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O homem e as viagens 
 
 
O homem, bicho da Terra tão pequeno                                            colonizar 
chateia-se na Terra                                                                           civilizar 
lugar de muita miséria e pouca diversão,                                          humanizar 
faz um foguete, uma cápsula, um módulo                                        o homem  
toca para a Lua                                                                                 descobrindo em suas próprias 
desce cauteloso na Lua                                                                     inexploradas entranhas 
pisa na Lua                                                                                        a perene, insuspeitada alegria 
planta bandeirola na Lua                                                                   de con-viver. 
experimenta a Lua                                                                            
coloniza a Lua                                                                                  Carlos Drummond de Andrade  
civiliza a Lua 
humaniza a Lua. 
Lua humanizada: tão igual à Terra 
O homem chateia-se na Lua 
vamos para Marte — ordena a suas máquinas 
Elas obedecem, o homem desce em Marte 
pisa em Marte 
experimenta 
coloniza 
civiliza 
humaniza Marte com engenho e arte. 
Marte humanizado, que lugar quadrado. 
Vamos a outra parte? 
Claro — diz o engenho 
sofisticado e dócil. 
Vamos a Vênus. 
O homem põe o pé em Vênus, 
vê o visto — é isto? 
idem 
idem 
idem. 
O homem funde a cuca se não for a Júpiter 
proclamar justiça junto com injustiça 
repetir a fossa 
repetir o inquieto 
repetitório. 
Outros planetas restam para outras colônias. 
O espaço todo vira Terra-a-terra. 
O homem chega ao Sol ou dá uma volta 
só para tever? 
Não-vê que ele inventa 
roupa insiderável de viver no sol. 
Põe o pé e: 
mas que chato é o sol, falso touro 
espanhol domado. 
Restam outros sistemas fora 
do solar a colonizar 
Ao acabarem todos 
só resta ao homem (estará equipado?) 
a dificílima dangerosíssima viagem                                                “Não importa o que aconteça, nós  
de si a si mesmo                                                                             nos manteremos fortes.” 
pôr o pé no chão 
do seu coração                                                                                                                 Ditado Khosa 
experimentar 
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RESUMO 

 

O Parque Estadual da Serra da Tiririca conta com 2260 hectares preservados de 
Mata Atlântica – a floresta tropical mais ameaçada do planeta - e está sob constante 
pressão das ações antrópicas no meio ambiente. Nesse trabalho, propomos a 
utilização da comunicação como instrumento de preservação e sustentabilidade do 
parque, através da parceria entre a gestão do parque e a iniciativa privada, em uma 
relação na qual ambas as partes sejam beneficiadas. 
 
Palavras-chaves : desenvolvimento sustentável, preservação ambiental, parceria; 

comunicação; PESET – Niterói – RJ. 
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ABSTRACT 

 

The Tiririca Hill State Park has 2260 hectares of preserved Atlantic Forest – the most 
endangered rainforest's on planet - and is under constant pressure from human 
activity on the environment. In this study, we propose to use communication as a tool 
for preservation and sustainability of the park, through a partnership between the 
park management and private initiative in a relationship in which both partners are 
benefited. 

 

Keywords : sustainable development, environmental preservation, partnership, 
communication; PESET – Niterói – RJ. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

Diariamente, as sociedades contemporâneas acompanham pelos mais 

diversos meios de comunicação notícias sobre catástrofes climáticas e as mudanças 

que estão ocorrendo, rapidamente, no clima mundial. Nunca se viu mudanças tão 

bruscas e com efeitos devastadores como têm ocorrido nos últimos anos. 

De fato, a ação humana insustentável no planeta Terra é responsável por 

esse quadro sombrio com o qual todos os cidadãos mundiais – independentemente 

de nacionalidade, religião, cor e classe social – enfrentam.  

Entretanto, somente nós, humanos, é que podemos reverter esse quadro de 

destruição e colapso ambiental: devemos reconstruir o que foi destruído (por nós 

mesmos) e buscar uma nova forma de interagir com o meio-ambiente de maneira 

sustentável, para garantir um futuro digno para as próximas gerações. 

É claro que isso não será uma tarefa ordinária, mas um trabalho árduo com 

foco no longo prazo, que requer a participação de todos de forma cooperada. 

Governos, instituições de ensino, ONG’s, empresas, consumidores e cidadãos 

devem trabalhar juntos, cada um desempenhando suas funções, com o objetivo de 

reverter o colapso ambiental e garantir a preservação de todos os recursos naturais 

e a sobrevivência das mais diversas espécies de vegetais e animais. 

As sociedades humanas devem começar esse processo de reconstrução e 

desenvolvimento sustentável imediatamente pois, caso contrário, corre-se o risco de 

ser tarde demais. 
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É diante desse contexto que optamos pelo tema desse trabalho de 

conclusão de curso: “Parque Estadual da Serra da Tiririca: a comunicação como 

instrumento de preservação e sustentabilidade.” 

O problema central desse estudo proposto foi identificar como o 

desconhecimento do Parque Estadual da Serra da Tiririca como área de 

preservação ambiental por parte dos moradores das cidades do seu entorno (Niterói, 

Maricá e São Gonçalo) e, até mesmo, por parte de seus visitantes, pode prejudicar 

sua sustentabilidade, tendo em vista que as sociedades humanas têm como 

característica preservar e valorizar somente aquilo que conhecem. 

O objetivo geral foi indicar meios para que se possa fazer do Parque 

Estadual da Serra da Tiririca (PESET) um modelo de preservação do meio ambiente 

e uso sustentável dos seus recursos, a partir da proposição de um plano de 

comunicação. 

Como desdobramento, propõem-se fornecer subsídios para os gestores do 

parque o transformem em um pólo de ecoturismo, incentivando cada indivíduo, 

membro da comunidade local ou não, para que seja um elemento fundamental para 

a difusão e preservação do PESET e de toda sua fauna e flora. 

Já os objetivos específicos foram: a) elaborar um levantamento sobre a 

demanda efetiva (perfil do visitante) do Parque Estadual da Serra da Tiririca, através 

da realização de uma pesquisa de campo com seus visitantes; b) fazer um estudo 

preliminar sobre a demanda potencial do PESET, através da realização de uma 

pesquisa de campo no Museu de Arte Contemporânea (MAC), principal atrativo 

turístico de Niterói; d) elaborar um Plano de Comunicação para o PESET e, enfim; e) 

oferecer argumentos para a adoção do PESET por uma grande empresa privada, 

como forma de garantir os recursos necessários para as ações de preservação e 

sustentabilidade. 

No capítulo 2, desenvolvemos um breve histórico sobre o movimento 

ambientalista; os maiores problemas ambientais atuais; as peculiaridades do bioma 

de Mata Atlântica; a conceituação das unidades de conservação; e características 

do Parque Estadual da Serra da Tiririca. 
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No capítulo 3, são abordados os temas do desenvolvimento sustentável e 

suas relações com o consumo sustentável, marketing sustentável e turismo 

sustentável, esse último sob a perspectiva do ecoturismo. 

No capítulo 4, apresentamos as metodologias e os resultados das duas 

pesquisas de campo realizadas sobre o Parque Estadual da Serra da Tiririca, com 

comentários pertinentes ao tema desse estudo. 

No capítulo 5, propomos um plano de comunicação para o Parque Estadual 

da Serra da Tiririca e forneceremos 10 argumentos para a defesa de adoção do 

parque por uma grande empresa interessada em associar sua marca na defesa do 

meio ambiente.  
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2  O CONTEXTO AMBIENTAL E O PARQUE ESTADUAL DA SERR A DA 

TIRIRICA 

 

 

O agravamento dos problemas ambientais e das mudanças climáticas é uma 

séria ameaça à sobrevivência de todas as espécies do Planeta Terra. A ação do 

homem no meio ambiente sempre existiu, entretanto, tomou proporções desastrosas 

com o advento da Revolução Industrial na Inglaterra no século XVIII. 

A partir daquele momento, os produtos que antes eram produzidos em 

pequena escala – de forma manual - passaram a ser produzidos pelas máquinas em 

grande quantidade.  As fábricas com suas máquinas precisavam de energia para a 

produção e inicialmente o carvão cumpria esse papel. Para abastecer os fornos das 

indústrias, as potências industriais desmatavam as florestas em larga escala para 

produção de carvão vegetal. Como se não bastasse a destruição das florestas e, 

conseqüentemente, da biodiversidade, o resultado da combustão do carvão lança 

grandes quantidades de resíduos agressivos ao meio ambiente, como o monóxido e 

dióxido de carbono. 

Em um segundo momento, já no século XX, o petróleo passou a substituir o 

carvão como principal matriz energética. Essa troca agravou ainda mais a agressão 

ao meio ambiente, visto que, além do lançamento dos gases tóxicos inerentes à 

queima do petróleo, sua utilização traz consigo os riscos ambientais de exploração, 

transporte e refinamento. 

Por fim, a industrialização tardia de países de terceiro mundo - que se 

intensificou a partir de meados do século XX - foi o golpe final para concretizar a 

agressão ao meio ambiente e aumento dos problemas ambientais. Uma vez que 
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esses países destruíram suas florestas devido ao processo de urbanização, 

industrialização e utilização de maquinário na agricultura, aumentando o impacto de 

suas ações no meio ambiente.  

Desde que a produção passou a ser em grande quantidade com o advento 

da máquina, graças ao modelo de produção fordista, o consumo também passou a 

ser em grande quantidade. 

Os primeiros meios de comunicação em massa surgem logo depois da 

Revolução Industrial e uma de suas funções é estimular a demanda pelos produtos 

produzidos em larga escala, pois não havia sentido produzir em massa se o 

consumo também não o fosse. 

Para agravar ainda mais o quadro de agressão ao meio ambiente, soma-se 

a todos os fatores mencionados, a explosão populacional mundial (Figura 1) - 

sobretudo nos países em desenvolvimento - fez necessário explorar ainda mais os 

recursos naturais do planeta para garantir a sobrevivência das populações nos 

países mais pobres e o padrão de consumo dos países mais ricos.  

 

 

Figura 1 – Crescimento populacional mundial.  
Fonte: PNUMA, 2008. 

 

Atualmente, após três séculos de lançamento de gases tóxicos na atmosfera 

e na exploração desenfreada dos recursos, a civilização humana se depara com 

uma nova realidade. 
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O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), afirma o 

seguinte:  

 
 

Since the start of the new millennium, the world has witnessed over 35 major 
conflicts and some 2,500 disasters. Over two billion people have been 
affected, and millions have lost their lives. Not only do these tragic events 
destroy infrastructure, cause population displacement and fundamentally 
undermine human security, they also compound poverty and tear apart the 
fabric of sustainable development.1 
 
 

Quanto ao aumento populacional e exploração desenfreada do meio 

ambiente o PNUMA aponta: 

 
 
[...] at least 18 violent conflicts have been fuelled by the exploitation of 
natural resources since 1990. As the global population continues to rise, and 
demand for resources continues to grow, there is significant potential for 
conflicts over natural resources to intensify in the coming decades. The 
consequences of climate change for water availability, food security, 
prevalence of disease, coastal boundaries, and population distribution may 
further aggravate existing tensions and generate new conflicts.2 
 
 

Como podemos perceber pelas citações do PNUMA, o quadro ambiental 

atual e as previsões para as próximas décadas confirmam o agravamento dos 

problemas ambientais que pode colocar em xeque a estabilidade da civilização 

humana. 

Além de causar destruição e colocar em risco a sobrevivência de todas as 

espécies do planeta, o desequilíbrio natural pode gerar novos conflitos entre nações 

e povos. A eclosão de uma guerra de grandes proporções causada pela disputa dos 

recursos ambientais só irá piorar ainda mais a situação e acelerar a degradação 

mundial. 

                                                 
1 Tradução livre do inglês: Desde o início do novo milênio, o mundo testemunhou mais de 35 conflitos 
em larga escala e 2500 desastres naturais. Mais de 2 bilhões de pessoas foram afetadas e milhões 
perderam suas vidas. Esses eventos trágicos não apenas destroem infraestrutura, causam 
deslocamento populacional e fundamentalmente minam a segurança do homem, eles também 
compõem a pobreza e rasgam a construção do desenvolvimento sustentável. 
 
2 Tradução livre do inglês: [...] Pelo menos 18 conflitos violentos foram causados pela exploração dos 
recursos naturais desde 1990. Como a população global continua a crescer e a demanda por 
recursos continua a subir, existe um significativo potencial para conflitos relacionadas aos recursos 
naturais nas décadas que estão por vir. As conseqüências das mudanças climáticas para 
disponibilidade de água, segurança alimentar, prevalência de doenças, limites costeiros e distribuição 
da população podem agravar ainda mais as tensões existentes e gerar novos conflitos.  
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Ao compreender melhor os maiores problemas ambientais atuais; torna-se 

mais fácil reconhecer a necessidade de preservação do Parque Estadual da Serra 

da Tiririca e de todo o ecossistema da Mata Atlântica brasileira, assim como de 

todas as áreas naturais remanescentes no planeta.  

 

2.1 OS MAIORES PROBLEMAS AMBIENTAIS ATUAIS 

 

 

A seguir, faremos uma rápida descrição dos maiores problemas ambientais. 

É importante lembrar que os maiores desafios ambientais que serão relatados não 

estão isolados. Ao contrário, eles estão intrinsecamente relacionados, o que dificulta 

o estabelecimento de uma relação de causa e efeito entre os mesmos. 

Os dez maiores problemas ambientais, segundo ESTY e WINSTON (2009, 

pág.32) são: 
 
 
1. Mudanças climáticas  
2. Energia 
3. Água 
4. Biodiversidade e utilização da terra 
5. Substâncias químicas, tóxicas e metais pesados 
6. Poluição Atmosférica 
7. Gestão de Resíduos 
8. Destruição da camada de ozônio 
9. Oceanos e pesca  
10. Desmatamento 
 
 

Mudanças Climáticas  

Para esses autores, as mudanças climáticas são tratadas pela mídia apenas 

como aquecimento global, “mas os problemas vão além da elevação da 

temperatura.” Dessa forma, preferem tratar desse fenômeno como um todo e para 

tal, utilizam o conceito de mudanças climáticas. Esse conceito inclui “elevação do 

nível do mar, alterações do padrão dos níveis pluviométricos, secas e inundações 

mais graves, furacões e outras tempestades de vento mais severas e novos 

caminhos para surgimento de doenças.” Para completar, pontuam: “[...] sem 
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descambar para a apelação, poderíamos afirmar que as mudanças climáticas 

poderiam ameaçar a habitabilidade do planeta." ESTY e WINSTON (2009, pág. 32) 

 

Energia 

Quanto ao problema energético, ESTY e WINSTON (2009, pág. 38) 

ponderam: 

 
 
A energia não é exatamente um problema ambiental como outros de nossa 
lista. Mas toda sociedade precisa de energia, e sua produção, 
independentemente do método utilizado, pode causar danos ao ambiente.  
 
 

De fato, os investimentos em energia renovável – como eólica e solar – vem 

aumentando consideravelmente nos últimos anos na tentativa de reverter a situação 

atual. Segundo estudos do Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática 

(IPCC, na sigla em inglês) da ONU, os investimentos mundiais em energias 

renováveis nunca foram tão altos - chegaram a US$ 38 bilhões em 2005. Ainda 

assim, as emissões de gases do setor energético nunca foram tão volumosas. 

A demanda por energia (Figura 2), segundo projeções, aumentará 

consideravelmente nas próximas décadas.  

 

 

Figura 2: Demanda Global de energia. 
Fonte: International Energy Outlook, 2008. 
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Desse modo, o grande desafio será atender a essa demanda crescente, ao 

mesmo tempo em que é preciso diminuir as emissões de carbono na atmosfera.  

Para tanto, a melhor solução são investimentos maciços em energias renováveis.  

Porém, a recente descoberta de petróleo na camada pré-sal no Brasil pode 

levar a procura e exploração desses campos em outros locais do planeta, o que 

aumentará o percentual de carbono lançado na atmosfera, assim como a redução de 

investimentos em fontes de energia mais limpas. 

 

Água 

É de senso comum que a água é considerada fundamental para a vida. De 

acordo com ESTY e WINSTON (2009), a água também é um insumo 

importantíssimo da agricultura e de muitos processos industriais. Desse modo, o 

desabastecimento de água pode ser considerado uma séria ameaça a países, 

empresas e populações.  

ESTY e WINSTON (2009, pág. 41) definem o problema da falta de água 

como: 

 
 
O problema se resume a uma simples questão de oferta e demanda. A 
Terra é um sistema fechado, por isso a oferta de água doce é basicamente 
fixa. Mas o aumento da população e das lavouras irrigadas continua 
aumentando a demanda por água. De fato, a agricultura consome cerca de 
70% da água que usamos. Em muitas regiões, usamos mais água do que o 
ciclo natural de água nos oferece. 
 
 

Biodiversidade e utilização da terra 

Para o World Wildlife Found (WWF) – Brasil (2009), “a poluição, o uso 

excessivo dos recursos naturais, a expansão da fronteira agrícola em detrimento dos 

habitats naturais, a expansão urbana e industrial” são as maiores ameaças à 

biodiversidade.  

Segundo a mesma organização, “a cada ano 17 milhões de hectares de 

floresta tropical são desmatados.” De acordo com suas estimativas, se isso 

continuar, entre 5% e 10% das espécies que habitam as florestas tropicais poderão 

estar extintas dentro dos próximos 30 anos. (WWF, 2009) 
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Substâncias químicas, tóxicas e metais pesados 

O lançamento dessas substâncias tóxicas no meio ambiente e/ou na 

atmosfera também apresenta risco às sociedades humanas. Sabe-se que algumas 

delas podem levar ao aparecimento de doenças sérias, como o câncer ou problemas 

no cérebro. 

 

Poluição atmosférica 

Constitui grave ameaça à saúde das pessoas, podendo causar problemas 

respiratórios ou agravá-los. Ademais, podem causar alterações no ciclo das chuvas, 

prejudicando o abastecimento d’água. 

 

Gestão de Resíduos 

O aumento da produção industrial foi acompanhado do aumento do lixo. Nas 

grandes cidades brasileiras, a gestão de resíduos é um problema sério, pois os 

aterros sanitários adequados são insuficientes. Por conta disso, grande parte dos 

resíduos vão parar em “lixões à céu aberto” (Figura 3), que além de representar uma 

ameaça ao meio ambiente (devido a contaminação do lençol freático), também 

geram degradação social, já que inúmeras famílias passam a catar lixo para garantir 

sua sobrevivência.  

 

 

Figura 3: Catadores em um lixão a céu aberto  
Fonte: Ecodebate, 2008. 
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Além dos resíduos sólidos convencionais, outra ameaça é o lixo eletrônico e 

radioativo. A partir da década de 90, a popularização dos aparelhos eletrônicos 

como celulares e computadores, aumentou ainda mais o descarte de resíduos no 

meio ambiente. De maneira geral, o lixo eletrônico é ainda mais agressivo ao meio 

ambiente do que o lixo normal, pois podem conter substâncias tóxicas, 

extremamente nocivas ao meio. 

Na tentativa de amenizar o impacto do lixo eletrônico no meio ambiente, 

muitos governos – sobretudo nos países desenvolvidos – já obrigam as empresas 

fabricantes de produtos eletrônicos a se responsabilizarem também pelo seu 

descarte. 

 

Destruição da camada de ozônio 

O buraco na camada de ozônio foi descoberto em cima da região Antártica 

em 1980. Os culpados apontados pelos cientistas eram os clorofluorcarbonos 

(CFCs) que decompõem o ozônio situado na estratosfera3. Como o ozônio é 

responsável em “filtrar” os raios solares, os cientistas afirmam que o aumento do 

buraco na sua camada, pode ser responsável em acelerar o derretimento das 

calotas polares, assim como aumentar a incidência do câncer de pele. 

Em 1985, os maiores responsáveis pelo lançamento de CFC’s se reuniram e 

negociaram um tratado, a Convenção de Viena, para abordar o problema. Após dois 

anos, outros países somaram se a esses e concordaram em reduzir gradualmente o 

uso dos CFC’s nos produtos. 

ESTY e WINSTON (2009, pág. 54) afirmam que, “até os críticos mais 

pessimistas concordam que fizemos um progresso substancial em relação a esse 

problema. O buraco de ozônio parou de crescer. Se os atuais controles de emissão 

forem mantidos, terá praticamente fechado em 2065.” 

 

Oceanos e Pesca  

                                                 
3 segunda camada da atmosfera , compreendida entre a troposfera e a mesosfera, 
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Para muitos, a capacidade dos oceanos do mundo parece infindável tanto 

como fonte de recursos alimentares quanto para descarte de resíduos, mas isso não 

é verdade. 

O Food and Agriculture Organization (FAO), braço das Nações Unidas para 

agricultura e alimentação, é claro ao dizer a situação atual dos estoques de peixe: 

 
 
[...] La moitié des stocks environ (52 pour cent) étaient pleinement exploités, 
les captures atteignant ou avoisinant le rendement constant maximal, ce qui 
exclut toute intensification de la production. Les 28 pour cent restants 
correspondent à des stocks surexploités (19 pour cent), épuisés (8 pour 
cent) ou en cours de relèvement(1 pour cent) [...]La plupart des stocks des 
10 premières espèces – qui correspondent en volume à environ 30 pour 
cent de la production mondiale des pêches de capture – sont surexploités 
ou exploités à plein rendement, et ne permettent donc pas une 
augmentation notable des captures. (FAO, 2008, p. 33) 4 
 
 

Considerando os estoques de peixe como relevante fonte de proteínas para 

a civilização humana, sobretudo no continente mais populoso, Ásia, e no mais 

pobre, África, esse dado é alarmante, pois coloca em risco a sobrevivência das 

populações que dependem desse recurso para garantir sua parcela necessária de 

um importante nutriente, a proteína. 

Por fim, além dos oceanos fornecerem grandes quantidades de recursos 

alimentícios, eles também colaboram, através de suas algas, a reduzir os efeitos do 

aquecimento global (Figura 4), pois suas as algas, assim como as florestas, também 

captam o carbono da atmosfera. 

 

                                                 
4 Tradução livre do francês: [...] Mais da metade dos estoques (52%) foram totalmente explorados e, 
portanto, sua captura está, ou quase, no limite máximo de sustentabilidade, sem qualquer espaço 
para expansão futura. Os outros 28% restantes correspondem aos estoques super-explorados (19%), 
esgotados (8%), ou em reabilitação (1%).[...] A maior parte dos estoques das espécies mais 
exploradas – que correspondem em volume a cerca de 30% da produção mundial dos peixes 
capturados – são super explorados ou explorados em plena capacidade, e não se pode esperar um 
aumento notável nas capturas.  
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Figura 4: O ciclo do carbono.  
Fonte: IPCC – Reino Unido, 2001. 

 

Desmatamento 

As florestas têm uma função chave no combate ao aquecimento global. Os 

gases que provocam o aquecimento, como o dióxido de carbono, são absorvidos 

pela vegetação e armazenados pelas árvores e solo. 

A destruição das florestas com a finalidade de dar outro uso a terra, tais 

como, agricultura, criação de gado e manejo de eucalipto, resulta em um severo 

dano ao meio ambiente e nas populações que dependem da floresta para 

sobreviver.  

Para ESTY e WINSTON (2009, pág. 57), a derrubada de árvores para 

utilização como lenha constitui apenas parte do problema. Os autores não hesitam 

ao dizer que: 

 
 
Um problema maior é transformar terras (uma forma atenuada de dizer 
derrubar e queimar árvores) para uso agrícola a fim de alimentar uma 
população crescente, associado a crescente demanda de carne, que requer 
grandes áreas de pasto.  
 
