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RESUMO 

 

O presente estudo tem por objetivo relatar a relação de trabalho e cooperação 
quanto a gestão do uso público entre o Parque Estadual da Serra da Tiririca - 
PESET e o Grupo de Trabalho de Turismo em Áreas Protegidas - GTTAP da 
Universidade Federal Fluminense, além de expor os resultados obtidos com essa 
parceria, que se deu no período de 2009 a 2013. Todavia, para atingir-se o objetivo 
proposto, foi feita uma apresentação dos dois objetos estudados e buscou-se 
contextualizar a pesquisa e a extensão no âmbito das Universidades Brasileiras, no 
Curso de Turismo da UFF e nas Unidades de Conservação.  Foi usado como 
metodologia a pesquisa qualitativa, com método descritivo e exploratório além de 
técnicas bibliográfica, documental e observação direta. Por fim é feita uma avaliação 
das atividades resultantes da colaboração tratada, tanto sob a ótica da 
pesquisadora, quanto pela ótica da gestão do PESET. 
 

Palavras Chave: Turismo. Unidade de Conservação. Uso Público. Pesquisa. 

Extensão. Gestão participativa. PESET, RJ. 

  



 
 

ABSTRACT  

 

This study aims to report the employment relationship and cooperation on the 

management of public use between the Serra da Tiririca State Park – PESET and 

the Tourism Working Group on Protected Areas – GTTAP of Federal Fluminense 

University, and expose results obtained with this partnership, which occurred from 

2009 to 2013. However, to achieve in proposed objective, a presentation was made 

of the two studied objects and we aimed to contextualize the research and extension 

in the scope of Brazilian Universities, the Tourism Course at UFF and the 

conservation units. It was used as a methodology qualitative research, with 

descriptive and exploratory method as well as technical literature, documentation and 

direct observation. Lastly, na assessment is made of the resulting activity of the 

treated collaboration, both from the perspective of the researcher, as the perspective 

of PESET management. 

 

Key Words: Tourism. Protect Areas. Research. Extension. PESET, RJ. 
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1  INTRODUÇÃO 
 

O Parque Estadual da Serra da Tiririca (PESET) foi criado pela lei estadual 

nº 1.901, de novembro de 1991, com o objetivo principal de reduzir os processos de 

ocupação irregular e impedir o comércio de aves silvestres e outros animais da 

região, além de conservar aquela porção de mata atlântica que ainda se mantinha 

conservada. Após intensa luta do movimento de ambientalistas e moradores da 

região, a fim de proteger aquela região, o Parque foi criado a partir da vontade 

popular, o único do estado a ser criado desta forma e sua área se divide entre os 

municípios de Niterói e Maricá, na parte oriental da região metropolitana do Rio de 

Janeiro.  

Pela proximidade dos centros urbanos e forte atratividade turística, por conta 

de sua beleza natural inigualável e trilhas de diferentes níveis, a visitação do parque 

sempre se manteve em grande volume e era de interesse da gestão do PESET 

dimensionar esse volume e conhecer as características do público que frequentava 

o parque. 

 Posto isto, a partir de 2006 ocorreu uma aproximação com a equipe gestora 

do PESET, a partir dos trabalhos de campo desenvolvidos por alguns alunos para a 

disciplina de Gestão de Destinos Turísticos. Desse processo, surgiu em maio de 

2009, o Grupo de Trabalho de Turismo em Áreas Protegidas – GTTAP, no 

Departamento de Turismo da Universidade Federal Fluminense.  

No período de 2009 a 2013 o grupo desenvolveu pesquisas direcionadas para 

o estudo do uso público do PESET através do Observatório de Monitoramento dos 

Impactos do Uso Público do Parque Estadual da Serra da Tiririca. No mesmo ano do 

início das atividades do grupo, foi desenvolvida e aplicada a pesquisa do perfil do 

visitante, que foi replicada nos anos de 2010, 2011 e 2012. Além desta pesquisa, 

neste mesmo período, outras foram desenvolvidas pelo grupo no âmbito do PESET.  

 Após a interrupção das coletas do Perfil do Visitante, em 2013, por conta da 

implantação de um projeto de uso público intitulado “Parques da Copa”, as 

atividades de campo do GTTAP foram encerradas, mas ainda assim renderam 

produção acadêmica acerca das linhas de pesquisa do grupo e a análise uma série 

histórica com as quatro coletas realizadas.  

 A partir da vivência pessoal como pesquisadora e parte integrante do grupo, 

julgou-se necessário a realização de um estudo aprofundado que relatasse a 
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experiência inovadora daquele grupo de pesquisa que, ultrapassando a barreira da 

extensão, se viu como consultor e parte integrante da realidade a qual tinha como 

objeto de estudo, a gestão do uso público do PESET.  

Nesse contexto, o presente trabalho tem por objetivo relatar a relação entre 

o PESET/Instituto Estadual do Ambiente (INEA-RJ) e o GTTAP/UFF, analisar como 

se deu o trabalho e a cooperação quanto a gestão do uso público do parque e 

inventariar os resultados obtidos com essa parceria no período de 2009 a 2013.  

De acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC, 

2000), o modelo de gestão participativa é obrigatório nas administrações das UCs 

de proteção integral e ela se faz através da existência do Conselho Consultivo. No 

âmbito do PESET, desde a sua criação e até mesmo antes, a participação popular 

se fez presente, tanto a favor, quanto contra a ideia de criação do parque. O 

processo de criação se fez pela pressão de movimentos ambientalistas e parte de 

moradores locais que apoiavam o processo e após muita luta, tiveram sua 

demanda atendida. O PESET foi implantado em 1991, quase dez anos antes da 

criação do SNUC e desde o início, teve sua gestão baseada em um modelo 

participativo. Por conta disso, também se buscou estudar como se deu esse 

processo no PESET e delinear esse modelo de gestão nas unidades de 

conservação de modo geral. 

Para atingir-se o objetivo proposto, optou-se por seguir uma pesquisa de 

caráter qualitativo, usando-se, em um primeiro momento, as técnicas de pesquisa 

bibliográfica e documental, através da leitura de artigos e relatórios específicos 

relacionados à, primeiramente, como se desenvolveu no âmbito nacional a pesquisa 

e a extensão, além da pesquisa em sites específicos e institucionais, para buscar-se 

o embasamento teórico no âmbito da Universidade Federal Fluminense com foco no 

curso de Turismo e a leitura e analise dos relatórios finais da pesquisa do Perfil do 

Visitante do PESET, além de outras pesquisas desenvolvidas abordando o parque 

para a contextualização dos dois objetos estudados.  

Concorda-se com Godoy (1995, p.63) quando a autora descreve que “os 

pesquisadores qualitativos devem estar preocupados com o processo e não apenas 

com os resultados ou produto. O foco real desses investigadores se prende em 

observar como determinado fenômeno se manifesta nas atividades, procedimentos e 

interações diárias”. Trazendo essa definição para o caso do presente trabalho, nota-

se que há a descrição cronológica dos fatos através da observação direta da 
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vivência da pesquisadora, por ter participado e vivido a experiência da pesquisa com 

o grupo e, a forma como se deu o processo da relação GTTAP-UFF, acabou por se 

tornar também objeto da pesquisa.  

O trabalho se apresenta, em três capítulos, além da introdução e das 

considerações finais, sendo dispostos da seguinte forma: no segundo capítulo faz-se 

o embasamento teórico da pesquisa. Através de pesquisa bibliográfica, buscou-se 

contextualizar como se desenvolveu a pesquisa e a extensão no âmbito das 

Universidades brasileiras, do curso de Turismo da Universidade Federal Fluminense 

e nas Unidades de Conservação. Além de se fazer uma conceituação a respeito da 

gestão participativa nas UCs, através dos Conselhos Consultivos. 

No terceiro capítulo é feita uma apresentação do PESET, o primeiro objeto 

de estudo da análise proposta a ser apresentado. Procurou-se abordar o âmbito do 

uso público, mas antes o estudo permeia seu histórico, limites, leis e características 

geográficas e morfológicas e após, faz-se uma análise da infraestrutura e preparo 

para o volume de visitação que o parque recebe. Além disso, é abordada a 

constituição do conselho gestor e da câmara técnica do PESET. 

 Chegando no quarto capítulo, é feita uma proposição de como se deu a 

atuação do GTTAP no PESET, apresenta-se a metodologia utilizada no trabalho 

além de trazer a constituição do grupo, atuação no parque, projetos realizados e 

produção acadêmica. No final, acontece uma entrevista com a gestão do parque a 

fim de atingir-se o objetivo de buscar uma análise da parceria GTTAP-PESET na 

gestão do uso público do parque.  

 Como considerações finais, a autora apresenta seus apontamentos quanto ao 

desenvolvimento do trabalho. Fazendo-se uma breve volta ao que foi apresentado 

no trabalho é visto que as metodologias escolhidas para subsidiar a pesquisa foram 

adequadas e, por tudo apresentado, conclui-se que o estabelecimento da parceria 

PESET- GTTAP foi benéfico para ambas as partes, que as demandas solicitadas 

pela gestão do PESET ao grupo foram atendidas e superaram expectativas.  
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2  ENSINO, PESQUISA E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO  
 

Este capítulo inicia apresentando o ensino-pesquisa-extensão nas 

universidades brasileiras, ressaltando a expressão dessa tríade para a universidade 

e sociedade, relatando seu histórico e marcos principais do desenvolvimento dessa 

relação. Ainda neste subcapítulo, serão desdobradas informações sobre a extensão 

e a pesquisa no curso de turismo da Universidade Federal Fluminense, 

apresentando sua tradição no assunto e os principais projetos em diversas áreas de 

estudo. Já no segundo subcapítulo, é abordado sobre a gestão nas unidades de 

conservação, focando especificamente na gestão participativa, modelo aplicado na 

atuação do GTTAP no PESET e comumente estudado atualmente. Para finalizar, 

será apresentado o estado da arte no que diz respeito a outras pesquisas que hoje 

estão sendo desenvolvidas em unidades de conservação. 

 

2.1  A  TRÍADE  ENSINO-PESQUISA-EXTENSÃO  NAS  UNIVERSIDADES  

BRASILEIRAS 

 

Segundo Chauí (2003, p. 5) “a universidade é uma instituição social e como 

tal exprime de maneira determinada a estrutura e o modo de funcionamento da 

sociedade como um todo”. A função social da Universidade é não só reproduzir 

conhecimentos já existentes, mas ter um papel ainda mais abrangente de formular e 

divulgar a cultura nacional. Além disso, a Universidade apresenta outras 

especificidades que merecem ser destacas. A primeira delas é o fato dos 

profissionais que nela estão terem competência técnica reconhecida, ao em vez de 

serem indicadas por influência de relações sociais e de parentesco. A segunda 

refere-se à Universidade ser um espaço formado por material empírico que relata a 

dinâmica das instituições e da sociedade como um todo, cabendo a Universidade 

organizar essa realidade que deve ser estudada e possivelmente reformulada. Visto 

isso, a Universidade é uma necessidade social. O papel das Universidades é, 

portanto, ceder subsídio intelectual de uma forma geral para que o mercado possa 

se desenvolver, tanto pela formação de mão de obra especializada, quanto pela 

produção de pesquisas e estudos que direcionem o trabalho dos gestores. 

Apresenta relação direta com a oferta por suprir essas necessidades inerentes ao 

seu bom funcionamento, mas também com a demanda, quando eventualmente 

trabalha com pesquisas que a estudam. 
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A Universidade deve expressar e representar a “indissolubilidade do ensino, 

pesquisa e extensão”. A ideia inicial dessa instituição está clara: comprometer todo o 

ensino superior com atividades de pesquisa, retirando-o da simples prática do ensino 

repetitivo, e, ao mesmo tempo, forçar uma aproximação do ensino e da pesquisa 

com a realidade, através da prática da extensão. Pode-se afirmar que seriam 

resquícios da então visão tecno-burocrática, das décadas de 1940 e 1950, em que 

atribuía à Educação o papel de adequar-se às necessidades emergentes do 

processo de industrialização (FORPROEX, 2006). 

O resultado, hoje em dia, ainda se mostra confuso, em que se tenta dar 

atividades indissolúveis a cada universidade e a cada professor. O fato é que o 

fundamental da universidade, neste momento, não está na indissolubilidade da 

forma no trabalho, mas sim na indissolubilidade do conteúdo no trabalho 

(FORPROEX, 2006). 

Ao se fazer uma breve análise sobre as bases que constituem a universidade 

brasileira, a sua descrição é tipicamente estabelecida como uma instituição de 

educação formal, mas que, também, deve ser agente da educação não formal e 

informal através de seus projetos de pesquisa e de suas ações de extensão que 

devolvem à comunidade as teorias e os produtos nela gerados. Tendo isso em vista 

ensino, pesquisa e extensão, constituem as três funções básicas da universidade, as 

quais devem ser equivalentes e merecer igualdade de tratamento por parte das 

instituições de ensino superior, pois, ao contrário, estarão violando esse preceito 

constitucional (SILVA, 1997).  

Para tanto, é necessário apresentar uma breve linha do tempo com base no 

contexto histórico das mudanças econômicas e sociais políticas do Brasil. 

