais.
 Escolha seu camping observando o nível 
de freqüência e a época do ano. Há campings 
no litoral, na altitude, capitais e interior. Pondere 
as chuvas, que são a maior causa de desistên-
cia da vida campista - não por azar, mas sim 
por despreparo. Para o primeiro acampamento 
procure campings mais estruturados e não lota-
dos. Descubra o que a natureza reserva em seu 
íntimo acolhedor.
 Acampe! Seja um Campista de Alma.

*Marcos Pivari, 35, é arquiteto e campista, cria-
dor e administrador do Portal MaCamp.com.br

“O Brasil possui inúmeros parques Nacionais, Estaduais, Naturais e Municipais. Cada um poderia possuir uma área básica para camping com banheiros e delimitação”
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Campismo no Brasil ganha destaque com realização da Copa
Acampamentos de turistas nas cidades sede do mundial trazem evidência ao tema, mas também revelam despreparo do país para aco-
lher as várias formas da atividade

Uma prática turística e também 
uma forma de lazer muito co-

mum na América do Norte e na 
Europa, o campismo ganhou des-
taque na mídia nacional com a rea-
lização da Copa do Mundo FIFA no 
Brasil, quando turistas, caravanis-
tas e entusiastas buscaram abrigo 
em trailers, campers, motor homes 
(motor casa) e barracas, principal-
mente em áreas improvisadas nas 
cidades sede.
 A atratividade do mundial 
e do Brasil como destino turístico 
resultou em hotéis lotados, aumen-
to das diárias e uma invasão de 
turistas vindos de lugares onde a 
prática do campismo é mais forte e 
comum, sobretudo da América do 
Sul, que vieram pelo meio rodovi-
ário com seus próprios veículos de 
recreação.
 A falta de infraestrutura 
para receber tanta gente, por sua 
vez, levou à busca por meios de 
hospedagem alternativos e mais 
baratos, e isso somado à desorga-
nização fez com que acampamen-
tos se multiplicassem de maneira 
improvisada.
 Com o aumento dessa ati-
vidade durante o evento ficou em 
destaque o despreparo do campis-
mo brasileiro em comparação com 

países desenvolvidos, ou mesmo 
com vizinhos latino americanos. A 
grande diferença com relação ao 
número de campistas também evi-
dencia um fator cultural. Segundo 
dados do Camping Clube do Brasil 
(CCB), estima-se que nos Estados 
Unidos e nos países europeus 46% 
da população pratica campismo 
pelo menos uma vez por ano, en-
quanto aqui não chega a 1%. Na 
Argentina, por exemplo, essa esta-
tística é de 16%.
 Em um país como o nosso, 
de dimensões continentais, nature-

za rica, extenso litoral, vastas regi-
ões de serras, matas e campos, e 
que tem, em tese, todos os requisi-
tos para favorecer a propagação de 
campings, é de se questionar por-
que essa forma de turismo é, apa-
rentemente, tão pouco explorada.
 Segundo especialistas, 
existem vários motivos que expli-
cam esse fato e, para entende-los, 
primeiro é preciso separar o concei-
to de campismo daquilo que ocor-
reu nas ruas das cidades brasileiras 
que receberam os jogos da FIFA. 
“Pouquíssimos campings se bene-
ficiaram da Copa, especialmente 
porque a quantidade de campings 
nas cidades dos jogos é extrema-
mente limitada. O que ocorreu foi 
uma adaptação de última hora das 
áreas para receber os campistas. 
E esse dinheiro que foi injetado, 
de forma geral, não beneficiou o 
campismo ou os proprietários de 
campings”, diz a co-fundadora do 
site FuiAcampar (www.fuiacampar.
com.br), Luiza Campello.
 Além disso, de acordo com 
ela, o turista que usou os campings 
como meio de hospedagem duran-
te o evento esportivo tem um perfil 
diferente do campista tradicional, e 

a falta de conhecimento na diferen-
ciação dos públicos é também uma 
das dificuldades para entender o 
setor. “Durante a Copa muitos pro-
curaram acampamentos quase que 
exclusivamente para baixar custos 
e ‘fazer festa’ com outros torcedo-
res”, explica. “Não é exatamente 
o perfil de campista ‘normal’, que 
acampa para buscar contato com a 
natureza, longe da confusão e do 
caos urbano. Talvez possa ser clas-
sificado como ‘campista de eventos 
esportivos’, ele tem um perfil bem 
específico”, acrescenta.
 Com o fim do torneio da 
FIFA, o Brasil voltará a ser o centro 
das atenções do mundo em 2016, 
quando o Rio de Janeiro irá sediar 
os Jogos Olímpicos. A expectativa 
agora é que as caravanas de tu-
ristas se concentrem maciçamente 
na capital fluminense, o que poderá 
levar a uma segunda edição do “fe-
nômeno dos campings”.
 Segundo o secretário ad-
ministrativo do Camping Clube do 
Brasil, Willian Tadeu, a tendência é 
que a procura por campings como 
meio de hospedagem se repita nas 
olimpíadas. “Certamente na épo-
ca dos Jogos Olímpicos a procura 
pelo campismo na cidade do Rio de 
Janeiro será muito maior do que foi 
durante a Copa do Mundo.”
 Para Luiza também existe a 
possibilidade de os acampamentos 
serem instalados de novo, mas tem 
dúvidas se as condições poderão 
acrescentar algo de útil ao campis-
mo brasileiro. A despeito disso, ela 
acredita que a Copa deixou de po-
sitivo ao menos uma reflexão sobre 
o tema. “O governo e a mídia olha-
ram para o campismo como um 
meio de fazer turismo, mesmo que 
de forma meio equivocada e sem 
entender muito bem o que estava 
acontecendo. Pode ser que isso 
comece a gerar ações positivas no 
Brasil”, diz.

Tania Rego / Agência Brasil
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Turistas latino americanos que vieram com veículos de recreação utilizaram o sabódromo como parking trailer improvisado

Improvisação marcou a recepção de turistas que optaram por veículos de recreação e barracas como meio de hospedagem 
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Modalidade pode contribuir para o 
desenvolvimento do turismo nacional

para se tornar mais atrativo como 
destino turístico, tanto para o mer-
cado interno quanto para o externo, 
inclusive no que se refere ao cam-
pismo e ecoturismo.
 Nesse contexto o campis-
mo é uma ferramenta de turismo 
que se encaixa perfeitamente, uma 
vez que sua prática envolve, de for-
ma indissociável, a natureza como 
principal elemento.
 Trata-se de uma modali-
dade ecologicamente correta, que 
causa pouco ou nenhum dano am-
biental, podendo ser praticada em 
áreas de parques ou de preserva-
ção que não permitem a construção 
de hotéis ou pousadas. É também 
uma forma convidativa ou iniciativa 
do turismo, pois com pouco inves-
timento pode-se experimentar a 
prática sem necessidade de reser-
vas ou pacotes, concedendo mais 
liberdade aos turistas, que poderão 
levar mais proventos a todos os se-
tores da cidade destino.
 Da mesma forma, empreen-
der no setor tem suas vantagens, 
já que os estabelecimentos neces-
sitam de menos investimento para 
começar a operar, abrindo possibi-
lidades para o aproveitamento de 
recursos e menos juros a serem 
pagos em forma de empréstimos.