 

Além de causar a destruição dos habitats dos animais e diminuir a 

capacidade do planeta em capturar os gases responsáveis pelo aquecimento global, 

o desmatamento contribui significativamente na emissão de mais gases nocivos na 

atmosfera, pois umas das técnicas mais utilizadas para desmatar são as queimadas, 

que lançam enormes quantidades de carbono na atmosfera.  
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Segundo um estudo da FAO (2007), disponível no site da Agência Brasil, o 

Brasil desmatou, no período de 2000 a 2005, 74% da área desmatada na América 

do Sul. Isso significa que, dos 42 mil quilômetros quadrados devastados por ano em 

toda a região sul-americana, pelo menos 31 mil estão localizados em terras 

brasileiras. 

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais é definitivo ao afirmar que:  

 
 
No contexto local, as queimadas destroem a fauna e flora. [...] No âmbito 
regional, causam poluição atmosférica com prejuízos à saúde de milhões de 
pessoas [...] elas também alteram, ou mesmo destroem ecossistemas. E do 
ponto de vista global, as queimadas são associadas com modificações da 
composição química da atmosfera, e mesmo do clima do planeta; neste 
último contexto, as maiores contribuições do Brasil provêem das queimadas. 
(INPE, 2007) 
 
 

Apesar de ESTY e WINSTON (2009) colocarem o desmatamento no décimo 

lugar na lista de maiores problemas ambientais atuais, acreditamos que no caso 

brasileiro ele representa uma ameaça maior, pois possuímos a maior área florestal e 

a maior floresta do mundo, um ativo ambiental que indubitavelmente deve ser 

preservado e valorizado.  

 

 

2.2  O BIOMA DE MATA ATLÂNTICA 

 

 

A história do Brasil se confunde com a destruição progressiva da Mata 

Atlântica. Quando os portugueses, liderados por Pedro Álvares Cabral, 

desembarcaram no Brasil em 1500, ficaram surpresos com a majestosa floresta que 

se depararam no sul da Bahia. A partir de então, iniciou-se um longo processo de 

desmatamento da Mata Atlântica (Figura 5). 

Inicialmente, a política era de extrair o pau-brasil e levá-lo para Portugal, 

pois esse era utilizado em larga escala na construção das caravelas portuguesas. 

Em um segundo momento, os ciclos econômicos da cana-de-açúcar e do café 

aumentaram a intensidade de destruição da Mata Atlântica, eis que, toda a floresta 
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era derrubada sem dó para dar lugar à monocultura voltada para a exportação. 

(RBMA, 2009)  

 

 

Figura 5 – Mata Atlântica: antes e depois.  
Fonte: S.O.S Mata Atlântica, 2007. 
 

 

Com o desenvolvimento econômico e o aumento da população brasileira no 

século XX, a destruição do bioma de Mata Atlântica atinge níveis jamais antes vistos, 

com redução significativa de espaço territorial e perda da biodiversidade5.  

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2009), 

podemos considerar Bioma como:  

 
 
Um conjunto de vida (vegetal e animal) constituído pelo agrupamento de 
tipos de vegetação contíguos e identificáveis em escala regional, com 
condições geoclimáticas similares e história compartilhada de mudanças, o 
que resulta em uma diversidade biológica própria.  
 
 

 Seguindo essa definição, pode-se dizer que o Brasil é o único país do 

mundo que apresenta o Bioma de Mata Atlântica, o que torna impreterível a 

preservação das florestas remanescentes e sua biodiversidade. 

                                                 
5 Segundo a ONG WWF, o termo biodiversidade - ou diversidade biológica - descreve a riqueza e a variedade do 
mundo natural.  
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De acordo com a Organização Não Governamental S.O.S. Mata Atlântica 

(2009) podemos considerar o Bioma de Mata Atlântica como:  

 
 

Classificada como um conjunto de fisionomias e formações florestais, a 
Mata Atlântica se distribui em faixas litorâneas, florestas de baixada, matas 
interioranas e campos de altitude. São nessas regiões que vivem também 
62% da população brasileira, cerca de 110 milhões de pessoas. Um 
contingente populacional enorme que depende da conservação dos 
remanescentes de Mata Atlântica para a garantia do abastecimento de 
água, a regulação do clima, a fertilidade do solo, entre outros serviços 
ambientais. Obviamente, a maior ameaça ao já precário equilíbrio da 
biodiversidade é justamente a ação humana e a pressão da sua ocupação e 
os impactos de suas atividades. 
 
 

Esse trecho evidencia a necessidade urgente de se preservar os 7% 

remanescentes da Mata Atlântica – os outros 93% já foram completamente 

destruídos - como garantia de sobrevivência das milhares de espécies que habitam 

esse vasto território.  

Todas as pessoas que vivem nessa área dependem da manutenção da 

floresta para garantir os recursos necessários à vida, pois sua destruição acarretaria 

na diminuição da oferta de água potável, a redução da capacidade de gerar energia 

hidrelétrica, uma acentuada queda na produção de alimentos, além da desertificação 

e suas conseqüências no litoral brasileiro. 

É na bacia hidrográfica da Mata Atlântica, segundo a S.O.S Mata Atlântica, 

que se encontram 7 das 9 grandes bacias hidrográficas brasileiras, alimentadas 

pelos rios São Francisco, Paraíba do Sul, Doce, Tietê, Ribeira de Iguape e Paraná.  

Uma das melhores formas de garantir a sustentabilidade dessas bacias 

hidrográficas é preservar a floresta atlântica, uma vez que é ela que evita a erosão 

das margens dos rios (impedindo o assoreamento) e absorve as águas das chuvas.  

Considerando a água como elemento vital para a sobrevivência das 

espécies e que mais de 60% da população do Brasil dependem da água “produzida” 

pela Mata Atlântica, conclui-se que destruir a Mata Atlântica é colocar em risco não 

somente a extinção de plantas e animais silvestres, mas também a nossa própria 

existência.  

Quanto a sua fauna a S.O.S Mata Atlântica (2009) diz: 
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Outro número impressionante da fauna da Mata Atlântica se refere ao 
endemismo, ou seja, as espécies que só existem em ambientes específicos 
dentro do bioma. Das 1711 espécies de vertebrados que vivem ali, 700 são 
endêmicas. [...] Num bioma reduzido a cerca de 7% de sua cobertura 
original é inevitável que a riqueza faunística esteja pressionada pelas 
atividades antrópicas. A Mata Atlântica abriga hoje 383 dos 633 animais 
ameaçados de extinção no Brasil, de acordo com o Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.  
 
 

Podemos observar na citação acima a grandeza da biodiversidade da Mata 

Atlântica e, sobretudo, a necessidade de preservar seu habitat, pois do total de 1711 

vertebrados presentes no Bioma, 700 só existem ali, o que representa 41% do total 

das espécies existentes.  

Ademais, o Bioma de Mata Atlântica abriga – segundo os números 

apresentados - cerca de 60% das espécies brasileiras ameaçadas de extinção, ou 

seja, a preservação dessas espécies passa, inevitavelmente, pela preservação da 

Mata Atlântica.  

Segundo a S.O.S. Mata Atlântica (2009); a principal causa para o 

desaparecimento de espécies e indivíduos da Mata Atlântica é a deterioração ou 

supressão dos habitats dos animais causados pelo mau planejamento do espaço 

urbano brasileiro, assim como a expansão da agricultura e ou pecuária. A caça, 

pesca e introdução de seres exóticos; completam a destruição do ecossistema e, 

conseqüentemente, na redução de sua biodiversidade. 

Contudo, é importante ressaltar que mesmo passados cinco séculos de 

devastação da Mata Atlântica, alguns trechos da mata ainda têm recordes mundiais 

de diversidade. Por tais fatos, em 1991 a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) declarou o Bioma de Mata Atlântica 

como Reserva Mundial da Biosfera. 

Segundo o Conselho Nacional Reserva da Biosfera da Mata Atlântica 

(RBMA) em seu sítio na Internet, a missão da reserva da biosfera é: “contribuir de 

forma eficaz para o estabelecimento de uma relação harmônica entre as sociedades 

humanas e o ambiente na área da Mata Atlântica.” 

E as principais funções são: 

 
 

A conservação da biodiversidade e dos demais atributos naturais da Mata 
Atlântica incluindo a paisagem e os recursos hídricos.· A valorização da 
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sócio-diversidade e do patrimônio étnico e cultural a ela vinculados.· O 
fomento ao desenvolvimento econômico que seja social, cultural e 
ecologicamente sustentável. O apoio a projetos demonstrativos, à produção 
e difusão do conhecimento, à educação ambiental e capacitação, à 
pesquisa científica e o monitoramento nos campos da conservação e do 
desenvolvimento sustentável. (RBMA, 2009) 
 
 

Além do Conselho Nacional Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, existem 

diversas outras organizações colaborando na preservação da floresta restante. O 

número de ONG’s (Organizações não governamentais) atuantes é extenso, mas vale 

ressaltar os esforços da Fundação S.O.S Mata Atlântica, WWF e Conservação 

Internacional. 

 

 

2.2 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

 

 

Não poderíamos de forma alguma falar em preservação do meio ambiente e 

da Mata Atlântica sem abordar a questão das unidades de conservação e o papel do 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). 

O SNUC é formado pelo conjunto de áreas protegidas transformadas em 

unidades de conservações (UCs) que podem ser federais, estaduais, municipais e 

privadas, entendidas como: 

 
 
O espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 
jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído 
pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob 
regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas 
de proteção. (SNUC, 2000; art. 2º, inciso I) 
 
 

O SNUC divide as diferentes unidades de conservação basicamente em dois 

grupos:  

Grupo I – Unidades de Proteção Integral: objetivam preservar a natureza, 

sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos 

casos previstos em lei. O uso indireto pode ser entendido como “aquele que não 
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envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais”. (SNUC, 2000, 

art; 2º, § 9º) 

Grupo II – Unidades de Uso Sustentável: tem como função conciliar a 

conservação da natureza com o uso sustentável de parte dos recursos naturais. 

Nesse contexto, o uso sustentável deve ser compreendido como a utilização da área 

pelos humanos sem afetar, de forma alguma, a manutenção dos recursos naturais, a 

biodiversidade e os processos ecológicos. 

O SNUC é administrado por um órgão central, por órgãos consultivos, 

deliberativos e executores de todas as esferas de governo, sendo o órgão central o 

Ministério do Meio Ambiente e o órgão consultivo o Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA). 

Os órgãos executores do SNUC podem ser o Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e os órgãos estaduais ou 

municipais. 

A criação das unidades de conservação tem como objetivo garantir o uso 

responsável, planejado e sustentável da área delimitada e a conservação de seu 

ecossistema e biodiversidade. 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação foi criado pela lei nº 9.985 

de 2000 e define conservação da natureza como: 

 
 
O manejo do uso humano da natureza, compreendendo a preservação, a 
manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação do 
ambiente natural, para que se possa produzir o maior beneficio, em bases 
sustentáveis, às atuais gerações, mantendo seu potencial de satisfazer as 
necessidades e aspirações das gerações futuras, e garantindo a 
sobrevivência dos seres vivos em geral. (SNUC, Art. 2º, § 2º) 

 
 

Como conseqüência, podemos inferir que a preservação da biodiversidade e 

dos recursos naturais de uma área delimitada por lei são os maiores objetivos de 

uma Unidade de Conservação. 

Como instrumento para atingir tal objetivo; devem ser elaboradas políticas 

de conscientização dos visitantes através da educação ambiental, assim como a 

elaboração de um plano de manejo, esse último entendido como: “O conjunto de 

métodos, procedimentos e políticas que visam à proteção em longo prazo das 
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espécies, habitats e ecossistemas, além da manutenção dos processos ecológicos, 

prevenindo a simplificação dos sistemas naturais”. (SNUC, Art 2º, § 5º). 

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA) conceitua Plano de Manejo como: 

 
 
Um projeto dinâmico que determina o zoneamento de uma unidade de 
conservação, caracterizando cada uma de suas zonas e propondo seu 
desenvolvimento físico de acordo com suas finalidades. Estabelece, desta 
forma, diretrizes básicas para o manejo da unidade. (IBAMA, 2008) 
 
 

Considerando essas duas referências, podemos entender a importância do 

Plano de Manejo para a regulamentação do uso, ocupação e desenvolvimento das 

unidades de conservação. É ele que estabelece as diretrizes necessárias para a 

preservação das UC’s e devem abranger toda a sua área. 

O Plano de Manejo tem como objetivos principais: assegurar a conservação 

da diversidade biológica e dos ecossistemas; estabelecer a diferenciação e 

intensidade de uso mediante o zoneamento da unidade; promover a integração das 

comunidades do entorno e orientar a aplicação dos recursos financeiros destinados 

à unidade. (SNUC, 2000). 

Dessa forma, as UC’s além de assegurar a preservação dos espaços 

naturais e de sua biodiversidade cumprem um papel fundamental em garantir aos 

cidadãos brasileiros o direito ao meio ambiente equilibrado e protegido, peça chave 

para a manutenção da qualidade de vida. 

Atualmente, segundo a Fundação S.O.S. Mata Atlântica (2009), existem 

cerca de 860 unidades de conservação atuando somente na Mata Atlântica. Essas 

áreas vão desde pequenos sítios transformados em Reservas Particulares do 

Patrimônio Natural (RPPN) até áreas com grandes extensões territoriais como o 

Parque Estadual da Serra do Mar, que abrange 23 municípios do litoral e Vale do 

Paraíba no Estado de São Paulo. 

No Estado do Rio de Janeiro, o responsável na gestão das unidades de 

conservação estaduais é Instituo Estadual do Ambiente (INEA). Criado pela Lei nº 

5.101, de 04 de outubro de 2007, o INEA tem como missão “proteger, conservar e 

recuperar o meio ambiente para promover o desenvolvimento sustentável.” 
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Esse novo instituto foi instalado no ano de 2009 e unificou e ampliou a ação 

de “três órgãos vinculados à Secretaria de Estado do Ambiente (SEA): a Fundação 

Estadual de Engenharia e Meio Ambiente (FEEMA), a Superintendência Estadual de 

Rios e Lagoas (SERLA) e o Instituto Estadual de Florestas (IEF).” (INEA, 2009) 

Além da função de gerir as unidades de conservação estaduais é também 

função do INEA emitir os licenciamentos ambientais em nível estadual, necessários 

para qualquer tipo de intervenção humana que possa gerar impactos no meio 

ambiente. 

Outra função importante do INEA é fazer a avaliação das praias e sistemas 

lacunares do estado, assim como medir a qualidade do ar seguindo critérios pré-

estabelecidos. 

Os Parques Estaduais administrados pelo INEA são: 

Parque Estadual da Chacrinha - Localiza-se na vertente sul do Morro de 

São João, em Copacabana, Zona Sul do município do Rio de Janeiro. 

Parque Estadual do Cunhambebe - abrange parte dos municípios de 

Mangaratiba, Angra dos Reis, Rio Claro e Itaguaí. 

Parque Estadual do Desengano - abrange terras dos municípios de Santa 

Maria Madalena (na região serrana), Campos e São Fidélis (no norte 

fluminense). 

Parque Estadual do Grajaú - Localizado no bairro do Grajaú, o parque 

estende-se sobre a encosta nordeste da Serra dos Três Rios até os 

limites do Parque Nacional da Tijuca. 

Parque Estadual da Ilha Grande - está localizado no litoral sul do Estado 

do Rio de Janeiro, município de Angra dos Reis, 

Parque Estadual Marinho do Aventureiro – também situado no município 

de Angra dos Reis, a área preservada engloba as águas situadas na parte 

oceânica da Ilha Grande. 
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Parque Estadual da Pedra Branca - está localizado no centro geográfico 

do município do Rio de Janeiro, compreendendo todas as encostas do 

Maciço da Pedra Branca localizadas acima da cota de nível de 100 

metros. 

Parque Estadual da Serra da Concórdia - está situado no município de 

Valença. 

Parque Estadual dos Três Picos - é a maior unidade de conservação 

ambiental do grupo de proteção integral do Rio de Janeiro, Cerca de dois 

terços de sua área encontram-se no município de Cachoeiras de Macacu, 

e o restante divide-se entre os municípios de Nova Friburgo, Teresópolis, 

Silva Jardim e Guapimirim. 

Por fim, temos o Parque Estadual da Serra da Tiririca, que por ser objeto 

desse estudo terá um destaque especial. 

Apesar dos Parques Estaduais do Rio de Janeiro terem características 

peculiares como relevo, clima e biodiversidade, um denominador comum a todos é 

estarem incluídos dentro da área do bioma de Mata Atlântica. Desse modo, 

preservar seus ecossistemas, habitats e biodiversidade é preservar a Mata Atlântica. 

 

 

2.3  PARQUE ESTADUAL DA SERRA DA TIRIRICA (PESET) 

 

 

Criado pela Lei Estadual nº 1.901, de 29 de novembro de 1991, teve os 

limites provisórios descritos pelo Decreto Estadual nº 18.598, de 19 de abril de 1993. 

É o único Parque Estadual que teve a criação motivada por vontade popular. (INEA, 

2009) 

O PESET é constituído por um conjunto de elevações denominadas Costão 

(217 m), Alto Mourão ou Morro do Elefante (412 m), do Telégrafo (387 m), da Penha 

(128 m), do Cordovil (256 m), da Serrinha (277 m) e do Catumbi (344 m). Esse 
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conjunto de ambientes é considerado pela UNESCO, desde 1992, como Reserva da 

Biosfera da Mata Atlântica, em um autêntico reconhecimento a sua relevância 

ecológica. (PESET, 2009) 

Segundo o INEA, o Parque Estadual da Serra da Tiririca conta com uma 

área de 2.260 hectares (22,6 quilômetros quadrados) e possui fauna e flora originais 

de Mata Atlântica. Levantamento feito pelo Instituto Jardim Botânico do Rio de 

Janeiro mostra que existem 350 espécies de plantas no perímetro do parque (INEA, 

2009).  

Ainda não estão disponíveis estudos detalhados sobre quantificação de sua 

fauna, mas de acordo com o Instituto Estadual de Florestas (2007), existem cerca de 

130 espécies de aves, sendo umas residentes fixas do Bioma de Mata Atlântica e 

outras que utilizam a área do parque durante seu ciclo de migração.  

Além disso, existem na área do PESET espécimes ameaçados de extinção 

segundo o IBAMA (2009) como: jacaré do papo amarelo, tamanduá bandeira, 

preguiça e jaguatirica.  

Recentemente, um estudo realizado pelo Instituto de Ecologia de Aves de 

Rapina (ECOAR), “identificou 21 espécies de gaviões, sendo que alguns estão na 

lista vermelha de espécies ameaçadas de extinção, outros são muitos raros, 

mostrando a importância existencial do parque na proteção da biodiversidade”. 

(PESET, 2009) 

Além da biodiversidade e da riqueza natural, o PESET possui relevância 

histórica e científica. Em 1832, Charles Darwin, o mais famoso naturalista de toda 

história que revolucionou a ciência com sua “Teoria da Evolução das Espécies”, 

esteve na área que hoje forma o Parque.  

Antes de chegar ao arquipélago de Galápagos (Equador), onde finalizou sua 

teoria, Darwin fez uma rota no Estado do Rio de Janeiro e sobre a área do Parque 

Estadual da Serra da Tiririca disse o seguinte: “Depois de passarmos por alguns 

campos cultivados, entramos numa floresta cuja magnificência não podia ser 

superada.” (DARWIN, 1871, pág. 7) 

Ademais, em fevereiro de 2009, o Parque Estadual da Serra da Tiririca foi 

capa da renomada revista mundial National Geographic. Com o título de “What 
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Darwin didn’t know” (O que Darwin não sabia), a capa se referia à descoberta de 

uma nova espécie de anfíbio, a Scinax Littoreus, endêmica da região.  

Essa descoberta revela a importância da preservação do PESET                                

como única forma de garantir tanto a preservação das espécies ameaçadas já 

conhecidas, como possíveis espécies ainda não catalogadas. Além do mais, é 

interessante perceber como as pessoas, até mesmo moradores do local, 

desconhecem a visita de Charles Darwin ao Parque Estadual da Serra da Tiririca, 

com veremos no capítulo 4 desse estudo. 

Apesar de ter sido oficialmente criado em 1991, o poder público6 só tomou 

conta do local e assumiu a gestão do PESET de fato a partir do ano de 2007. No 

mesmo ano, após 16 anos de sua criação, finalmente o PESET teve sua área 

delimitada. 

Com recursos do Programa de Despoluição da Baía de Guanabara (PDBG) 

foram construídos a sede, situada em Itaipuaçu - distrito de Maricá - (Figura 6), e a 

sub-sede, em Itacoatiara - bairro de Niterói - (Figura 7), atualmente o principal local 

de visitação do parque. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 - Sede administrativa do parque em Itaipuaçu.  
Fonte: PESET, 2008. 
 
 

A sede administrativa do PESET localizada em Itaipuaçu, possui auditório, 

laboratório para pesquisadores e Núcleo de Prevenção a Incêndios Florestais - 

                                                 
6 Inicialmente através do antigo Instituto Estadual de Florestas (IEF) e agora com INEA. 
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NuPIF. Na sub-sede fica o centro de recepção ao visitante que conta com uma 

pequena sala e contém alguns animais empalhados que fazem do PESET seu 

habitat natural. O horário regular de visitação é de 7h às 18h, no entanto, durante o 

horário brasileiro de verão, o parque estende a visitação até às 19h. 

 

 

Figura 7 - Subsede / Centro de Recepção ao visitante. 
Fonte: PESET, 2009. 

 

De acordo com o chefe do parque, Adriano Lopes de Melo, o parque 

atualmente recebe cerca de 50.000 visitantes por ano e conta com 8 funcionários em 

seu quadro fixo, vinculados ao governo do Estado do Rio de Janeiro. Para minimizar 

o problema da carência de recursos humanos, existem 4 funcionários terceirizados e 

cerca de 80 voluntários, dentre esses, 8 são freqüentes e 72 realizam trabalhos 

esporádicos quando convocados pela administração do parque. 

O parque conta com um conselho consultivo que “é composto por 40 

instituições, entre sociedade civil organizada, governos municipais e estadual e 

universidades, que se reúnem bimestralmente” (PESET, 2009). 

Ademais, o PESET formou no ano de 2009 o Grupo de Trabalho de Turismo, 

composto por parte dos membros do conselho consultivo somado a instituições 

educacionais (como os cursos de Turismo e de Arquitetura da Universidade Federal 

Fluminense) e de pesquisa, agências privadas de turismo, assim como órgãos do 

turismo municipais (NELTUR e Secretaria de Turismo de Maricá) e estadual 

(TURISRIO) e membros do projeto “Caminhos de Darwin”.  



37 
 

 
 

Alguns frutos dessas parcerias já foram colhidos. Estudantes de arquitetura 

da Universidade Federal Fluminense (UFF) desenvolveram, sem qualquer ônus ao 

PESET, o projeto para a construção de mirantes de observação na área visitada por 

Charles Darwin em 1832. O edital já foi licitado e as obras devem começar ainda 

esse ano. 

Mais recentemente, a administração do PESET estabeleceu uma parceria 

com o curso de Turismo da UFF para realizar pesquisas na área e no entorno do 

parque. Essa parceria encontra-se em fase de formalização, que deverá resultar em 

um convênio de cooperação técnica entre o PESET e a Universidade Federal 

Fluminense, a ser assinado até o final deste ano. 