A prática de atividades de Extensão Universitária, no Brasil, remonta ao início 

do século XX, praticamente coincidindo com a criação do ensino superior. Suas 

primeiras manifestações foram os cursos e conferências realizados na antiga 

Universidade de São Paulo, em 1911, e as prestações de serviço da Escola Superior 

de Agricultura e Veterinária de Viçosa, desenvolvidos na década de 1920. No 

primeiro caso, a influência veio da Inglaterra; no segundo, dos Estados Unidos. 

Segundo o relatório do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades 

Públicas Brasileiras (FORPROEX, 2006, p. 17), diz que: 
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O primeiro registro oficial sobre Extensão Universitária aparece no 
Estatuto da Universidade Brasileira, no Decreto-Lei nº 19.851, de 
1931. De lá até a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
dec. Nº 4.024/1961, o entendimento sobre a extensão permanece 
como uma modalidade de curso, conferência ou assistência técnica 
rural, destinada àqueles possuidores momento, voltava-se para os 
interesses da classe dirigente, fortalecendo, assim, as finalidades 
daquela Universidade: o progresso da ciência (por meio da pesquisa) 
e a transmissão do conhecimento (por meio do ensino). 
 

 

Um modelo com cunho mais assistencialista começou a ser implementado 

nas universidades brasileiras no final da década de 1950 e do início da década e 

1960, pelo Movimento Estudantil, estimulado pela União Nacional dos Estudantes 

(UNE). A partir disso, passa a existir no contexto nacional uma forma de extensão 

que debatia os problemas políticos-ideológicos e a educação. Algumas 

universidades públicas brasileiras realizavam ações assistencialistas, voltadas para 

a população carente. Tais ações aconteciam de forma esporádica e pontual 

desvinculadas do projeto acadêmico da universidade. Entretanto, pode-se dizer que 

o movimento estudantil daquela época não contribuiu tanto para institucionalização 

da Extensão Universitária, visto que o dinamismo atingiu à sociedade civil brasileira, 

apresentando algumas mudanças, principalmente políticas. (FORPROEX, 2012). 

Com o surgimento do Estado Autoritário – o Golpe Militar de 64 – essas 

experiências foram cada vez mais perdendo forças, até serem interrompidas. Nesta 

época o governo começou a desenvolver alguns projetos que contemplavam os 

estudantes universitários. Em 1966, é criado Projeto Rondon, gerenciado pelo 

Ministério do Interior, com a finalidade de colocar os estudantes a serviço do Estado. 

Sendo assim, o Projeto Rondon ingressava na universidade por meio da atividade 

de voluntariado universitário. Surgem também os Centros Rurais Universitários de 

Treinamento e Ação Comunitária (CRUTAC) a fim de proporcionar aos estudantes 

universitários atuação e interação com as comunidades rurais, contudo, esta ação 

deveria estar ligada aos propósitos da política desenvolvimentista dos governos 

militares. Em seguida, os CRUTAC se transformaram em campos de treinamento e 

de estágio para os estudantes universitários. (FORPROEX, 2012 p. 6) 

Nesta época, a sociedade brasileira lutava por reformas de base. Surgiram 

algumas leis e mudanças, até mesmo no que discerne a educação.  Entre elas, a Lei 

5.540/68, que tratou da Reforma Universitária. No que tange à Extensão 
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Universitária, não mudou muito, esta ainda aparece sob a forma de cursos e 

serviços especiais oferecidos à comunidade. (FORPROEX, 2012 p. 7). 

Na primeira metade da década de 1970, surgiram novas iniciativas na área, 

principalmente quando o Ministério da Educação e Cultura (MEC) e o Ministério do 

Interior criaram a Comissão Mista CRUTAC/MEC – Campus Avançado/MINTER, que 

tinha o objetivo de propor medidas destinadas à institucionalização e fortalecimento 

da Extensão Universitária. Dentre as propostas dessa comissão, destaca-se a de 

criação da Coordenação das Atividades de Extensão (CODAE), que foi levada a 

termo em 1974. Dentre os primeiros trabalhos da CODAE está o Plano de Trabalho 

de Extensão Universitária. Para esta produção recebeu-se a influência das 

propostas de Paulo Freire (1992), na qual a Extensão foi definida como ação 

institucional voltada para o atendimento das organizações e populações, com um 

sentido de retroalimentação e troca de saberes acadêmico e popular. Sendo assim, 

as camadas populares assumiram outro papel, tornando-se o sujeito da ação 

extensionista, deixando de ser o objeto dos projetos. Desta forma surgiram avanços 

significativos em relação à noção de Extensão Universitária construída na década 

anterior (NOGUEIRA, 2005).  

Os avanços propostos e desenvolvidos pelo Plano de Trabalho de Extensão 

Universitária praticamente coincidiram com o início do processo de “abertura lenta e 

gradual” do Regime Militar. No processo da redemocratização e reconstrução das 

instituições políticas e sociais, foi reelaborada a concepção de Universidade Pública, 

redefinidas as práticas de Ensino, Pesquisa e Extensão e questionada a visão 

assistencialista das ações extensionistas. A partir disso, a Extensão Universitária 

tornou-se parte do processo que articula o Ensino e a Pesquisa e interage com os 

novos movimentos sociais. Embora ainda restrita à dimensão processual, a busca da 

institucionalização da Extensão tornou-se o principal desafio. O entendimento era de 

que essa institucionalização deveria envolver toda a Universidade Pública. 

(FORPROEX, 2006). 

Em novembro de 1987, aconteceram marcos importantes que proporcionaram 

à comunidade acadêmica as condições para redefinir a Extensão Universitária. São 

eles: reconhecimento legal das atividades extensionistas e a criação do Fórum 

Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras 

(FORPROEX, 2012).  
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No I Encontro Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Universidades 

Públicas Brasileiras, um novo conceito foi pactuado: A Extensão Universitária é o 

processo educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a Pesquisa de forma 

indissociável e viabiliza a relação transformadora entre Universidade e Sociedade. A 

Extensão é uma via de mão-dupla, com trânsito assegurado à comunidade 

acadêmica, que encontrará, na sociedade, a oportunidade de elaboração da praxis 

de um conhecimento acadêmico. No retorno à Universidade, docentes e discentes 

trarão um aprendizado que, submetido à reflexão teórica, será acrescido àquele 

conhecimento. Esse fluxo, que estabelece a troca de saberes sistematizado, 

acadêmico e popular, terá como consequências a produção do conhecimento 

resultante do confronto com a realidade brasileira e regional, a democratização do 

conhecimento acadêmico e a participação efetiva da comunidade na atuação da 

Universidade. 

Afirmando a importância dos três pilares que devem pautar o ensino superior, 

a Constituição de 1988 preceitua a “indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão” (Artigo 207) e estabelece que “as atividades universitárias de pesquisa e 

extensão poderão receber apoio financeiro do poder público” (Artigo 213, § 2º). 

Preceito constitucional de indissociabilidade entre o Ensino, a Pesquisa e Extensão, 

a importância conferida às atividades extensionistas e a destinação, feita pelo PNE 

2001-2010, de 10% da creditação curricular a essas atividades. (FORPROEX, 2006). 

Em resposta ao mandamento constitucional de indissociabilidade entre 

Ensino, Pesquisa e Extensão, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB) (Lei nº 9.394) de 1996, estabelece em seu capítulo IV da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação que a educação superior tem por finalidade promover a 

extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas e 

benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica 

geradas na instituição. Além disso, a Extensão Universitária é afirmada como uma 

das finalidades da Universidade e institui a possibilidade de apoio financeiro do 

Poder Público, inclusive mediante bolsas de estudo (Artigos 44, 52, 53 e 77). 

(FORPROEX, 2012).  

Seguindo no âmbito das políticas públicas, a Política Nacional de Extensão 

Universitária, de 2012, foram alinhados 15 os objetivos que, segundo o FORPROEX 

(2012, p. 5 e 6) são: 
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1. reafirmar a Extensão Universitária como processo acadêmico 
definido e efetivado em função das exigências da realidade, além de 
indispensável na formação do estudante, na qualificação do 
professor e no intercâmbio com a sociedade; 2. conquistar o 
reconhecimento, por parte do Poder Público e da sociedade 
brasileira, da Extensão Universitária como dimensão relevante da 
atuação universitária, integrada a uma nova concepção de 
Universidade Pública e de seu projeto político-institucional; 3. 
contribuir para que a Extensão Universitária seja parte da solução 
dos grandes problemas sociais do País; 4. conferir maior unidade 
aos programas temáticos que se desenvolvem no âmbito das 
Universidades Públicas brasileiras; 5. estimular atividades de 
Extensão cujo desenvolvimento implique relações multi, inter e ou 
transdisciplinares e interprofissionais de setores da Universidade e 
da sociedade; 6. criar condições para a participação da Universidade 
na elaboração das políticas públicas voltadas para a maioria da 
população, bem como para que ela se constitua como organismo 
legítimo para acompanhar e avaliar a implantação das mesmas; 7. 
possibilitar novos meios e processos de produção, inovação e 
disponibilização de conhecimentos, permitindo a ampliação do 
acesso ao saber e o desenvolvimento tecnológico e social do País; 8. 
defender um financiamento público, transparente e unificado, 
destinado à execução das ações extensionistas em todo território 
nacional, viabilizando a continuidade dos programas e projetos; 9. 
priorizar práticas voltadas para o atendimento de necessidades 
sociais (por exemplo, habitação, produção de alimentos, geração de 
emprego, redistribuição da renda), relacionadas com as áreas de 
Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação, Meio 
Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção, Trabalho; 10. estimular a 
utilização das tecnologias disponíveis para ampliar a oferta de 
oportunidades e melhorar a qualidade da educação em todos os 
níveis; 11. considerar as atividades voltadas para o desenvolvimento, 
produção e preservação cultural e artística como relevantes para a 
afirmação do caráter nacional e de suas manifestações regionais; 12. 
estimular a educação ambiental e o desenvolvimento sustentável 
como componentes da atividade extensionista; 13. tornar 
permanente a avaliação institucional das atividades de extensão 
universitária como um dos parâmetros de avaliação da própria 
Universidade; 14. valorizar os programas de extensão 
interinstitucionais, sob a forma de consórcios, redes ou parcerias, e 
as atividades voltadas para o intercâmbio e a solidariedade; 15. 
atuar, de forma solidária, para a cooperação internacional, 
especialmente a latino-americana.  
 
 

No que tange a teoria das políticas públicas, discursos formais dos projetos 

pedagógicos e institucionais de nossas universidades a educação brasileira neste 

requisito parece estar indo no caminho certo com a adoção do tripé ensino-pesquisa-

extensão. No entanto, isto não é colocado efetivamente em prática ou, “quando 

implantados, ocorrem quase sempre, em processos segmentados e estanques, 
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quase sempre a partir da ação dos docentes e discentes e não de um processo 

articulado estrategicamente pela universidade” (FRATUCCI; PLATAIS, 2013, p. 439). 

Concorda-se com Fratucci e Platais (2013) ao entender que o vínculo entre a 

universidade e o seu entorno sociocultural torna-se possível através do 

desenvolvimento de atividades de extensão, a partir das quais o conhecimento 

desenvolvido e aprimorado na academia pode ser socializado e estendido a todos os 

cidadãos. O que deve ocorrer é um processo de troca, onde: 

 
 
a partir das atividades de extensão pode se estabelecer um processo 
educativo ampliado, capaz de articular o ensino e a pesquisa com o 
cotidiano da sociedade e permitir que o estudante e o pesquisador 
possam experimentar a realidade e testar suas hipóteses na 
contemporaneidade. (p. 430). 
 

 

Na contramão desse ciclo, a sociedade apresenta as demandas sociais a 

universidade, que por sua vez presta-lhe serviços e democratizando o conhecimento 

acumulado no seu interior. Enriquece por sua vez a formação do aluno ao envolve-lo 

com os problemas e com as rotinas do seu contexto sociocultural, desse modo 

desenvolve-se seu senso crítico e a premência da responsabilidade que cada um 

deve assumir na sociedade em que vive (FRATUCCI; PLATAIS, 2013). 

A Universidade Pública possui um papel importante no enfretamento das 

crises contemporâneas, reconhecer tal realidade não significa superestimar suas 

capacidades ou subestimar, o que importa é superar e enfrentar. Acima de tudo, a 

Universidade funciona como parte ativa e positiva de um processo maior de 

mudança (FORPROEX, 2012). 

É neste sentido que se afirma a centralidade da Extensão Universitária, como 

prática acadêmica, como metodologia inter e transdisciplinar e como sistemática de 

interação dialógica entre a Universidade e a sociedade. Prática envolvida com a 

relevância e abrangência social das ações desenvolvidas; metodologia de produção 

do conhecimento que unifica estudantes, professores e técnico-administrativos, 

formando-os para uma cidadania expandida do ponto de vista ético, técnico-

científico, social, cultural e territorial; interação dialógica que ultrapassa, inclusive, as 

fronteiras nacionais, projetando-se para fora do país. (FORPROEX, 2012). 
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2.1.1 A extensão e a pesquisa no curso de turismo da Universidade Federal 

Fluminense 

 

Na teoria do turismo, segundo Beni (2001), as Universidades fazem parte da 

superestrutura, subsistema que se refere à complexa organização tanto pública 

quanto privada que permite harmonizar a produção e a venda de diferentes serviços 

do Sistur.  