Natureza rica e facilidade em administrar campings são caracte-
rísticas que favorecem a utilização da ferramenta turística no país

Camping na Chapada dos Veadeiros, no município de Alto Paraíso/GO
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 Para investir nesse 
tipo de negócio, como em 
qualquer outro, é preciso 
ter conhecimento de mer-
cado, especialmente em 
relação ao público alvo, 
já que o perfil do campista 
pode variar muito, haven-
do desde aqueles que se 
isolam em lugares ermos, 
em busca de maior con-
tato com a natureza, até 
os que reúnem a família 
em modernos veículos de 

recreação e atravessam o país em 
caravana.
 A co-fundadora do site FuiA-
campar, Luiza Campello, defende 
que muitas pessoas se enquadram 
em vários perfis, ou vão mudando 
ao longo do tempo, e isso leva a 
uma evolução natural no decorrer 
de uma vida de acampamento. “Há 
quem acampe nas cidades apenas 
como forma de hospedagem mais 
barata, há quem acampe para es-
tar com a família, há quem acampe 
para se isolar do mundo. Há quem 
procure campings com uma ampla 
infraestrutura, com parque aquáti-
co, shows e dezenas de atrativos e 
há quem não queira mais do que si-
lêncio, distância da cidade”, exem-
plifica.
 Na opinião dela, não com-
preender esse elemento é um dos 
motivos que leva ao fechamento de 
campings, mas também há outros 
fatores. “Chega a ser assustador 
em alguns casos. Muitas vezes o 
camping é um terreno herdado e, 
querendo ter lucro, a pessoa abre 
o lugar sem nenhum conhecimento 
e espírito empreendedor. Não sabe 
como divulgar, atrair campistas”, 
afirma. “Claro que existem, em 
alguns locais, campings que são 
grandes empresas, muito prepara-
dos. Mas essa realidade fica restri-
ta a algumas partes do país.”

Setor aguarda regulamentação
Falta de representação oficial dificulta união de campings para lutar 
por estímulos à prática

 A legislação mais re-
cente é de 2008, quando o 
governo federal, percebendo 
o aumento da demanda e do nú-
mero de empresas do ramo turís-
tico, aprovou a Lei do Turismo (Lei 
nº 11.771), que tornou obrigatória 
para parte de pessoas físicas e 
jurídicas do setor a realização da 
inscrição no Ministério do Turismo 
conhecida como CADASTUR.
 Esse programa busca regu-
lamentar a atividade na cadeia pro-
dutiva do turismo e fez com que os 
campings entrassem em uma lista 
de sete modalidades turísticas obri-
gadas a fazer o cadastro.
 Atualmente, de acordo com 
dados do Ministério do Turismo 
(MTur), estão em situação regular 
pouco mais de trinta acampamen-
tos turísticos, registrados oficial-
mente no CADASTUR. No Brasil, 
no entanto, existem mais de 2 mil 
campings, segundo o criador do 
Portal MaCamp (www.macamp.
com.br), Marcos Pivari, e a maioria 
deles não aderiu ao cadastro, o que 
significa, na teoria, que operam na 
clandestinidade. “As diretrizes fo-
ram todas malfeitas e direcionadas 
ao caravanismo, ao invés do cam-
pismo, onde a parte burocrática 
não se fez interessante aos cam-
pings”, explica.
 Além do CADASTUR ou-
tras tentativas foram feitas para 
regulamentar o setor do campismo. 
O Camping Clube do Brasil, em 
conjunto com órgãos governamen-
tais e não-governamentais, tentou 

criar um projeto de formação de um 
“padrão” de campismo nacional, de 
acordo com o secretário adminis-
trativo da entidade, Willian Tadeu. 
“Recentemente demos início a um 
projeto que até hoje está estacio-
nado, que consistia em catalogar e 
normatizar as práticas de campis-
mo e pousadas junto ao Ministério 
do Turismo. Entretanto, a burocra-
cia, a informalidade por parte dos 
empresários e o desinteresse do 
governo fizeram com que as ações 
caíssem no esquecimento”, diz.
 A formalização de campin-
gs, como ocorre em quaisquer ou-
tras empresas, deve ser encoraja-
da na opinião da co-fundadora do 
site FuiAcampar, Luiza Campello. 
Ela defende, no entanto, que haja 
diálogo e acordo antes de regula-
mentar o setor. “Só se pode pensar 
em uma padronização de serviços 
se antes houver uma espécie de 
classificação dos diferentes tipos 
de campings que existem. Se for 
feita uma padronização sem o en-
tendimento do setor, os campings 
mais simples serão obrigados a fe-
char as portas”, afirma. “Há pesso-
as que não entendem que alguns 
campings são apenas uma área e 
um banheiro. Isso é o suficiente, é 
o que esses campistas procuram. 
Algumas associações criaram tan-
tos padrões que tornaram os cam-
pings todos ‘iguais’. Esse é um as-
sunto bastante complexo”, conclui.

Presidente Lula sancionou Lei Geral do Turismo (lei nº11.771) em 2008
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Por possuir grandes riquezas 
naturais, o Brasil tem potencial

A inexistência de órgãos 
oficiais ou mesmo en-

tidades realmente ativas no 
campismo brasileiro é um fa-
tor que dificulta a organização 
para lutar pelos interesses do 
setor. Com isso, as tentativas 
de criar regulamentação es-
pecífica para a atividade não 
saíram do papel.
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Ascensão, queda e ressurgimento marcam a história do campismo nacional
Transformações econômicas, mudanças culturais e na legislação de trânsito foram alguns dos fatores que influenciaram a modalidade

 A partir disso a produção 
de veículos recreativos começou a 
crescer e mais fábricas foram aber-
tas, principalmente nas regiões Sul 
e Sudeste, dando início à produção 
de motor homes, ou motor-casa. As 
famílias passaram a adquirir cada 
vez mais a cultura do acampamen-
to e o campismo atingiu seu ápice 
entre as décadas 1970 e 1980, de 
forma que o Camping Clube do 
Brasil, fundado em 1966 por Ricar-
do Menescal e com sede na cida-
de do Rio de Janeiro, foi a primeira 
instituição do ramo. “Nesses qua-
renta e oito anos de atividades, o 
CCB procurou estreitar laços entre 
governos, municípios e atividades 
afins na busca do desenvolvimen-
to da pratica saudável do campis-
mo”, afirma o secretário adminis-
trativo do Camping Clube do Brasil, 
Willian Tadeu.

 Os anos 90 marcaram o de-
clínio da modalidade, sobretudo a 
vertente do caravanismo, que en-
frentou, entre outras dificuldades, o 
aumento dos preços de combustí-
veis, diversos planos econômicos, 
pedágios e falta de incentivos.
 Outro fator que teria contri-
buído para o enfraquecimento da 
atividade, segundo o secretário ad-
ministrativo do CCB, foi um erro de 
adaptação e interpretação de quem 
redigiu o Código de Trânsito Brasi-
leiro (CTB) de 1997, o que acabou 
restringindo o transporte de trailers 
pelas rodovias a quem possuía 
Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH) categoria ‘E’, entre 1997 e 
2011.
 A promulgação da Lei 
12.452/11, que modificou o CTB, 
devolveu aos motoristas habilita-

Pedro Luiz Scheid (esq.), fundador da Turiscar, a primeira montadora de veículos de recreação do Brasil, e seus dois princi-
pais funcionários, Oscar (centro) e Osvaldo (dir.)

www.macamp.com.br

dos com CNH categoria ‘B’ 
(a mais comum) a permissão 
para dirigir o veículo classifi-
cado como motor home, cujo 
peso não exceda 6 mil quilos 
ou cuja lotação não passe 
de oito lugares. “Nos EUA a 
palavra ‘trailer’ se refere ao 
nosso motor home (motor 
casa). A interpretação ameri-
cana foi levada ao pé da letra 
e transportada para o CTB, o 
que fez com que milhares de 
proprietários de trailer ficas-
sem sem poder rodar Bra-

sil afora”, esclarece Tadeu. “Sem 
contar que esse motivo levou ao 
fechamento da maioria das poucas 
fábricas de trailers que até então 
existiam no País. Foram 15 anos 
de desenvolvimento perdidos”, 
acrescenta.
 Na opinião dele, a cultura 
dos brasileiros também teria cola-
borado para a decadência do cam-
pismo, pois ainda hoje a pratica 
seria vista como uma subatividade 
turística ou meio de hospedagem 
para pessoas de baixa renda. “O 
que não é verdade. Aqui nós te-
mos, atualmente, equipamentos de 
ponta, que chegam a custar mais 
de 2 milhões de reais”, explica.