Essa parceria tem como uma de suas funções compreender melhor a 

demanda dos visitantes do PESET, assim como a percepção que os moradores de 

seu entorno tem em relação ao mesmo, com o objetivo final de consolidar uma 

sólida base de dados que sirva de fundamento para a formulação de suas 

estratégias de preservação e visitação. A primeira pesquisa foi realizada no final de 

julho de 2009, sua metodologia e seus resultados serão apresentados no Capítulo 4. 

Outro projeto importante do PESET é o REFLORESTAR, realizado desde 

2008, no qual são plantadas mudas de plantas originais da Mata Atlântica por meio 

de parcerias com empresas e/ou medida de compensação ambiental. De acordo 

com a administração do parque, “até o momento já foram recuperados 60.000m2 (6 

hectares, equivalente a 6 campos de futebol) de Mata Atlântica, ou seja, 12.500 

mudas de espécies nativas de ocorrência no parque” (PESET, 2009). 

Por fim, foi desenvolvido o primeiro plano de comunicação do PESET, 

elaborado para o ano de 2009. Intitulado como “O que ver e fazer no PESET”, o 

plano constou na construção de uma logomarca para o Parque, desenvolvimento de 

site próprio, assim como na elaboração de cartazes e folders (Figura 8), esse último 

com informações sobre as trilhas do Parque Estadual da Serra da Tiririca (Anexo A). 
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Figura 8: Mapa do PESET, com opção de atividades e logo na parte superior direita.  
Fonte: PESET, 2009. 
 
 

Existem diversas opções de atividades no Parque, merecem destaque a 

prática de esportes radicais, a observações de pássaros, a pesca e a caminhada 

ecológica em trilhas. Esse conjunto de atividades possíveis evidencia a vocação 

natural do PESET para o ecoturismo, turismo cientifico e turismo de aventura. 

Com o objetivo de compreender melhor as trilhas mais utilizadas, faremos 

uma rápida descrição das mesmas: 

Morro do Costão – Com 217 metros de altura é de longe o lugar mais 

conhecido e visitado do PESET. A trilha é considerada moderada e pode 

ser feita em cerca de 30 minutos. O acesso se dá pelo posto de recepção 

do visitante, situado no bairro de Itacoatiara. Um fato curioso é que o 

nome desse bairro foi dado em função dessa formação rochosa que 

apresenta riscos, pois na língua tupi-guarani Itacoatiara significa pedra 

riscada. 
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Enseada do Bananal – Pequena enseada rochosa de beleza singular. A 

trilha é considerada leve e pode ser feita em cerca de 20 minutos. O 

Bananal é um “point” de mergulho e também é possível à prática de 

escalada nas formações rochosas, no entanto, a pescaria foi proibida pela 

administração do parque. O acesso também é pelo posto de recepção do 

visitante.  

Alto Mourão ou Pedra do Elefante – Ponto culminante da cidade de 

Niterói (412 m). Possui vistas espetaculares com o visual de Niterói e Rio 

de Janeiro de um lado e de Maricá do outro. Nos dias atuais, o acesso se 

dá estritamente pelo mirante de Itaipuaçu: a via por Itacoatiara foi fechada 

devido ao alto impacto e erosão proporcionado pela visitação. 

Mirante de Itaipuaçu – Situado na “serra” entre Itacoatiara e Itaipuaçu. 

Pode ser acessado por veículo particular e em função disso apresenta um 

perfil mais familiar. O fácil acesso relativo não impede que o mirante 

possua uma linda vista da praia de Itaipuaçu e do Parque Estadual da 

Serra da Tiririca. 

Morro das Andorinhas – Representa um setor do PESET separado dos 

demais, resultado da delimitação final do parque em 2007 e por isso 

menos visitado. De um lado, apresenta uma vista espetacular da praia de 

Itacoatiara com a outra seção do parque ao fundo. Do outro, apresenta 

um visual deslumbrante da Região Oceânica de Niterói -  com as praias 

de Itaipu e Camboinhas e as lagoas de Itaipu e Piratininga – e da cidade 

do Rio de Janeiro. É nessa parte que está situada a comunidade 

tradicional do Morro das Andorinhas e o acesso se da pela rua da Igreja 

de Itaipu. 

Córrego dos Colibris – Trilha plana pela mata, onde existe um córrego de 

água importante para o parque. Pode ser feita em 10 minutos e o acesso 

se dá pela Rua Engenho do Mato, perto do quartel do corpo de 

bombeiros. 

Caminhos de Darwin – Estrada de 2 km de extensão em leve aclive que 

corta o parque entre o Engenho do Mato (Niterói) e Itaoca (Maricá). 
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Charles Darwin passou por essa região a cavalo em 1832 seguindo para 

a atual Região dos Lagos. Estão previstas as construções de dois postos 

de observações no local. 

 

Além das áreas evidenciadas, existem outras áreas ou trilhas passíveis de 

visitação. Entretanto, apenas essas estão autorizadas para uso pela administração 

do parque como opções de visitação. 

Recentemente, no mês de abril de 2009, o Decreto Estadual nº 41.266 

ampliou a área do Parque Estadual da Serra da Tiririca em cerca de 180 hectares. 

Passaram a fazer parte do parque o entorno da laguna de Itaipu e as dunas Grande 

e Pequena, assim como as ilhas da Mãe e do Pai, situadas em frente a praia de 

Camboinhas e Itaipu. 

Pelo fato dessa ser uma área de grande especulação imobiliária, uma 

associação de construtoras entraram com um processo judicial alegando que a 

ampliação do PESET por meio de decreto era inconstitucional. 

A justiça deu ganho de causa às construtoras. No entanto, existe um projeto 

de lei, em vias de ser votado na Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, 

(ALERJ) para garantir a ampliação do Parque Estadual da Serra da Tiririca, caso 

seja aprovada pelos deputados estaduais, a área em disputa será anexada 

definitivamente ao PESET. 
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3  O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E SUAS APLICAÇÕES 

 

 

O aumento do impacto das atividades humanas nas áreas naturais além de 

ter motivado a criação das unidades de conservação, provocou uma reação da 

sociedade civil organizada no decorrer do século XX. Em 1933, foi realizada em 

Londres a Conferência para Preservação da Fauna e Flora em seu Estado Natural, 

momento em que foi definido o conceito de parque para preservação ambiental. 

Com o final da Segunda Guerra Mundial, no ano de 1945, é criada a 

Organização das Nações Unidas, com o objetivo principal de promover a paz e 

estabelecer uma relação mais harmoniosa entre os países. Contanto, veremos mais 

adiante que a ONU também irá exercer um papel de destaque na luta contra os 

problemas ambientais. 

Já em 1948, foi criada a União Internacional para a Conservação da 

Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN – sigla em inglês) com o objetivo de: 

 
 
[...] influenciar, encorajar e assistir sociedades em todo o mundo na 
conservação da integridade e biodiversidade da natureza e assegurar que 
todo e qualquer uso dos recursos naturais seja eqüitativo e ecologicamente 
sustentável (IUCN, 2008) 

 
 

Em 1961, surgiu a primeira organização não governamental (ONG) 

ambiental, o World Wildlife Fund (WWF), nos Estados Unidos, com o objetivo 

principal de: 
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Conservar a natureza, usando os melhores conhecimentos científicos 
disponíveis e avançando esse conhecimento até onde podemos, nós 
trabalhamos para preservar a diversidade e abundância de vida no planeta 
e a saúde dos sistemas ecológicos. (WWF, 2009) 
 
 

No ano de 1962, a IUCN realizou a I Conferência Mundial de Parques 

Nacionais e, pela primeira vez, discute os critérios de classificação para as áreas 

protegidas.  

No mesmo ano, Rachel Carson escreve o livro “A Primavera silenciosa” que 

abordava os perigos da utilização de um pesticida extremamente tóxico na 

agricultura, o Dicloro-Difenil-Tricloroetano (DDT). Essa substância é extremamente 

prejudicial para a cadeia alimentar, pois se acumula nos tecidos gordurosos dos 

animais, inclusive do homem.  

Em 1968, constituiu-se o Clube de Roma, composto por cientistas, 

industriais e políticos, que tinha como objetivo discutir e analisar os limites do 

crescimento econômico levando em conta o uso crescente dos recursos naturais. 

Para esse grupo, a principal questão relativa àqueles limites estava na pressão 

populacional sobre o meio ambiente. 

No mesmo ano, aconteceu em Paris a “Conferência Intergovernamental de 

Especialistas sobre as Bases Científicas para Uso e Conservação Racionais dos 

Recursos da Biosfera” realizada pela UNESCO. Esse encontro ficou conhecido 

como a Conferência da Biosfera. 

Como conseqüência desse movimento, no ano de 1972, na primeira reunião 

ambiental internacional, 113 países se reuniram na cidade de Estocolmo (Suécia) 

para debater as questões ambientais. Como resultado principal do encontro, forjou-

se a: “Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment.”7 

(PNUMA, 2009) 

Em linhas gerais, essa declaração proclamou a importância da preservação 

do meio-ambiente como garantia ao desenvolvimento econômico e social das 

nações. Colocou a industrialização e o desenvolvimento de tecnologias – inclusive 

nucleares – como principal ameaça ao meio ambiente nos países desenvolvidos. Já 

nos países subdesenvolvidos, a pobreza foi apontada como causa principal da 

                                                 
7 Tradução livre do Inglês: Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano 
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degradação do meio ambiente e da qualidade de vida de suas populações. Em um 

tom preocupado e de certa forma catastrófico afirmou que: 

 

A point has been reached in history when we must shape our actions 
throughout the world with a more prudent care for their environmental 
consequences. Through ignorance or indifference we can do massive and 
irreversible harm to the earthly environment on which our life and well being 
depend. (ONU, 1972)8  

 
 

Ademais, foram estabelecidos 26 princípios que deveriam ser adotados 

pelas sociedades humanas com o objetivo de reduzir e reverter os impactos 

ambientais provocados pela ação antrópica no meio-ambiente. 

Naquele mesmo ano foi criado o Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (PNUMA) com a responsabilidade de “catalisar a ação internacional e 

nacional para a proteção do meio ambiente.”  

 

 

3.1 O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

 

Apesar de já ser evidente a relação entre meio ambiente e desenvolvimento 

econômico em todos os principais eventos explicitados, foi somente no ano de 1987 

que apareceu o termo desenvolvimento sustentável.  

No referido ano, foi estabelecida pela ONU a Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento, responsável pela publicação do documento “Nosso 

Futuro Comum”, no qual, pela primeira vez, apareceu o conceito de desenvolvimento 

sustentável com a seguinte definição: 

 
 

                                                 
8 Tradução livre do inglês: Um ponto foi atingido na história em que devemos orientar nossos atos em 
todo o mundo, com uma assistência mais prudente para as suas conseqüências ambientais. Por 
ignorância ou indiferença podemos causar danos maciços e irreversíveis ao ambiente terrestre em 
que a nossa vida e bem-estar dependem. 
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Sustainable development is development that meets the needs of the 
present without compromising the ability of future generations to meet their 
own needs. It contains within it two key concepts: the concept of 'needs', in 
particular the essential needs of the world's poor, to which overriding priority 
should be given; and the idea of limitations imposed by the state of 
technology and social organization on the environment's ability to meet 
present and future needs. (ONU 1987)9 

Além de apresentar esse conceito central de desenvolvimento sustentável, o 

documento “Nosso Futuro Comum” faz uma série de outras considerações a partir 

do mesmo. Dentre elas é válido destacar: 

 
 

In essence, sustainable development is a process of change in which the 
exploitation of resources, the direction of investments, the orientation of 
technological development; and institutional change are all in harmony and 
enhance both current and future potential to meet human needs and 
aspirations. (ONU, 1987)10 

 
 

Ainda de acordo com esse documento, para alcançar o desenvolvimento 

sustentável, três premissas fundamentais devem ser seguidas: o desenvolvimento 

social, o desenvolvimento ambiental e o desenvolvimento econômico.  

Esses três elementos devem estar inseridos de forma harmoniosa no 

planejamento das nações, empresas e instituições mundiais para promover o 

desenvolvimento sustentável, pois, para a ONU, a miséria, a degradação ambiental, 

o crescimento não planejado ou estagnação da economia são elementos impeditivos 

do desenvolvimento sustentável. 

Desse modo, podemos inferir que o desenvolvimento sustentável representa 

uma nova forma de organizar os processos das sociedades humanas, de forma que 

a sustentabilidade - social, econômica e ambiental - das atuais e futuras gerações 

seja garantida.  

                                                 
9 Tradução livre do inglês: O desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que satisfaz as 
necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem suas 
próprias necessidades. Ela contém em si dois conceitos fundamentais: o conceito de 'necessidades', 
em particular as necessidades essenciais dos pobres do mundo, ao qual prioridade absoluta deve ser 
dada; e à idéia de limitações impostas pelo estado da tecnologia e da organização social sobre a 
capacidade do meio ambiente em satisfazer as necessidades das presentes e futuras gerações. 
 
10 Tradução livre do inglês: Em essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de mudança 
no qual a exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento 
tecnológico e mudanças institucionais estão todos em harmonia para melhorar o potencial das atuais 
e futuras gerações em satisfazer as necessidades e aspirações humanas. 
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Como desdobramento da criação do documento “Nosso Futuro Comum” e 

da definição do conceito do desenvolvimento sustentável, em 1992, foi realizada a 

Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente e Desenvolvimento na cidade do 

Rio de Janeiro, que ficou popularmente conhecida como Rio 92.  

Estiveram presentes naquela Conferência, 108 chefes de Estado “para 

buscar mecanismos que rompessem o abismo de desenvolvimento entre o norte e o 

sul do planeta, mas preservando os recursos naturais da Terra.” (Jornal Estado de 

São Paulo, 2007). 

O objetivo principal desse evento foi propagar pelo mundo o conceito e as 

premissas do desenvolvimento sustentável, de forma que, tanto as diferentes nações 

quanto seus cidadãos estivessem comprometidos na redefinição das políticas, 

atitudes e processos, almejando o desenvolvimento sustentável. 

Os principais acordos que resultaram do Rio – 92 foram: (Estado de São 

Paulo, 2007)   

Agenda 21  – documento com 2500 recomendações para implantar a 

sustentabilidade, sugerindo ações ambientais para os anos seguintes; 

Convenção do Clima  – documento que propunha a volta das 

emissões de gás carbônico aos níveis de 1990. Sem prazos 

determinados, o objetivo era reduzir os gases responsáveis pelo 

aquecimento da Terra; 

Convenção da Biodiversidade  – a meta principal era a proteção das 

espécies do planeta. Estabelecia mecanismos para que os países 

tivessem acesso pago às florestas e fontes da biodiversidade; 

Declaração do Rio  – foi o documento mais simbólico do Rio 92, o 

equivalente, para o meio ambiente, à Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, contendo 27 princípios para promover o desenvolvimento 

sustentável e reduzir o impacto da ação humana na natureza. 

Todos esses documentos envolviam o conceito de desenvolvimento 

sustentável, sendo que o que os diferenciava era a forma de abordagem. Apesar de 

todos os documentos terem sua importância, a Agenda 21 é apontada pelos 
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especialistas como o mais significante, por se tratar de um plano de ação para 

conter o impacto das atividades humanas sobre o meio ambiente. 

A divisão da ONU para o desenvolvimento sustentável define Agenda 21 

como:  

 
 
A comprehensive plan of action to be taken globally, nationally and locally by 
organizations of the United Nations System, Governments, and Major 
Groups in every area in which human impacts on the environment. (ONU, 
2009)11 

 
 

De fato, a realização do Rio 92 foi um marco, um significativo avanço dos 

movimentos ambientalistas e propagação do desenvolvimento sustentável, a partir 

do qual, a questão ambiental passou a fazer parte das agendas das organizações, 

governos, empresas e indivíduos. 

Entretanto, o discurso do Rio 92 não foi colocado em prática: a quantidade 

dos gases tóxicos – responsáveis pelo aquecimento da atmosfera – lançados 

continuou a aumentar, assim como o desmatamento e a redução da biodiversidade, 

só para citar alguns. 

Com objetivo de reverter esse cenário, foi realizado, no ano de 1997, na 

cidade de Kyoto, Japão, um encontro internacional pelas Nações Unidas com o 

objetivo de estabelecer metas quantitativas para redução de gases estufas, 

provenientes da queima de combustível fóssil. 

Como resultado, foi assinado um termo de compromisso no qual as nações 

industrializadas se comprometiam reduzir em 5,2% suas emissões de gases tóxicos 

em relação ao ano de 1990; esse acordo ficou mundialmente conhecido como 

Protocolo de Kyoto. 

Segundo a Convenção das Nações Unidas para mudanças climáticas 

(UNFCCC, na sigla em inglês), 184 países ratificaram o acordo. Entretanto, os 

Estados Unidos, maior poluidor global, não assinou o acordo, o que provocou revolta 

na opinião pública mundial. Apesar de ter sido ratificado em 1997, o Protocolo de 

Kyoto só entrou em vigor no ano de 2005. 
                                                 
11 Tradução livre do inglês: Um plano de ação abrangente que deve ser aplicado globalmente, 
nacionalmente e localmente pelas organizações do sistema das Nações Unidas, Governos, Grandes 
Grupos em todas as áreas que a ação humana gera impactos no meio ambiente. 
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Mesmo com os grandes esforços das Nações Unidas e das ONG’s para 

reverter o agravamento dos problemas ambientais, sobretudo o lançamento de 

gases estufa na atmosfera, pouco foi posto em prática até o fim do século XX pelos 

países e organizações ao redor do planeta. 

Com o objetivo de mensurar os avanços da Rio 92 e da Agenda 21, foi 

realizado, em 2002, na cidade de Johanesburgo (África do Sul) a Cúpula Mundial 

sobre o Desenvolvimento Sustentável, também conhecida como Rio +10. Sob o 

slogan “construindo parcerias para o desenvolvimento sustentável”, um dos objetivos 

do evento era promover parcerias entre organizações, governos, empresas e 

indivíduos para consolidar um novo paradigma de desenvolvimento: o sustentável. 

Assim como nos outros encontros promovidos pela ONU, foram definidas 

várias intenções, mas poucas metas quantitativas. Para o Worldwatch Institute 

(2003), “depois do encontro, muitas organizações não governamentais denunciaram 

que Cúpula Mundial sobre o desenvolvimento sustentável foi um fracasso.” 

Em linhas gerais, desde o primeiro encontro internacional sobre o meio 

ambiente, realizado pela ONU em 1972, até o ano de 2009, podemos dizer que em 

termos de estabelecimento e cumprimento de metas concretas para reduzir os 

problemas ambientais, a civilização humana falhou como um todo.  

O nível da emissão de gases tóxicos na atmosfera continua aumentando, 

assim como o nível dos oceanos, derretimento das calotas polares e o aumento do 

desmatamento e da pobreza (PNUMA, 2009), colocando o desenvolvimento 

sustentável do planeta sobre grande pressão.  

Porém, é fato que o movimento ambientalista ganhou muita força nos 

últimos anos: governos, instituições financeiras internacionais, empresas, 

consumidores e cidadãos estão mais sensíveis ao tema do desenvolvimento 

sustentável. Ademais, existem milhares de ONG’s espalhadas pelo mundo 

trabalhando arduamente para tentar reverter o cenário de degradação ambiental e 

estimular a prática do desenvolvimento sustentável. Para ESTY e WINSTON (2009, 

pág. 67) as ONG’s são os principais atores por trás dessa “onda verde”. 

No final do ano de 2009, o quarto encontro internacional da ONU para o 

meio ambiente será realizado na cidade de Copenhague na Dinamarca. O UNCCC 

define esse encontro como crucial para o esforço internacional em reverter o 
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aquecimento global (2009). Espera-se que metas quantitativas rigorosas sejam 

apresentadas e ratificadas por todas as nações e que as empresas e consumidores 

atuem de forma mais responsável. Caso contrario, o desenvolvimento sustentável 

mundial estará, de fato, em risco. 

 

 

3.2 O CONSUMO SUSTENTÁVEL 

 

 

Como vimos, foi o avanço dos problemas ambientais globais que motivou a 

criação das ONG’s ambientalistas e a realização de eventos pela ONU para discutir 

a questão ambiental, culminando na formulação do conceito de desenvolvimento 

sustentável no ano de 1987. 

Desde então, o conceito de desenvolvimento sustentável se propagou pelo 

mundo, estimulando as organizações, governos, empresas e indivíduos a 

repensarem seu modo de se relacionar com o meio ambiente. Como conseqüência, 

temos a aplicação do conceito de sustentabilidade nas mais diversas atividades 

econômicas.  

Atualmente, é fácil ouvir ou ler nos meios de comunicação os seguintes 

termos: arquitetura sustentável, design sustentável, engenharia sustentável, 

empresa sustentável, mineração sustentável, consumo sustentável ou turismo 

sustentável, só para citar alguns. Na verdade, por mais que aparentemente esses 

termos possam causar confusão, eles nada mais são do que a aplicação do conceito 

de desenvolvimento sustentável e seu desdobramento – a sustentabilidade – nas 

atividades econômicas humanas. 

Pelo fato do objeto desse estudo ser o Parque Estadual da Serra da Tiririca, 

sob o prisma da comunicação como instrumento de preservação e sustentabilidade, 

iremos explorar mais a fundo somente os conceitos de consumo sustentável, 

marketing sustentável e de turismo sustentável. O primeiro e o segundo serão 

fundamentais para compreender a defesa de um possível patrocínio ao PESET, já o 

terceiro se faz necessário para reconhecer a importância de planejar a visitação ao 
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parque, assim como informar seus visitantes sobre a necessidade de preservar esse 

importante ativo ecológico. 

Antes de analisar o consumo sustentável e seu contraponto, o consumismo, 

devemos entender consumo como: 

 
 

Uma condição, e um aspecto, permanente e irremovível, sem limites 
temporais ou históricos; um elemento inseparável da sobrevivência biológica 
que nós humanos compartilhamos com todos os outros organismos vivos. 
(BAUMAN, pág. 37, 2007) 

 
 

Desse modo, podemos inferir que o consumo sempre existiu, pois ele é 

fundamental para sobrevivência de todos os organismos vivos existentes, 

independente de espaço geográfico ou tempo histórico. Assim como nós humanos, 

outros animais também precisam consumir os recursos naturais - como água e 

comida - para garantir a sua existência. 

Entretanto, o que nos diferencia dos outros organismos vivos é a nossa 

maneira de se relacionar com o consumo: enquanto os outros seres consomem 

apenas o necessário para garantir sua sobrevivência; os humanos – além de 

consumirem o necessário - consomem tudo aquilo que julgam vital para sua 

satisfação pessoal e felicidade, ampliando consideravelmente a quantidade de 

recursos e produtos consumidos. 

O consumismo é definido por BAUMAN (2007, pág. 44) como aquele que 

“associa a felicidade não tanto à satisfação de necessidades, mas a um volume e 

uma intensidade de desejos sempre crescentes, o que por sua vez implica o uso 

imediato e rápida substituição dos objetos destinados a satisfazê-la.” 

Ora, se o imediatismo e descartabilidade são características do 

consumismo, podemos afirmar sem medo que ele representa um dos maiores 

desafios para o desenvolvimento sustentável. Por que, pelo fato dos consumidores 

estarem sempre insatisfeitos e buscando produtos novos, a necessidade de 

produção dos bens artificiais é sempre crescente, o que demanda maiores recursos 

naturais. 