Como descreve Rejowski (1996), a pesquisa inserida no ensino e ambiente 

acadêmico é responsável pelo desenvolvimento da sociedade, do trade e do poder 

público, de forma que impulsiona o conhecimento e a busca deste. O baixo número 

de universidades que proporcionam Iniciação Científica e atividades ligadas à 

pesquisa em geral é também responsável pela falha na disseminação da informação 

quanto à importância do profissional do turismo e da atividade turística consciente e 

bem planejada. Contudo, a produção do conhecimento turístico demanda recursos 

financeiros ainda escassos, já que requer linhas de pesquisas e dados definidos, e 

boa qualificação, elementos que a universidade pode oferecer aos alunos de modo 

que a atividade possa trazer de volta respostas que a sociedade precisa. 

Nesse sentido, torna-se fundamental a articulação das atividades de iniciação 

científica, de extensão universitária e de ensino do turismo, ao mesmo tempo, para 

se construir uma formação holística do futuro profissional que, além das técnicas e 

das teorias sobre o fenômeno turístico, lhe possibilite articular o conhecimento e a 

realidade dos destinos turísticos, onde o novo, o incerto, o inesperado são partes 

integrantes. (FRATUCCI; PLATAIS, 2013). 

No que tange o Curso de Turismo da Universidade Federal Fluminense, 

observa-se que seu departamento tem uma forte tradição em pesquisa, com 

professores experientes na investigação científica e no uso das mais diversas 

metodologias de pesquisa pura e aplicada. De acordo com o site da coordenação do 

Curso de Turismo (2016), estão em atividade diversos grupos de pesquisa 

devidamente cadastrados no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPQ) e certificados pela UFF. Nesses grupos de pesquisa e em suas 

respectivas linhas de atuação, valoriza-se o diálogo interdisciplinar com 

pesquisadores de renomadas instituições científicas do Brasil e do mundo, a 

iniciação científica dos alunos, a produção e a apresentação de trabalhos 

acadêmicos de docentes e discentes em importantes eventos científicos nacionais e 
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internacionais. Os grupos de pesquisa atualmente são: Laboratório de História do 

Turismo - HisTur; Laboratório de Estudos de Consumo e de Comportamento - 

LabCons; Observatório do Turismo do Rio de Janeiro; Turismo e Cultura - TCult; 

Turismo: Gestão e Território; e Turismo, Meio Ambiente Urbano e Inclusão Social – 

TURis (COORDENAÇÃO DO CURSO DE TURISMO, 2016). 

As ações de extensão no departamento de Turismo, segundo o site da 

Faculdade de Turismo e Hotelaria (2016), nasceram quase que simultaneamente 

com o curso de graduação. Há dez anos, são desenvolvidos pelos docentes e 

discentes do bacharelado em turismo diversos programas, projetos, prestação de 

serviços, atividades culturais, cursos e eventos, os quais ajudam a viabilizar a 

relação transformadora entre a Universidade e a Sociedade (Faculdade de Turismo 

e Hotelaria, 2016). 

Diante da quantidade de projetos e da setorização do departamento de 

turismo, implementada em 2011, foi criado um setor de extensão com o objetivo de 

mapear, organizar, articular e orientar os programas, projetos e demais ações do 

Turismo, servindo também como um órgão consultivo para professores, alunos e 

funcionários. Em 2012, foi concedido ao projeto “Laboratório de Eventos do 

Departamento de Turismo - LEVE: prática profissional a serviço da universidade e da 

sociedade” o X Prêmio Josué de Castro, da 17° Semana de Extensão da UFF. 

(Faculdade de Turismo e Hotelaria, 2015) 

Atualmente o departamento de Turismo conta com 12 projetos solicitando 

bolsas junto à Pró-reitoria de extensão. São eles: Livro comemorativo dos 10 anos 

do curso de turismo da Universidade Federal Fluminense – planejamento, redação, 

revisão e editoração; Turismologia na escola; Guia Geoturístico Interpretativo do 

Estado do Rio de Janeiro; Motivação e Expectativas a respeito dos Cursos de 

Turismo e Hotelaria; A atratividade turística nas favelas pacificadas do Rio de 

Janeiro; Inventário Turístico de Niterói, RJ; Capacitando para o policiamento em 

áreas turísticas; Turismo, mobilidade e inclusão social; Ciclo de Palestras 2013; 

 Laboratório de Eventos do Departamento de Turismo; Visitas e viagens Técnicas do 

Curso de Turismo 2013; Comemorações dos 10 anos do Curso de Turismo da 

Universidade Federal Fluminense. (Faculdade de Turismo e Hotelaria, 2016). 
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2.2  A  GESTÃO  DAS  UNIDADES  DE  CONSERVAÇÃO  NO  BRASIL 

 

As unidades de conservação brasileiras tem sido um centro de conflitos, que 

de um lado estão os interesses de conservação dos ecossistemas e suas espécies e 

do outro os interesses das comunidades tradicionais que habitam muitas dessas 

regiões (DIEGUES; ARRUDA,2001) e das empresas imobiliárias turísticas, etc. 

A partir da década de 1980, a forma de pensar sobre como mediar esse 

conflito e gerir espaços como esse, passa por uma transição. O que antes se 

baseava na “exclusão humana”, hoje se fala numa mudança de paradigma, focando 

na criação e manutenção de redes de áreas protegidas integradas ao contexto 

regional onde se inserem (FERREIRA, 2004).  

Para Morales e Marcfaland (1987), compreender a natureza em função dos 

recursos naturais e culturais para poder cuidá-los e utilizá-los de maneira que 

propiciem benefícios ao ser humano e contribuam para a conservação da área é o 

principal desafio de administradores e planejadores de uma UC. 

Unidade de Conservação (UC) é a denominação dada pelo Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) (Lei nº 9.985, de 18 de julho de 

2000) às áreas naturais passíveis de proteção por suas características especiais. 

Levando em consideração, segundo o SNUC, que as UCs são: 

 
 
espaços territoriais e seus recursos ambientais, incluindo as águas 
jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente 
instituídos pelo Poder Público, com objetivos de conservação e 
limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se 
aplicam garantias adequadas de proteção da lei (art. 2º, I). 
 

 

Gestão ambiental é a implementação de uma política ambiental por parte do 

governo e engloba a definição de estratégias, ações, investimentos e providências 

institucionais e jurídicas. Tais direcionamentos buscam a garantia da qualidade do 

meio ambiente, a conservação da biodiversidade e o desenvolvimento sustentável 

(PHILIPPI JR.; MAGLIO, 2005).  

No âmbito da gestão ambiental pública, observa-se um intenso processo de 

transformação, a começar pela própria concepção de gestão, que sai de uma 

perspectiva “preservacionista” para a valorização da população local, apontando que 
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o modelo de gestão participativa é o que mais se adapta a essa nova realidade 

(CARLSSON & BERKES, 2005), conforme mostra o próximo subcapitulo. 

 

2.2.1  A Gestão Participativa Em UCs: A Atuação Dos Conselhos Gestores 

 

Para entendermos o que é a gestão participativa é necessário, primeiramente, 

ser entendido a origem da palavra: PARTICIPAÇÃO, que, tão logo observando o 

prefixo, part- será remetido à palavra parte. “Participação é fazer parte, fazer parte 

ou ter parte” (BORDENAVE, 1983, p. 22). Portanto, podemos concluir que, para que 

aconteça a participação é necessário, no caso que é abordado, quanto à gestão 

participativa, que haja atores envolvidos no desenvolvimento, para que tenham, 

façam e tomem parte nas questões envolvidas em todo o processo. 

Desde a antiguidade, a ideia de participação existe ligada ao nome de 

democracia. A partir da 2ª Guerra Mundial, passou a assumir uma forma concreta e 

despertar o interesse de diversos tipos de gestores. Data dessa época o 

estabelecimento ou reestabelecimento da participação dos comitês ou conselhos, 

com objetivo básico de garantir a harmonia social e a mutação da sociedade. 

(NETO, 2000). 

A participação, ao longo dos anos, vem se tornando uma tendência mundial 

em diversos setores da sociedade, do entretenimento às questões de tomadas de 

decisão envolvendo autarquias do governo, quando o ser humano participa da 

formação de algo, seja do pensamento ou da construção de um edifício, por 

exemplo, ao participar, o homem torna parte do que está sendo formado como seu e 

passa a entender e lidar melhor com tudo que está envolvido com o mesmo. 

Concordando com Bordenave (1983): 

 
 
É como se a civilização moderna, com seus enormes complexos 
industriais e empresariais e com seus meios eletrônicos de 
comunicação massiva, tivesse levado os homens primeiro a um 
individualismo massificador e atomizador e, mais tarde, como reação 
defensiva à alienação crescente, os levasse cada vez mais à 
participação coletiva (p.7). 
 
 

O autor, já nos anos oitenta, mostra uma análise que, em uma versão 

maximizada, a realidade que se vive nos dias de hoje. Por anos a sociedade viveu 
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em meio às guerras e ditaduras e, o povo, após estes cenários, mobilizou-se em 

movimentos sociais para lutar para conseguir seu direito à democracia nos governos 

de seus países, ou seja, o direito à participação nos rumos de sua pátria. Pois, “para 

um crescente número de pessoas, a democracia não é apenas um método de 

governo, onde existe eleições. (...) é um estado de espírito (...). Democracia é um 

estado de participação” (BORDENAVE, 1983, p. 8).  

A gestão participativa é comumente definida pelo compartilhamento de 

poderes e responsabilidades entre os diferentes atores, sendo os principais, no caso 

da gestão pública, o governo e as comunidades locais. O conceito é frequentemente 

igualado aos de gestão compartilhada, colaborativa, conjunta ou cogestão 

(CARLSSON; BERKES, 2003). No Brasil, este conceito começou a se desenvolver, 

em diferentes esferas, a partir dos anos 80, no âmbito do processo de 

redemocratização brasileiro e seguindo uma tendência mundial (RODRIGUES, 

2001), principalmente no que diz respeito aos âmbitos sociais e socioambientalistas, 

mas também em uma visão macro da gestão pública e empresariais. 

Em Unidades de conservação, dentro deste conceito a instituição responsável 

pela área (geralmente o Estado) pode desenvolver uma “parceria com importantes 

atores sociais envolvidos (incluindo primariamente residentes e usuários de 

recursos) que especifica e garante suas respectivas funções, direitos e 

responsabilidades com relação à área” (BORRINI; FEYERABEND, 1997. p 14). 

Carlsson e Berkes (2003) compreendem a gestão participativa como um processo 

mais complexo e sofisticado, definindo-a como “uma rica rede de relações e acordos 

ligando diferentes partes do setor público a atores privados igualmente 

heterogêneos” (p 12). Essa concepção parte do pressuposto de que o Estado e a 

sociedade civil não constituem uma unicidade, mas são formados por diferentes 

atores sociais com interesses diversos. 

A abordagem tradicional da gestão está baseada em conhecimentos técnicos, 

gerando decisões unidirecionais, diferentemente da abordagem fornecida pela 

gestão participativa, que proporciona o encontro de múltiplas perspectivas, 

diferentes diálogos, permitindo que os conflitos e divergências existentes entre os 

diversos atores sociais sejam explicitados. Os conflitos não são necessariamente 

resolvidos, já que para isso as diversas causas que deram origem a ele teriam de 

ser eliminadas, mas podem ser tratados (GOMES et al., 2004).   
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Entende-se que o modelo de gestão atuais praticado nas UCs não favorece a 

interação da comunidade nos processos decisórios, ao contrário, é marcado por um 

distanciamento entre os anseios e as necessidades da comunidade em relação às 

decisões técnicas tomadas pelos gestores, que por sua vez também estão bem 

distantes do local. Há um crescente reconhecimento que sem a inclusão da 

população do entorno das UCs no planejamento, manejo e gestão das áreas 

preservadas, as chances de sucesso dos projetos podem ser minimizadas no que 

diz respeito à conservação da biodiversidade e, como consequência, os custos de 

manejo se elevam (PIMBERT; PRETTY, 2000).  

No Brasil, a gestão participativa foi incorporada nas UCs por meio dos 

diálogos para a criação do SNUC, que tramitou no Congresso Nacional durante oito 

anos e contou com a participação de diversos setores sociedade. Conforme Mendes 

et al. (2006), o SNUC reflete uma mudança de postura da sociedade brasileira, 

passando de uma visão essencialmente preservacionista para uma inspiração 

socioambiental. 

Brasil (2004) propõe princípios e diretrizes para direcionar a gestão por parte 

dos órgãos responsáveis por unidades de conservação no que tange os 

procedimentos de uma gestão participativa. Esse contexto se deu no âmbito do 

Fórum Nacional de Áreas Protegidas, com intuito de melhor avaliação e 

aprimoramento e com ênfase em consultas públicas e conselhos gestores. Essa 

proposta está pautada em determinadas premissas que sustentam essa atuação, 

conforme é exposto por Brasil (2004).  