 Entre outros motivos que 
contribuíram para que as pesso-
as deixassem de acampar estão 
o crescimento da malha aérea, o 
desenvolvimento da economia, o 
barateamento de pacotes de via-
gens e a expansão de equipamen-
tos turísticos. Esses fatores trouxe-
ram facilidades e comodidades que 
não existiam na época em que o 
campismo atingiu seu auge, o que 
também colaborou para mudar de-
terminados aspectos culturais da 
população.
 A segunda década do sécu-
lo 21, no entanto, traz os primeiros 
sinais da recuperação da modali-
dade. Um dos indícios que compro-
vam essa teoria é o aumento dos 
preços de alguns tipos de trailers, 
que praticamente dobraram após 
a publicação da Lei 12.452/11 e a 
elevação da demanda, aquecendo 
as vendas da indústria caravanista.
 Agora o campismo no Bra-
sil se encontra em um processo 
inicial de ressurgimento, que traz 
propostas para um perfil diferente 
de usuário. Este novo momento de 
crescimento, que vem junto com o 
ecoturismo e o turismo de aventu-
ra, deve introduzir, aos poucos, no-
vas áreas de camping no país.

Ricardo Menescal, arquiteto e fundador do Camping Clube do Brasil
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O trailer, na imagem acima, caracteriza-se por ser um reboque, já o motor home, ou motor-casa, (abaixo) é um veículo motorizado
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Ocampismo foi introduzido no 
Brasil na década de 1910 pela 

Marinha, que também trouxe o es-
cotismo. Até o início da década de 
1960 a modalidade era praticada 
somente em barracas, de forma 
selvagem, mas já em 1964 foi inau-
gurada por Pedro Luiz Scheid a pri-
meira fábrica de trailers, a Turiscar, 
que surgiu da necessidade de fa-
bricar um equipamento que pudes-
se oferecer praticidade e rapidez 
na montagem e desmontagem do 
acampamento.
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Informação é fundamental nos primeiros acampamentos
Campista e co-fundadora do site FuiAcampar, Luiza Campello explica conceitos e equipamentos necessários para uma boa experiência

 Existem vários sites cria-
dos para esse propósito onde po-
dem ser encontradas informações, 
como locais para praticar, equipa-
mentos e acessórios, guias, servi-
ços, conceitos, fóruns, entre outras 
coisas que podem auxiliar na ini-
ciação ou no aperfeiçoamento de 
campistas.
 “A coisa mais importante é 
informação. É preciso se informar 
tanto na internet como com amigos 
que já acampem, sobre os cam-
pings, equipamentos, saber o que 
levar e porque levar”, aconselha a 
co-fundadora do site FuiAcampar, 
Luiza Campello. “Nunca vá para um 
camping baseado em uma informa-
ção na internet que não tenha data 
e comentários, pois ele pode sim-
plesmente estar fechado há anos. 
O FuiAcampar nasceu justamente 
com esse objetivo: informar.”
 Ela alerta, ainda, sobre os 
problemas decorrentes de falta de 
instrução. “Comprar a barraca mais 
barata, não saber nada, buscar 
um camping aleatório na internet 

e ir acampar é a maior furada que 
pode acontecer. Pode ser perigoso 
inclusive”, diz. “Antes é preciso se 
informar para comprar um equipa-
mento adequado, com bom custo 
benefício para suas necessidades. 
Comprar os mais baratos apenas 
vai causar dor de cabeça.”
 O preço das barracas, equi-

pamento mais utilizado, pode 
variar de 50 a 6 mil reais. O kit 
básico, com colchão de casal 
inflável, saco de dormir que vira 
edredom, barraca, entre outros, 

O acampamento com barracas é ampla maioria na pre-
ferência dos campistas brasileiros. O equipamento mais 
tradicional e característico do campismo pode custar de 
50 a 6 mil reais.

custa, aproximadamente, 500 re-
ais. Um repelente sempre é bem-
-vindo. Lanterna é essencial.
 Outros itens importantes: 
lona extra, para acampar por mais 
tempo; pratos e talheres, fogareiro, 
se precisar cozinhar no camping 
e não houver cozinha comunitá-
ria; mochila, caso o campista seja 

do tipo aventureiro; 
produtos de higiene 
pessoal, como papel 
higiênico, entre ou-
tros. Existem, ainda, 
os equipamentos de 
ponta, que são mais 
caros, de todos os 
tipos. “Atualmente 

existe muita tecnologia envolvida e 
é preciso ter um pouco de conhe-
cimento para entender porque um 
saco de dormir pode custar de 80 a 
4 mil reais”, explica Luiza.
 Alguns motor homes tam-
bém podem ser supermodernos, 
tornando-se verdadeiras casas iti-
nerantes. 
 Os veículos de recreação, 
no entanto, ainda são pouco utiliza-
dos no Brasil, de forma que a am-
pla maioria de campistas é adep-
ta das barracas, não apenas pelo 
preço mais acessível, mas também 
por opção.
 De carro ou barraca, o mais 
importante é que o campista tem 
a vantagem de ficar em contato 
constante com a natureza e bus-
car o que melhor convém. Praias, 
campos ou serras: Escolha o seu 
melhor.

Fotos divulgação / www.fuiacampar.com.br

Resumo do guia de iniciação MaCamp
O primeiro acampamento (www.macamp.com.br)

Apremissa mais básica para 
quem tem interesse em prati-

car campismo é respeitar e gostar 
da natureza. É igualmente impor-
tante procurar se inteirar sobre a 
atividade, inclusive para perder 
preconceitos.

ferente da primeira ideia que se foi 
idealizada. Aos que garantiam que 
o campismo é desconfortável, se-
rão surpreendidos por um conforto 
fenomenal de alto grau de contato 
com a natureza, além da comodi-
dade dos equipamentos cada vez 
mais modernos. Por outro lado, aos 
que esperavam maravilhas, pode-
rão ser vítimas de imprevistos se 
não houver um bom planejamento 
da viagem.

“Aos que garantiam que o campismo é desconfortável, serão surpreendidos por um conforto de contato com a natureza”

Foto divulgação / www.macamp.com.br

P
Por Marcos Pivari

ara diversas pessoas que nun-
ca acamparam é comum dois 

tipos de conceitos: os que sonham 
em fazer um turismo mais selvagem 
ou rústico e os que querem distân-
cia do desconforto. Em ambos os 
casos a experiência do primeiro 
acampamento poderá ser bem di-
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Primeiros passos
 
 É comum entre os “mari-
nheiros de primeira viagem”, na 
hora da aquisição dos equipamen-
tos, a preocupação com objetos 
clássicos. São esses, além da bar-
raca, os cantis, canivetes suíços, 
lanternas, sacos de dormir e alguns 
outros. Realmente esses equipa-
mentos são bastante importantes, 
porém há de se pensar em outros 
objetos também indispensáveis em 
um acampamento. Lembre-se que 
você irá precisar de produtos de 
higiene pessoal, primeiros socor-
ros, pratos, talheres, panelas, sal, 
açúcar e etc. Imagine-se em um 
paraíso natural, mas não se esque-
ça das coisas que fazem parte do 
seu dia a dia e que não serão tão 
diferentes assim em seus dias de 
acampamento. Faça um inventário 
de tudo o que for precisar, o que vai 
fazer e como será a sua rotina nos 
dias de lazer e diversão.