Segundo estimativas do Departamento Britânico para o Meio Ambiente, 

Alimento e Questão Rural (DEFRA, na sigla em inglês), se mantidos os níveis atuais 
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de consumo global, seriam necessários três planetas Terra para atender essa 

demanda. (2009)  

Para piorar ainda mais a situação, segundo dados do Banco Mundial (2008), 

os 20% mais ricos do mundo são responsáveis por 76,6% do consumo mundial, 

enquanto os 20% mais pobres consomem apenas 1,5% e a faixa intermediária, os 

60% restante, consome 21,9%. (Figura 9) 

 

 

 

Figura 9 - Participação do consumo privado mundial 
Fonte: Banco Mundial, 2008. 
 
 

É evidente que tanto o nível de consumo atual, assim como sua distribuição 

não é sustentável em longo prazo. Se tudo permanecer como está, os mais ricos 

continuarão consumindo de forma desenfreada os recursos naturais, enquanto os 

mais pobres morrerão de fome, impossibilitando o desenvolvimento sustentável. 

É nesse contexto que surge uma nova forma de se relacionar com os 

recursos naturais ou bens artificiais: o consumo sustentável ou consumo consciente. 

Devemos entender esse consumo como o contraponto ao consumismo, ou seja, o 

consumo que irá minimizar os impactos humanos no meio ambiente. 

O conceito de consumo sustentável ou consumo consciente tem origem no 

ano de 1987, com a publicação do documento “Nosso Futuro Comum”. Está 

diretamente relacionado ao indivíduo, pois ele é o único responsável em adotá-lo ou 
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não. Por outras palavras, o consumo consciente é sempre uma decisão subjetiva, 

alguém não pode impor a outrem que pratique essa nova forma de lidar com os bens 

– sejam eles naturais ou artificiais. 

O Instituto Akatu, importante organização brasileira para a conscientização 

dos consumidores, afirma que consumo sustentável é: 

 
 

Consumir levando em consideração os impactos provocados pelo consumo. 
Explicando melhor: o consumidor pode, por meio de suas escolhas, buscar 
maximizar os impactos positivos e minimizar os negativos dos seus atos de 
consumo, e desta forma contribuir com seu poder de consumo para 
construir um mundo melhor. (Instituto Akatu, 2009) 

 
 

Sobre a relação entre consumo e meio ambiente, o Instituto Akatu coloca 

que: 

 
 

O consumo é um dos nossos grandes instrumentos de bem estar, mas 
precisamos aprender a produzir e consumir os bens e serviços de uma 
maneira diferente da atual, visto que o modelo hoje utilizado de produção e 
consumo contribuiu para aprofundar alguns aspectos da desigualdade 
social e do desequilíbrio ambiental. (Instituto Akatu, 2009) 
 
 

Com o avanço do movimento ecológico e dos problemas ambientais, 

consumidores, cada vez mais, são estimulados por ONG’s e instituições a rever sua 

maneira de encarar o consumo: a desenvolver as práticas do consumo sustentável. 

Para o Instituto Akatu (2009), “o consumidor consciente busca o equilíbrio 

entre a sua satisfação pessoal e a  sustentabilidade do planeta.” Para tanto, na hora 

de consumir produtos ou recursos naturais, esse consumidor deve levar em 

consideração não somente a questão ambiental, como também os aspectos sociais 

e econômicos que juntos formam o tripé da sustentabilidade. 

Para facilitar a compreensão dos consumidores e trazer a prática do 

consumo sustentável para o dia-a-dia das pessoas, foi criado o termo: reduza, 

reutilize e recicle. Alguns estudiosos se referem ao termo como os 3 R’s do meio 

ambiente. Não se sabe ao certo o autor desse termo, tampouco seu aspecto 

histórico. Entretanto, mais importante que essas informações, é a utilização na 

prática de tais conceitos, que pode (e deve) ser aplicado por consumidores, 
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empresas, instituições e governos para diminuir o impacto das atividades humanas 

sobre os recursos naturais. 

Reduzir significa diminuir a quantidade de recursos necessários para 

produzir um bem material ou gerar satisfação pessoal, através da reformulação de 

processos e/ou estilos de vida. Por sua vez, reutilizar nada mais é que aproveitar um 

recurso ou mercadoria que já foi usado anteriormente. Por fim, reciclar é gerar bens 

artificiais ou naturais a partir de algo que já foi descartado, de maneira que possam 

ser utilizados novamente, evitando a necessidade de extrair mais recursos da 

natureza. 

Indubitavelmente, se todos os cidadãos seguissem a risca essas simples 

recomendações, o impacto produzido pelas sociedades humanas sobre os recursos 

naturais pode ser diminuído consideravelmente. 

A utilização das premissas do consumo sustentável pelos indivíduos começa 

a refletir no seu comportamento enquanto consumidores, uma vez que, eles passam 

a dar preferência ao consumo de bens, serviços e mercadorias que adotam as 

práticas de sustentabilidade em seus processos empresariais. 

Como colocou Dias (2003, p.99), “o consumo sustentável inclui o 

desenvolvimento de uma demanda de consumo por produtos que foram feitos 

utilizando técnicas de produção limpas.” 

 

 

3.3 O MARKETING SUSTENTÁVEL 

 

 

Essa nova relação de consumo entre consumidores, produtos, serviços e 

empresas é que deu origem ao conceito de marketing sustentável, também 

denominado marketing sócio-ambiental. 

Com o objetivo de melhor compreender o conceito de marketing sustentável, 

se faz necessário compreendermos marketing como:  
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O marketing é uma função organizacional e um conjunto de processos que 
envolvem a criação, a comunicação e a entrega de valor para os clientes, 
bem como a administração do relacionamento entre eles, de modo que 
beneficie a organização e seu público interessado. (Associação Americana 
de Marketing apud KOTLER e KELLER, 2006, p. 4) 
 
 

Sendo assim, o marketing é uma troca entre fornecedores e compradores 

em uma relação que deve ser benéfica para ambas as partes. O local onde as trocas 

acontecem, chamamos de mercado. KOTLER e KELLER (2006, p. 5) ponderam que 

para essa troca existir, cinco condições são essenciais. 1) Que existam pelo menos 

duas partes. 2) Que todas as partes possuam algo que possa ter valor para as 

outras partes. 3) Que todas as partes tenham capacidade de comunicação e de 

entrega. 4) Que todas as partes estejam livres para aceitar ou recusar a oferta de 

troca. 5) Que todas as partes acreditem ser adequado participar da negociação. 

Caso essas condições não se estabeleçam, não podemos falar em troca e, 

conseqüentemente, em marketing. 

O marketing de uma empresa ou organização, assim como nós, está sempre 

em constante transformação, pois recebe influências de fatores externos (o macro-

ambiente) e internos (o micro-ambiente).  

O macroambiente corresponde ao ambiente econômico/demográfico; ao 

ambiente natural/tecnológico; ao ambiente político-legal e ao ambiente sociocultural. 

Já o microambiente é composto pelos fornecedores, concorrentes, intermediários de 

marketing e públicos. De acordo com o cenário externo e as características internas 

de uma empresa é que são estruturadas suas estratégias de marketing. Utilizando o 

composto de marketing ou mix de marketing (preço, praça, produto, promoção), a 

empresa procura atingir da melhor forma os seus clientes-alvo ou target (Figura 10). 

Foram justamente as mudanças no macroambiente que motivaram a criação 

e aplicação do marketing sustentável. O ambiente econômico/demográfico sofreu 

profundas transformações: países antes tidos como sem importância 

(subdesenvolvidos), passaram a apresentar altas taxas de crescimento econômico e 

populacional. O ambiente político e legal, por sua vez, passou a ser mais exigente 

com as empresas na hora de emitir licenças ambientais ou permissão para 

funcionamento. Como vimos anteriormente, o ambiente sociocultural também se 

modificou, principalmente após a propagação do conceito de consumo sustentável. 

Enfim, o ambiente natural/tecnológico sofreu um processo intenso de transformação. 
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De um lado, as tecnologias desenvolveram-se de forma jamais antes vista, 

reformulando nossa maneira de viver e os processos de produção. De outro, em 

função da ação humana no planeta e da super exploração dos recursos naturais, o 

ambiente natural degradou-se, colocando em risco a própria existência humana. 

 

 
Figura 10 - Macroambiente e microambiente de marketing 
Fonte: KOTLER e KELLER, 2006 

 

Em função de tais fatos, as empresas de vanguarda, percebendo as 

mudanças de comportamento dos seus consumidores, lançaram produtos ou 

serviços tidos como sustentáveis para a gama crescente de consumidores que se 

preocupam com as questões ambientais e adotam as práticas do consumo 

sustentável. 

Diante desse contexto é que surge o conceito de marketing sustentável ou 

socioambiental, orientado para o bem estar da sociedade e do meio ambiente. As 

empresas que utilizam o marketing sustentável com foco nas sociedades e 

comunidades, aplicam as práticas de responsabilidade social, entendida por PETER 

e CHURCHILL (2003, p. 40) como: 

 
 

Responsabilidade social é o termo usado para descrever as obrigações de 
uma empresa para com a sociedade. No longo prazo, a responsabilidade 
social é interessante para a organização, pois é mais provável que os 
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clientes potenciais venham a comprar de uma organização se ela 
demonstrar preocupação com o bem-estar deles.  
 
 

Por sua vez, as empresas que utilizam o marketing sustentável com ênfase 

no meio ambiente, fazem o uso do marketing verde ou ecológico, definido por 

PETER e CHURCHILL (2003, p. 44) como “atividades de marketing destinadas a 

atender ao desejo dos clientes de proteger o meio-ambiente.” Para esses autores, o 

marketing sustentável é um dos instrumentos para gerar valor superior aos clientes 

de uma organização, entendendo valor para o cliente como (2003, p. 13) “a 

diferença entre as percepções do cliente quanto aos benefícios da compra e uso dos 

produtos e serviços e os custos em que eles incorrem para obtê-los.” (Figura 11) 

 

 

                                   = BENEFÍCIOS PERCEBIDOS – CUSTOS PERCEBIDOS 
  
                                   

             Figura 11: Equação do valor 
             Fonte: Adaptado de PETER e CHURCHILL, 2003. 

 

 

Ao servir como ferramenta para gerar valor superior aos clientes de uma 

empresa, o marketing sustentável pode provocar uma reação em cadeia positiva, 

uma vez que, a geração de valor superior aumenta os índices de satisfação e prazer 

dos clientes, o grau de fidelidade dos mesmos a um produto ou serviço; resultando 

em relações duradouras e lucrativas entre a empresa e seus clientes. (Figura 12) 

 

 

 
                                             �                         �                         �  

 
 
Figura 12: Os benefícios do valor superior para as empresas 
Fonte: Adaptado de PETER e CHURCHILL, 2003. 
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Além de trazer resultados positivos para as empresas através da geração de 

valor superior, o marketing sustentável posiciona as organizações, empresas, 

produtos e serviços, como parceiras do desenvolvimento sustentável, diferenciando-

as da concorrência em determinado segmento de mercado. Para tanto, devemos 

considerar posicionamento de mercado como: 

 
 
[...] A ação de projetar o produto e a imagem da empresa para ocupar um 
lugar diferenciado na mente do público-alvo, O objetivo é posicionar a marca 
na mente dos consumidores a fim de maximizar a vantagem potencial da 
empresa. [...] O resultado do posicionamento é a criação bem-sucedida de 
uma proposta de valor focada no cliente, ou seja, um motivo convincente 
pelo qual o mercado-alvo deve comprar o produto. (KOTLER e KELLER, 
2006, p. 305) 
 
 

As organizações, empresas, produtos e serviços se posicionam 

estrategicamente em um segmento de mercado que foi dividido através do processo 

de segmentação de mercado, entendido por PETER e CHURCHILL (2003, p. 235) 

como: 

 
 
O processo de dividir um mercado em grupo de compradores potenciais que 
tenham semelhantes necessidades e desejos, percepção de valores ou 
comportamentos de compra. 
 
 

Ademais, o marketing sócio-ambiental pode ser aplicado também na 

estratégia de estabelecimento e diferenciação de marcas, visto que, elas são ativos 

valiosos e essenciais para o sucesso das empresas em mercados globalizados, 

cada vez mais competitivos. Sobre a questão, COBRA (1997, p. 208) coloca que “a 

verdade é que se a marca não faz a venda, ajuda, e muito, a vender. À medida que 

uma marca ajuda a distinguir e notabilizar um produto, mais depressa ele é vendido” 

PETER e CHURCHILL (2003, p. 250) corroboram com COBRA ao dizer que: 

 
 
Uma reputação de qualidade e valor pode atrair novos clientes, assim como 
incentivar os já existentes a se tornar fiéis a marca ou a experimentar outros 
produtos da mesma marca. [...] De modo geral, marcas fortes podem ser os 
ativos mais valiosos de uma organização.  
 
 

Considerando os conceitos explicitados acima, percebemos que as 

organizações não fazem uso do marketing sustentável simplesmente por boas 
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intenções. Elas podem até ser bem intencionadas, mas, inegavelmente, existe um 

interesse econômico e de mercado por trás desses investimentos.  

O marketing sustentável, se bem utilizado, pode ajudar no aumento das 

vendas; na geração de valor superior; na conquista de novos clientes e fidelização 

dos atuais; no posicionamento estratégico; na melhor relação com governos e 

ONG’s e no aumento de valor da marca. Essa amalgama de fatores positivos 

contribui de forma acentuada para o sucesso das empresas nos mercados globais 

do século XXI. 

A publicação do Conselho Mundial Empresarial para o Desenvolvimento 

Sustentável (WBCSD – na sigla em inglês) em parceria com a Universidade de 

Cambridge, intitulada Dirigindo Sucesso - Marketing e desenvolvimento sustentável 

(2006, p. 8 e 10) afirma que o marketing sustentável traz reputação para as 

empresas e considera reputação da seguinte forma: 

 
 
Reputation is the foundation of future success, the basis on which a 
business will be trusted in years to come. […] However, reputation and trust 
may not be sufficient to safeguard a brand. To succeed, marketers must lead 
the path towards more sustainable consumption.12 
 
 

Desse modo, podemos inferir que além de aplicar o marketing sustentável 

para adquirir reputação e confiança, as empresas devem utilizá-lo para a 

propagação do consumo consciente, liderando o caminho para reformular a maneira 

em que as sociedades humanas interagem com bens, produtos e serviços e, por que 

não, com o planeta Terra. 

Entretanto, nem tudo o que as empresas fazem para promover o 

desenvolvimento sustentável é verdade. Organizações ambientalistas, 

freqüentemente, acusam as empresas de greenwashing (lavagem verde), ou seja, 

empresas que tentam se beneficiar mercadologicamente ao se venderem como 

verde, quando, na verdade, não o são. Essas ONG’s de proteção ao meio ambiente 

também argumentam que os investimentos sócio-ambientais são ínfimos, se 

                                                 
12  Tradução livre do inglês: Reputação é o alicerce do sucesso futuro, a base sobre a qual uma 
empresa será confiada nos anos que virão. [...] No entanto, a reputação e a confiança não podem ser 
suficientes para garantir uma marca. Para ter sucesso, os profissionais de marketing devem liderar o 
caminho para um consumo mais sustentável.  
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comparados à lucratividade que essas empresas adquirem ao se posicionarem 

como parceiras da sustentabilidade. 

No contexto brasileiro isso também ocorre. As principais empresas atuantes 

em nosso mercado gastam milhões de reais na compra de mídia – sobretudo 

televisão – e produção de comerciais para comunicar que são sustentáveis. 

Atualmente, ao assistir o horário nobre da televisão brasileira, nos deparamos com 

uma avalanche de comerciais que abordam a sustentabilidade. Se levássemos em 

conta apenas esses comerciais, indubitavelmente, estaríamos vivendo em um país 

perfeito, modelo de desenvolvimento sustentável para o mundo. 

Esse estudo não é, de forma alguma, contrário a esse tipo de propaganda 

na televisão brasileira ou em outros meios de mídia: eles são essenciais para 

conscientizar a população brasileira sobre a importância do desenvolvimento 

sustentável e para garantir o sucesso financeiro das empresas. 

No entanto, acreditamos que brevemente todas as empresas irão tentar 

associar suas marcas como parceiras do desenvolvimento sustentável - objetivando 

aumentar suas receitas e margem de lucro - tamanho é o aumento da preferência 

dos consumidores por empresas parceiras do desenvolvimento sustentável.  

Dessa forma, a utilização do marketing sustentável tradicional será quase 

uma obrigação empresarial, não sendo suficiente para posicionamento e 

diferenciação. O que fará a diferença tanto para empresas quanto para os 

consumidores, serão ações efetivas de sustentabilidade que sirvam de apoio para 

suas ações de comunicação. Por tais motivos, no último capítulo desse estudo, 

defenderemos a adoção do Parque Estadual da Serra da Tiririca por uma grande 

empresa, nos mesmos moldes da adoção do Parque Estadual da Ilha Grande pela 

mineradora Vale S.A., reconhecida mundialmente por sua liderança e inovação. 
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3.3 O TURISMO SUSTENTÁVEL EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

 

 

A Organização Mundial do Turismo (OMT, 2001, p. 230) define o turismo 

sustentável como aquele que “adota uma visão da atividade a longo prazo, centrada 

na preservação dos elementos que tem favorecido o nascimento de um destino 

turístico.” 

A importância da aplicação desse conceito é evidente e fundamental para o 

turismo. Diferentemente de outros setores econômicos, a atividade turística depende 

essencialmente do espaço geográfico para se desenvolver: de nada adianta a 

construção de belos hotéis em uma área degradada - seja ela urbana ou natural. A 

degradação dos espaços geográficos é, indubitavelmente, um fator limitador do 

turismo, pois, em essência, dificulta (ou até mesmo impede) a transformação dos 

mesmos em destinos turísticos – composto pelo espaço geográfico, serviços 

turísticos e atrativos turísticos (naturais ou artificiais) de determinada região.  

Como resultado, a OMT não hesita em afirmar que: 

 
 

A proteção do meio ambiente, mediante a conservação dos recursos que 
dependem do turismo, pode trazer grandes vantagens aos mercados 
turísticos: maior satisfação dos consumidores, maiores oportunidades de 
investimentos futuros, um estímulo para o desenvolvimento econômico e 
melhoria no bem estar da comunidade receptora. (OMT, 2001, p. 230) 
 
 

É importante salientar que o conceito de turismo sustentável pode e deve ser 

aplicado efetivamente em todos os segmentos do turismo. Exemplificando: uma 

agência de turismo, especializada no segmento de negócios, ao utilizar combustíveis 

menos agressivos ao meio ambiente em sua frota para transporte de executivos, 

está praticando o turismo sustentável. Porém, pelo fato do tema desse estudo ser 

referente a uma área natural caracterizada por lei como unidade de conservação, 

iremos nos concentrar no turismo em áreas naturais e no ecoturismo.   

No que tange o turismo em áreas naturais, RUSCHMANN (1997, p. 26) diz 

que “é preciso que o turismo e o meio ambiente encontrem um ponto de equilíbrio, a 

fim de que a atratividade dos recursos naturais não seja a causa da sua 

degradação.” Ora, se a beleza de um lugar é a principal “matéria-prima” da atividade 
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turística. Se esse lugar receber muitas pessoas em um curto período de tempo, ele 

entrará em um processo de degradação que, das duas uma: ou vai gerar 

insatisfação nos seus consumidores ou deixará de ser consumido, pelo fato do seu 

principal atrativo – a beleza – ter sido destruído.  

Com o objetivo de identificar o ponto de equilíbrio necessário entre o turismo 

e meio ambiente, foi desenvolvido o conceito de capacidade de carga, que deve ser 

compreendido como uma ferramenta imprescindível para qualquer processo de 

planejamento turístico sustentável. O WWF, referência mundial em proteção ao meio 

ambiente, define capacidade de carga como: 

 
 

[...] Um indicador quantitativo, uma espécie de “termômetro” para os 
gestores das áreas onde nunca se fez o acompanhamento sistemático dos 
impactos de visitação: os gestores da área devem manter o número de 
visitantes em uma área protegida abaixo da capacidade de carga 
estabelecida, ou seja, do número máximo de visitantes que a área pode 
receber. (WWF, 2003, p. 318) 
 
 

Dessa forma, devemos compreender a capacidade de carga como o número 

máximo de pessoas que visitam uma área natural sem trazer prejuízos e degradação 

para a mesma. Em termos mercadológicos, a capacidade de carga é um limitador da 

demanda com objetivos preservacionistas em longo prazo. Como vivemos em um 

sistema de produção capitalista, muitas vezes não é fácil estabelecer a capacidade 

de carga de um local, pois existe forte resistência por parte de empresas 

preocupadas somente com a maximização dos lucros em curto prazo. 

O Parque Estadual da Serra da Tiririca, assim como a maior parte das 

unidades de conservação brasileiras, ainda não tem sua capacidade de carga 

estabelecida. Esse fato implicará em algumas restrições do plano de comunicação 

que será proposto no capítulo cinco desse estudo, pois não podemos de forma 

alguma, estimular a demanda potencial do PESET enquanto não tivermos a 

capacidade de carga definida, sob o risco de acarretar uma super visitação que pode 

trazer danos irreversíveis para o parque. 

Para o WWF (2003, p. 22-23), “o turismo não deve ser visto apenas como 

mais uma atividade mercantil, mas como uma contribuição para o desenvolvimento 

equilibrado de uma região, melhorando a qualidade de vida de sua população e 

servindo como instrumento de conscientização de visitantes.” 
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Apesar das limitações necessárias ao seu desenvolvimento, o turismo 

sustentável é um importante meio de preservação das áreas naturais e, 

conseqüentemente, da biodiversidade. DIAS (2003, p. 97) aponta que: 

 
 

O turismo pode contribuir para a conservação por meio de contribuições 
financeiras, melhorando o planejamento e o gerenciamento ambiental, 
elevando a consciência ambiental, protegendo e conservando os ambientes 
naturais, tornando-se uma alternativa de emprego e estabelecendo limites à 
visitação em áreas que apresentam ecossistemas frágeis. 
 
 

A cobrança de uma taxa para ingresso ou de alguma doação financeira dos 

visitantes pode auxiliar na preservação do local se aplicada de forma honesta e 

correta. Esses recursos provenientes da visitação podem ser utilizados de diferentes 

maneiras.  

Quando aplicados na contratação de pessoal e/ou implementação de um 

sistema de vigilância eletrônica, ajudam na fiscalização e monitoramento, 

dificultando a ação predatória em uma área natural. Se investido em pesquisa 

científica, desempenham importante função em ampliar os conhecimentos sobre a 

fauna e flora e suas relações com o ambiente local. Por fim, quando alocados em 

programas de educação ambiental, contribuem para o aumento do grau de 

conscientização dos visitantes da área, minimizando os impactos ambientais 

causados pela visitação. 

Além de o turismo sustentável possibilitar a preservação de uma área natural 

através da cobrança taxa de ingresso, ele possui uma função mais ampla: a de 

exercer importante função na conscientização das pessoas a respeito da importância 

de se preservar o planeta e as áreas naturais restantes. Sobre essa questão, DIAS 

(2003, p. 97) coloca que: 

 
 
O turismo tem o potencial de contribuir para que as pessoas compreendam 
melhor as questões ambientais, desse modo ampliando a conscientização 
desses problemas, pois isso faz com que as pessoas tenham um contato 
mais próximo com o meio ambiente natural. Esse contato eleva a 
consciência do valor da natureza e faz com que as pessoas adotem 
comportamentos e atitudes ambientalmente conscientes para preservar o 
meio ambiente. [...] O processo de consolidação de uma consciência 
ambiental nos grandes centros urbanos é mais efetivo se passar por uma 
experiência concreta no meio ambiente natural. 
 