A primeira delas dispõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defender 

e realizar a preservação do meio ambiente, de acordo com o artigo 225 da 

Constituição Federal de 1988; 

A Segunda relata que a Lei Federal no 9.985, de 18 de julho de 2000 e o 

Decreto Federal no 4.340, de 22 de agosto de 2002, na qual ambas tratam sobre o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, emite a 

obrigatoriedade de realização de consultas públicas para criação da maior parte das 

categorias de unidades de conservação, assim como de formalização de conselhos 

consultivos ou deliberativos para sua gestão; 

Ainda de acordo com a Lei, a Política Nacional de Áreas Protegidas, em 

elaboração pelo Ministério do Meio Ambiente ressalta a importância e realização de 

ampla consulta popular prévia à criação de unidades de conservação. Até mesmo 
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para definição de sua categoria, e o reconhecimento dos conselhos como 

participantes fundamentais na tomada de decisões e assuntos fundamentais sobre a 

gestão dessas unidades. 

Neste sentido também é importante comentar que o Brasil é signatário da 

Convenção sobre Diversidade Biológica. Na sua sétima reunião, realizada em 

fevereiro de 2004, na Malásia, ratificou-se a ligação da plena e eficaz participação 

de comunidades locais e setores interessados na implantação e gestão de áreas 

protegidas, bem como a necessidade de promover a igualdade e o 

compartilhamento de benefícios resultantes da ocorrência dessas áreas; 

Além disso, de acordo com as deliberações da I Conferência Nacional do 

Meio Ambiente realizada no ano de 2003 assinalam para a necessidade de 

fortalecimento e desenvolvimento dos conselhos gestores de unidades de 

conservação por meio da garantia de ampla participação da sociedade civil, 

incluindo populações locais, comunidades indígenas, ONGs e iniciativa privada; 

Para finalizar vale considerar que a falta de detalhamento sobre as formas de 

gestão participativa na Lei que institui o SNUC, assim como no Decreto que o 

regulamenta, tem apontado que os órgãos gestores de unidades de conservação 

proporcionem diferenciados entendimentos e práticas no que diz respeito tanto à 

realização de consultas públicas para criação de unidades de conservação, quanto à 

implantação e funcionamento dos conselhos gestores. 

Portanto, o SNUC instituído em 2000 pela lei 9985/2000, passou a incluir os 

conselhos como espaços de reflexão ou deliberação nas Unidades de Conservação 

(UC), formalizando-os como instância de gestão participativa para as áreas 

protegidas. Segundo o artigo 5° inciso III o SNUC é regido por diretrizes que 

“assegurem a participação efetiva das populações locais na criação, implantação e 

gestão das unidades de conservação”. Esses processos de participação ocorrem 

formalmente por meio de três instrumentos: as Consultas Públicas, os Planos de 

Manejo e os Conselhos Gestores (MACEDO, 2007).  

Quando se dá a efetivação da gestão participativa nas unidades de 

conservação, por meio dos conselhos gestores, a situação também é delicada e 

difícil, pois se trata de algo novo, que ainda carece de normatização e de 

assimilação de suas leis entre as instâncias gestoras das unidades e a própria 

sociedade (BRASIL, 2004). 
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Sobre a composição dos conselhos, de acordo com Brasil (2004), a lei do 

SNUC determina: 

 
 
que os mesmos sejam presididos pelo órgão responsável pela 
administração das unidades de conservação e constituídos por 
representantes dos órgãos públicos, de organizações da sociedade 
civil e, quando for o caso, de populações tradicionais residentes e de 
proprietários de terras, conforme se dispuser no regulamento e no 
ato de criação das unidades (p.23). 
 
 

O decreto de regulamentação da lei do SNUC, no Capítulo V, artigo 17 a 20, 

dedica-se exclusivamente à criação e às incumbências dos conselhos das unidades 

de conservação. Primeiramente, o artigo 17 determina que a presidência desse 

colegiado é destinada ao chefe da unidade de conservação, seja ele consultivo ou 

deliberativo, segundo a Lei no 9.985/2000. Esse chefe é quem possui o poder de 

designar os demais conselheiros indicados pelos setores a serem representados 

(BRASIL, 2004). 

Pelo trecho apresentado, de acordo com Brasil (2004), o fato de o artigo 

exprimir que o presidente do conselho “designará” os demais membros “indicados” 

pelos setores apresenta significado duvidoso. Se pensarmos na semelhança de 

significado entre as palavras designar e indicar, é possível perceber que não há 

clareza de quem seria o responsável pela composição do conselho. Porém, se 

entendemos designar como dar ou consentir a posse formal, podemos concluir que a 

decisão final para a escolha dos membros pode ser responsabilidade exclusiva do 

presidente do conselho, mesmo que os setores interessados recomendem seus 

representantes, comprometendo, assim, a legitimidade democrática. 

Com essa percepção jurídica, nota-se um respaldo legal para que o conselho 

seja constituído por entidades escolhidas pela chefia da unidade federal ou cargo 

homólogo nas outras esferas de poder. Considerando essa brecha, o conselho 

poderia ser constituído apenas por representantes de setores e entidades cujos 

interesses estejam alinhados com os do órgão gestor ou do próprio responsável pela 

administração da área protegida (BRASIL, 2004). 

Essa situação acarreta consequências ligadas aos princípios de uma gestão 

participativa, que é o alcance e legitimidade do envolvimento de segmentos sociais e 

órgãos públicos nos processos decisórios e gerenciamento da unidade de 

conservação, como aponta Brasil (2004). 
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Quanto ao alcance, é relativo ao nível de participação dos membros do 

conselho, representados por uma delegação formal, que possa expressar e defender 

a posição dos diferentes segmentos sociais e econômicos envolvidos, impactados 

de forma positiva ou negativa pelas unidades de conservação. Já a legitimidade, é 

uma participação mais qualitativa, no sentido de tratar da efetividade com que os 

segmentos sociais conseguem defender seus interesses, direito de expressão, tendo 

encaminhamento e produzindo avaliação dos assuntos pertinentes a eles (conselho 

e unidade de conservação) (BRASIL, 2004). 

Para Brasil (2004), existem aspectos básicos que descrevem um conselho: 

como o caráter público de suas reuniões, o prazo mínimo para as convocatórias e o 

apoio do órgão executor à participação dos conselheiros nas reuniões, são tratados 

nos artigos 18 e 19 do Decreto nº 4.340 /2002. 

Sobre o vigésimo artigo, que dispõe a respeito da competência dos conselhos 

de unidades de conservação, Brasil (2004) destaca os incisos, divididos em quatro 

blocos, são eles: Funcionamento do conselho; Administração da unidade de 

conservação; Conservação ambiental; e Integração regional da unidade. 

A análise dos incisos sobre a competência dos conselhos dispostos no 

decreto de regulamentação do SNUC permite três constatações, segundo Brasil 

(2004). A primeira afirma que os conselhos gestores tem o papel de controle social 

da administração das unidades de conservação e de apoio à sua gestão, para, 

sobretudo, colaborar na manutenção da qualidade ambiental da unidade e da região, 

bem como para sua integração socioeconômica. 

Ainda de acordo com Brasil (2004), na prática, poucos conselhos atuam de 

maneira efetiva cumprindo papel de controle e apoio à gestão das unidades de 

conservação, devido à falta de conhecimento por parte do conselho sobre essa 

competência que a eles é atribuída por lei. Também é mencionado sobre o 

despreparo dos órgãos gestores na viabilização de condições para o pleno 

funcionamento dos conselhos. 

No que diz respeito à sociedade, com a determinação legal do SNUC e a 

disposição do Ministério do Meio Ambiente sobre a democratização da gestão das 

unidades de conservação, que aproximava a população desse processo, duas 

reações podem ser observadas. Por um lado, a desconfiança quanto à conveniência 

e eficácia na participação em conselhos. E, por outro lado, de entusiasmo, por 
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oficialmente ter abertura de diálogo e negociação com os órgãos gestores do SNUC 

(BRASIL, 2004). Pensando nessa questão, Brasil (2004) propõe que: 

 
 

Tanto para convencer setores da sociedade sobre a importância de 
participar dos conselhos, quanto para não frustrar as expectativas 
dos que já demonstram vivo interesse na participação, é fundamental 
que, inicialmente, os órgãos gestores sejam capacitados para o que 
dispõe a legislação a respeito da gestão participativa, assim como 
tenham suas rotinas reestruturadas para atendimento das demandas 
inerentes às novas formas de administração (p. 33). 
 
 

Existem várias questões crônicas a serem enfrentadas pelos órgãos 

executores do SNUC, que afetam negativamente o conceito de unidades de 

conservação e a imagem de suas instâncias responsáveis, como regularização 

fundiária, pagamento de indenizações e desapropriações, estabelecimento de 

termos de compromisso com as populações do interior das unidades, elaboração e 

implantação de planos de manejo participativos e apoio à implementação de 

atividades econômicas e a técnicas produtivas, que permitam o desenvolvimento 

regional em bases sustentáveis (BRASIL, 2004). 

Pensando nesses desafios, como a capacitação dos órgãos gestores, a 

descoberta das mais diversas problemáticas que envolvem os atores inseridos no 

processo de gestão participativa, a viabilização de melhores condições do uso 

público nas unidades de conservação, entre outros motivos, que a pesquisa e 

extensão, como o GTTAP, desempenham papel fundamental, como é abordado na 

próxima subseção e ao longo desse trabalho. 

 

2.2.2  A pesquisa e a extensão em unidades de conservação brasileiras 

 

Um exemplo de como anda o processo de pesquisa em unidades de 

conservação pelo Brasil é apresentado por Bononi, Magalhães e Mercante (2010) ao 

expor a pesquisa realizada no Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema, 

localizado na região sudeste do Mato Grosso do Sul. Nesta pesquisa as autoras 

identificaram como era a participação da sociedade civil na execução das políticas 

públicas, através de questionários aplicados com os membros do conselho. O 

questionário abordou um perfil socioeconômico dos entrevistados e também 

questões pertinentes ao nível de conhecimento da legislação ambiental, percepção 
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do espaço ambiental no qual eles estão inseridos e as expectativas desses 

conselheiros em participar dos conselhos municipais de meio ambiente e conselhos 

gestores. 

Cohen e Silva (2009) trazem uma pesquisa na qual são retratados oito 

parques da cidade do Rio de Janeiro, cujo foco é o entendimento da formação de 

conselhos consultivos como estratégia de gestão para os parques. Dos oito casos, 

eles destacam dois, um deles, o Parque Municipal do Bosque da Freguesia e o 

Parque Nacional da Tijuca. O recorte para estes dois casos acontece na medida em 

que são exemplos de falha e sucesso no estabelecimento da gestão participativa 

nestes parques. No primeiro caso, a falha aconteceu por, dentre outros fatores, pela 

falta de capacitação daqueles envolvidos e a falta de normatização específica, 

enquanto que no segundo caso o sucesso aconteceu pela soma de fatores como 

metodologia adequada, que consistia de uma participação democrática e 

participativa, bem como um treinamento adequado dos participantes. Os autores 

ainda destacam que o caso do Parque Nacional da Tijuca é um exemplo a ser 

seguido pelos gestores de outros parques, podendo ser usado como modelo de 

gestão. 

Oliveira (2011) faz a análise de um caso de implantação de uma gestão 

participativa na Área de Proteção Ambiental do Puraquequara, região rural da cidade 

de Manaus – Amazonas. Para tal, foram feitas entrevistas com três comunidades 

ribeirinhas locais - Igarapé da Floresta, Santa Luzia e São Francisco do Mainã – cuja 

intenção foi identificar a percepção dessas pessoas sobre o processo de criação da 

unidade de conservação, da atuação do governo, dos problemas locais e do turismo. 

O autor identificou que a criação da unidade de conservação está acontecendo sem 

a devida participação da comunidade local, que destacou uma série de problemas 

de infraestrutura básica, bem como falta de entendimento dessas pessoas sobre a 

criação da unidade e a importância delas nesse processo. Neste cenário, ele 

destaca a criação de oficinas de discussão participativas que poderiam resolver este 

problema. Da mesma forma que destaca que o ecoturismo pode se tornar um aliado 

na conservação e proteção da biodiversidade e promover o desenvolvimento 

sustentável da comunidade. 

Por outro lado, Cunha, Santos e Viana (2011) identificam a necessidade de 

criar uma gestão participação para gerenciar o abastecimento público de água na 

região de Teixeira na Paraíba. O açude São Francisco II serve como abastecimento 
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de água para a região, bem como para a irrigação de culturas. Surge o conflito a 

partir da proibição da prática do último e, a partir desta situação, os autores 

identificam a necessidade da gestão participativa, no sentido a permitir que todos os 

atores interessados possam ser ouvidos e que se atendam todas as demandas.  