Aquisição

 Ao adquirir seus apetre-
chos, saiba avaliar a necessidade 
além do custo e da estética. Hoje 
em dia, há muita tecnologia envol-
vida e há diversos tipos e modelos, 
um para cada tipo de pessoa, ta-
manho, temperatura e relação du-
rabilidade/praticidade. Ao escolher 
uma barraca, atente para cada um 
dos três tipos principais. Dentre 
cada um deles, avalie o material, 
e principalmente o número de pes-
soas que estes comportam. Leve 
em conta que as fábricas colocam 
o número de pessoas por área mí-
nima, ou seja, as pessoas teori-
camente se dispõem apertadas e 
sem espaço para outros pertences, 
como bolsas e mochilas. Lembre-
-se de que você possui roupas, e 
outros acessórios que não poderão 
ficar de fora.

 Da mesma forma, avalie as 
relações custo, benefício e uso dos 
outros acessórios: Sacos de dormir 
possuem modelos para cada tipo 

de temperatura e região; fogareiros 
podem ser grandes e confortáveis 
ou pequenos e fáceis de carregar; 
Colchonetes são baratos e volumo-
sos e colchões infláveis mais caros 
e compactos em viagem. O mes-
mo acontece com todos os demais 
equipamentos.

 Não se esqueça de levar 
em conta o tipo de transporte que 
será utilizado na primeira viagem: 
Carro, ônibus, moto, bicicleta, tri-
lha, etc. Em qualquer um deles é 
possível fazer um acampamento 
de sucesso.

 Depois de adquirir todos 
os equipamentos adequados com 
suas necessidades, é hora de tes-
tá-los e escolher o destino de sua 
primeira viagem.

 É importante testar todos 
os seus equipamentos no seu do-
micílio, começando pela barraca. 
Monte-a em sua casa, mesmo que 
seja no meio da sala. 
 
 Verifique se está completa, 
se não faltam algumas varetas (es-
trutura), amarras e principalmente 
espeques. Verifique também se to-
das as coberturas estão presentes. 
Faça o mesmo com o restante dos 
equipamentos. Se você tem dúvi-
das quanto ao seu equipamento, 
ou de qual adquirir, consulte as 
dicas de acessórios no MaCamp 
(www.macamp.com.br).

 Para sua primeira viagem 
escolha uma localidade próxima. 
Previna-se com a previsão do tem-
po. As grandes chuvas costumam 
ser o grande terror dos principian-
tes, tornando-se muitas vezes ver-
dadeiros traumas, apesar de serem 
apenas um contratempo. Procure 
um camping com boa infraestrutu-
ra. Você não precisa se aventurar 
no meio do mato de primeira. Apro-
xime-se de campistas experientes, 
pois estes lhe darão dicas valiosas 
para um bom acampamento.
 

Equipamentos básicos

BARRACA: Sem dúvida a primeira aquisição de equipamento para se ingressar 
no campismo é mesmo a barraca. São muitos os tipos, modelos e marcas. É 
exatamente aí que será muito importante o processo de escolha. Assim como 
todo tipo de equipamento de hobby/lazer, barraca boa não custa baratinho. Dica: 
Pegue uma barraca bacana emprestada com alguém. Dê preferência para um 
modelo pequeno, de boa qualidade e aproveite as dicas de quem está empres-
tando. Procure acampar com pessoas já experientes e cuide muito bem do equi-
pamento. No futuro você verá que a barraca é um verdadeiro “xodó” do campista. 

SACO DE DORMIR: O saco de dormir poderá ser utilizado juntamente com os 
itens abaixo, mas também é usado sozinho. Este se faz muito prático, pois dis-
pensa o uso de roupa de cama e, às vezes, até qualquer colchão.

COLCHONETE: Os colchonetes são sem dúvida o mais caricato e charmoso item 
deste quesito, que é guardado enrolado e oferece certo conforto ao dormir. Ele 
pode servir de base para o saco de dormir ou usado com ou sem roupa de cama. 
A grande desvantagem dele é o volume que ocupa no transporte, tanto a pé 
quanto veicular. O colchonete é a opção mais barata para quem deseja começar.

ISOLANTE TÉRMICO: Algumas pessoas utilizam o isolante térmico como base 
para o saco de dormir, principalmente alguns modelos infláveis que possuem um 
conforto a mais, porém ainda são itens menos macios e de igual desvantagem no 
quesito “volume” no transporte. Cuidado. Algumas marcas propagam que seus 
isolantes infláveis se tratam de colchões, mas não se engane. Não se trata da 
mesma coisa.

COLCHÃO INFLÁVEL: Item mais luxuoso e compacto da tralha, também se 
configura o mais caro. Modelos baratinhos comprados em supermercados serão 
ótimos itens de teste, mas em sua maioria não possuem uma grande durabilida-
de. Há modelos de solteiro, viúva ou de casal e até queen-size. Alguns de solteiro 
possuem botões para união. Há modelos com inflador incorporado, manual e até 
elétrico. OBS: Não conte com encher o colchão na boca.... Caso opte por este 
item, garanta também um inflador mesmo que bem simples.

LANTERNA: Hoje em dia há lanternas dos mais diferentes tipos e preços. As 
mais acessíveis e modernas são as de iluminação de LED. Lembre-se que aque-
las muito baratas e com opção de recarregamento na tomada costumam ter uma 
bateria interna que dura pouco. Caso vá viajar para locais sem energia elétrica, 
prefira as que utilizam pilhas.

LAMPIÃO: Cada vez menos usados ainda são a opção mais romântica de ilu-
minar um acampamento. Tirando este quesito, o lampião ainda é o equipamento 
mais econômico quando falamos de uma iluminação mais forte e ampla. Hoje em 
dia, por utilizar cartucho de gás e ser mais volumoso na bagagem ele foi trocado 
pelas lanternas - algumas que inclusive imitam os velhos lampiões com ilumina-
ção menos focada e mais espalhada.

FOGAREIRO: Este item poderá ser dispensado do primeiro acampamento caso 
haja opções de alimentação no local. De qualquer forma, o equipamento é um 
dos mais tradicionais do campismo dispostos em vários tipos. O mais portátil é 
mesmo o mini fogareiro que é rosqueado em um cartucho de gás butano bastante 
leve. Há modelos que inclusive dispensam o uso de fósforos.