 



62 
 

 
 

Essa contribuição do turismo para preservação das áreas naturais ganha 

ainda mais dimensão quando tomamos conhecimento que o turismo em áreas 

naturais é um dos segmentos que mais cresce em todo mundo. De acordo com o 

WWF (2003, p. 10), “esse segmento tem crescido de 10% a 25% ao ano no mundo, 

enquanto o turismo convencional cresce a 7,5% ao ano.” No Brasil, de acordo com o 

Ministério do Turismo (2007), o país recebe cerca de quinhentos mil praticantes de 

ecoturismo por ano a um crescimento anual de 10% e estima-se que no mundo esse 

segmento englobe cinqüenta milhões de adeptos.  

Nosso país também apresenta vocação natural para o turismo em áreas 

naturais e, provavelmente, o maior potencial de crescimento entre todos os países 

do mundo, se levado em conta apenas os aspectos ambientais. Estudos do 

Ministério do Meio Ambiente (2002) sinalizam que o Brasil possui 22% da flora, 17% 

das aves e 10% dos anfíbios e mamíferos de todo o planeta. Além disso, apresenta 

áreas naturais singulares como: Cataratas do Iguaçu – as maiores cataratas do 

mundo considerando o volume de água; Floresta Amazônica – maior floresta tropical 

do mundo e Mata Atlântica - a floresta tropical mais ameaçada do planeta. 

Como vimos, o turismo em áreas naturais encontra-se em franca expansão e 

pode ser uma fonte de recursos importante para a preservação do meio ambiente 

como um todo. Todavia, é de vital importância destacar que nem todo o turismo 

praticado em áreas naturais é de fato sustentável. Ou seja, o turismo em áreas 

naturais pode ser predatório e, nesse caso, os impactos provocados pela atividade 

turística são sentidos diretamente pela natureza.  

Em contrapartida ao turismo predatório em área natural, encontra se o 

ecoturismo, definido por DIAS de forma sucinta (2003, p. 107) como “o turismo 

sustentável praticado em áreas naturais”. O IBAMA (2002) apud EMBRATUR, por 

sua vez, apresenta uma definição mais ampla, na qual o ecoturismo é: 

 
 
Segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o 
patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação 
de uma consciência ambientalista através da interpretação do ambiente, 
promovendo o bem-estar das populações envolvidas. (EMBRATUR, 2002, 
p. 2) 
 
 

Com o objetivo de pontuarmos as diferenças entre o ecoturismo e o turismo 

predatório em área natural, estruturamos a Figura 13. No ecoturismo, o foco é em 
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longo prazo, uma vez que a super exploração de uma área natural em curto espaço 

de tempo provavelmente causará degradação ambiental, caracterizando se como 

turismo predatório em área natural. Para termos o desenvolvimento do ecoturismo 

de fato, o turista deve ser um agente da preservação local e a comunidade deve ser 

inserida no planejamento turístico, visando o bem estar de todos (moradores e 

turistas).  

Ainda de acordo com a Figura 13, outra característica que contrapõem o 

ecoturismo do turismo predatório em área natural é o respeito às diversidades sócio-

culturais entre os turistas e os moradores locais, de maneira que ambas as partes 

conservem suas características e se beneficiem da atividade turística. Ademais, no 

ecoturismo, o homem é parte integrante da natureza, enquanto no turismo predatório 

em área natural, o homem é o senhor absoluto da natureza.  

Enfim, a aplicação dessas premissas do ecoturismo pode ajudar a garantir a 

preservação dos ambientes naturais e recursos necessários à vida. Em 

contraposição, o turismo predatório em área natural pode acelerar o processo de 

degradação ambiental, colocando em xeque a sobrevivência das futuras gerações. 

 

Foco em longo-prazo Foco em curto-prazo 

O turista como agente da preservação. O turista como mero visitante. 

Focado na comunidade. Focado no indivíduo. 

Bem-estar de todos. Bem-estar individual. 

Heterogêneo (respeito às diversidades). Homogêneo (desrespeito as diferenças). 

O Homem como ser integrante da 
natureza. 

O Homem como ser superior a natureza. 

O mundo amanhã preservado. O mundo amanhã devastado. 

Figura 13 - Ecoturismo x Turismo predatório em área natural 
Fonte: Elaboração própria 

 

Para facilitar ainda mais a compreensão da diferença entre ecoturismo e 

turismo predatório em áreas naturais, citaremos como exemplo um caso do 

continente africano.  

Milhares de turistas visitam as áreas naturais da África a cada ano. Muitos 

desses visitantes vão às áreas naturais apenas para fotografar os animais africanos, 
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sem deixar qualquer tipo de resíduo ou até mesmo retirando os encontrados, em 

unidades de conservação que possuem e respeitam sua capacidade de carga. 

Nesse caso, estamos falando de ecoturismo. Quando esses visitantes vão às áreas 

naturais para caçar animais ou para uma unidade de conservação que recebe mais 

visitantes do que o estabelecido pela sua capacidade de carga, para gerar mais 

receita, estamos falando de turismo predatório em áreas naturais. 

Outro ponto que difere o ecoturismo ou turismo sustentável em área natural 

do simples turismo em área natural é a existência de programas de educação 

ambiental. A Política Nacional de Educação Ambiental, lei nº 9.765, 27 de abril de 

1999 apud DIAS (2003) define educação ambiental como: 

 
 

Os processos por meio dos quais o individuo e a coletividade constroem 
valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 
voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do 
povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade 
 
 

Desse modo, as unidades de conservação, assim como todas as empresas 

envolvidas com o turismo em áreas naturais, devem apresentar, de alguma forma, 

um programa de educação ambiental que amplie o conhecimento dos seus visitantes 

ou clientes a respeito da área visitada e sua relação com o desenvolvimento 

sustentável, contribuindo para a conscientização ecológica dos mesmos.  

Esses programas de educação ambiental devem ser trabalhados com os 

visitantes e com a comunidade do entorno do local, pois essas comunidades são 

figuras chaves para a preservação da área. Além disso, elas devem estar inseridas e 

se beneficiar da atividade turística e do processo de planejamento turístico da 

região, pois, como visto anteriormente, só podemos falar em desenvolvimento 

sustentável, quando respeitamos suas três premissas: a social, a ecológica e 

cultural. Para DIAS (2003, p. 179): “A educação ambiental é base para a 

conservação da biodiversidade e, portanto, torna-se fundamental a inclusão da 

população local em programas educativos.” 

A postura do visitante em relação a área visitada é outro ponto de 

diferenciação entre o ecoturismo e o turismo em áreas naturais. No primeiro caso, o 

visitante é um agente de preservação do local, ou seja, através do seu 

conhecimento ou capacidade física, ele ajuda de alguma forma na preservação. Já 
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no segundo caso, o visitante é um mero espectador da paisagem e não contribui em 

nada – em alguns casos até prejudica – a preservação do local.  

Portanto, o turismo sustentável é uma importante ferramenta na busca pelo 

desenvolvimento sustentável e pode ser aplicado nos diferentes segmentos da 

atividade turística. O turismo em áreas naturais, por sua vez, pode ou não ser 

sustentável, para tanto deve aplicar as três premissas do desenvolvimento 

sustentável no seu planejamento, quando o faz, temos o ecoturismo de fato.  
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4  METODOLOGIAS DAS PESQUISAS E SEUS RESULTADOS 

 

 

A metodologia de pesquisa de demanda efetiva e demanda potencial é um 

importante instrumento para conhecer melhor os atuais e potenciais consumidores 

de um produto, bem ou serviço. No caso específico do Parque Estadual da Serra da 

Tiririca, pelo fato de se configurar como uma unidade de conservação e ainda não 

existir cobrança de qualquer tipo de taxa ou ingresso para os seus visitantes, 

devemos considerá-lo como um bem natural de uso público.  

Lickorish e Jenkis (2000, pág. 192), afirmam que a implementação de tais 

pesquisas torna-se: 

 
 

necessária para ajudar a formular a política e a estratégia como base para 
os planos operacionais, para os programas de marketing e também para as 
tarefas de desenvolvimento. Assim, uma atividade de medição dos aspectos 
de mercado e do produto deve servir como um guia para as ações a longo 
prazo, especialmente para planejar o crescimento e o investimento 
relacionado. 

 
 

Dessa forma, podemos inferir que a realização de pesquisas de demanda 

efetiva e de demanda potencial no PESET devem ser utilizadas para fundamentar o 

processo de gestão e de planejamento do parque por sua administração: tanto nas 

questões relacionadas a visitação e ao turismo; quanto nas questões relacionadas à 

comunicação e ao marketing. 

Mota (2001, p. 103), por sua vez, considera que “é importante que o nível de 

demanda real seja constantemente estudado, avaliado e mensurado”. Já a demanda 

potencial é definida por WAHAB (apud MOTA 2001) como uma parte da população 
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que disponha pelo menos de tempo e renda disponível, além da vontade de 

consumir um produto, serviço ou lugar.  

Desse modo, ao conhecer melhor a demanda efetiva e potencial do PESET, 

os gestores do parque podem administrá-la ou até mesmo controlá-la de acordo com 

as necessidades de preservação do parque. Pelo fato de se tratar de uma área de 

preservação ambiental – muito sensível aos impactos antrópicos - podemos 

considerar que o estudo dessas demandas se torna ainda mais importante, uma vez 

que alterações nas mesmas é um fato constante e podem refletir negativamente no 

processo de preservação do parque. 

 

 

4.1  O PERFIL DO VISITANTE ATUAL DO PESET 

 

 

Ciente que o PESET é um importante atrativo turístico para os municípios 

fluminenses de Niterói e Maricá, o chefe do parque, Adriano Lopes de Melo, 

procurou a Universidade Federal Fluminense (UFF) e manifestou o interesse da 

equipe gestora do parque em pesquisas que o auxiliassem no processo de 

planejamento e gestão.  

A primeira pesquisa de demanda efetiva do PESET foi realizada com a 

supervisão do professor Aguinaldo Fratucci e coordenação dos alunos Leandro 

Almeida e Breno Platais, responsáveis em selecionar, treinar e coordenar os outros 

alunos para a realização da pesquisa da demanda efetiva em diferentes pontos do 

parque. 

 

4.1.1  Materiais, métodos e recursos utilizados 

 

A pesquisa foi realizada no Parque Estadual da Serra da Tiririca, durante o 

mês de julho de 2009, em três pontos específicos, a saber: Subsede, Mirante de 

Itaipuaçú e Morro das Andorinhas. 
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Foram selecionados e treinados para a pesquisa 14 alunos do curso de 

Turismo da UFF, totalizando 16 pesquisadores, incluindo os dois coordenadores que 

também realizaram entrevistas com os visitantes. Esse universo foi dividido em dois 

turnos de trabalho: manhã (das 9h às 14h) e tarde (das 13h às 18h), sempre 

contando com pelo menos 2 pesquisadores em cada ponto de pesquisa. A UFF 

forneceu transporte até o PESET, enquanto a administração do PESET forneceu 

alimentação e transporte entre os três locais diferentes de pesquisa. 

 

Público alvo 

O público alvo da pesquisa foram os visitantes do PESET, entrevistados no 

momento em que deixavam o atrativo. Foram entrevistados um a cada 10 visitantes 

com idade superior a 14 anos, independente de sexo e origem, compondo uma 

amostra aleatória intencional. 

 

Período 

A pesquisa ocorreu de 18 a 26 de Julho de 2009, das 9h às 18h em todos os 

locais de pesquisa. 

 

Entrevistas 

Foram realizadas 231 entrevistas no tempo de pesquisa estipulado. Elas 

foram realizadas com questionário estruturado (Anexo B), composto por 40 

perguntas. Destas, são 8 abertas e 32 são fechadas. O tempo médio de execução 

da entrevista foi de 8 minutos.  

 

Tipo de análise 

As perguntadas fechadas do questionário foram tabuladas em Microsoft 

Excel® e os resultados expressos em valores relativos (percentual). Depois, 

geramos gráficos que mostram a realidade por local de entrevista (subsede, mirante 

e Andorinhas) e a situação global do PESET.  
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As perguntas abertas foram analisadas através da convenção de categorias 

por similaridade das respostas, quando possível. Deste modo, as respostas mais 

comuns aparecem nos gráficos como categorias e as pouco repetidas aparecem, 

normalmente, como “outras respostas”. 

 

4.1.2  O que se buscou conhecer: variáveis de estudo 

 

 

Local de Residência  

Para uma pesquisa de perfil da demanda efetiva é importante saber de onde 

vêm seus visitantes e onde se hospedam. 

 

Perfil Socioeconômico 

As variáveis aferidas são sexo, idade, grau de escolaridade, estado civil, 

renda pessoal, renda familiar, ocupação principal e principal fonte renda. 

Além disso, o visitante foi questionado se visita o atrativo sozinho ou em 

grupo; se já visitou outras unidades de conservação; como ficou sabendo do parque; 

como chegou ao atrativo; qual o motivo principal de sua visita; por quanto tempo 

permaneceu; o que mais gosta no parque; o que faltou para deixar melhor sua visita; 

se compraria produtos relacionados ao parque e se estava disposto a pagar 

ingresso. 

 

Conhecimento do visitante sobre as trilhas  

Trilha é uma atividade de lazer e também desportiva. Consiste em realizar 

caminhadas em espaços naturais como montes, bosques, vales, costas, praias, 

entre outros. É, certamente, o principal atrativo da Serra da Tiririca e um ponto crítico 

de controle para a administração do parque.  

De acordo com o SNUC, a administração do PESET, com objetivos 

preservacionistas, definiu como permitidas apenas 7 trilhas.  
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Para entender o comportamento do visitante em relação às trilhas, 

perguntamos qual a frequência com que visita o parque, assim como o seu grau de 

conhecimento sobre os sete trajetos oficiais e frequência de visitação em cada uma 

delas.  

 

Conhecimento das características do parque 

Para traçar um cenário inicial sobre o conhecimento do PESET, um dos 

sítios de maior importância para a preservação da biodiversidade da Mata Atlântica 

em meio urbano no estado do Rio de Janeiro, por seu visitante, perguntamos qual a 

vegetação predominante do parque. 

Perguntamos também se o visitante tinha ciência que o pesquisador 

britânico Charles Darwin havia visitado a área que hoje faz parte do PESET, e, se 

sabia, como ficou sabendo do ocorrido. 

 

Relação entre os visitantes e o entorno 

Questionamos cada um dos 231 entrevistados sobre seu comportamento no 

entorno. São de importância questões sobre outros locais visitados, como as praias 

da região e/ou bairros próximos museus mirantes, parques e fortalezas. Também 

perguntamos se consumiu ou pretendia consumir algo no entorno do PESET. 

 

Avaliação geral 

Por fim, foi estruturado um quadro com diferentes quesitos do parque 

(acesso; sinalização interna; sinalização externa; segurança nas trilhas; limpeza; 

informações), nos quais os entrevistados os consideravam como: ótimo, bom, ruim, 

péssimo ou não sabe dizer.  
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4.1.3 Resultados da pesquisa 

 

A seguir apresentamos o resultado final da pesquisa na forma de gráficos 

comentados. O formulário aplicado aos visitantes do PESET pode ser visto na seção 

de anexos desse estudo (Anexo B).  

Pouco menos da metade dos visitantes do PESET são moradores da cidade 

de Niterói (44%); entretanto, se somarmos a esse dado os moradores das outras 

cidades que fazem limite com o parque (Maricá e São Gonçalo) veremos que do 

total de visitantes do parque, 67% são oriundos das cidades do seu entorno. (Figura 

14) 

 

 

  Figura 14 – Origem dos visitantes 

 

Do total de visitantes do PESET entrevistados, de acordo com os padrões da 

Organização Mundial de Turismo (OMT), apenas 29% podem ser considerados 

como turistas enquanto 71% se enquadram como excursionistas, pois, segundo a 

OMT, estatisticamente, só podemos considerar como turista, as pessoas que se 

hospedam em local diferente da sua residência por pelo menos um pernoite. (Figura 

15) 
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Figura 15 – Está hospedado em algum lugar. 

 

No que tange à sexualidade e ao estado civil, observamos que a maior parte 

dos visitantes é do sexo masculino e são solteiros. (Figuras 16 e 17) 

 

 

   Figura 16 – Gênero dos entrevistados 

 

 

   Figura 17 – Estado Civil 
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Quanto a faixa etária dos visitantes, podemos afirmar que os jovens formam 

o público o parque. (Figura 18) No entanto, ao analisarmos os dados de cada ponto 

de entrevista isoladamente, percebemos que os visitantes do mirante de Itaipuaçu, 

pelo fato de ser a única área passível de visitação com carro, apresentam idade 

mais avançada se comparada aos outros locais do parque. (Figura 19) 

 

 

  Figura 18 – Faixa Etária 

 

 

                      Figura 19 – Faixa etária por local de pesquisa 

 

Os dados referentes à escolaridade são bastantes diferenciados, se 

comparados a realidade brasileira e revelam que, mesmo tendo perfil jovem, os 

visitantes do PESET apresentam elevado grau de escolaridade (Figura 20). Ao 
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compararmos a escolaridade do visitante do PESET com o da população do Estado 

do Rio de Janeiro, segundo dados de 2008 do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) fica claro o abismo entre os mesmos. (Figura 21). 

 

 

Figura 20 – Nível de escolaridade  

 

 

Figura 21 – Escolaridade comparada entre o PESET e estado do Rio. 

 

Esse elevado grau de escolaridade do visitante do parque reflete-se 

diretamente na renda familiar e pessoal mensal dos mesmos, pois, de acordo com o 

IBGE, existe uma relação direta entre grau de escolaridade e nível de renda e isso 

se confirmou no caso do PESET (Figuras 22 e 23). 
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 Figura 22 – Renda familiar mensal 

 

 

  Figura 23 – Renda pessoal mensal 

 

Os entrevistados foram perguntados se sabiam se estavam em um parque e 

se sabiam dizer o nome do parque. (Figura 24) Acreditamos que, o fato de existirem 

sinalizações com o nome do parque nos pontos de entrevista, influenciou nos 

resultados encontrados. 
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   Figura 24 – Grau de conhecimento do PESET 

 

Quando questionados se sabiam dizer a principal vegetação do parque, 

apenas 35% disseram que sim. (Figura 25) Essa informação demonstra a 

necessidade do parque se comunicar melhor com seus visitantes, seja através de 

visitas guiadas ou um programa de educação ambiental. 

 

 

Figura 25 – Sabe qual é a vegetação predominante 

 

A maior parte dos entrevistados disseram não ser a primeira vez que 

visitavam o PESET (Figura 26).   
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Figura 26 – Primeira visita 

 

Os 64% que afirmaram não ser a primeira visita, foram indagados com que 

freqüência visitavam o parque (Figura 27). Vale a pena destacar que alguns 

pesquisadores interpretaram de forma errônea a opção esporadicamente, o que 

prejudicou um pouco a interpretação desse dado. No entanto, ao somarmos os que 

visitam mais de uma vez por semana com os que vão semanalmente, 

quinzenalmente e mensalmente, chegamos a 43% dos visitantes, o que representa 

um elevado grau de fidelidade do PESET por parte dos seus visitantes. 

 

 

    Figura 27 – Freqüência de visitação 

 

Nenhum dos entrevistados afirmou ter visitado o parque utilizando o serviço 

de agências de turismo, evidenciado o pouco uso turístico do parque, apesar do seu 

enorme potencial. 
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Do total de entrevistados a maioria afirma visitar o parque em grupo ou 

família, apenas 12% dos seus visitantes vão ao parque individualmente. (Figura 28) 

A média encontrada foi de 3,9 pessoas por grupo. 

 

 

Figura 28 – Tamanho do grupo (em número de pessoas) 

 

O meio de transporte mais utilizado para chegar ao parque é de longe o 

carro particular, com mais de 60% das respostas, o que não deixa de ser um reflexo 

do nível de renda dos visitantes. (Figura 29) 

 

 

    Figura 29 – Meio de transporte utilizado 
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O principal motivo de visitação apontado pelos visitantes foi a prática de 

atividade física e de esportes radicais, contudo, é necessário salientar que foi 

permitida mais de uma resposta nessa questão. (Figura 30) 

 

 

 Figura 30 – Principal motivo da visita 

 

Foi perguntado aos entrevistados o tempo de permanência média no parque 

e 48% dos visitantes permanecem até 60 minutos no parque (Figura 31). Porém, 

mais uma vez, devemos assinalar a diferença entre os visitantes do mirante com os 

das outras áreas do PESET, uma vez que a maior parte das pessoas para no 

mirante apenas para apreciar rapidamente a paisagem e tirar fotografias, o que 

diminui o tempo de permanência geral no parque. 
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   Figura 31 – Tempo de permanência (em minutos) 

 

Com o objetivo de aferir a relação do parque com o seu entorno, sobretudo 

na praia e bairro de Itacoatiara, foi perguntado ao visitante quais lugares que ele 

visitou ou iria visitar antes ou depois da visita ao PESET. (Figura 32) Ao analisarmos 

os resultados, chegamos a conclusão que há uma relação estreita do PESET com a 

praia de Itacoatiara, enquanto apenas 2% visitou a praia de Itaipu no mesmo dia, 

40% estiveram no parque e na praia de Itacoatiara. 

 

 

                  Figura 32 – Visitação de locais próximos 

 

Quando questionados se haviam consumido ou pretendiam consumir 

qualquer produto ou serviço no entorno do parque, 55% afirmaram que sim, 
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enquanto 45% disseram que não.. Dentre os que disseram não pretender 

consumir, a maior parte havia levado algum tipo de bebida ou alimento de 

casa. 

O melhor horário apontado para visitar o PESET foi a parte da manhã 

(Figura 33). 

 

 

                      Figura 33 – Melhor horário para visitação 

 

Foi perguntado o conhecimento do visitante sobre as sete opções de 

trilhas oficiais para visitação e em quais já haviam estado e quantas vezes. A 

trilha de Costão é de longe a mais conhecida e visitada, seguida de longe pela 

trilha do bananal. Em contrapartida, a trilha menos conhecida é o Córrego dos 

Colibris seguida pela trilha do Caminhos de Darwin. (Figura 34) 
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            Figura 34 – Conhecimento das trilhas oficiais 

 

Através de uma escala de intensidade que variava de 1 a 5 – sendo 1 o 

menor nível e 5 o maior - os entrevistados foram indagados sobre a relação custo 

benefício do passeio ao PESET, assim como a relação entre o tempo de 

deslocamento e o beneficio da visita. (Figura 35) A grande maioria assinalou o nível 

de intensidade mais alto (nível 5), afirmando valer muito a pena visitar o PESET 

considerando os gastos e o tempo de deslocamento envolvidos. 

 

 

Figura 35 – Relação deslocamento x benefício e custo x benefício 

 



83 
 

 
 

Quando perguntados como tinham tomado conhecimento do PESET, os 

amigos e parentes despontaram, de longe, como principal difusor do local. O fato de 

serem moradores de Niterói foi apontado por 19% dos entrevistados. (Figura 36) 

 

 

                          Figura 36 – Como ficou sabendo do parque 

 

Dos 231 entrevistados, 230 disseram que pretendem voltar ao PESET, 

evidenciando a satisfação dos visitantes em visitar o local de beleza singular.  