No contexto do Parque Estadual da Serra da Tiririca (PESET), a relação com 

as Universidades do entorno se dá de diferentes formas, não só com as diferentes 

possibilidades de vertentes de pesquisas cientificas, seja no campo da biologia, 

história, ciências sociais ou ciências sociais aplicadas, entre outras, mas também na 

participação direta, seja por meio de consultorias de auxílio para a gestão do parque 

ou na participação de representantes no Conselho Gestor e câmaras técnicas, como 

no caso da parceria relatada no presente trabalho. 
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3  O USO PUBLICO NO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DA TIRIRICA, RJ 
 

O ministério do meio ambiente (BRASIL, 2000) define, pelo SNUC, o uso 

público como “o aproveitamento e a utilização da Unidade de Conservação com fins 

recreacionais, educativos, entre outras formas de utilização indireta dos recursos 

naturais e culturais” (art 7º). O PESET possui um importante volume de visitação por 

sua proximidade com áreas urbanas, recebe uma intensa visitação das 

comunidades do entorno, funcionando como uma área de lazer para os visitantes. 

Sendo assim, o controle ordenado é vital para a preservação do Parque. Este 

capítulo tem o objetivo de contextualizar características e histórico do Parque, sua 

gestão e ações voltadas para o desenvolvimento do seu uso público. 

 

3.1  O  PESET:  HISTÓRICO,  LIMITES,  LEIS,  CARACTERÍSTICAS   

 

O PESET foi criado pela lei estadual nº 1.901, de novembro de 1991, com o 

objetivo principal de reduzir os processos de ocupação irregular e impedir o 

comércio de aves silvestres e outros animais da região. Após intensa luta do 

movimento de ambientalistas e moradores da região, a fim de proteger aquela 

região, o Parque foi criado a partir da vontade popular e sua área se divide entre os 

municípios de Niterói e Maricá, na parte oriental da região metropolitana do Rio de 

Janeiro (Figura 1). O entorno do Parque é atualmente fortemente impactado pelos 

processos de expansão e de urbanização dos municípios de Maricá, Niterói e São 

Gonçalo, gerados por diversos fatores, dentro os quais se destaca a implantação do 

novo polo petroquímico brasileiro, no município de Itaboraí (MARTINS, 2014).  

Ele é constituído por um conjunto de elevações nas quais estão localizadas 

as trilhas que recebem grande parte da visitação e onde as coletas de dados foram 

realizadas. Essas elevações são 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 conjunto de ambientes é 

considerado pela UNESCO, desde 1992, como Reserva da Biosfera da Mata 

Atlântica, em um autêntico reconhecimento a sua relevância ecológica (ROSA, 

2009).  

 

 



36 
 

Figura 1: Mapa de localização do PESET  

 

Fonte: www.firjan.com.br/cultivar/mapeamento.htm (FIRJAN, 2015). 

 

O órgão responsável pela administração do PESET, à época da criação do 

Parque, era o extinto Instituto Estadual de Florestas (IEF), que em 2007, por meio da 

Lei nº 5.501, de 2007, a partir da fusão de três órgãos: FEEMA (Fundação Estadual 

de Engenharia de Meio Ambiente), SERLA (Superintendência Estadual de Rios e 

Lagoas), além do IEF, se tornou o Instituto Estadual do Meio Ambiente (INEA). Ele 

foi criado com o desafio de integrar as políticas estaduais do meio ambiente, de 

recursos hídricos e de recursos florestais adotadas pelos Poderes Executivo e 

Legislativo do Estado e atender as demandas impostas pela sociedade nas 

questões ambientais (INEA, 2015) 

Ainda segundo o site oficial do INEA, o instituto surge com a missão de 

“proteger, conservar e recuperar o patrimônio ambiental do Estado do Rio de Janeiro 

para promover a agenda do desenvolvimento sustentável, sendo um órgão gestor 

ambiental de referência, exercendo um papel estratégico no desenvolvimento do 

Estado” (INEA, 2015) e a visão de ser um órgão gestor ambiental de referência, 

exercendo um papel estratégico na agenda de desenvolvimento do Estado do Rio de 

Janeiro, com quadro funcional qualificado e valorizado, credibilidade e atuação 

descentralizada (INEA, 2015). 

Ainda segundo o site do Instituto, por meio da Diretoria de Biodiversidade e 

Áreas Protegidas (DIBAP), o órgão administra um amplo conjunto de UCs em todo o 

Estado do Rio de Janeiro.  Ao todo são gerenciadas 18 unidades de conservação de 

proteção integral e 15 unidades de uso sustentável (posição até dezembro de 2015), 
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como disposto na figura 2. São cerca de 208.037 hectares (posição em dezembro de 

2015) de unidades de conservação de proteção integral. Em seu portal o INEA 

destaca que, 

 
 
as UCs recebendo máxima atenção na sua implantação e gestão, 
para que cumpram da melhor maneira possível as finalidades de sua 
criação: preservação da biodiversidade, das paisagens naturais e de 
amostras dos ecossistemas nativos e oferecimento de oportunidades 
para pesquisa científica, visitação e difusão de conhecimentos, de 
recreação em contato com a natureza e de geração de 
oportunidades de empregos e negócios associados ao turismo em 
todas as suas formas. (INEA, 2015). 
 
 

Figura 2: Mapa das Unidades de Conservação da Natureza do RJ, INEA 

 

Fonte: INEA, 2015 

 

Voltando ao contexto do PESET, conforme consta no Resumo Executivo do 

Plano de Manejo (INEA, 2013), o Parque é classificado como,  

http://www.inea.rj.gov.br/
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um dos últimos remanescentes de Mata Atlântica da região, sendo 
um dos últimos redutos da biodiversidade local, que foi preservado 
na forma de unidade de conservação de proteção integral. Sua 
disposição perpendicular ao mar, tendo duas áreas de baixadas que 
originariamente eram restingas e hoje são áreas antropizadas, 
transforma o PESET em uma unidade de conservação com 
características singulares e com potencial de endemismos. Em face 
de seu isolamento na sua parte mais próxima ao litoral, é um dos 
poucos refúgios para espécies que vem sofrendo pressão pela 
ocupação urbana ao longo dos anos. Sua existência tão próxima aos 
centros urbanos lhe confere um atributo de disseminador de ideias, 
conceitos e políticas ambientais para a sociedade. (p. 4) 
 
 

Sua paisagem constitui-se de um conjunto de elevações, sistemas lagunares 

e vales, onde são encontradas cerca de 350 espécies de plantas. Quanto a fauna, 

ela se caracteriza por possuir diversas espécies animais, sendo algumas 

ameaçadas de extinção, como: o jacaré do papo amarelo, tamanduá mirim, 

preguiça, jaguatirica e o jabuti de cabeça vermelha. A vegetação predominante é 

definida como Floresta Ombrófila, densa em estágio secundário inicial e médio, 

destacando-se a presença de costões rochosos com vegetação rupícola (vegetação 

curta, comum nas encostas de montanhas), restinga herbácea e mangue. Os 

ecossistemas protegidos pelo PESET são: florestal, costões rochosos, marinho, 

manguezal e restinga (PESET, 2013). 

 

Figura 3 – Vista aérea da área do parque. 

 

Fonte: Site do projeto da Estação Ecológica Caminho de Darwin, 2015 
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Após sua criação em 1991, o Parque Estadual da Serra da Tiririca só veio a 

ter um gestor apenas em 1993, quando o primeiro administrador tomou posse. 

Apesar das muitas ações em prol da criação do Parque nada realmente relevante 

em termos de desenvolvimento da gestão parece ter sido realizado até o ano 2000. 

Apenas em 2006 foi iniciado o processo de composição formal do primeiro Conselho 

Consultivo do PESET (GIULIANI, 2008). 

Como citado anteriormente, os limites do Parque foram estabelecidos em 

2007, sendo acrescido do Morro das Andorinhas (Niterói), adjacente à área que 

oficialmente pertencia ao PESET e, em 2008, pelo Decreto nº 41.266, de 16 de abril 

de 2008, foi novamente ampliado pela anexação de um conjunto de terras da 

planície costeira de Niterói, constituída por dunas, restingas, manguezais e 

banhados do entorno da Lagoa de Itaipu (INEA, 2013). 

Em outubro de 2012, após muita mobilização de órgãos envolvidos da região, 

o parque passou por um novo processo de ampliação, quando integrou ao seu 

território a Reserva Municipal Darcy Ribeiro, as ilhas oceânicas do Pai, da Mãe, da 

Menina e o Morro da Peça (Niterói), totalizando uma área total de 3.520 hectares 

(figura 4). Esta ampliação foi resultado das atuações de diversos movimentos sociais 

da região e do próprio Conselho Consultivo do Parque (AGENDA21COMPERJ, 

2013).  

 

Figura 4 - Limites do PESET a partir de 2012 

 

Obs: em verde os limites originais do PESET; em vermelho a área de expansão com a anexação da 
Reserva Darcy Ribeiro 

Fonte: Blog do Axel Grael, 2012 
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No âmbito da administração institucional do PESET, no período do recorte da 

atuação do GTTAP no Parque, era composta por um corpo de 26 servidores que 

trabalham efetivamente no PESET, inclusive nos finais de semana e feriados, 

possuindo: um chefe, uma bióloga (subchefe), dezoito Guardas Parque, um Técnico 

Administrativo, um Monitor Ambiental, três coordenadores de serviços e uma Auxiliar 

de serviços gerais (INEA, 2013).  A gestão do PESET estrutura-se a partir do 

organograma demonstrado na Figura 5. 

 

Figura 5 - Organograma do PESET no período de trabalho do GTTAP 

 

Fonte: INEA, 2013 
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Na prática observando-se de perto a realidade do parque, pode afirmar que a 

estrutura demonstrada no fluxograma disponível não correspondia com o que 

acontecia de fato na Unidade. No próprio relatório do Plano de Manejo, ao ser 

analisada a situação que ocorria na instituição, apontou falhas no atual sistema de 

divisão de trabalhos e no fluxograma. Entretanto por motivos de falta de efetivo e 

incentivo não poderia mudar o fluxograma, conforme segue recorte do relatório 

abaixo: 

 
 
O Cronograma apresentado possui algumas falhas de procedimentos 
como as apresentadas a seguir: 
(1) A inserção do Conselho na linha decisória, sendo intermediador 
do chefe da UC e os serviços específicos. Cabe ressaltar que o 
Conselho é consultivo e não Deliberativo. 
(2) O Conselho Técnico científico deve ser atrelado ao Conselho 
Consultivo, mais precisamente a Câmara Temática de Pesquisa, 
onde consultores Add Hoc serão chamados para opinar com suas 
expertises em temas específicos. 
(3) O Serviço de Guarda Parque deve estar na mesma linha 
hierárquica que os demais serviços, pois ele não é uma assessoria e 
sim um serviço subordinado ao Chefe da unidade como todos os 
outros. 
(4) O Sub chefe deverá estar dissociado do chefe, pois possuem 
atividades diferentes e complementares e não sobrepostas, salvo em 
caso de substituições (INEA, 2012. P. 368 - 369). 
 
 

A subdivisão correta das atividades quanto ao corpo de funcionários é a 

condição ideal para o bom desempenho de ações específicas, entretanto, na 

realidade do PESET, como em muitas outras UCs, observa-se que não há 

servidores suficientes para ocupar todos os serviços propostos, sendo necessário 

que alguns servidores acumulem funções de trabalho.  

Para atender aos apontamentos destacados, o plano de manejo propõe uma 

versão simplificada do organograma, como demonstrado na figura 6, este alinha os 

setores em relação à subordinação da chefia do parque e dispõe o conselho 

consultivo englobando todas as esferas demonstrando seu poder de influência em 

todos os âmbitos do Parque, o documento afirma ainda que este modelo é o 

utilizado nas demais Ucs do Estado. 
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Figura 6 – Organograma proposto pelo plano de manejo 

 

 

 

 

Fonte: INEA, 2013 

 

3.2   O  USO  PÚBLICO  NO  PESET 

 

O PESET, segundo dados do plano de manejo, está entre os três parques 

estaduais que mais recebem visitantes. Em 2012, em seu livro de registro de 

visitação, que fica na entrada da subsede de Itacoatiara, foram registrados 43.339 

visitantes nas trilhas do Costão e Bananal e estima-se que o número total de 

visitantes, com base nos outros atrativos da UC, tenha sido de aproximadamente de 

85.000 (INEA, 2013).  
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Por ser um parque inserido em perímetro urbano, a intensa visitação é uma 

forte característica. Suas trilhas, como se pode confirmar através da pesquisa do 

Perfil do Visitante do PESET apresentada no próximo capitulo, são frequentadas 

diariamente por uma forte demanda de moradores do entorno e, principalmente nos 

finais de semana e feriados soma-se a esse público local, os visitantes advindos das 

regiões próximas: município do Rio de Janeiro, São Gonçalo e Maricá, muitos destes 

atraídos também pelas praias do entorno, variável também encontrada na pesquisa 

e que gera assim, um alto fluxo de visitação (INEA, 2013).  

A grande procura por suas trilhas não se dá apenas pela proximidade com 

os grandes centros urbanos do estado, ou das praias da região oceânica de Niterói, 

como citado acima, deve-se ressaltar o alto valor paisagístico da região, de 

importância nacional e internacional, por proporcionar uma vista inigualável ao 

visitante que chega ao topo de suas trilhas e ao navegante que chega pelo mar. 