LONAS/TENDAS: As lonas e tendas já são equipamentos que farão parte de 
seus primeiros progressos no campismo e a necessidade deles dependerá das 
suas próprias adequações no campismo e dos espaços que você pessoalmente 
preferirá proteger. Para a primeira acampada aconselhamos a levar um pedaço 
de lona para construção (aquelas bem finas e baratinhas). Depois com calma 
você irá adquirir uma lona melhor. Há várias cores e a mais barata é a preta. 
Procure escolher uma azul, amarela ou mesmo transparente. Tendo geralmente 
4m de largura no rolo, adquira ao menos 3 metros. Ela servirá para alguma UR-
GÊNCIA como fortes chuvas, por exemplo.
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Acampando
 
 No camping, estenda uma 
lona no chão para proteger o piso 
da barraca contra pedras, raízes e 
objetos cortantes. Não deixe que 
partes da lona sobrem para fora do 
piso da barraca, pois em caso de 
chuva a água escorrerá para a par-
te inferior do piso, obrigando você a 
secá-lo na hora de ir embora. Se for 
acampar em locais frios, coloque 
uma camada de jornal ou papelão 
no chão, isso irá isolar o colchonete 
do frio e impedirá que a umidade da 
terra passe para dentro da barraca. 
E acredite, molha mesmo! Comece 
a montar a barraca estendendo o 
piso sobre a lona e prenda as qua-
tro extremidades com os espeques 
correspondentes. Estique bem. 
Prepare as varetas e prenda-as ao 
dormitório como for receitado em 
cada uma das diferentes barracas. 
Depois é a vez de prender a cober-
tura. É importante colocar todos 
os espeques e prender todas as 
amarras que a barraca possui, pois 
apesar de às vezes não parecerem 
necessárias, em caso de ventania 
o equipamento poderá rasgar. É 
importantíssimo que o pano exter-
no nunca se encoste ao interno, 
pois a água passará para dentro 
causando um enorme incômodo. 
Para terminar, estenda, se for pos-
sível, uma lona de cor clara por 
cima. Isto irá aumentar a vida útil 
da barraca, principalmente se esta 
for do tipo iglu. Para amarrar lonas 
ou outras coberturas, você poderá 
utilizar cordas do tipo sisal, que são 
baratas e, se deixadas na nature-
za, são decompostas rapidamente 
e sem agredi-la.

 Escolha o local sempre com 
boas sombras. Analise a natureza 
a sua volta e seus componentes 
mais próximos. Estude o caminho 
do Sol para maior comodidade. 
Em campings, procure evitar locais 
muito próximos dos banheiros, en-
trada/saída e pavilhões de lazer. 
Leve sempre panos para limpeza e 
cordas. Certamente serão úteis.

Barraca tipo iglu montada em área plana sobre a lona, com auxílio de tenda e de carretinha para o armazenamento de objetos

Foto divulgação / www.macamp.com.br

Comportamento
 
 Um “som” é muito bom, 
mas procure entender que seu vi-
zinho pode não ter o mesmo gosto 
musical que o seu ou então procura 
silêncio e tranquilidade. Dose bem 
o volume e os horários desses “ba-
rulhos”. Em locais de preservação 
de fauna e muito retirados, em da-
tas comemorativas, evite fogos de 
artifícios. Os animais locais se as-
sustam por não estarem acostuma-
dos, levando o ecossistema a um 
impacto muito forte.

 Acomode seus pertences 
dentro da sua barraca e monte os 
equipamentos como melhor lhe 
convier. Deixe sempre o fogareiro 
e botijão longe das lonas. São ma-
teriais facilmente inflamáveis. Evite 
também as lonas pretas, pois estas 
absorvem muita luz solar, conver-
tendo-os em calor na parte abriga-
da além de apresentar um péssimo 
aspecto ao ambiente campista.

 Tenha completo asseio aos 
banheiros coletivos. Deixe sempre 
limpo o espaço por você utilizado 
pensando no uso do próximo e 

de crianças. Acesse os banheiros 
sempre calçando chinelos, pois 
são locais de grande concentração 
de bactérias. Faça bom uso dos 
lava-pratos e recolha todos os resí-
duos sólidos do ralo, jogando-os no 
lixo.

 Isso e muito mais você irá 
aprender ao longo dos seus ma-
ravilhosos dias de campista. Com 
certeza estas primeiras dicas aju-
darão em seus feriados e férias.

 Algumas pessoas têm o 
campismo como dias de terror uma 
vez passados, exatamente pela fal-
ta de programação e organização. 
O campismo é muito confortável, 
mas bem diferente de férias em ho-
téis ou casas de veraneio. Quando 
o campismo é adorado pelas pes-
soas, se torna muito melhor. Ques-
tão de opinião... Faça a sua avalia-
ção e boa viagem...
 
Escolhendo o Camping
 
 Escolha o tipo de acampa-
mento desejado ou então a cidade 
ou região pretendida. Inteire-se de 
todos os campings existentes e faça 
o possível contato para que não se 
surpreenda com seu fechamento 
ou regime diferente do que havia 
sido divulgado. Tome cuidado com 
guias antigos ou da internet, se a 
mesma não apresentar data de 
atualização. Na internet nunca se 
sabe a data de publicação do site 
do camping ou informação do guia. 
No Guia MaCamp (www.macamp.
com.br) você pode conferir a data 
de atualização de cada camping 
constado. Ao escolher campings 
da rede nacional do CCB, procure 
saber a exata situação do referido 
camping por meio de telefonemas 
diretamente ao estabelecimento ou 
arredores e nunca pela administra-
ção nacional ou regional. Informe-
-se também do preço de diárias ou 
pernoites e, em períodos de férias 
ou feriados, da capacidade restan-
te de vagas.

Foto divulgação / www.macamp.com.br

Barraca bangalô: Geralmente têm dois quartos ou mais ambientes internos que servem também de abrigo em dias de chuva
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“O Estado precisa incentivar com benefícios o campismo”
Pesquisador e autor de guia online de campings, Marcos Pivari expõe em entrevista à FETHESP como essa forma de turismo pode con-
tribuir com o desenvolvimento e gerar emprego e renda no Brasil

 Em países da Europa e nos Estados Unidos, por exemplo, o campismo faz parte da cultura da população e conta com ampla infraestrutura, 
o que contribui para a movimentação do turismo entre as cidades. No Brasil, apesar de essa importante ferramenta turística não ser tão comum, 
há quem faça dela um estilo de vida. É o caso do arquiteto Marcos Pivari, 35, criador do Portal MaCamp (www.macamp.com.br), um guia online de 
campings do Brasil com informações diversas sobre a prática do campismo.

 Barracas, trailers e natureza são elementos presentes e inseparáveis em sua vida desde a infância, tendo sido criado pelos pais no ambiente 
aberto proporcionado pelos acampamentos. No decorrer dos anos tomou cada vez mais gosto pela atividade e passou a acampar por conta própria, 
guardando todo tipo de material informativo sobre o assunto, como guias, revistas e catálogos. Foi então que decidiu abrir sua coleção para todas as 
pessoas na internet, e assim surgiu a ideia do MaCamp, ainda na época da faculdade, nos anos 2000.

 Por amor e dedicação ao campismo, ele trabalha todos os dias no site em seu tempo livre, buscando acompanhar a rapidez com que ocorrem 
as mudanças no mundo dos campings que existem de norte a sul do País. A partir do conhecimento que acumulou ao longo de anos em sua experi-
ência como campista, Pivari analisa, a seguir, a importância dessa modalidade turística que, apesar das dificuldades cresce aos poucos no Brasil, e 
como pode ser incentivada para expandir o turismo e o mercado de trabalho.

*
FETHESP – Como você mantém seu guia atualizado?