Outra informação que demonstra o grau de satisfação do visitante é quando 

questionamos se indicaria a visita ao parque para outras pessoas, a grande maioria 

sinaliza positivamente (Figura 37). 

 

 

     Figura 37 – Intenção de indicar a visita 
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Para os que disseram recomendar a visita ao PESET, foi perguntado de que 

forma fariam essa recomendação e o boca a boca despontou na frente com grande 

margem, confirmando ser a principal forma de comunicação do local. (Figura 38) 

 

 

Figura 38 – Como faria a indicação 

 

Como vimos no segundo capitulo, o mais famoso naturalista de todos os 

tempos e pai da teoria da evolução das espécies, Charles Darwin, já esteve na área 

do PESET e, em função de sua importância, foi criado o projeto “Caminhos de 

Darwin”. No entanto, esmagadora parcela dos visitantes do parque desconhece tal 

passagem, reforçando a necessidade do PESET se comunicar melhor com seus 

visitantes. (Figura 39) 

 

 

Figura 39 – Sabia que Charles Darwin já esteve na área do parque 
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Os 25% que disseram conhecer a presença de Darwin no local foram 

indagados como haviam ficado sabendo. A escola ou universidade, seguido pelo 

projetos “Caminhos de Darwin” desenvolvido pela Casa da Ciência da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) aparecem como principal fonte de informação 

(Figura 40). Gostaríamos de destacar que somente 8 % colocaram o PESET como 

um meio de comunicação de tal fato.   

 

 

        Figura 40 – Como ficou sabendo da passagem de Charles Darwin 

 

Considerando a venda de souvenirs como uma possível fonte de renda para 

o PESET, os entrevistados foram perguntados se teriam interesse em comprar 

produtos do parque na forma de camisas, bonés, pôster, etc. Os visitantes 

sinalizaram positivamente, pois 8 em cada 10 estariam dispostos a pagar por 

produtos relacionados ao local (Figura 41). 
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Figura 41 – Compraria produtos do parque 

 

Com a intenção de aferir o que o visitante considera mais legal no parque; o 

que ele não gosta e o que falta para deixar a visita ainda melhor, essas três 

questões foram colocadas de forma aberta e foram agrupadas em categorias na 

hora da tabulação.  

A paisagem aparece em 55% das respostas, o que denota que a beleza do 

local, indubitavelmente, é o seu maior atrativo. (Figura 42) 

 

 

 Figura 42 – O que acha mais legal no parque 

 

Em contrapartida, quando indagados sobre o que não gostaram durante a 

visita ao PESET, um pouco mais da maioria, afirma não ter nada que não goste no 

parque, porém, a estrutura foi criticada por 15%. (Figura 43) 
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                       Figura 43 – O que não gosta no parque 

 

Quando questionados sobre o que falta para deixar a visita melhor, a falta 

de: venda de água; de infra-estrutura para o visitante; de gestão e de incentivo / 

prática do ecoturismo foram os principais problemas apontados (Figura 44). 

 

 

   Figura 44 – O que faltou para deixar a visita melhor 

 

Como comentado no capítulo dois desse estudo, não existe cobrança de 

ingresso para visitação do parque, no entanto, os participantes da pesquisa foram 

indagados se estariam dispostos a pagara ingresso e, no caso positivo, qual seria 
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esse valor. Os resultados, de certo modo, surpreenderam os pesquisadores, já que a 

maior parte dos visitantes estaria disposta a pagar por um ingresso de visitação 

(Figura 45). 

 

) 

                         Figura 45 – Estaria disposto a pagar ingresso 

 

Os que se manifestaram a favor da cobrança tiveram que responder qual 

seria o valor que aceitariam pelo ingresso de visitação. Quase 86% aceitariam pagar 

até cinco reais, enquanto nenhum dos entrevistados pagaria mais de dez reais 

(Figura 46). 

 

 

    Figura 46 – Qual seria o valor do ingresso que aceitaria pagar 

 

Ao analisarmos as respostas pelo local de residência permanente do 

visitante, chegamos a um resultado surpreendente: quanto mais próximo do parque 

o visitante morar, maior será sua rejeição ao pagamento de ingresso. Outra 
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consideração importante é que por mais a cidade de Niterói apresente níveis de 

escolaridade, renda e de qualidade de vida maior que a de São Gonçalo, os 

moradores da cidade de Niterói apresentam uma resistência a cobrança de entrada 

muito maior do que os habitantes de São Gonçalo, que se comportam quase da 

mesma forma ao turista internacional, com renda muito superior (Figura 47). 

 

 

   Figura 47 – Estaria disposto a pagar ingresso por local de residência  

 

Quando solicitados a dar uma nota de zero a dez para o PESET, o resultado 

encontrado foi muito positivo (Figura 48). 

 

 

    Figura 48 – Distribuição de notas para o parque 
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Por fim, os visitantes foram solicitados a avaliar o parque em 6 diferentes 

quesitos: acesso ao parque; sinalização interna; sinalização externa; segurança nas 

trilhas; limpeza do parque e informações. As opções de respostas eram: ótimo, bom, 

ruim, péssimo ou não sabe, a opção regular foi retirada pela coordenação da 

pesquisa com o intuito de não permitir que o entrevistado ficasse em cima do muro 

(Figura 49). 

 

 

  Figura 49 – Avaliação geral do PESET 

 

 

4.2  PESQUISA DA DEMANDA POTENCIAL DO PESET 

 

Até o presente momento, ainda não foram realizadas pesquisas de demanda 

potencial do PESET por sua administração. No entanto, ela é fundamental para 

fornecer argumentos para o possível patrocínio ao PESET por uma grande empresa. 

Com o objetivo de suprir essa carência, realizamos uma pesquisa de demanda 

potencial do PESET no principal símbolo e atrativo turístico da cidade de Niterói: o 

Museu de Arte Contemporânea (MAC). A referida pesquisa foi autorizada pela então 

diretora do MAC, Telma Lasmar, com a solicitação de que as perguntas necessárias 

para a pesquisa de demanda potencial do PESET fossem acrescentadas ao 
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formulário de pesquisa do próprio MAC, aplicado regularmente aos visitantes desde 

1998. 

 

4.2.1  Materiais, métodos e recursos utilizados 

 

 

Local 

A pesquisa ocorreu no Museu de Arte Contemporânea de Niterói em apenas 

um local, a saber: na rampa de acesso e saída, onde todos os seus visitantes são 

obrigados a passar. 

 

Operacionalização da Pesquisa 

A pesquisa foi realizada por mim, sob a supervisão do professor Aguinaldo e 

da diretora do MAC, Telma Lasmar, que orientou o melhor horário para a realização 

da pesquisa: na parte da tarde, das 15h às 18h.  

 

Público alvo 

O público alvo da pesquisa foram os visitantes do MAC que foram 

entrevistados quando deixavam o atrativo. Foram entrevistados, sempre que 

possível, 1 a cada 10 visitantes com idade superior a 14 anos, independente de sexo 

e origem, compondo uma amostra aleatória intencional. 

 

Período 

A pesquisa ocorreu em quatro fins de semana (sábado e domingo) do 

período das férias escolares, começando no dia 18/07/09 até o dia 09/08/09. 

Somente não foi realizada no dia 03/08/09 (domingo) por motivos de força maior do 

pesquisador.  
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Entrevista 

Foram realizadas 161 entrevistas no período de pesquisa estipulado. Elas 

foram realizadas com a utilização formulário estruturado (Anexo C), composto pelas 

22 perguntas do formulário de demanda efetiva do MAC acrescentados de 5 

perguntas referentes à pesquisa de demanda potencial do PESET, totalizando 27 

questões. O tempo médio de execução da entrevista foi de 5 minutos. Após a 

entrevista, cada entrevistado recebia o folheto oficial do PESET (Anexo A) e, na 

maior parte das vezes, todos demonstravam um grande interesse em saber mais 

sobre o parque. 

 

Tipo de análise 

As perguntadas do formulário foram tabuladas em Microsoft Excel® e os 

resultados expressos em percentual. Depois, geramos gráficos que facilitam a 

visualização dos resultados. 

 

4.2.2  O que se buscou conhecer: variáveis de estudo 

 

 

Local de Residência  

Para uma pesquisa de demanda – seja ela real ou potencial - é importante 

saber de onde vêm seus visitantes e onde residem ou se hospedam. 

Perfil Socioeconômico 

As variáveis aferidas são: idade, grau de escolaridade, estado civil, renda 

pessoal, renda familiar e ocupação principal. 

Além disso, o visitante é questionado se visita o atrativo sozinho ou em 

grupo; se já visitou outros museus de Niterói; como ficou sabendo do MAC; como 

chegou ao atrativo; qual o motivo principal de sua visita e com qual regularidade 

frequenta museus. Todas essas questões são referentes ao formulário de demanda 

efetiva do próprio museu. 
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Relação entre os visitantes do MAC com os atrativos  turísticos de Niterói e o 

PESET 

Referem-se as cinco questões acrescentadas ao formulário próprio do MAC 

com o objetivo de aferir o grau de conhecimento do visitante do museu sobre os 

atrativos turísticos de Niterói, sobretudo as praias oceânicas de Niterói como um 

todo; a praia de Itacoatiara e, claro, o Parque Estadual da Serra da Tiririca. 

Para estabelecer uma relação do PESET com os atrativos turísticos de 

Niterói e com a praia de Itacoatiara, as perguntas foram colocadas na seguinte 

ordem: quais lugares turísticos de Niterói, além do MAC, você já visitou?; já ouviu 

falar do PESET?; já esteve no PESET; já ouviu falar da praia de Itacoatiara e, por 

fim, já esteve na praia de Itacoatiara?  

 

4.2.3  Resultados da pesquisa 

 

 

Pelo fato do tema desse estudo ser o Parque Estadual da Serra da Tiririca, 

apenas os dados que se referem ao perfil do visitante do MAC e de alguma forma ao 

PESET (ou que possam auxiliar na sua comunicação) serão expostos e comentados 

a seguir, porém, o formulário aplicado e todas as tabelas da pesquisa realizada no 

MAC podem ser vistas na seção de anexo desse estudo (Anexos C e D). 

Como podemos observar, 81% dos visitantes do MAC são brasileiros 

enquanto 19% são de origem estrangeira. (Figura 50) Dentre os visitantes 

domésticos, a grande maioria é oriunda do Estado do Rio de Janeiro seguido por 

São Paulo. (Figura 51). 
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Figura 50 – Origem dos visitantes 

 

 

 

Figura 51 – Origem dos visitantes nacionais 

 

 

Dentre os visitantes que residem no Estado do Rio de Janeiro, a maior parte 

mora na cidade do Rio de Janeiro seguido por Niterói e São Gonçalo 

respectivamente. (Figura 52). 
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Figura 52 – Origem dos visitantes do Estado do Rio de Janeiro 

 

Quanto a faixa etária dos visitantes do MAC (Figura 53) podemos dizer que 

ela é bem distribuída e o percentual de visitantes entre 18 e 34 anos é de 50%. O 

percentual de visitantes efetivos do PESET nessa mesma faixa etária é de 57%, logo 

podemos considerar que os 50% dos visitantes do MAC que se encontram nessa 

idade são potenciais visitantes do PESET ao levarmos em conta somente o quesito 

etário.  

 

 

Figura 53 – Faixa etária dos visitantes do MAC 
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Assim como no PESET, o grau de escolaridade do visitante do MAC (Figura 

54) é muito superior que a média brasileira e, coincidentemente, o percentual de 

visitantes com ensino superior – completo ou incompleto – é o mesmo encontrado 

no PESET; 59%. 

No que tange a renda familiar dos visitantes do MAC (Figura 55), mais uma 

vez ela é muito superior que a média brasileira, o que também foi identificado com 

os visitantes do PESET. 

 

 

Figura 54 – Grau de Escolaridade 

 

 

Figura 55 – Renda familiar mensal 
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A maior parte dos visitantes do MAC tomou conhecimento do museu através 

de amigos e parentes, contudo outros veículos de comunicação, como a televisão, 

também têm relevância na divulgação do museu. (Figura 56) 

 

 

     Figura 56 – Como tomou conhecimento do MAC 

 

Entrando nas questões acrescentadas ao formulário do MAC para 

estabelecer a relação do PESET com os atrativos turísticos de Niterói, foi 

perguntado aos visitantes do museu se conheciam outros atrativos turísticos da 

cidade. (Figura 57) 

 

 

Figura 57 – Conhece outros pontos turísticos de Niterói 
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Para os que afirmaram conhecer outros atrativos turísticos de Niterói, foi 

perguntado quais são esses atrativos (foi permitido fornecer mais de uma resposta) 

e as praias oceânicas da cidade despontaram como atrativo mais conhecido da 

cidade. (Figura 58) 

 

 

Figura 58 – Quais pontos turísticos conhecem. 

 

Apesar do Parque Estadual da Serra da Tiririca fazer parte da paisagem da 

região oceânica de Niterói e seu principal acesso estar situado em Itacoatiara, uma 

das praias oceânicas, o grau de conhecimento do PESET é pequeno. (Figura 59) 

 

 

Figura 59 – Já ouviu falar do PESET 
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Todavia, quando perguntamos se as pessoas já ouviram falar da praia de 

Itacoatiara, o resultado apresenta uma diferença significativa. (Figura 60) Ou seja, a 

maior parte dos entrevistados afirma já ter ouvido falar na praia de Itacoatiara, 

contudo, apenas uma pequena parcela (17%) já ouviu falar do PESET. 

 

 

Figura 60 – Já ouviu falar da praia de Itacoatiara 

 

Quando perguntamos se o visitante do MAC já esteve no PESET (Figura 61) 

e na Praia de Itacoatiara (Figura 62), o resultado é ainda mais contraditório e 

surpreendente. 

 

 

Figura 61 - Já esteve no PESET 
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Figura 62 – Já esteve na praia de Itacoatiara 

 

Ao cruzarmos esses dados específicos sobre o parque e a praia de 

Itacoatiara podemos inferir que a referida praia é de longe mais conhecida que o 

parque. Contanto, é valido ressaltar que Itacoatiara é uma área de proteção natural 

justamente por ser uma zona de amortecimento do PESET e está completamente 

rodeada pela serra do parque. Além disso, de qualquer ponto da praia de Itacoatiara 

se vê o principal símbolo do PESET: o morro do Costão. 

Ademais, considerando que 48% dos entrevistados já estiveram na praia de 

Itacoatiara e apenas 4% já estiveram no parque, poderíamos concluir erroneamente 

que os 44% que estiveram em Itacoatiara não visitaram o parque por falta de 

interesse. Porém, ao fazermos o cruzamento dos que já estiveram na praia (48%) 

com os que já ouviram falar do parque (17%), conclui-se que muitas pessoas que já 

estiveram na praia de Itacoatiara ignoram completamente a existência do PESET, 

mesmo estando rodeada por ele.  

Com a intenção de melhor compreendermos essas informações, dividimos - 

nas 4 perguntas referentes ao PESET e a praia de Itacoatiara - o total de 

entrevistados no MAC em: visitantes residentes em Niterói; visitantes brasileiros 

(excluindo moradores de Niterói) e visitantes estrangeiros.  

Entre os visitantes do MAC que moram em Niterói, 47% afirmaram que já 

ouviram falar do PESET enquanto 53% não. (Tabela 1) Contudo, quando indagados 

se já ouviram falar da praia de Itacoatiara, 95% dos entrevistados moradores da 

cidade de Niterói afirmam que sim. (Tabela 2)  
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TABELA 1 – Já ouviu falar do PESET (moradores de Niterói) 

 
Valor absoluto Valor relativo (%) 

Sim 9 47,00 
Não 10 53,00 

Total  19 100,00% 

 

TABELA 2 – Já ouviu falar da praia de Itacoatiara  

 
Valor absoluto Valor relativo (%) 

Sim 18 95,00 
Não 1 5,00 

Total  19 100,00% 

 

 

Quando questionados se já estiveram de fato no PESET, somente 16% dos 

moradores de Niterói entrevistados afirmam que sim. (Tabela 3) Todavia, mais uma 

vez, quando perguntamos aos moradores da cidade se já estiveram na praia de 

Itacoatiara, o percentual dos que já estiveram na praia sobe radicalmente para 95%. 

(Tabela 4) 

 
 
TABELA 3 - Já esteve no PESET 

 
Valor absoluto Valor relativo (%) 

Sim 3 16,00 
Não 16 84,00 

Total  19 100,00% 
 
TABELA 4 – Já esteve na praia de Itacoatiara 

 
Valor absoluto Valor relativo (%) 

Sim 18 95,00 
Não 1 5,00 

Total  19 100,00% 

 

Ao analisarmos o grau de conhecimento dos moradores de Niterói acerca do 

PESET e da praia de Itacoatiara isoladamente, ratificamos a afirmação de que a 

praia de Itacoatiara é muito mais conhecida do que o parque e que muitos visitantes 

da praia ignoram a existência do PESET. Uma vez que, 95% dos moradores 

entrevistados já estiveram na praia, mas somente 47% disseram já ter ouvido falar 
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do parque, o que evidencia a necessidade do parque de se comunicar mais 

efetivamente com seu entorno e com os moradores de Niterói. 

No que tange os visitantes brasileiros – excluindo os niteroienses – o mesmo 

fenômeno se repete, enquanto 51% já estiveram na praia de Itacoatiara, apenas 

16% já ouviram falar do PESET (Tabelas 5 e 6) consolidando de vez a afirmação 

exposta no parágrafo anterior. 

 
 
TABELA 5 - Já ouviu falar do PESET 

 
Valor absoluto Valor relativo (%) 

Sim 18 16,00 
Não 94 84,00 

Total  112 100,00% 

 
TABELA 6 – Já esteve na praia de Itacoatiara 

 
Valor absoluto Valor relativo (%) 

Sim 57 51,00 
Não 55 49,00 

Total  112 100,00% 

 

Por sua vez, os visitantes estrangeiros do MAC praticamente ignoram a 

existência do PESET e poucos já ouviram falar ou estiveram na praia de Itacoatiara. 

(Tabelas 7,8,9,10). 

 

 

TABELA 7 – Já ouviu falar do PESET 

 
Valor absoluto Valor relativo (%) 

Sim 1 3,00 
Não 29 97,00 

Total  30 100,00% 
 
TABELA 8 – Já esteve no PESET 

 
Valor absoluto Valor relativo (%) 

Sim 0 0 
Não 30 100,00 

Total  30 100,00% 
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TABELA 9 – Já ouviu falar da praia de Itacoatiara 

 
Valor absoluto Valor relativo (%) 

Sim 8 27,00 
Não 22 73,00 

Total  30 100,00% 

 

TABELA 10 – Já esteve na praia de Itacoatiara 

 
Valor absoluto Valor relativo (%) 

Sim 2 6,00 
Não 30 94,00 

Total  19 100,00% 

 

A origem desses visitantes estrangeiros se encontra na tabela a seguir: 

 

TABELA 11 - Origem dos visitantes estrangeiros 
 Valor Absoluto  Valor Relativo (%)  

França 5 17,00 
Argentina 4 13,00 
Espanha 4 13,00 
Inglaterra 3 10,00 
Bélgica 2 7,00 
Chile 1 3,00 

Estados Unidos 1 3,00 
Itália 1 3,00 

Áustria 1 3,00 
Suécia 1 3,00 

Holanda 1 3,00 
Portugal 1 3,00 

Coréia do Sul 1 3,00 
Romênia 1 3,00 
Croácia 1 3,00 
Austrália 1 3,00 
Grécia 1 3,00 

TOTAL 30 100,00% 

 

 

Em linhas gerais, a pesquisa de demanda potencial realizada no MAC, 

evidencia o enorme potencial turístico do parque: mesmo recebendo cerca de 

50.000 visitas/ano atualmente, parte dos moradores do seu entorno e a grande 

maioria dos visitantes da cidade de Niterói – que possuem tempo para o lazer e 

renda disponível - sequer ouviram falar do PESET. 

Além disso, os resultados da pesquisa de demanda efetiva (perfil do 

visitante) do PESET, sinalizam que apesar do alto grau de escolaridade e renda dos 
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seus visitantes, a maior parte deles desconhece características bióticas, culturais e 

históricas do parque, o que pode prejudicar na sua preservação. Com o objetivo de 

reverter esse quadro, no próximo capítulo será estruturado um plano de 

comunicação com ênfase nos atuais visitantes do parque. 
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5  O PLANO DE COMUNICAÇÃO PARA O PESET E DEFESA DE ADOÇÃO 

 

 

Após entendermos melhor o contexto ambiental atual e sua relação com o 

Parque Estadual da Serra da Tiririca; a origem do conceito de desenvolvimento 

sustentável e seu desdobramento nas atividades humanas; e termos apresentados 

os resultados das duas pesquisas realizadas, chegamos à última parte desse 

trabalho. 

No final do ano de 2008, a gestão do parque lançou o plano de 

comunicação, para o ano de 2009, intitulado de “O que ver e fazer no PESET”. As 

principais ações realizadas foram: construção de logo e padrão de identidade visual; 

elaboração de web site (www.parqueserradatiririca.org), flyers e cartazes, que 

continham as opções de trilhas e as atividades passíveis de serem feitas no parque, 

como observação de pássaros ou caminhadas. (Anexo A) 

O diretor de uso público do parque, Fernando Mathias, em recente entrevista 

(Apêndice A), afirmou que do ponto de vista da comunicação, o plano foi um 

sucesso, pois houve um aumento expressivo da demanda pelo parque. Somente de 

janeiro a outubro desse ano, o parque recebeu cerca de quarenta e cinco mil visitas 

e passou a figurar no topo da lista de sites de buscas na internet quando digitado 

seu nome.  

No entanto, como afirmou o próprio Fernando, esse aumento da demanda 

gerou impactos negativos, uma vez que o parque ainda não possui um plano de 

manejo e capacidade de carga definidos. Como observado ao longo desse estudo, a 

super visitação é uma séria ameaça a preservação do meio ambiente, colocando em 

risco a biodiversidade do PESET. Atualmente, a sobrecarga das trilhas em função 
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dessa visitação excessiva foi apontada na entrevista como um dos principais 

problemas do parque. Além disso, muitos visitantes não estão conscientizados da 

importância de preservação do local e das características naturais e históricas do 

parque, como foi constatado na pesquisa de demanda efetiva realizada.  

Apesar de 64% dos visitantes já terem visitado o parque mais de uma vez e 

43% visitarem o parque pelo menos uma vez por mês; cerca de 20% não sabem 

sequer o seu nome, 65% não sabem o tipo de vegetação predominante e 76% 

desconhecem a passagem de Charles Darwin na área do parque. 

Em função desses fatores, o plano de comunicação proposto nesse estudo 

será voltado quase que exclusivamente para a demanda efetiva – os atuais 

visitantes – do PESET. Justificamos essa decisão por entendermos que não 

podemos, de forma alguma, estimular ainda mais a visitação, sob o risco de colocar 

em xeque a preservação e sustentabilidade do parque, objetivo primordial de 

qualquer unidade de conservação. Ademais, podemos afirmar que mesmo sem 

estimular a demanda, ela deverá se manter crescente, devido a maior procura do 

homem pelas áreas naturais para fugir do stress da vida urbana e pelo fato do boca 

a boca ser o meio mais importante de divulgação do PESET, como constatado na 

pesquisa.  