Como relatado no plano de manejo do Parque,  

 
 
As rochas que ocorrem na região do PESET estão entre as mais 
expressivas do patrimônio geológico brasileiro, tanto pelo seu valor 
histórico, quanto científico, educacional, cultural e mesmo turístico. 
Elas são as responsáveis pelo diferencial paisagístico citado 
anteriormente, ele se dá pela ocorrência dos denominados “Granitos 
Pão-de-Açúcar”. Essas rochas constituem um dos principais plútons 
expostos na região Sudeste e imprimem ao seu relevo uma 
característica única, a do formato de seus morros, os famosos pães-
de-açúcar (INEA, 2013). 
 
 

Os mesmos foram citados por brevemente pelo importante naturalista 

britânico Charles Darwin, que alcançou fama ao convencer a comunidade científica 

da ocorrência da evolução e propor uma teoria para explicar como ela se dá por 

meio da seleção natural, esteve na área que hoje forma o parque, em sua passagem 

pelo Rio de Janeiro, em 1832, destacando dessa forma sua importância geológica, 

constituindo sua relevância histórica e científica (DARWIN, 1871). Além disso, de 

acordo com o plano de manejo, essa formação geológica foi também fundamental 

para o desenvolvimento e consolidação do conhecimento geocientífico nacional, 

“pois tem sido sistematicamente mapeada desde o início do século XX, como fez 

Alberto Ribeiro Lamego, que produziu um artigo clássico do Pré-Cambriano do 

Sudeste brasileiro - A Teoria do Protegereis” (INEA, 2013) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Evolu%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sele%C3%A7%C3%A3o_natural
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O PESET possui importância ímpar para o ecoturismo, para as caminhadas 

ecológicas e o montanhismo, por possuir trilhas de níveis variados de dificuldade 

(figura 7), além das paisagens já destacadas por sua beleza cênica e de boas vias 

de escalada. As principais atividades realizadas são as trilhas, rapel, high line, e 

escalada, existindo espaço tanto para iniciantes como para atletas de níveis mais 

avançados.  

 

Figura 7 – Mapa de Atividades do PESET. 

 

Fonte: Projeto Estação Ambiental Charles Darwin, 2015  

 

A visitação do parque é propícia o ano inteiro, desde que em condições 

climáticas favoráveis. E não só nas áreas de maior incidência de visitação, nas 

zonas de entorno do Parque, proporcionam ótimos espaços para o lazer, em meio a 

remanescentes de vegetação de restinga, como a lagoa de Itaipu e seu entorno, a 

praia de Itacoatiara, já citada e o bairro do Engenho do Mato. Seus principais 

atrativos são: Morro das Andorinhas, Morro do Tucum (Costão), Enseada do 

Bananal, Mirante de Itaipuaçu, Mirante do Colo do Alto Mourão, Caminho Darwin, 

Trilha do Córrego dos Colibris, Circuito Lagoa de Itaipu, Trilha do Alto Catumbi / 

Pedreira de Inoã, Trilha Estrada de Ferro Maricá, Travessia Várzea das Moças / 
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Engenho do Mato, Mirante da Pedra do Cantagalo, Trilha das Esmeraldas, Trilha do 

Morro da Peça, Ilha da Mãe. 

Ainda, destacando seu relevo, o parque abriga o ponto culminante do 

município de Niterói, ícone do ecoturismo na cidade, o Alto Mourão de 412m de 

altitude e a trilha que leva ao seu cume é uma das mais frequentadas, somando- se 

a trilha ao Costão de Itacoatiara e a Enseada do Bananal. Esta trilha também 

possuía via de acesso pela subsede, entretanto, por estudos de impacto do uso 

público, o mesmo teve de ser fechado e o acesso, hoje em dia, se dá pelo mirante 

de Itaipuaçu. 

Todo esse conjunto de ambientes é considerado pela UNESCO, desde 1992, 

como Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, em um autêntico reconhecimento a 

sua relevância ecológica. 

 

Ações e Infraestrutura de Uso Público 

 

No contexto da pesquisa, até 2013, o PESET tinha como infraestrutura uma 

sede administrativa, que se localiza no Bairro do Recanto de Itaipuaçú, município de 

Maricá. Ela é composta por um laboratório de pesquisas, um auditório, um Núcleo 

de Proteção a Incêndios Florestais – NUPIF e o setor administrativo, de onde o qual, 

funciona a gestão do Parque. Além da subsede em Itacoatiara que, como afirmado 

anteriormente, é o principal ponto de recepção ao visitante.  

Apesar disso, sua estrutura física não é considerada preparada e adequada 

para tal recepção. Como ponto de partida das trilhas, o prédio não possui banheiros 

para uso exclusivo ao público, tampouco bebedouros. Há apenas uma infraestrutura 

de apoio para o serviço de guarda-parques, que é composta por uma pequena 

cozinha, um banheiro, que acaba sendo dividido com o público e uma sala de apoio. 

O material informativo existente é composto por banners doados 

remanescentes das pesquisas que envolvem o parque e/ou trabalhos desenvolvidos 

em parceria. A época da elaboração do plano de manejo, um importante espaço na 

região do Caminho de Darwin, o imóvel do antigo restaurante Verdejante, que 

funcionava de maneira irregular dentro dos limites do parque, já se encontra em uso, 

estando a casa maior cedida para alojamento de pesquisadores, e a casa menor 

sendo usada como ponto de apoio para ações de uso público e fiscalização. 
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Para atender a todas as necessidades de gestão do PESET, como: visitação, 

fiscalização, administração, educação ambiental, pesquisa científica, comunicação e 

contenção de incêndios florestais, o Parque possui dois veículos de tração 4x4, uma 

moto 250cc, além de um carro administrativo, conta com uma equipe de nove 

servidores, além dos vinte e um guardas parque e 20 policiais da Unidade de Polícia 

Ambiental (UPAM) (INEA, 2013). O próprio plano de manejo avalia o efetivo de 

servidores do PESET, como insatisfatório levando em consideração as demandas 

que o parque possui.  

Convivendo de perto com essa realidade, o grupo esbarrava com essas 

barreiras ao longo do tempo da pesquisa. Como exemplo, os carros que faziam o 

transporte dos pesquisadores entre os pontos, eram os mesmos que realizavam o 

transporte dos guarda-parques para atender solicitações emergenciais ou 

necessidades nos mais diversos pontos do parque, o que, por vezes, geravam 

alguns transtornos quanto a logística, que geralmente eram solucionados pela 

presteza e esforço da equipe do PESET.  

As áreas protegidas, segundo o site do INEA, vêm recebendo maior atenção 

na sua implantação e gestão, para que cumpram as finalidades para que foram 

criadas: preservação do ambiente, das paisagens naturais e o oferecimento de 

oportunidades para a pesquisa científica e a visitação, tornando cada unidade um 

polo de educação, conhecimento geração de empregos e negócios locais 

associados ao turismo (INEA, 2013). Entretanto, para isso acontecer, de fato, o 

Parque precisa oferecer o mínimo de estrutura para uma visitação segura, tanto para 

o visitante como para a preservação do Parque. 

Como solução aos problemas apresentados, além do novo organograma, o 

plano de manejo prevê mudanças em relação à infraestrutura, como elaboração de 

projetos executivos de arquitetura e complementares destinados à adequação da 

infraestrutura física existente execução de obras civis a partir dos projetos 

executivos de arquitetura e complementares, tendo em vista adequação de 

infraestrutura física existente da sede, subsede de Itacoatiara e Caminho de Darwin, 

além de adequação para o uso público do mirante da Serrinha, lagoa de Itaipu e 

setor Darci Ribeiro. Como início dessas ações, como resultado de oficinas na 

elaboração do plano de manejo, com participação do Conselho consultivo junto à 

gestão do parque, foi elaborado um diagnóstico dos atrativos do PESET (anexo A) e 

um cronograma do plano de ações para as melhorias propostas. 
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Devido à ampliação da área da UC em outubro de 2012, citada no subcapitulo 

anterior, além da grande demanda de visitantes que o Rio de Janeiro está 

recebendo por conta da recepção dos grandes eventos Copa do Mundo de Futebol 

em 2014 e Jogos Olímpicos, em 2016, a projeção quanto ao número de visitantes, é 

de um aumento considerável para os próximos anos. Por conta disso, a partir da 

criação de novas estruturas de uso público previstas, principalmente pela inclusão 

do PESET no Projeto Parques da Copa que tinha em vista, o fortalecimento e 

implantação da gestão do uso público para o incremento da visitação nos parques 

estaduais do Rio de Janeiro, que poderão trazer melhorias e proporcionar mais 

qualidade na experiência da visita.  

Quanto ao âmbito da educação ambiental, a equipe do PESET desenvolve 

um trabalho de conscientização ambiental com as escolas públicas, particulares e 

grupos agendados. São realizadas palestras nas escolas ou visitas ao parque, 

plantio de mudas, participação em eventos e datas comemorativas, apresentação de 

espécies endêmicas e exógenas da fauna e flora, entre outros. O objetivo é 

desenvolver um uso público consciente e de mínimo impacto sensibilizado assim os 

visitantes ou alunos. Conscientizar a comunidade do entorno é a melhor forma de 

levar o pertencimento da área para aqueles que melhor podem proteger e preservar. 

A identificação de pontos de interpretação ambiental de trilhas em parques contribui 

para a gestão do uso público, uma vez que a apreciação da área pelos visitantes e 

seu comportamento são extremamente influenciados por tal escolha. A qualidade da 

visitação está, muitas vezes, relacionada à segurança de uma trilha no parque, bem 

como ao ganho de informações ambientais e culturais que a visita proporciona ao 

visitante (PLATAIS, 2010).  

 

3.3   O  PROCESSO  DE  GESTÃO  PARTICIPATIVA  NO  PESET 

 

A gestão participativa é comumente definida pelo compartilhamento de 

poderes e responsabilidades entre os diferentes atores, sendo os principais, no caso 

da gestão pública, o governo e as comunidades locais. “O conceito é 

frequentemente igualado aos de gestão compartilhada, colaborativa, conjunta ou 

cogestão” (CARLSSON; BERKES, 2003 apud CERATI et al 2011, p. 5). No Brasil, 

este conceito começou a se desenvolver, em diferentes esferas, a partir dos anos 

80, seguindo uma tendência mundial (RODRIGUES, 2001), principalmente no que 
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diz respeito aos âmbitos sociais e socioambientalistas, mas também em uma visão 

macro da gestão pública e empresarial.  

Em 2000, como visto no primeiro capítulo, foi lançado pelo governo o SNUC, 

conjunto de leis que regem as UCs no Brasil. No art. 5º, indica-se a integração com 

a sociedade, população e atores locais, como diretrizes para a gestão das UCs. 

Dessa forma, a gestão participativa é lançada como modelo de gestão sugerido, 

apresenta-se o art. 5º (SNUC, 2000): 

 
 
II - assegurem os mecanismos e procedimentos necessários ao 
envolvimento da sociedade no estabelecimento e na revisão da 
política nacional de unidades de conservação; 
III - assegurem a participação efetiva das populações locais na 
criação, implantação e gestão das unidades de conservação; 
IV - busquem o apoio e a cooperação de organizações não-
governamentais, de organizações privadas e pessoas físicas para o 
desenvolvimento de estudos, pesquisas científicas, práticas de 
educação ambiental, atividades de lazer e de turismo ecológico, 
monitoramento, manutenção e outras atividades de gestão das 
unidades de conservação; 
V - incentivem as populações locais e as organizações privadas a 
estabelecerem e administrarem unidades de conservação dentro do 
sistema nacional; (SNUC, 2000) 
 
 

E ainda reitera, no artigo 29, determinando que, 

 
 
Art. 29. Cada unidade de conservação do grupo de Proteção Integral 
disporá de um Conselho Consultivo, presidido pelo órgão 
responsável por sua administração e constituído por representantes 
de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil, por 
proprietários de terras localizadas em Refúgio de Vida Silvestre ou 
Monumento Natural, quando for o caso, e, na hipótese prevista no § 
2o do art. 42, das populações tradicionais residentes, conforme se 
dispuser em regulamento e no ato de criação da unidade. (SNUC, 
2000)” 
 
 

 Dessa forma, nas duas próximas seções é apresentado como se dá a gestão 

participativa no âmbito do PESET por meio do Conselho Consultivo e das câmaras 

técnicas em conjunção com o corpo gestor da UC.   
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3.3.1  O Conselho Consultivo do PESET  

 

O Parque Estadual da Serra da Tiririca (PESET), como já citado, é a única 

unidade de conservação do estado do Rio de Janeiro criada a partir da vontade 

popular e onde foi ajuizada a primeira Ação Civil Pública no Brasil, graças à 

mobilização de diversos movimentos ambientalistas e da comunidade local 

(INEA,2013). Essa característica é determinante na composição é consolidação do 

conselho gestor. 

Como apresentado no início do capitulo, o parque, mesmo criado em 2001, 

teve seu primeiro gestor apenas em 2008 e, neste mesmo ano, deu- se início ao 

processo de criação do Conselho Consultivo do PESET. 