Marcos Pivari: Trabalho diariamente no meu guia de campings, bus-
cando informações de todos os modos. Hoje as fontes que mais ajudam 
são as redes sociais, a participação de campistas levando informações, 
porque não se pode ir a todos, e a internet, porque alguns campings 
têm seus próprios sites. Trabalho no meu site apenas com os campings 
do Brasil, onde há aqueles que estão abertos, ou em situação incerta, 
que são campings que já existiram, mas não podemos falar que estão 
fechados por não sabermos a atual condição. Às vezes, já está fechado, 
e, às vezes, uma pessoa vai lá acampar e está tudo bem. E tem ainda 
um meio termo nesse quesito, porque a maioria dos campings fica meio 
vazia durante a semana, então, às vezes, a pessoa chega para acampar 
e o dono foi viajar, ou saiu para fazer compras, e o lugar está fechado. 
Um dia depois outro campista vai lá e fala que está tudo ótimo. Por isso 
um guia de campings é bem complicado de atualizar. Assim como eu, 
todos que trabalham com isso estão sujeitos a ficar com informações 
desatualizadas. Com isso consegui fazer o maior acervo de campings do 
Brasil atualmente, que tem muitas informações desatualizadas, sim, mas 
mesmo se estivessem todas atualizadas hoje, daqui uma semana já não 
estariam mais. Nosso trabalho é oferecer condições de proporcionar esta 
atualização ao máximo.

FETHESP – É tão rápido assim?

Pivari: É muito rápido, os campings abrem e fecham. Um tempo atrás, a 
edição do Guia da Revista Quatro Rodas, de 1990, por exemplo, fechava 
em novembro de 1989. Quando chegava novembro de 1990, você via 
que estava desatualizado e não podia reclamar, porque alguém poderia 

O campismo é uma modalidade de turismo e lazer que possui milhões de adeptos no mundo todo e consiste em viajar transportando o próprio 
abrigo para suprir a necessidade de proteção, proporcionando ao praticante, entre outras coisas, proximidade com a natureza. Ao mesmo tempo 

em que fornece uma alternativa para a sociedade cada dia mais urbana, essa atividade também atrai praticantes por atender a anseios inerentes do 
ser humano, como a liberdade, a recreação e o distanciamento da agitação.

alegar que a edição foi concluída em novembro do ano passado e, nesse 
período, alguns campings tinham fechado. Na internet, hoje, alguém fala 
para mim que existe um camping e me manda todos os dados, mas daqui 
uma semana ele fecha e uma pessoa acaba indo acampar lá. Ela vai ficar 
nervosa porque a informação está desatualizada. É para evitar isso que 
no meu guia todo está escrito para “entrar em contato com o camping 
antes de ir.”

Mapeamento dos campings existentes no território nacional revela maior concentração nas regiões Sul e no Sudeste do país
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FETHESP – Quais informações no seu site podem ajudar quem tem 
interesse em começar a acampar?

Pivari: A primeira coisa para quem começa a acampar é o Guia de Inicia-
ção, que desde o começo do MaCamp disponibiliza informações sobre 
o que é campismo, barracas, acessórios e como usá-los. Este ano nós 
implementamos um ainda mais completo. Ele fala tudo sobre o primeiro 
acampamento e com que coisas você precisa se preocupar. Muita gente 
acha que acampar é ir para o meio do mato, onde não tem chuveiro quen-
te e tem que tomar banho de rio. Não é assim. Isso só faz quem tem gosto 
por este tipo de aventura. É folclórico ver uma pessoa, antes de acampar 
pela primeira vez, comprar uma barraca, um cantil, uma panelinha, um 
saquinho de Miojo e um saco de dormir. Ela não se lembra que é neces-
sário levar papel higiênico, porque geralmente não tem em banheiro de 
camping, que é preciso levar sal, açúcar, uma lona para jogar em cima da 
grama. É aí que dá tudo errado, a pessoa volta para casa e nunca mais 
quer acampar.

FETHESP – Para acampar não basta apenas gostar de natureza, tem 
que se informar...

Pivari: Exatamente. Eu costumo fazer uma analogia assim: Alguém que 
vai pela primeira vez a um jogo de futebol e escolhe ir a uma final entre 
Palmeiras e Corinthians. A pessoa é palmeirense, passa na frente da 
torcida do Corinthians vestindo a camisa do Palmeiras, é hostilizada e 
depois fala “nunca mais vou a um jogo de futebol”. Ninguém vai fazer 
isso, porque todo mundo já viu pela televisão, pelos jornais e amigos o 
que pode acontecer. No campismo é a mesma coisa, só que não existe 
essa informação. E quando há é malfeita.

FETHESP – Como importante ferramenta de turismo, o campismo 
pode contribuir com geração de empregos no Brasil?

Pivari: Com certeza pode gerar empregos se você pensar na máquina 
geral, em levar mais turismo para as cidades. Por exemplo, se a cidade 
de Campos do Jordão/SP triplicasse a quantidade de hotéis que possui 
atualmente para receber as pessoas no ápice da temporada de inverno, 
todos ficariam lotados. Mas não se pode construir o triplo de hotéis, por-
que eles vão passar o resto do ano às moscas e vão acabar decaindo. 
Com os campings isso é possível, porque se você tem, por exemplo, um 
terreno muito grande, com baterias de banheiro e infraestrutura, o cus-
to daquilo sem uso é muito pequeno. Então você pode deixar a grama 
crescer pelo resto do ano, cortando só em uma pequena parte e, quando 
chegar a alta temporada, cortar tudo, fazer uma manutenção geral na 
estrutura de luz, banheiro e pronto. Aí sim você conseguiria ter, por exem-
plo, 3 milhões de turistas, ao invés de 1 milhão, em Campos do Jordão. 
Pensando por esse lado, você consegue gerar muito emprego com o 
dinheiro que o turista vai levar para a cidade.

FETHESP – A capacitação de trabalhadores de camping pode tornar 
o campismo mais atrativo?

Pivari: Para um camping ser legal precisa ter estrutura boa e bem cui-
dada, e isso, dentro do turismo, qualquer hotel e pousada necessita. Ter 
um funcionário para cortar a grama, fazer a jardinagem, a pintura. No 
camping, uma das coisas mais importantes que existem antes disso é a 

limpeza dos banheiros e a recepção ao público. Acho que não precisa de 
capacitação específica de campismo, é a mesma formação profissional 
dos outros equipamentos de turismo, como restaurantes e hotéis. São 
necessários funcionários que cuidem e zelem pela área em si, pela esté-
tica e funcionamento.

Camping de inverno na cidade de Campos do Jordão/SP, em 1974, década em que o campismo atingiu seu ápice no Brasil
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FETHESP – Você vê nos grandes eventos que o Brasil sediou recen-
temente, como a Copa do Mundo e a Campus Party, alguma influên-
cia positiva no campismo?

Pivari: A gente classifica dois tipos de campismo: De aventura, que é 
aquele praticado no meio da natureza, como base para escalada, numa 
trilha, onde a pessoa queira fazer o passeio em si e usa o campismo 
como pouso. E existe o campismo familiar, que é aquele no qual se vai, 
por exemplo, para Ilha Grande passar o feriado com a família na barra-
ca. Não vejo muito a Campus Party como campismo. É legal a pessoa 
falar que vai acampar, porque está dormindo em barraca, dentro de um 
pavilhão com um monte de barracas, mas para o campismo em si, do 
jeito que está hoje, acho que não influenciou muito. Já a Copa do Mundo 
influiu muito, porque é exatamente por causa da falta de infraestrutura 
que existe em todas as cidades brasileiras que apareceu essa coisa toda.

Mar de barracas: Pavilhão do Anhembi durante a feira de tecnologia Campus Party 2013, realizada em São Paulo, capital
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FETHESP – Os turistas sul americanos fizeram grande utilização de 
veículos de recreação...