Porém, sabemos o enorme potencial de visitação do lugar – sinalizado na 

pesquisa de demanda potencial feita no MAC - mas acreditamos que o parque só 

deve se comunicar para os potenciais visitantes quando tiver seu manejo e 

capacidade de carga definidos (previsão de conclusão para 2010), assegurando a 

preservação dos seus recursos naturais. 

Outro ponto que irá diferenciar o plano de comunicação proposto aqui dos 

planos tradicionais, é que diferentemente das empresas, o parque não possui fins 

lucrativos e verba disponível para as ações de comunicação. Por conseguinte, 

desenvolvemos um plano de comunicação simples, orientado sobretudo para os 

atuais visitantes do PESET. 
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5.1 O PLANO DE COMUNICAÇÃO  

 

O plano de comunicação proposto para o primeiro semestre de 2010 

recebeu o nome de “Parque Estadual da Serra da Tiririca - conhecer para preservar”. 

 

Problema a ser resolvido 

O baixo conhecimento dos visitantes a respeito do parque. 

 

Objetivos de comunicação  

Aumentar o grau de conhecimento do PESET por parte de seus visitantes. 

Conscientizar os visitantes a respeito da importância de preservação do parque e do 

meio ambiente para as futuras gerações. Estimular os visitantes a serem 

colaboradores e agentes de preservação do local. Aumentar o número de visitas ao 

site do parque na internet que atualmente gira em torno de 500/mês. Posicionar o 

parque como modelo de preservação ambiental. 

 

Público Alvo 

Todos os visitantes atuais do parque, que, segundo os resultados da 

pesquisa, são jovens, com alta escolaridade e pertencem às classes A e B. 

 

Estratégias de comunicação  

 

Publicidade 

Criação de comunidade e perfil oficial do PESET, através da associação dos 

Amigos do Parque, no Orkut, no Facebook e no Youtube, para comunicar os 

visitantes das ações de preservação da gestão e fornecer informações sobre o 

parque. No Orkut, existem 38 comunidades especificas sobre o PESET com 7309 

membros divididos entre elas. No Facebook, ainda não existem comunidades sobre 

o parque, no entanto, acreditamos ser um importante meio de comunicação por 
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apresentar altos índices de crescimento e, pelo fato de ter grande aceitação entre 

estrangeiros, servirá como um meio de comunicação tanto para os visitantes 

brasileiros quanto para os estrangeiros. Por último, serão inseridos vídeos do 

PESET no Youtube, com o objetivo de divulgar seus principais atrativos e 

características. Após a inserção dos vídeos no Youtube, deve ser criada uma seção 

no site denominada visita virtual, onde os internautas poderão acessar os vídeos do 

Youtube através de links.  

Criação de slogan para o parque: “Preserve, você vai querer voltar.”, 

baseado no resultado da pesquisa que sinalizou que 99% dos visitantes do parque 

pretendem voltar. Esse slogan será adicionado ao logo do parque como indica a 

figura 63 : 

 

 

Preserve, você vai querer voltar. 

 

Figura 63 – proposta de adição de slogan ao logo do parque. 
Fonte: Elaboração própria 

 

Na pesquisa realizada, 80% dos visitantes sinalizaram que comprariam 

produtos do parque se estivesses disponíveis. Em função disso, 200 camisas serão 

confeccionadas (100 para janeiro e 100 para fevereiro de 2010), através de 

parcerias (a um custo de R$ 8,00 cada) e serão colocadas à venda no centro de 

recepção ao visitante em Itacoatiara pelo preço de R$ 30,00. Além de gerar receita 

para preservação e manejo do parque, as camisas cumprirão importante papel para 

diminuir o percentual de pessoas que desconhecem o nome da unidade de 
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conservação, uma vez que na parte de trás da camisa constará o logo e slogan do 

parque e na parte da frente a inscrição “Eu ajudo a preservar.” Dependendo da 

aceitação, mais camisas poderão ser produzias para os meses seguintes. 

 

Promoção 

Realização de um concurso de fotografia entre os visitantes do parque. As 

dez melhores fotos, escolhidas pelos funcionários do PESET, serão inseridas no site 

e os visitantes do mesmo escolherão os três primeiros lugares através de votação on 

line. Os participantes deverão enviar suas fotos para o email da administração ou 

através de link no site do parque. O período de envio será os meses de janeiro e 

fevereiro e o resultado final do concurso será anunciado no mês de março. Os 

vencedores do concurso terão suas fotos transformadas em pôsteres do PESET que 

serão colocados à venda no centro de recepção dos visitantes. A premiação do 

concurso fotográfico se dará da seguinte forma: R$ 600,00 para o primeiro lugar, R$ 

300,00 para o segundo e R$ 100,00 para o terceiro, totalizando R$ 1000,00. Os 

recursos para pagamento de premiação será obtido com a venda de camisas nos 

meses de janeiro e fevereiro, que deve gerar cerca de R$ 3000,00 de lucro se todas 

as camisas previstas forem vendidas. 

 

Programa de Educação Ambiental 

Será composto pela oferta de visitas guiadas gratuitas no final de semana e 

reativação do projeto “A escola vai ao parque – o parque vai até a escola” , 

atualmente parado por falta de verbas. 

As visitas guiadas serão disponibilizadas nos finais de semana e feriados 

nacionais, com saída sempre prevista para as 9:00 horas da manhã. O numero de 

participantes da visita acompanhada não deve nunca passar de 10 pessoas, visando 

minimizar os impactos na trilha e garantir a qualidade da experiência e transferência 

de informações. Já o projeto de educação ambiental para escolas será reativado 

com recursos oriundos do concurso de fotografia. 

 

Relações Públicas 
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A única estratégia de comunicação do plano com ênfase nos potenciais 

visitantes do parque.  

Em primeiro lugar, será criado um “press-release” sobre a construção do 

plano de comunicação “Conhecer para preservar”, a ser enviado para o Jornal do 

Brasil, O Globo, O Fluminense, O São Gonçalo, além de jornais locais (Folha de 

Niterói, Lig, etc..). Essa ação tem como objetivo principal divulgar a realização do 

concurso fotográfico, a inserção oficial do parque nas redes sociais, a 

disponibilidade de visitas guiadas para os visitantes nos finais de semana e feriados 

nacionais e o inicio da venda de camisas. 

Em segundo lugar, será estruturado um convite para realização de visita 

guiada (Apêndices B, C, D), a ser enviado via email para guias turísticos de acordo 

com o idioma da publicação. Inicialmente, serão enviados para o Guia 4 rodas 

(língua portuguesa), Lonely Planet (língua inglesa) e Guia Michelin (língua francesa). 

Caso não haja resposta positiva dessas publicações, os mesmos convites serão 

enviados para outras publicações, como Guia Folha (língua portuguesa), Rough 

Guides e Let’s Go (ambos em língua inglesa). O objetivo final dessa ação é a 

inserção do PESET na edição de 2011 dessas publicações, devendo gerar algum 

resultado a partir do segundo trimestre de 2011, data em que a capacidade de carga 

das trilhas do parque e o plano de manejo já estarão definidos. 

 

 

Cronograma 

 

Com a proposta de melhor entendermos as relações entre as diferentes 

estratégias de comunicação e sua distribuição ao longo do tempo, esquematizamos 

as figuras 64 e 65. 

 

 

 

 



111 
 

 
 

Figura 64 – Cronograma de ações Dezembro 2008 / Março - 2009 

 Dezembro – 2008 Janeiro – 2009 Fevereiro – 2009 Março - 2009 
Publicidade  
 

1) Criação de 
perfil oficial nas 
redes sociais e 
Youtube. 
2) Inserção da 
seção visita virtual 
no site. 
3) Criação de 
Slogan. 
4) Confecção de 
100 camisas. 
 

1) Venda de 
camisas. 
2) Confecção de 
100 camisas. 

1) Venda de 
camisas. 

1) Venda de 
camisas. 
2) Confecção de 
camisas caso 
tenham acabado. 
 

Promoção  
 

1) Criação de 
email e link no 
site para envio de 
fotografias. 

1) Início das 
inscrições de 
fotografias.  

1) Inscrição de 
fotografias. 

1) Encerramento 
das inscrições. 
2) Pré seleção 
das 10 melhores 
fotografias e suas 
inserções no site 
3) Votação Online 
4) Divulgação dos 
resultados e 
premiação dos 
vencedores 

Educação 
Ambiental 

1) Qualificação 
dos guias que 
farão as visitas.  

1) Início das 
visitas guiadas 
nos finais de 
semana e 
feriados. 

1) Visita Guiada 1) Visita guiada 

Relações 
Públicas 
 

1) Criação e envio 
de press- release 
para jornais sobre 
o plano “PESET -
Conhecer para 
preservar.” 

Nenhuma Nenhuma 1) Envio de 
convite  de visita 
guiada para guias 
turísticos. 

 

Figura 65 – Cronograma de ações Abril 2009 / Julho 2009 

 Abril – 2009 Maio - 2009 Junho - 2009 Julho - 2009 

Publicidade  1) Venda de 
camisas. 
2) Criação de 
pôsteres do 
PESET com as 3 
fotos ganhadoras 
do concurso. 

1) Venda de 
camisas e 
pôsteres. 

1) Venda de 
camisas e 
pôsteres. 

1) Avaliação dos 
resultados 

Promoção  Nenhuma Nenhuma Nenhuma 1) Avaliação dos 
resultados 

Educação 
Ambiental 

1) Visita guiada 
no parque e visita 
a escolas. 

1) Visita guiada 
no parque e visita 
a escolas. 

1) Visita guiada 
no parque e visita 
a escolas. 

1) Avaliação dos 
resultados 

Relações 
Públicas 

Nenhuma 1) Envio de convite  
de visita guiada 
para outros guias 
turísticos. 

Nenhuma 1) Avaliação dos 
resultados 
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Avaliação dos resultados 

 

A mensuração dos resultados da campanha ocorrerá da seguinte forma: a) 

venda total de camisas e pôsteres do PESET e receita gerada; b) quantidade de 

membros nas comunidades oficiais do parque e número de acessos aos vídeos 

oficiais do parque no Youtube; c) número de participantes no concurso de fotografia 

do PESET; d) número de acessos ao site do parque; e) total de participantes nas 

visitas guiadas e total de visitas a escolas f) aceitação do convite para visita guiada 

feito, via email, aos guias turísticos. 

Por fim, está prevista uma nova pesquisa com a demanda efetiva do PESET 

para julho de 2009, feita pela UFF. Quando os seus resultados forem divulgados, 

iremos analisá-los para aferir se o grau de conhecimento dos visitantes a respeito do 

parque aumentou. 

 

 

5.2 POR QUE ADOTAR O PESET ? 

 

 

Com a intenção de facilitar a compreensão dos argumentos para defesa de 

adoção do PESET por uma empresa, estruturamos a lista a seguir com 10 motivos 

para adoção do parque. 

 

1. Aumento da demanda por produtos “verdes” por brasileiros 
2. Alto nível de escolaridade dos visitantes 
3.  Alto nível de renda 
4.  Público jovem 
5.  Alto grau de satisfação de seus visitantes 
6.  Potencial de visitação ainda não explorado 
7. Alto custo das mídias tradicionais 
8. Alto poder de diferenciar a empresa ou marca  
9.  Realização de mega eventos (Copa do Mundo e Olimpíadas) 
10. Melhor relação com parceiros (steakholders)  
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Aumento da demanda por empresas e produtos sustentá veis  

Estudo publicado por um instituto de pesquisa (Penn, Schoen & Berland 

Associates) em junho de 2009, com 5756 consumidores de 7 países (Estados 

Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, China, Índia e Brasil), revelou que é 

crescente a demanda por produtos e empresas verdes, pois a maior parte dos 

entrevistados pretende gastar mais com os mesmos. 

A pesquisa aponta que mais da metade dos brasileiros estão mais 

preocupados com as questões ambientais do que com os rumos da economia, 73% 

dos entrevistados afirmam que vão gastar mais com produtos verdes no ano que 

vem. Dentre os que pretendem gastar mais, eles dizem que gastarão até 37% mais 

com esses tipos de produto. Além disso, 48% consideram o desmatamento como 

principal desafio ambiental a ser enfrentado. Logo, ao adotar o PESET, a empresa 

poderá ter ganhos significativos, tanto no que tange às questões financeiras, como 

seus ativos intangíveis, como suas marcas.   

 

Alto nível de escolaridade dos visitantes do parque  

Os visitantes do PESET apresentam escolaridade muito superior do que a 

média do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Nada menos do que 66% dos 

mesmos estão cursando ou já concluíram a graduação e/ou pós-graduação, 

números dignos de países desenvolvidos. Pesquisas do IBGE afirmam que o grau 

de instrução de um indivíduo possui relação direta com sua renda, portanto, 

podemos esperar que a renda dos visitantes se mantenha alta futuramente e, como 

sabemos, quanto maior a renda, maior é o consumo por produtos e serviços. 

 

Alto nível de renda dos visitantes do parque 

Possuir renda é um dos fatores condicionantes do consumo. No caso dos 

visitantes do parque, 61% possuem renda familiar mensal de mais de 6 salários 

mínimos, e, segundo os parâmetros do IBGE, pertencem as classes A (+10 salários 

mínimos) e B (entre 6 e 10 salários mínimos). Logo, ao adotar o parque, uma 

empresa pode esperar, além dos benefícios intangíveis, retornos financeiros em 

curto prazo, uma vez que os visitantes do parque têm elevada renda para consumir. 
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Público Jovem 

Apesar do perfil do visitante do parque possuir elevado grau de instrução e 

renda, ele é composto por 66% de pessoas com idade até 34 anos. Por conta disso, 

ao adotar o parque, a empresa poderá construir relacionamentos duradouros e 

positivos com seus visitantes, visto que eles, se satisfeitos, poderão consumir os 

produtos ou serviços da empresa por longo período de tempo. 

 

Alto grau de satisfação dos visitantes 

Conforme revelou a pesquisa de demanda efetiva, os visitantes do parque 

afirmam valer muito a pena visitá-lo e o avaliam positivamente: nada menos que 

99% disseram que voltarão. Ademais, o parque ganhou nota máxima nos quesitos 

custo x benefício e tempo de deslocamento x benefício e sua nota média foi de 8,9. 

Por fim, 43% dos visitantes o visitam pelo menos uma vez por mês. 

Portanto, ao adotar o PESET, a empresa terá sua marca, produto ou serviço, 

associado a um local de alto valor agregado, diferenciando-se de seus concorrentes. 

 

Potencial de visitação ainda não explorado 

Por mais que o parque receba, atualmente, cerca de 50.000 visitas anuais, 

seu potencial de visitação ainda não está totalmente explorado. A pesquisa de 

demanda potencial do PESET no MAC, realizada com pessoas que apresentam 

características semelhantes ao do visitante do PESET (elevado poder aquisitivo, alto 

grau de escolaridade, tempo disponível para lazer), revelou que 83% dos visitantes 

do museu nunca sequer ouviram falar do PESET, sinalizando o enorme potencial a 

ser trabalhado. Após a definição de plano de manejo e capacidade de carga, o 

parque poderá incrementar as ações de comunicação voltada para o público 

externo. Desse modo, a empresa que investir no parque poderá estar inserida nessa 

comunicação.  
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Alto custo dos meios de mídia tradicionais 

É verdade que as mídias tradicionais dão retorno financeiro para as 

empresas. No entanto, seus custos são altíssimos e muitas vezes inviabilizam a 

realização de ações de comunicação orientada para o longo prazo. Além disso, 

devido sobretudo a grande concorrência entre os meios de comunicação por 

espectadores, pode não gerar os resultados esperados, uma vez que o consumidor 

pode, por exemplo, trocar de canal da TV ou mudar a estação do rádio durante os 

intervalos comerciais. 

 

Alto poder de diferenciar a empresa ou marca 

Todas as grandes empresas atuantes no mercado nacional realizam ações 

de comunicação nos meios de mídia disponíveis. No entanto, apenas uma já adotou 

uma área de preservação (Vale S.A.), conseqüentemente, a adoção de área natural 

é uma ação diferenciada de comunicação. Além disso, ao investir em uma ação 

efetiva de conservação do meio ambiente, a empresa minimiza os riscos de ser 

acusada de lavagem verde, evitando riscos a sua reputação. Por fim, após definição 

de manejo e capacidade de carga, o possível parceiro poderá inserir diretamente o 

PESET em suas campanhas publicitárias, reforçando sua diferenciação em seu 

segmento ou nicho de mercado. 

 

Realização de mega eventos (Copa do Mundo e Olimpía das)  

A realização da Copa do Mundo e das Olimpíadas na cidade do Rio de 

Janeiro certamente irá aumentar a demanda efetiva do parque com o aumento do 

número de visitantes. Esse fato trará impactos positivos diretos para a empresa que 

decidir adotar o parque, visto que maior número de pessoas será atingido por essa 

ação de comunicação/preservação. No entanto, não devemos nos limitar aos 

impactos diretos. A realização desses grandes eventos atrai a atenção da mídia 

mundial e milhares de turistas para a cidade do Rio e para o Brasil. Como 

conseqüência, a possibilidade de geração de mídia espontânea – através do uso 

das relações públicas – para a empresa parceira do parque é otimizada, já que a 

mídia e o mundo estão com suas câmeras e olhos apontados para o Brasil. 
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Melhor relação com parceiros ( stakeholders ) 

Em função da pressão exercida pela sociedade, sobretudo através da 

atuação de ONG’s: governos, legisladores e instituições financeiras passaram a 

adotar posturas mais rígidas com empresas agressoras do meio ambiente em 

relação a emissão de alvarás, benefícios fiscais, registros e empréstimos financeiros. 

Em função disso, a empresa que adotar o PESET pode ter mais facilidades e/ou 

benefícios na hora de conseguir alvarás, benefícios fiscais ou empréstimos 

bancários, minimizando seus custos operacionais. 

  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 

 

Portanto, em um primeiro momento, consideramos que o plano de 

comunicação “Parque Estadual da Serra da Tiririca: Conhecer para preservar” 

proposto para o primeiro semestre de 2010 deve cumprir importante função na 

preservação do parque ao disponibilizar mais informações para seus visitantes.  

Todavia, em um segundo momento, o parque irá precisar, inevitavelmente, 

de mais recursos para promover as ações de fiscalização e conservação do seu 

ativo ambiental, uma vez que os recursos disponíveis no momento são insuficientes. 

Para garantir esses recursos essenciais a sua sustentabilidade, sugerimos a sua 

adoção por uma empresa privada, já que, como vimos, ambas as partes sairiam 

beneficiadas.     
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A preservação dos recursos naturais é essencial para garantir a 

sustentabilidade e a qualidade de vida das atuais e futuras gerações. Após séculos 

de agressão ao meio ambiente e sua consequente degradação, a civilização 

humana precisa reinventar-se para mudar a forma com que nos relacionamos com a 

natureza, em busca do desenvolvimento sustentável. 

Acreditamos que o processo de reinvenção necessário para mudarmos o 

cenário atual começa com pequenos passos e é dever de todos: governos, 

organizações, empresas, instituições de ensino, cidadãos e consumidores, uma vez 

que ações isoladas serão insuficientes para construir um futuro sustentável. 

Sendo o Parque Estadual da Serra da Tiririca uma unidade de conservação 

localizada em área urbana da segunda maior região metropolitana do país e que 

apresenta rica biodiversidade e florestas do bioma de Mata Atlântica (a mais 

ameaçada floresta tropical do mundo), devemos garantir, a qualquer custo, a 

preservação de seus ecossistemas com o objetivo de assegurar a manutenção de 

suas florestas para suas espécies de fauna/flora e para nós mesmos, uma vez que 

se trata de importante área de lazer e de contato com a natureza para moradores e 

visitantes da área. 

Diante dessa necessidade, a comunicação entre os diversos atores sociais 

envolvidos se apresenta como importante instrumento de preservação e 

sustentabilidade, visto que, as sociedades humanas têm por característica conservar 

somente aquilo que conhecem. 
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Por tais motivos, desenvolvemos nesse trabalho uma proposta para o plano 

de comunicação: “PESET – Conhecer para preservar” destinado, sobretudo, aos 

visitantes atuais do parque. O objetivo principal desse plano é conscientizar os 

visitantes, através da comunicação das características histórico-naturais do PESET, 

estimulando os mesmos a colaborarem na preservação e defesa do parque, 

posicionando-o, verdadeiramente, como um pólo de ecoturismo da região. 

Para fundamentar e otimizar as ações desenvolvidas no plano de 

comunicação, realizamos duas pesquisas sobre o PESET.  

A primeira, a pesquisa do perfil do visitante (demanda efetiva), revelou que o 

visitante do parque, em sua maioria, é jovem, com alto grau de escolaridade, possui 

alto nível de renda, mas, apesar disso, desconhece aspectos histórico-naturais do 

parque, o que reforça a necessidade da construção de um plano de comunicação 

para reverter essa situação. A referida pesquisa também sinalizou que o parque é 

muito bem avaliado por seus visitantes e 99% dos mesmos pretendem voltar. Essa 

informação nos ajudou a construir o slogan proposto: “Preserve, você vai querer 

voltar”, uma vez que as pessoas querem voltar pelo fato do PESET ser uma área 

natural preservada com paisagens diferenciadas. 

A segunda, a pesquisa de demanda potencial, realizada no MAC, sinalizou 

que o PESET tem um enorme potencial de visitação e turístico, visto que, mesmo 

recebendo cerca de 50.000 visitas/anos atualmente, a grande maioria dos visitantes 

de Niterói, parte dos moradores do seu entorno e até mesmo freqüentadores da 

praia de Itacoatiara ignoram completamente a existência do PESET. Entretanto, pelo 

fato do parque ainda não possuir a capacidade de carga de suas trilhas definidas, 

pensamos que não é o momento de se comunicar para essa demanda potencial, já 

que a visitação excessiva pode trazer danos irreversíveis ao parque, ameaçando sua 

sustentabilidade.    

Porém, mesmo sabendo que a comunicação é peça-chave para a 

preservação e sustentabilidade do Parque Estadual da Serra da Tiririca, ela não 

garante a conservação de seu ativo ambiental. Para fiscalizar, administrar, estudar e 

preservar uma área (sob constante pressão antrópica) com 2400 hectares são 

necessários recursos financeiros e de pessoal. Atualmente, de acordo com a 

entrevista realizada (Apêndice A), o parque, apesar de toda dedicação dos atuais 

funcionários, ainda enfrenta sérios problemas para suprir essas necessidades.  
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Conforme preconizado pela própria ONU, no encontro Rio +10, o 

estabelecimento de parcerias é fundamental para a construção do desenvolvimento 

sustentável e, no caso do PESET, isso não é diferente. 

Em função de tais fatos, também defendemos nesse estudo a adoção do 

PESET por uma grande empresa, através do estabelecimento de parceria público-

privada, com foco no longo prazo, como forma de garantir os recursos necessários 

para tornar o Parque Estadual da Serra da Tiririca um modelo de preservação do 

meio ambiente e do uso sustentável dos seus recursos.  