O INEA, reiterando o SNUC, define o Conselho Consultivo do parque como 

um colegiado que se faz presente e atua de forma integrada com o PESET, que se 

reúne periodicamente, normalmente em reuniões bimestrais ou de acordo com 

demandas apresentadas pela gestão do parque, além de manterem uma atuação 

sempre presente e num permanente estado de alerta com qualquer atividade que 

não esteja em acordo com os interesses da conservação e preservação do Parque e 

em benefício da sociedade local. 

O modelo de gestão participativa, desde sua implantação, vem obtendo 

sucesso, no caso do Parque. As reuniões do Conselho Consultivo costumam ser 

entusiasmadas e, basta participar de uma, para enxergara a importância que o 

Parque tem para ambas as partes. A permanência de populações tradicionais no 

interior do parque se mantém como tema polêmico nas reuniões do Conselho, o que 

recai sobre o processo de gestão da unidade.  Mesmo ocorrendo algumas 

divergências de opinião e, por conta disso algumas discussões mais exaltadas, as 

plenárias, na maior parte das vezes, conseguem chegar a um acordo, afim de 

orientar as ações do seu grupo gestor. 

 Em 2010, o GTTAP/UFF ao ganhar uma cadeira de conselheiro do Parque e na 

Câmara Técnica de Turismo e Uso Público, seguiu ativo não só com as pesquisas, 

mas também como agente atuante em todas as decisões relativas à uso público do 

parque.  

Seguindo a contextualização da realidade a qual o grupo desenvolveu seu 

trabalho junto ao Parque, a lista de todas as 42 instituições que fizeram parte do 
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Conselho Consultivo do PESET conforme nomeação do Governo do Estado, que 

participam de suas frequentes reuniões organizadas pelo chefe do parque, é 

apresentada a seguir (PESET, 2013). 

 
 
ABPGA - Associação Brasileira de Perícia e Gestão Ambiental  
ACODUNA - Associação da Comunidade Tradicional do Morro da 
Peça – Duna Grande  
ACOTMA - Associação da Comunidade Tradicional do Morro das 
Andorinhas  
ACOTEM - Associação da Comunidade Tradicional do Engenho do 
Mato  
ALPAPI - Associação Livre de Pescadores e Amigos da Praia de 
Itaipu 
AJAFI - Associação dos Proprietários do Jardim Fazendinha Itaipu 
AMBAPE - Associação dos Moradores do Bairro Peixoto 
AMADARCY - Associação de Amigos do Parque Natural Darcy 
Ribeiro  
AMARI - Associação de Moradores e Amigos do Recanto de 
Itaipuaçu 
AMORADA - Associação de Moradores de Morada das Águias 
AMAVAF - Associação de Moradores do Vale Feliz 
AMPLA – Energia e serviços S.A. 
APALMA - Associação de Preservação Ambiental  
Ambiente do Rio de Janeiro  
ASSET - Associação dos Sitiantes Tradicionais da Serra da Tiririca e 
amigos  
Associação Brasileira de Educadores Nassalistas. 
CBMERJ - Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro – 
4 GMAR  
CCM - Conselho Comunitário de Maricá 
CCOB - Conselho Comunitário da Orla da Baia de Niterói  
CNM - Clube Niteroiense de Montanhismo  
CCRON - Conselho Comunitário da Região Oceânica de Niterói 
Creche Comunitária São Bento 
DRM - Departamento de Recursos Minerais   
ECOANDO - Ecologia e Caminhadas 
ECOAR - Instituto de Pesquisas da Ecologia das Aves de Rapina 
GBRAPA - Grupo Brasileiro de Protetores Ambientais  
IBG - Instituto Baia de Guanabara  
IFEC - Instituto Interamericano de Fomento à Educação e Cultura  
IVB - Instituto Vital Brazil 
Jornal Folha do Engenho 
Mania Brasileira Centro Esportivo 
MAI - Museu de Arqueologia de Itaipu 
NELTUR - Niterói Empresa de Lazer e Turismo  
ONG VIDA NOVA  
OAB - Ordem dos Advogados do Brasil – Niterói  
OAB - Ordem dos Advogados do Brasil – Maricá  
PMM - Prefeitura Municipal de Maricá /Secretaria de Meio Ambiente  
RÁDIO OCEÂNICA FM - Associação Rádio Comunitária Serra da 
Tiririca  
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PMN/SMARH - Pref. De Niterói /Secretaria de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos  
SEPE - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação 
SOAMI - Sociedade de Amigos e Moradores de Itacoatiara 
TERRA BRASILIS - Machado Turismo e Viagens  
TGA - Curso Tecnus Grafite Ambiental 
TURISRIO - Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro 
UFF - Universidade Federal Fluminense“ 
(PESET, 2013). 
 

 

Figura 8 – Plenária do Conselho Consultivo do PESET no aniversário do 
PESET – NOV/2010. 

 

Fonte: Arquivo GTTAP  

 
 
3.3.2  As câmaras técnicas do PESET: a câmara técnica de uso público e 

turismo 

 

Além da plenária, o Conselho Consultivo também possui Câmaras Técnicas, 

onde os conselheiros são divididos em subgrupos por áreas de atuação, 

dependendo de suas expertises. No contexto da atuação do GTTAP, as instituições 
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estavam divididas em câmaras técnicas e três se mantinham frequentemente ativas 

no Conselho: Turismo e Uso Público, Zona de amortecimento e Comunidades 

tradicionais.  

Com o convite para se tornar um membro efetivo do Conselho do PESET, o 

GTTAP, como dito na primeira parte deste capítulo, também passou a participar 

reuniões das câmaras técnicas, principalmente a de Turismo. As reuniões 

aconteciam mensalmente, dependendo das demandas apresentadas pela gestão do 

PESET e eram divididas com os representantes de empresas, órgãos públicos e 

ONGs que eram ligadas ao Turismo. Seja com planejamento no setor público, como 

a Niterói Empresa de Lazer e Turismo S/A – NELTUR e a Companhia de Turismo do 

Estado do Rio de Janeiro (TurisRio), como no setor privado, representado pela 

Agência de Turismo Receptivo Terra Brasilis e Ecoando. 

Por ser um trabalho mais direcionado a questões segmentadas às áreas 

especificas dos atores locais, as reuniões das câmaras técnicas possuíam um ritmo 

mais acelerado de produção, com opiniões mais alinhadas e menos conflitos entre 

as partes, dessa forma, a cada reunião era visível o desenvolvimento nas resoluções 

das questões demandadas pela gestão do PESET. Todos os resultados obtidos 

nestes encontros eram apresentados nas reuniões bimestrais do Conselho para 

aprovação de todos os conselheiros. 
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4  O GTTAP NO PESET 
 

Este capítulo apresenta, em sua primeira parte, a metodologia utilizada na 

elaboração do estudo sobre o trabalho desenvolvido pelo Grupo de Trabalhos de 

Turismo em Áreas Protegidas (GTTAP). Em seguida, é abordado como se deu a 

constituição e desenvolvimento do mesmo ao longo do recorte de tempo observado. 

Após isso, segue-se um relato da produção que as pesquisas do GTTAP geraram de 

2009 a 2013 e, por fim, uma avaliação dos resultados da parceria PESET-GTTAP, a 

fim de ser atingido o pressuposto de que ela possa ter gerado benefícios em prol do 

desenvolvimento de ambas as partes. 

 

4.1   METODOLOGIA  DA  PESQUISA 

 

O trabalho foi pensado e elaborado com o objetivo de relatar e analisar como 

se deu a relação PESET-GTTAP no período entre os anos de 2009 a 2013, no 

âmbito da gestão do uso público do parque e, desta forma, identificar quais foram os 

projetos desenvolvidos pelo grupo, ações em conjunto e a participação do mesmo 

junto as tomadas de decisão da gestão. 

 A pesquisa se apresenta em uma abordagem qualitativa, que segundo Godoy 

(1995),  

 
 
Têm como preocupação fundamental o estudo e a análise do mundo 
empírico em seu ambiente natural. Nessa abordagem valoriza-se o 
contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a 
situação que está sendo estudada(...). Para esses pesquisadores um 
fenômeno pode ser mais bem observado e compreendido no 
contexto em que ocorre e do qual é parte. Aqui o pesquisador deve 
aprender a usar sua própria pessoa como o instrumento mais 
confiável de observação, seleção, análise e interpretação dos dados 
coletados. (p.62) 
 
 

Afirma ainda, que os pesquisadores qualitativos devem estar preocupados 

com o processo e não apenas com os resultados ou produto. O foco real desses 

investigadores se prende em observar como determinado fenômeno se manifesta 

nas atividades, procedimentos e interações diárias (GODOY, 1995 p 63).  

Também, pode se afirmar que a pesquisa se apresenta em caráter descritivo, 

quando vemos que, segundo Dencker (2000, p 124), esta “procura descrever 
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fenômenos ou estabelecer relações entre variáveis” e, concordando com Godoy 

(1995) quando afirma que “a palavra escrita ocupa lugar de destaque nessa 

abordagem, desempenhando um papel fundamental tanto no processo de obtenção 

dos dados quanto na disseminação dos resultados” (p 62).  

Sendo assim, das técnicas utilizadas para atingir os objetivos mencionados 

acima, optou-se por seguir, primeiramente o método de pesquisa bibliográfica que 

“permite um grau de amplitude maior, economia de tempo e possibilita o 

levantamento de dados históricos” (DENCKER, 2000 p. 125). Esta técnica 

configurou a primeira etapa que se fez por estudo da produção acadêmica do grupo, 

dentre estes: artigos, trabalhos de conclusão de curso e resumos, que configuraram 

o embasamento teórico da pesquisa, além, de artigos, leis, decretos e acesso a sites 

dos órgãos envolvidos.  

 Afora, se denota como pesquisa exploratória que, como define Dencker, 

(2000 p. 128), “compreendem, além das fontes secundárias (documental), estudos 

de casos selecionados e a observação informal”. No caso do presente trabalho, 

quanto a pesquisa a fontes secundárias, foram utilizadas para consulta os materiais 

que deram base para a construção dos relatórios, os próprios relatórios das 

pesquisas do perfil do visitante, manuais de pesquisa, trocas de e-mails entre os 

participantes do grupo entre outros; e, quanto a observação informal, se deu pela 

participação da autora na maior parte das frentes de trabalho e fases da pesquisa do 

GTTAP e presente na maior parte da atuação do grupo junto ao PESET. 

 

4.2  A CONSTITUIÇÃO DO GTTAP 

 

Cada vez mais os destinos turísticos incorporam os patrimônios naturais 

como atrativos turísticos, em casos como os do PESET, que estes se encontram em 

áreas protegidas ou unidades de conservação do tipo proteção integral, acabam 

sendo vistos como um dos pontos fundamentais para a sua diferenciação, o que 

lhes permite aumentar a sua competitividade no mercado turístico atual (FRATUCCI, 

PLATAIS, 2013). Observando este cenário, a proposta que desencadeou na criação 

do Grupo de Trabalhos de Turismo em Áreas Protegidas, ocorreu por circunstância 

de um trabalho realizado no PESET, por alguns alunos, para atender à disciplina de 

Gestão de Destinos Turísticos, do Curso de Turismo, da Universidade Federal 

Fluminense, no ano de 2009.  
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Após esse primeiro momento, a gestão do Parque, na época representada 

por Adriano Lopes de Melo, de um lado, identificou o potencial turístico do atrativo 

e procurou o Departamento de Turismo da Universidade Federal Fluminense (UFF) 

relatando a necessidade de pesquisas que pudessem auxiliá-los no processo de 

gestão e de ordenamento do uso público do Parque. Do outro lado, estava o Curso 

de Turismo, na época integrante da Faculdade de Administração, Ciências 

Contábeis e Turismo, já com estudantes que pesquisavam a região do PESET e um 

projeto pedagógico que compreendia tanto atividades de pesquisa, quanto extensão. 

Somado a isso, o quadro de professores era favorável, com profissionais pós-

graduados em geografia, engenharia e ciências sociais, por exemplo (FRATUCCI; 

PLATAIS, 2013). A proposta foi aceita, por parte da universidade, que a enxergou 

como uma oportunidade de desenvolver um laboratório a céu aberto, com muitas 

possibilidades de abertura de diversas frentes de pesquisas que seriam favoráveis 

tanto para UFF quanto para o PESET, que, na época ainda não possuía um plano 

de manejo e esperava que essa parceria pudesse fornecer subsídios no processo de 

planejamento e gestão. 

Um grupo de alunos que já haviam mostrado interesse de desenvolver 

pesquisa naquela área, coordenados pelo Prof. Dr. Aguinaldo César Fratucci, se 

reuniram para pensar em um plano de ação para o projeto. Nessas circunstâncias, o 

Grupo de Trabalho de Turismo em Áreas Protegidas (GTTAP) foi constituído e teve 

seus objetivos principais estabelecidos para aquele momento. Segundo Fratucci e 

Platais (2013), seriam eles: 

 
 
a) estimular o desenvolvimento de pesquisas acadêmicas; b) 
desenvolver projetos de extensão universitária; c) prestar consultoria 
para unidades de conservação; d) colaborar para a preservação das 
áreas naturais; e) ser um campo de estágio interno para estudantes 
da UFF e, f) fomentar a publicação do conhecimento acumulado 
pelas suas ações de pesquisa e extensão. (p. 435)  
 
 

 Após a oficialização da parceria, a gestão do PESET apresentou suas 

principais urgências de demanda, segundo Fratucci, Brasil (2013), como sinalização 

de trilhas, definição de limites de capacidade de carga, delimitação das áreas de uso 

público e daquelas que necessitavam ser fechadas por questões ambientais e de 

conservação de elementos dos seus ecossistemas.  
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Para responder as demandas, foi elaborado pelo grupo, no mesmo ano, um 

formulário que responderia essas questões, além de questões importantes para 

definir quem era o principal visitante do parque e o seu perfil. Aprovado o 

instrumento de pesquisa, por ambas as partes foi dado início à primeira atividade de 

extensão do GTTAP para o PESET, o planejamento e o desenvolvimento da 

pesquisa sobre o perfil do visitante do Parque. (FRATUCCI, 2009).  