Pivari: Falou-se muito mal dos argentinos que vieram com os trailers e 
fizeram churrasco na rua, primeiro porque o argentino é tido como inimigo 
natural do brasileiro e aqui se fala mal deles gratuitamente. O problema 
foi a falta de estrutura e qualquer pessoa faria o mesmo se fosse a um 
lugar com as mesmas condições. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro 
existe o Camping Clube do Brasil no Recreio dos Bandeirantes, que é 
afastado da cidade e, embora seja uma área muito boa e grande de cam-
ping, não deu conta dos campistas. Acredito que lá ficaram um acampa-
mento belga e um de outra nacionalidade. Eles saíram reclamando para 
todo mundo e entraram com representação em um órgão de consumidor. 
O que aconteceu é que o Camping Clube do Brasil fez com eles o que faz 
com qualquer campista, inclusive associados: Deu um clube sem infra-
estrutura suficiente, com baterias de banheiro quebradas, solo que não 
estava sendo bem drenado, e jogou todo mundo lá. Isso repercutiu muito 
mal no exterior.

Torcida argentina usou o sambódromo, no Anhembi, para estacionar seus veículos de recreação, como os motor homes
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FETHESP – Será que ninguém imaginou que poderiam vir tantos ca-
ravanistas?

Pivari: Muita gente não só imaginou como já sabia. Eu passei três ou 
quatro anos respondendo e-mails, de muitos interessados em empreen-
der ou em preparar para a Copa do Mundo. Houve empresas da Alema-
nha querendo fabricar motor homes aqui para vender e alugar durante a 
Copa, mas nada acabou acontecendo. Saber todos sabem, só que mal 
fizeram estádios para uma Copa do Mundo. Eles ficaram prontos um dia 
antes. Aqui, em São Paulo, na última hora arrumaram o Anhembi [para 
acomodar os turistas]. A Copa do Mundo estava prevista há anos, todo 
mundo sabia que a Argentina poderia chegar a uma certa fase e nada 
fizeram a respeito. Não tem o que falar. A repercussão foi muito ruim por 
causa disso.

FETHESP – Por que o campismo e o caravanismo na Europa, nos 
EUA, Argentina são mais fortes do que no Brasil?

Pivari: Cultura e infraestrutura. Em Portugal, por exemplo, a maioria das 
cidades tem, no mínimo, um camping para barracas e em muitas existe 
também um parking trailer, um estacionamento de RVs (veículos de re-
creação). Eles sabem que isso é importante para o turismo. Nos EUA, na 
década de 1990, existiam mais de 11 milhões de veículos de recreação. 
Se, ao invés disso, essas pessoas tivessem casas de veraneio ou es-
trutura de hotel, imagine o desmatamento que precisaria ser feito para 
acomodar todo mundo. Fora todas as questões de liberdade do turista. 
Ninguém defende que só deveriam existir campings, mas o campismo é 
muito importante para o cenário turístico. O europeu, americano, cana-
dense sabem disso. Não é só por uma questão de cultura, é porque eles 
sabem da importância daquilo e que é importante incentivar. Na América 
do Sul também tem muito campismo e caravanismo, e o argentino é um 
dos mais fortes. Eles têm trailers e motor homes velhos, mas não se im-
portam com equipamento, só querem curtir a viagem e, por isso, vieram 
naquelas jabiracas na Copa.

Família acampa de trailer no Parque Nacional Yellowstone, nos EUA, onde essa prática é permitida em parques nacionais

FETHESP – Como fazer para incentivar o campismo em um país que 
não tem essa identidade cultural?

Pivari: Primeiro eu acho que precisa haver um incentivo do Estado. Na 
hora que for interessante para a iniciativa privada querer fomentar, inves-
tir, fazer o campismo acontecer, isso vai ocorrer. Só que isso não se es-
colhe, eu acredito que é preciso alavancar e o Estado precisa incentivar 
com benefícios o campismo.

FETHESP – Por exemplo estabelecer uma linha de crédito para abrir 
campings?

Pivari: Isso seria legal. No mundo campista se ouve falar muito em linha 
de crédito para comprar um RV (veículo de recreação). Eu acho que para 
você montar um camping, sim. Segundo, acho que é preciso dar bene-
fícios fiscais para quem gerencia um camping, porque, afinal de contas, 
ele pode estar contribuindo com o meio ambiente. É preciso mudar a le-
gislação no sentido de regulamentar em parques nacionais e estaduais a 
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instalação de campings. A lei diz que você não pode ter camping em um 
parque nacional, por exemplo, apesar de existirem alguns que eu não sei 
como funcionam. É claro que você não pode ir a um parque nacional, em 
um lugar no meio do mato, montar uma barraca, dormir lá e fazer foguei-
ra, mas todos eles poderiam ter uma sede de camping, pelo menos para 
barraca, com uma área plana, certa segurança, um cercado visual para 
delimitar a área e uma bateria de banheiros. Se for estender um pouco 
mais, seria legal ter uma cozinha comunitária e um lugar coberto para 
auxiliar o campista. Também poderia ser feito algum plano para parques 
municipais, pois antigamente existiam muitos e hoje em dia há poucos. 
Estes campings municipais são mais comuns no Rio Grande do Sul, por-
que é interessante para eles. Antigamente era de graça, mas não precisa 
ser, pode ser cobrado um preço simbólico, relativamente baixo e ter uma 
estrutura.

FETHESP – Mas para isso tem de haver uma regulamentação...

Pivari: Claro. Essa seria a parte governamental para incentivar. Outra 
coisa é o que nós fazemos, que é o trabalho de fomento, divulgação. 
Tudo isso eu acho que seria primordial. É preciso pensar também nos in-
centivos de equipamentos, porque na parte de barracas há muitas coisas 
importadas. O equipamento de caravanismo está relacionado à questão 
fiscal de automóvel e veículo automotor. Na Europa, os preços de um RV 
são muito mais baixos. Aqui se paga cinco vezes mais caro por um carro 
por causa de impostos e o mesmo carro na Europa custa cinco vezes me-
nos. No Brasil, para se fazer um motor home (motor-casa), por exemplo, 
é preciso comprar o veículo, van, caminhão ou chassi de ônibus, colocar 
na empresa e ela vai fazer só aquele. Na Europa, a demanda é muito 
maior, o preço é mais baixo e uma empresa para fabricar, por exemplo, 
400 veículos, busca o melhor fornecedor e compra 400 veículos, coloca 
na linha de montagem e faz um atrás do outro. Isso abaixa muito o custo. 
Aqui também precisaria existir algum tipo de incentivo para a indústria 
caravanista também. Outra forma seria beneficiar o campista em si, bai-
xando o custo de equipamentos.

Veículos de recreação (RVs): 1- Trailer; 2- Camper; 3- Carreta-barraca; 4- Motor home; 5- Truck home; 6- Mini-trailer (teardrop)

FETHESP – Campanhas poderiam colaborar?

Pivari: Acho que a cultura se desenvolve, se for facilitada. Não precisa 
fazer campanha. Precisariam haver campanhas de educação em veícu-
los próprios. Uma coisa que acaba com o campismo hoje em dia, por 
exemplo, são os aparelhos de som de carro e a ideia de “vamos acampar 
porque lá nós somos livres, não precisamos dar satisfação a ninguém e 

vamos gastar pouco”. Então o sujeito vai ao camping, abre o porta-malas 
com caixas de som enormes ligadas no último volume e coloca uma car-
ne na churrasqueira. Isso destrói o campismo mesmo, é um dos piores 
venenos da modalidade familiar hoje em dia.

FETHESP – Qual a diferença entre campismo e caravanismo?