Se isso vier a acontecer, ambas as partes irão se beneficiar. O parque terá 

os recursos necessários para as ações de preservação e a empresa terá benefícios 

mercadológicos e operacionais, pois, como vimos, o marketing sustentável é uma 

importante ferramenta para diferenciar e posicionar estrategicamente a empresa em 

determinado mercado, gerando valor superior para seus clientes e parceiros de 

negócios. No caso do PESET, esses benefícios positivos seriam maximizados, já 

que, conforme revelou a pesquisa do perfil do visitante, o público do parque é 

formado por jovens, com alto poder aquisitivo e alto grau de escolaridade.  
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ANEXOS E APÊNDICES 

 

 

ANEXO A – Folder construído para o plano de comunicação “O que ver e fazer no 

PESET.” (Frente e verso) 
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ANEXO B – Formulário aplicado na pesquisa de demanda efetiva do PESET. 
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ANEXO C - Formulário aplicado na pesquisa de demanda potencial do PESET no 

MAC. 
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ANEXO D – Tabulação dos resultados da pesquisa de demanda potencial feita no 

MAC. 

 

TABELA 1 - Origem dos visitantes 

 Valor Absoluto Valor Relativo (%) 
Brasileiros 131 81,00 
Estrangeiros 30 19,00 

TOTAL 161 100% 
 
 

 
TABELA 2 - Origem dos visitantes nacionais (UF) 

 Valor Absoluto Valor Relativo (%) 
Rio de Janeiro 89 67,00 
São Paulo 13 9,00 
Minas Gerais 6 4,00 
Espírito Santo 2 2,00 
Santa Catarina 2 2,00 
Rio Grande do Sul 7 5,00 
Distrito Federal 2 2,00 
Goias 2 2,00 
Amazonas 2 2,00 
Outros 6 5,00 

TOTAL 131 100,00% 
 
 
TABELA 3 - Origem dos visitantes do RJ 

 Valor Absoluto Valor Relativo (%) 
Rio de Janeiro 57 65,00 
Niterói 19 21,00 
Macaé 1 1,00 
Itaborai 1 1,00 
Nova Iguaçu 1 1,00 
Duque de Caxias 2 2,00 
Mesquita 1 1,00 
São Gonçalo 7 8,00 

TOTAL 89 100,00% 
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TABELA 4 - Origem dos visitantes estrangeiros 

 Valor Absoluto Valor Relativo (%) 
França 5 17,00 
Argentina 4 13,00 
Espanha 4 13,00 
Inglaterra 3 10,00 
Bélgica 2 7,00 
Chile 1 3,00 
Estados Unidos 1 3,00 
Itália 1 3,00 
Áustria 1 3,00 
Suécia 1 3,00 
Holanda 1 3,00 
Portugal 1 3,00 
Coréia do Sul 1 3,00 
Romênia 1 3,00 
Croácia 1 3,00 
Austrália 1 3,00 
Grécia 1 3,00 

TOTAL 30 100,00% 
 
 
TABELA 5 - Idade: 

 Valor Absoluto Valor Relativo (%) 
Menor de 18 anos 6 4,00 
18 a 25 anos 28 17,00 
26 a 34 53 33,00 
35 a 50 41 25,00 
51 a 65 24 15,00 
Acima de 65 9 6,00 

TOTAL 161 100,00% 
 
 
TABELA 6 - Estado Civil: 

 Valor Absoluto Valor Relativo 
Solteiro 76 48,00 
Casado 65 40,00 
Divorciado 15 9,00 
Viúvo 5 3,00 

TOTAL 161 100,00% 
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TABELA 7 - Escolaridade 

 Valor Absoluto Valor Relativo 
Nenhuma 0 0 
Ensino Fundamental 3 2,00 
Ensino Médio 21 13,00 
Superior 95 59,00 
Pós Graduado 41 26,00 
Não quis responder 1 1,00 

TOTAL 161 100,00% 
 
 
TABELA 8 - Renda Familiar 

 Valor Absoluto Valor Relativo 
até R$ 465,00 1 1,00 
de R$ 466 a R$ 930 2 1,00 
de R$ 931 a R$ 2325 28 17,00 
de R$ 2326 a R$ 4650 39 24,00 
acima de R$ 4650 80 50,00 
Não quis/soube responder 11 7,00 

TOTAL 161 100,00% 
 
 
TABELA 9 - Renda Pessoal 

 Valor Absoluto Valor Relativo 
até R$ 465,00 17 11,00 
de R$ 466 a R$ 930 19 12,00 
de R$ 931 a R$ 2325 35 22,00 
de R$ 2326 a R$ 4650 41 25,00 
acima de R$ 4650 39 24,00 
não quis/soube responder 10 6,00 

TOTAL 161 100,00% 
 
 
TABELA 10 - É a primeira vez que visita o MAC? 

 Valor Absoluto Valor Relativo (%) 
Sim 110 68,00 
Não 51 32,00 

TOTAL 161 100,00% 
 
 
TABELA 11 - Está visitando o MAC: 

 Valor Absoluto Valor Relativo (%) 
Sozinho 8 5,00 
Em grupo 52 32,00 
Com a família 101 63,00 

TOTAL 161 100,00% 
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TABELA 12 - Está acompanhado por guia? 

 Valor Absoluto Valor Relativo (%) 
Sim 2 1,0 
Não 159 99,00 

TOTAL 161 100,00% 
 
 
TABELA 13 - Visita organizada por agência? 

 Valor Absoluto Valor Relativo (%) 
Sim 0 1,00 
Não 161 100,00 

TOTAL 161 100,00% 
 
 
TABELA 14 - Pretende voltar? 

 Valor Absoluto Valor Relativo (%) 
Sim 153 95,00 
Não 8 5,00 

TOTAL 161 100,00% 
 
 
TABELA 15 - Recomenda a visita ao MAC? 

 Valor Absoluto Valor Relativo (%) 
Sim 160 99,00 
Não 1 1,00 

TOTAL 161 100,00% 
 
 
TABELA 16 - Como tomou conhecimento do MAC? 

 Valor Absoluto Valor Relativo (%) 
Jornais / Revistas 10 6,00 
Televisão 34 21,00 
Amigos / Parentes 47 30,00 
Internet / Sites de Relacionamento 18 11,00 
Profissão (museóloga, prod. Artístico) 4 2,00 
Cartão Postal 1 1,00 
Guias turísticos 6 4,00 
Morador 23 14,00 
Universidade 12 7,00 
Não especificado  6 4,00 

TOTAL 161 100,00% 
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TABELA 17 - O que motivou a visita ao MAC? 

 Valor Absoluto Valor Relativo (%) 
Acervo do Museu 5 3,00 
Prédio de Oscar Niemeyer 124 76,00 
Exposição Atual 6 4,00 
Paisagem 19 12,00 
Outros: 6 4,00 
Não sabe 1 1,00 

TOTAL 161 100,00% 
 
 
TABELA 18 - Regularidade de visita a Museus: 

 Valor Absoluto Valor Relativo (%) 
Nunca 4 2,00 
Raramente 52 32,00 
Regularmente 59 37,00 
Constantemente 46 29,00 

TOTAL 161 100,00% 
 
 
TABELA19 - Visitou algum museu de Niterói? 

 Valor Absoluto Valor Relativo (%) 
Não 142 88,00 
Sim 19 12,00 

TOTAL 161 100,00% 
 
 
TABELA 20 - Se sim, quais museus? 

 Valor Absoluto Valor Relativo (%) 
Museu Antonio Parreiras 8 26,00 
Museu Arqueológico de Itaipú 3 10,00 
Museu do Ingá 14 45,00 
Outros: Jambeiro 6 19,00 

TOTAL 19 100,00% 
 
 
TABELA 21 - Valor do ingresso: 

 Valor Absoluto Valor Relativo (%) 
Regular 49 30,00 
Alto 16 10,00 
Baixo 26 16,00 
Bom 70 44,00 

TOTAL 161 100,00% 
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TABELA 22 - Meio de transporte utilizado: 

 Valor Absoluto Valor Relativo (%) 
Ônibus 38 24,00 
Carro Particular 79 48,00 
A pé 25 16,00 
van/microonibus/kombi 3 2,00 
Taxi 15 9,00 
Carro alugado 1 1,00 

TOTAL 161 100,00% 
 
 
TABELA 23 - Conhece outros pontos turísticos de Niterói? 
 Valor Absoluto Valor Relativo (%) 
Não 63 39,00 
Sim 98 61,00 

TOTAL 161 100,00% 
 
 
TABELA 24 - Quais pontos turísticos? 

 Valor Absoluto Valor Relativo (%) 
Parque da Cidade  41 21 
Portugal Pequeno 9 5 
Praias Oceânicas 83 42 
Conjunto dos Fortes 46 23 
Ilha da Boa Viagem 7 4 
 Campo de São Bento 4 2 
Teatro Municipal 4 2 
Icaraí 1 1 

TOTAL 98 100,00% 
 
 
TABELA 25 - Já ouviu falar do PESET? 

 Valor absoluto Valor relativo (%) 
Sim 28 17,00% 
Não 133 83,00% 

TOTAL 161 100,00% 
 
 
TABELA 26 - Já esteve no PESET? 

 Valor absoluto Valor relativo (%) 
Não 155 96,00 
Sim 6 4,00 

TOTAL 161 100,00% 
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TABELA 27 - Já ouviu falar da Praia de Itacoatiara? 

 Valor absoluto Valor relativo (%) 
Sim 102 63,00 
Não 59 37,00 

TOTAL 161 100,00% 
 
 
TABELA 28 - Já esteve na Praia de Itacoatiara? 

 Valor absoluto Valor relativo (%) 
Sim 77 48,00 
Não 84 52,00 

TOTAL 161 100,00% 
 
 
TABELA 29 - Tempo de permanência em Niteroi: 

 Valor absoluto Valor relativo (%) 
Horas 123 87,00 
Mais de um dia 19 13,00 

Total 142 100,00% 
 
 
TABELA 30 - Quantos dias? 

 Valor absoluto Valor relativo (%) 
2 dias 2 11,00 
3 dias 5 27,00 
4 dias 1 5,00 
5 dias  2 11,00 
7 dias (uma semana) 5 26,00 
8 dias 1 5,00 
10 dias 1 5,00 
1 mês 1 5,00 
1 ano 1 5,00 

Total 19 100,00% 
 
 
TABELA 31 - Onde ficou hospedado? 

 Valor absoluto Valor relativo (%) 
Hotel 2 11,00 
Casa de Parentes/Amigos 9 47,00 
Apartamento/casa alugado 3 16,00 
UFF (encontro de letras) 5 26,00 

Total  19 100,00% 
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TABELA 32 - Algum veículo de comunicação influenciou visita a Niterói? 

 Valor absoluto Valor relativo (%) 
Nenhum 48 34,00 
Jornal/Revista 5 4,00 
Amigos/Parentes 47 33,00 
Cinema 0 0 
TV 22 15,00 
Rádio 0 0 
Internet 13 9,00 
Guias  6 4,00 
Livros 1 1,00 

Total 142 100,00% 
 
 
TABELA 33 - Avalie os itens abaixo: 

 Bom Regular Ruim Não Sabe  TOTAL 
Acesso ao MAC 117 21 22 1 161 
Sinalização do acervo 120 25 10 6 161 
Limpeza e Higiene 148 11 2 0 161 
Sanitários 45 22 16 78 161 
Informações 85 33 34 9 161 
Horario do Museu 140 12 8 1 161 
Segurança 147 6 1 7 161 
Guia Local 0 0 0 161 161 
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APÊNDICE A – Entrevista com Fernando Mathias, coordenador de uso público do 
PESET. 

 

1. Há quanto tempo você trabalha aqui no parque? E qual é o seu cargo e principais 

funções? 

F: Trabalho no parque há cerca de um ano e meio e sou coordenador de uso 

público do PESET. Tenho como principais atribuições coordenar a visitação das 

trilhas do parque e a visitação educacional, assim como as pesquisas cientificas 

realizadas e fazer a conservação e manejo dos ecossistemas. 

 

2.  O PESET foi estabelecido em 1991, no entanto, o poder público só assumiu de 

fato a sua administração a partir de 2007, ano da delimitação do parque. 

Atualmente, quais são os maiores problemas enfrentados pela administração? 

F: A especulação imobiliária; a expansão urbana desordenada sem 

planejamento; a caça e coleta de animais e plantas silvestres, sobretudo das aves; 

sobrecarga das trilhas, devido à alta demanda, principalmente nos fins de semana e 

feriados e a falta de recursos humanos e financeiros para as ações de preservação, 

fiscalização e conscientização dos visitantes. 

 

3. Quantos funcionários o parque dispõem? 

F: O PESET possui oito funcionários vinculados ao governo do Estado do 

Rio de Janeiro, desses, quatro estão em vias de se aposentar, estão apenas 

esperando os planos de cargos e salários. Também contamos com quatro 

funcionários terceirizados e cerca de oitenta voluntários, desses, apenas 8 são 

freqüentes e setenta e dois são eventuais, que através de contato por email ou 

telefone, são convocados para recebimentos de grupos, monitoramento e para 

mutirões de limpeza e/ou manejo de trilhas. 

 

4. Quais são as principais ações da administração do PESET? 

Instrumentalizar a participação do conselho consultivo da unidade. Fazer o 

manejo dos ecossistemas através de três linhas diferentes: restauração florestal, 
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combate a espécies exóticas invasoras e manejo da fauna. Fiscalizar a área da 

unidade, combatendo a caça e coleta ilegal. Por fim, estamos trabalhando 

arduamente para ordenar a visitação no parque, com o objetivo de minimizar os 

impactos ambientais causados pela visitação. 

 

5. Qual é a visão da administração sobre os visitantes atuais do parque? Eles são 

conscientizados ecologicamente e ajudam em preservar o parque?  

Essencialmente, temos dois públicos diferentes que visitam o PESET: os 

que visitam durante a semana e os visitantes de fins de semana. Os primeiros são 

mais contemplativos e mais conscientizados ecologicamente, geralmente são 

freqüentadores assíduos. Já os segundos, além de serem menos conscientizados 

ecologicamente, costumam visitar o parque de forma mais esporádica, vindo 

diretamente da praia de Itacoatiara, e em grupos maiores, aumentando o impacto da 

visitação no ambiente natural. 

 

6. O orçamento mensal da administração do parque gira em torno de quanto? 

Os recursos são escassos e o parque depende de parcerias com instituições 

e empresas para garantir as ações de preservação e fiscalização. No entanto, o 

INEA custeia os bens de consumo utilizados pela gestão, como materiais de 

papelaria, contas de água e de luz, etc. 

 

7- Quais são os principais parceiros do parque? 

Temos uma importante cooperação técnica com o GBRAPA (Grupamento 

brasileiro de proteção ambiental) que fornece alguns guardas parques para ações de 

fiscalização. Também possuímos um projeto denominado “Amigos do parque”, no 

qual empresas ajudam o parque, com a contratação de funcionários ou doações, em 

troca de terem suas marcas divulgadas no nosso website e em materiais 

promocionais. O colégio Paulo Freire, por exemplo, adotou a trilha do córrego dos 

colibris e, em troca, disponibilizou um guarda para a equipe do PESET. 
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8. As construtoras derrubaram o decreto de ampliação do PESET, porém, há um 

projeto de lei tramitando na ALERJ para garantir a ampliação, qual é a visão da 

administração sobre o tema? 

Nós somos favoráveis a ampliação porque acreditamos que a qualidade e 

preservação do PESET dependem da qualidade e preservação do seu entorno, não 

somos uma “ilha”, a manutenção dos nossos ecossistemas passam invariavelmente 

pela manutenção dos ecossistemas do entorno. 

9. No ano de 2008, foi criado o primeiro plano de comunicação do parque, intitulado 

de “O que ver e fazer no PESET”: a construção de um logo, site, folders e cartazes 

foram as ações realizadas. Houve um aumento da demanda pelo PESET após esse 

plano? Atualmente, quantas pessoas visitam o site do parque por mês? 

Houve um aumento expressivo da demanda. De janeiro a outubro de 2009, o 

parque recebeu cerca de quarenta e cinco mil visitantes. Ao digitar o nome do 

parque no Google, nosso site já aparece em primeiro. No entanto, esse aumento da 

demanda tem um aspecto negativo, pois causa sobrecarga nas trilhas, ameaçando a 

preservação. Para evitar que isso aconteça, estamos trabalhando para ordenar a 

visitação ao parque. Recebemos, em média, 500 visitas no nosso site oficial. 

 

10. O PESET estabeleceu parcerias com a UFF para o desenvolvimento de 

pesquisas com seus visitantes e para desenvolvimento dos caminhos de Darwin. 

Quais foram os motivos que levaram a essa parceria e qual é sua importância? 

A importância dessa parceria é uma instituição de ensino como a UFF 

utilizar o parque como um laboratório de pesquisas cientificas, função primordial de 

qualquer unidade de conservação. Além disso, acreditamos que as pesquisas 

realizadas pela UFF vão fornecer informações fundamentais para o processo de 

planejamento e gestão do parque. 

 

11. A primeira pesquisa de demanda efetiva do parque foi concluída pelo curso de 

Turismo da UFF. Como foram recebidos os resultados dessa pesquisa? 
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Primeiro foi uma surpresa, pois muita coisa apontada na pesquisa nós não 

esperávamos. Parte dos resultados dessa pesquisa já foi utilizada para ações 

efetivas de gestão.   

 

12. O resultado sobre o perfil do visitante coincidiu com o que a direção esperava? 

Quais foram os pontos curiosos? 

Algumas questões já eram esperadas, entretanto surpresas surgiram. Os 

dados referentes a primeira visita, o conhecimento dos visitantes sobre as trilhas e o 

problema da disponibilidade de água para os visitantes de certa forma 

surpreenderam.  

 

13. Como dados de pesquisas acadêmicas influencia decisões de gestão? Há  

mudança no planejamento após o conhecimento destes resultados? 

Nem toda a pesquisa acadêmica serve como instrumento de gestão, pois, 

em certos casos, as pesquisas são muitos genéricas e abordam questões que não 

interessam para a gestão, uma vez que não têm aplicação prática. Entretanto, a 

pesquisa de demanda efetiva (perfil do visitante) é fundamental para dar os 

primeiros passos no ordenamento da visitação. Caso alguma pesquisa acadêmica 

de qualidade sinalize a necessidade de re-planejar, há flexibilidade para tanto. 

 

14. Por fim, qual é a visão de futuro da administração para o PESET? 

Imaginamos o PESET adotado por uma grande empresa em uma relação de 

simbiose, benéfica para ambas as partes. O parque contará com os recursos 

necessários para fiscalização e preservação ambiental e a empresa terá vantagens 

ao associar-se na defesa do meio ambiente. Queremos transformar o PESET em um 

modelo de preservação ambiental, no qual todos os atores sociais estejam 

envolvidos. 
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APÊNDICE B – Convite para visita guiada em português. 
 

Parque Estadual da Serra da Tiririca – RJ – BRASIL – Convite 

 

Prezados, 

 

É com grande prazer que a administração do Parque Estadual da Serra da Tiririca gostaria de 

convidar o Guia 4 Rodas para uma visita guiada em nosso maravilhoso parque natural. 

Nós estamos situados entre as cidades de Niterói e Maricá, cerca de 50 minutos de distância do 

centro do Rio de Janeiro de carro. O Parque da Serra da Tiririca é verdadeiramente um paraíso 

natural que oferece 7 opções de trilhas para seus visitantes. 

O parque conta com uma formação única de montanhas, coberta pela grandiosa e rica Mata Atlântica 

e três praias incríveis (Itacoatiara, Itaipuaçu e Itaipu) estão situadas no entorno da unidade de 

conservação. Ademais, Charles Darwin já esteve na área do parque no ano de 1832 e fez o seguinte 

comentário sobre ele: “Maravilhas jamais antes vistas.”  

Nossa visão é ser um modelo de conservação da natureza e nosso objetivo é fazer do Parque 

Estadual da Serra da Tiririca uma referência do turismo sustentável, fornecendo educação ambiental 

para nossos visitantes e utilizando o ecoturismo como ferramenta estratégica para trazer recursos. 

Mais informações sobre o parque em: www.parqueserradatiririca.org 

 

Estamos esperando recebê-los em breve, 

Cordialmente, 

 

Administração do Parque Estadual da Serra da Tiririca 

 

             
   Preserve, você vai querer voltar. 
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APÊNDICE C – Convite para visita guiada em inglês. 
 

Tiririca State Park – RJ – BRAZIL – Invitation. 

 

Dear Sir or Madam, 

 

With great pleasure, the management of the Tiririca State Park would like to invite Lonely Planet for a 

guided tour in our outstanding natural park. 

We are situated between the cities of Niterói and Maricá, about 50 minutes drive away from Rio de 

Janeiro downtown. Tiririca State Park is truly a natural paradise with seven hiking trails for its visitors.  

We have an unique mountain formation covered by the great and rich Atlantic Rainforest and three 

incredible beaches (Itacoatiara, Itaipuaçu and Itaipu) are just one step away. Moreover, Charles 

Darwin passed at the area of the park in 1832 and made that comment about it: “Wonders that were 

never seen before.” 

Our vision is to be a model of nature conservation and our goal is to make Tiririca State Park a model 

of sustainable tourism, providing environmental education for our visitors and using ecotourism as a 

strategic key to bring resources. 

Our English website is under construction but you can find pictures and more information about us at 

www.parqueserradatiririca.org. 

 

We are looking forward to welcome from you,  

Yours faithfully,  

 

Tiririca State Park management. 

          

             
  Preserve, you’ll want to come back. 
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APÊNDICE D – Convite para guia turístico em francês. 
 

Parc de Tiririca – RJ – BRÉSIL - Invitation 

 

Chère Madame, Chère Monsieur, 

 

C’est avec un immense plaisir, que la direction du « Parc de Tiririca » invite l’équipe de « Le Guide 

Michelin » pour un parcours guidé dans notre magnifique site naturel. 

Nous nous situons entre la ville de Niteroi et Maricà, à environ 50 minutes du centre ville de Rio de 

Janeiro. Le « Parc de Tiririca » est un vrai paradis naturel avec ses sept parcours de randonnée pour 

les visiteurs.  

Nous avons une unique formation de montagne recouverte par la superbe et riche Forêt Humide et de 

superbes plages à proximité dont: Itacoatiara, Itaipuaçu et Itaipu. De plus Charles Darwin à visité cet 

endroit du parc en 1832 en laissant ce commentaire : « Des merveilles qui n’ont jamais été vues 

auparavant ». 

Notre vision est que cet endroit soit un model pour la conservation de la nature et notre mission de 

faire du « Parc de Tiririca » un model pour le tourisme durable, pourvoir une éducation 

environnementale pour nos visiteurs et enfin utiliser l’écotourisme comme clé stratégique afin 

d’apporter des ressources financières.  

Notre site web en Français est en construction mais vous pourrez trouver des illustrations ainsi que 

des informations supplémentaires sur : www.parqueserradatiririca.org. 

Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, nous vous prions de croire, Chère Madame, Cher 

Monsieur, à l’expression de nos salutations les meilleures. 

La Direction du Parc de Tiririca 

 

 

             
Préservez, vous aurez envie de revenir. 
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Apêndice E – Álbum de fotos do PESET. 
  

 

            
Pôr do sol visto da trilha do Alto Mourão.                       Visual das praias de Itaipuaçu e Maricá. 
 

 

            
Praia de Itacoatiara com PESET ao fundo                     Morro do Costão visto da pedra do Pampo. 
visto do morro das Andorinhas. 
 

 

           
Locais para escalada.                                                    Floresta de Mata Atlântica.  
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Pôr do sol no costão.                                                       Centro de recepção ao visitante, Itacoatiara. 
 

 

              
Bromélias no morro do Costão.                                       Alto Mourão visto do morro do Costão. 
 

 

              
Biodiversidade, a teia da vida.                                          Pôr do sol no Alto Mourão. 
 