Pivari: O campismo é a forma de turismo de contato com a natureza em 
que você leva seu próprio abrigo aonde for. Dentro disso existe o campis-
mo nômade, o mais tradicional, que é o de barraca. E existe, dentro do 
campismo, a vertente do caravanismo, que engloba veículos de recrea-
ção: Carreta, carreta-barraca, motor home, trailer e camper.
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Interior de um motor home. Mais comuns nos EUA, estima-se que na década de 1990 existiam mais de 11 milhões de veículos 
de recreação em território norte-americano

FETHESP - Você concorda com a afirmação de que a restrição ao 
transporte de trailers aos habilitados com Carteira Nacional de Habi-
litação categoria E, entre 1997 e 2011, foi determinante para o enfra-
quecimento do campismo?

Pivari: Não. Concordo em partes. Eu acho que é errado dizer que esse 
fator foi preponderante para a queda do campismo. Acho que isso colabo-
rou para a queda do caravanismo no Brasil. Esse foi um dos fatores, mas 
vários outros contribuíram. O que comprova isso é que o trailismo voltou 
com força exatamente no momento em que o transporte para a catego-
ria B foi liberado novamente em 2011 (Lei nº 12.452). Até os preços dos 
trailers pequenos, que são mais fáceis de serem rebocados por carros de 
passeio, mais que dobraram de preço de 2011 para cá. Junto com isso 
houve ainda, desde a década de 1980, a questão do preço do petróleo, 
condições das estradas, pedágios e também o número de equipamentos 
de hospedagem fixa: hotéis e pousadas, que vieram com preços muito 
mais baixos. O caminho que tomou o turismo, com agências possibilitan-
do pacotes e preços menores, também favoreceu o fato de as pessoas 
não quererem acampar. Sem dúvida nas décadas de 1960 e 1970 muita 
gente acampava porque não tinha outra opção de se fazer turismo. Não 
tinham tantos aviões, voos baratos e as estradas não eram tão acessíveis 
como agora. É uma questão cultural e nós perdemos muito isso.
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FETHESP – Prejudicar o caravanismo teve reflexo sobre o campis-
mo?

Pivari: Muita gente que está no caravanismo começou no campismo, 
principalmente antigamente, porque na década de 1960 e 1970 começa-
ram a ser fabricados os primeiros RVs, que são todos os veículos de re-
creação: trailer, motor home, camper, etc. Fazia parte de etapas a pessoa 
começar na barraca, depois ir para o trailer e motor home. Prejudicar o 
caravanismo também prejudicou esse ciclo. De qualquer forma é preciso 
deixar claro que o campismo de barraca ainda representa a ampla maio-
ria, podendo eu “chutar” uma relação de 90% barraquista contra 10% 
caravanista.

FETHESP – Como é esse ciclo?

Pivari: Você começou na barraca, depois trailer, motor home. Um dos 
seus filhos vai pra barraca, depois trailer, motor home. No momento em 
que cessou sua liberdade de viajar de trailer com seus filhos, talvez eles 
não quisessem mais a barraca. Tanto é que os trailers na época, em 
1997, ficaram presos nos campings, fixos, e viraram chalés. Os próprios 
campings perderam espaço no campismo e se tornaram villages, condo-
mínios de chalés. Hoje, alguns campings, principalmente os mais conhe-
cidos no Estado de São Paulo, da região de Itu e Cabreúva, têm muito 
mais mensalistas de chalés e trailers do que campistas. Agora é que está 
crescendo de novo. Este ciclo também acontece só na barraca. Família 
criada na barraca, os filhos depois de crescidos seguem acampando so-
zinhos.

FETHESP – Como está o mercado de RVs no Brasil?

Pivari: Está crescendo demais agora. Acho que cresceu algo em torno de 
30% no ano passado. Há muitas fábricas de motor home, principalmente. 
As de trailer estão começando de novo. Hoje já existem pelo menos cinco 
fabricantes e isso está se expandindo.

FETHESP – Em sua opinião, o que precisa saber uma pessoa que 
quer abrir um camping?

Pivari: É preciso ter uma boa área com algum atrativo, seja natural ou 
não. Por exemplo, você pode ter um camping à beira da praia, longe 
da cidade, é um atrativo legal estar ali do lado. Ou então perto de uma 
montanha, uma escalada, um rio. Pode ser um camping inserido dentro 
de uma cidade, como o Rio de Janeiro, por exemplo, onde o atrativo 
não seria a praia, mas sim estar dentro da cidade. Há campings também 
com atrativos internos de um clube. Hoje, do jeito que a situação está, o 
proprietário precisa ter um terreno plano, gramado, onde haja certa segu-
rança, um cercado, com bons banheiros.

FETHESP – Qual a preparação que o proprietário deve ter?

Pivari: Acho que é muito semelhante à preparação de outros equipa-
mentos de turismo. Os fatores empreendedores, estudar o mercado, 
as questões financeiras, se preparar para gerir o fluxo de caixa. São as 
questões relativas ao turismo em geral, como acontece com alguém que 

abre uma pousada, por exemplo. Mas gerenciar um camping, se você for 
comparar com outros, é mais fácil, é preciso administrar poucas coisas. 
Em um camping, basicamente, se você tiver uma bateria de banheiros e 
uma área gramada sempre bem cuidada, é o suficiente. Ter também uma 
cozinha comunitária, recepção, estacionamento, luz elétrica e água.

FETHESP – Você tem conhecimento sobre quanto o campismo mo-
vimenta em outros países?

Pivari: Em termos estatísticos, não. Na verdade, pesquiso muito o cam-
pismo brasileiro, mas os dados internacionais são impressionantes. Como 
eu disse, um país como Portugal, por exemplo, possui em quase todas as 
cidades um camping ou um parking trailer, pelo menos. As pessoas que 
geralmente viajam para os Estados Unidos e Europa ficam espantadas, 
porque em qualquer estrada você cruza com motor homes e trailers aos 
montes. Sei que o setor é muito forte nesses países. Existem informa-
ções não oficiais, por assim dizer, de que há regiões europeias e dos EUA 
onde, a cada dez famílias, de uma a quatro tem um RV em casa. Também 
já li sobre o fato que, depois da crise americana, os veículos de recreação 
teriam salvado a vida de muita gente, porque, culturalmente, o americano 
trabalha muito com crédito, então lá é difícil alguém ter uma casa própria 
quitada e não pendurada. O americano compra a casa e, depois que 
terminou de pagar, ele a hipoteca para pegar dinheiro. Em função disso, 
muitas pessoas perderam as casas e os veículos de recreação salvaram 
muita gente. Até hoje há pessoas morando em campings nos EUA.

FETHESP – É muito bom que exista essa opção...

Pivari: Sim, é legal que existam esses lugares. Tem muitos filmes e pro-
gramas de televisão americanos que mostram essa questão cultural do 
americano. Existia um seriado chamado “Chips”, sobre dois patrulhei-
ros rodoviários que andavam de moto e um deles morava em um motor 
home, em um parking trailer. Lá isso é normal. Era sensação nas décadas 
de 1970, nos EUA, e 1980 aqui. No Brasil, por exemplo, há muitas pesso-
as que moram no camping do Recreio dos Bandeirantes, inclusive famo-
sas. Se não me engano, o baterista ou baixista de uma banda conhecida 
morou por muitos anos lá em uma carreta-barraca. Então aqui também 
existe um pouco disso.

Camping na comuna de Kippel, no Cantão Valais, Suíça, localidade com cerca de 400 habitantes e dominada pela natureza

W
ikim

ed
ia C

o
m

m
o

n
s

“Explore o turismo, não o turista”