O grupo de alunos, mencionado acima, era constituído por dois alunos 

coordenadores de campo, Leandro Almeida e Breno Platais, que foram responsáveis 

por selecionar, treinar e coordenar os outros alunos para a realização da pesquisa 

de campo no parque, sob a supervisão do Professor Aguinaldo Fratucci. Tais alunos 

integravam a primeira formação do GTTAP (ROSA, 2009), e, após eles, o GTTAP 

passou por mais três gerações de formação.  

Para a pesquisa de campo acontecer e abranger os 3 pontos de coleta 

durante o período previsto, foram selecionados 17 alunos voluntários, de diferentes 

períodos do curso de Turismo, que realizaram a pesquisa aplicando os formulários, 

após participarem de treinamentos e reuniões de discussão abrangendo o tema 

abordado na pesquisa, com o propósito de contextualiza-los sobre o tema que a 

pesquisa abrangia.  

Três dos pesquisadores de campo também colaboraram nas etapas de 

tabulação dos dados coletados e análise dos resultados Frederico de Castro 

Nóbrega, Gustavo Maia de Sá Barbosa, Natasha Ribeiro Bantim de Souza, que após 

a formatura de um dos discentes da primeira fase, vieram a compor a coordenação 

de campo da pesquisa e bolsistas, no ano seguinte. Após o período de coleta e com 

o sucesso da aplicação da primeira pesquisa, começaram as discussões, que 

culminaram na produção de artigos científicos e trabalhos de conclusão do Curso de 

Turismo da UFF, o que afirma a tríade ensino-pesquisa-extensão (FRATUCCI; 

PLATAIS, 2013), discutida no referencial teórico.  

Em 2010, com o desenvolvimento das pesquisas e seus resultados, após o 

sucesso da primeira análise de dados e do primeiro relatório final o Grupo foi 

naturalmente intensificando as reflexões e buscando alternativas que melhor 

pudessem atender às demandas, bem como melhorar a prestação de serviço do 

Parque. Nesse momento, surgiu a ideia do Observatório de Monitoramento do Uso 

Público no PESET. O projeto de criação do observatório foi então aprovado depois 

de ter sido apresentado em uma reunião da Plenária do Departamento de Turismo à 
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Pró-Reitoria de extensão como projeto de extensão para o ano seguinte, 2010, 

sendo concedido, ainda, uma bolsa de extensão para um dos alunos já atuantes no 

projeto. A partir desse momento, o grupo começou a desenvolver mais pesquisas, 

cadastrando as mesmas não só nesse, mas em outros órgãos de incentivo a 

pesquisa e extensão e a receber incentivo por meio de verbas destinadas a 

aquisição de material para pesquisa e bolsas de estudos para os discentes. O 

Observatório se estabeleceu como um projeto de extensão de caráter permanente e 

que aglutinaria outros projetos de extensão e pesquisa (FRATUCCI; PLATAIS, 

2013). 

Decorrente da aplicação da pesquisa do perfil do visitante em 2010, foi aberto 

aos alunos do curso de Turismo que participaram da pesquisa de campo, a 

possibilidade de participarem da etapa de tabulação e houve o interesse de uma 

grande parte dos pesquisadores, houve um treinamento quanto ao método de 

tabulação e 9 discentes fizeram parte desta etapa (FRATUCCI, 2010). 

Após a conclusão do relatório de 2010, a equipe de coordenadores de campo 

foi modificada pela terceira vez, em função das atividades de conclusão de curso da 

equipe anterior. Felipe Cardoso d’Araujo Martins, Izabel Brito de Souza, José Luiz 

Pereira Malafaia e Renata Costa Pellegrino, vinham acompanhando a pesquisa de 

campo, tabulações e grupo de estudos, desde o início de 2010, e, no primeiro 

semestre de 2011 se tornaram bolsistas de extensão e do PIBIC/CNPq, e 

coordenaram a pesquisa de campo de 2011 e 2012, além de participarem das 

demais atividades do GTTAP junto ao Parque.  

Outro passo foi o Conselho Consultivo do Parque, o qual o GTTAP já 

participava desde setembro de 2009, mas devido aos resultados obtidos na primeira 

pesquisa, que demonstravam coerência e qualidade, o Grupo recebeu o convite 

para se tornar membro efetivo do próprio Conselho como consultor técnico na área 

de uso turístico a partir do ano de 2010 (FRATUCCI, 2011). 

Além da pesquisa do perfil do visitante, em 2011, com o objetivo de atender 

uma demanda do PESET em relação à mensuração do impacto causado pela 

visitação nas trilhas do Parque, o GTTAP iniciou o projeto de metodologias de 

controle dos impactos do uso público das trilhas do PESET e, neste período, 

estabeleceu uma parceria com o Grupo de Estudos Interdisciplinares do Ambiente – 

GEIA-FFP/UERJ, que desenvolvia um estudo complementar à pesquisa e durante 
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um período de um ano participou do grupo de estudos ligado à esse projeto e das 

aferições de campo respectivas à essa pesquisa. 

No período total da realização da Pesquisa do Perfil do Visitante, dentre os 

discentes com atuação permanente, quatro foram contemplados com bolsa de 

extensão (PROEX/UFF), três com bolsas de iniciação científica (CNPQ/PIBIC) e dois 

com bolsas do programa de estágio interno da UFF. O GTTAP-UFF envolveu 19 

discentes em tempo integral e 95 discentes durante os períodos das coletas de 

dados nas pesquisas de campo (FRATUCCI; PLATAIS, 2013).  

 No período, entre 2009 e 2013, os docentes e discentes participantes 

envolvidos no grupo, desenvolveram vários projetos e se engajaram em diversas 

atividades que colaborassem para a gestão do Parque, conforme apresenta, a 

seguir, o próximo subcapítulo. 

 

4.3   ATIVIDADES  DO  GTTAP  NO  PESET 

 

Desde o começo das atividades do GTTAP, pela característica determinante 

do PESET ser um parque urbano, que recebe um grande número de visitantes, não 

só nos fins de semanas como durante toda a semana, a gestão apresentou a 

necessidade de conhecer o perfil desta pessoa que frequenta o parque. Por conta 

dessa demanda, como mencionado no subcapitulo anterior, se deu a pesquisa do 

Perfil do Visitante. A mesma foi realizada durante quatro anos consecutivos e, além 

dos resultados acadêmicos obtidos, aproximou o estudante, do curso de turismo, do 

PESET e todas as possibilidades acadêmicas que aquele “laboratório a céu aberto” 

poderia gerar. Além da Pesquisa, tendo sido sua coleta realizada uma vez ao ano, o 

GTTAP/UFF, já em 2010, ganhou uma cadeira no Conselho Consultivo do Parque 

como membro efetivo e foi convidado a participar como consultor técnico das três 

câmaras técnicas existentes: Câmara de Turismo, Câmara de Zonas de 

Amortecimento e Câmaras das Comunidades de Entorno do PESET. Isso aproximou 

e entusiasmou outros docentes a atuarem no parque com outras frentes de 

pesquisa. 

Durante todo o período de atuação do grupo, os docentes e discentes 

participaram das atividades regulares do Conselho, incluindo audiências públicas, 

eventos culturais, reuniões de trabalho das câmaras técnicas mensais, revelando 

que a relação universidade-sociedade se solidificou dando resultados concretos. As 
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reuniões do Conselho aconteciam bimestralmente e sempre “acalorada” debatiam 

junto a gestão do Parque, as questões pertinentes à ocasião. As reuniões das 

câmaras técnicas, normalmente aconteciam mensalmente, dependendo das 

demandas exigidas pelo Parque, muitas delas aconteceram nas dependências da 

Universidade Federal Fluminense, que gentilmente cedia suas salas para realização.  

 

4.3.1  Pesquisas e projetos realizados 

 

As atividades de pesquisa e extensão do Grupo de Trabalho de Turismo em 

Áreas Protegidas (GTTAP-UFF) se desenvolveram regularmente no PESET entre 

2009 e 2013. Durante esse período de atuação as atividades do grupo resultaram 

em uma diversificada produção acadêmica. No referencial, foram pontuados os 

principais trabalhos desenvolvidos. Neste subcapitulo esta produção será listada e 

analisada: 

 

Realização de coletas de dados sobre o perfil do visitante 

 

O GTTAP-UFF realizou a primeira coleta de dados sobre o perfil do visitante 

durante o mês de julho de 2009 e se repetiu nos anos seguintes, em 2010, 2011 e 

2012 anualmente, no período de outono e em dias alternados. Esta primeira coleta 

serviu como pesquisa piloto e, a partir dela, foi estabelecida a metodologia de 

pesquisa que foi adotada desde então. O processo de definição das variáveis 

estudadas que foram contempladas pela pesquisa foi discutido, em um primeiro 

momento pelos discentes e seu supervisor que através de grupo de estudos, 

discussão de textos e estudos de casos semelhantes, obtiveram embasamento para 

definir as questões que seriam incluídas no formulário. Havendo esta definição, foi 

apresentado ao gestor do PESET e após discussão e ajustes, determinaram o 

instrumento para as entrevistas estruturadas. 

 A primeira versão do formulário estabelecida (ANEXO B), era composto por 

39 perguntas, em sua grande maioria, objetivas, que foram desenvolvidas acerca de 

desvendar o perfil sociocultural e econômico do visitante, motivações da visita, nível 

de conhecimento das características do parque, pontos fortes e problemas que a 

visitação ao PESET poderia oferecer. À princípio, de acordo com o relatório da 
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pesquisa de 2009, as variáveis foram agrupadas nos seguintes blocos de 

informação (FRATUCCI, 2009):   

 

Perfil socioeconômico e características da visita realizada  

As variáveis aferidas foram sexo, idade, grau de escolaridade, estado civil, 

renda pessoal, renda familiar, ocupação principal, principal fonte renda e local de 

residência permanente.  

Além disso, o visitante foi questionado se estava visitando o Parque sozinho, 

com a família ou em grupo; se já havia visitado outras unidades de conservação; 

como ficou sabendo do Parque; como chegou ao local; qual o motivo principal de 

sua visita; por quanto tempo permaneceu no Parque; o que mais gostou na visita; o 

que faltou para deixar melhor aquela visita; se compraria produtos relacionados ao 

Parque e se estava disposto a pagar ingresso.  

Também foram incluídas variáveis sobre a intenção de retornar outras vezes 

ao Parque, de recomendar a visita para outras pessoas e, em caso positivo, como 

pretendia fazer essa recomendação.   

 

Conhecimento do visitante sobre as trilhas 

A administração do PESET, seguindo as orientações da legislação vigente 

(SNUC e legislação estadual), sempre respeitando os objetivos conservacionistas 

previsto no decreto de criação do Parque, definiu como permitidas para visitação 

apenas 7 trilhas: Mourão, Caminho de Darwin, Bananal, Costão, Pata de Vaca, 

Córrego dos Colibris e morro das Andorinhas.  

Para entender o conhecimento e o comportamento do visitante em relação às 

trilhas, foram incluídas questões sobre a frequência das visitas o Parque, o grau de 

conhecimento sobre as sete trilhas liberadas para a visitação e a frequência de 

visitação em cada uma delas.    

 

Conhecimento das características específicas do parque  

Para traçar um cenário inicial sobre o grau de conhecimento do visitante em 

relação às características do PESET, foram incluídas variáveis sobre a vegetação 

predominante do parque e sobre a presença do pesquisador britânico Charles 

Darwin na área que hoje faz parte do PESET.   
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Relação entre os visitantes e o entorno  

Buscando entender o comportamento dos visitantes, foram incluídas as 

variáveis relacionadas aos locais que visitou ou pretendia visitar no entorno do 

PESET e a sua intenção de consumir algum tipo de produto e/ou serviço nesse 

mesmo entorno (alimentos, bebidas, etc.).   

 

Avaliação da infraestrutura do PESET  

Finalizando a pesquisa, foi estruturado um quadro com diferentes itens do 

Parque (acesso; sinalização interna; sinalização externa; segurança nas trilhas; 

limpeza; informações), e solicitado ao visitante uma avaliação para cada um deles, 

seguindo a escala: ótimo, bom, ruim, péssimo ou não sabe avaliar.    

 

Os postos de coleta definidos para a pesquisa piloto, foram três pontos 

específicos do PESET, observados e indicados como pontos de maior ocorrência de 

visitação pela gestão do parque, sendo eles: subsede (Itacoatiara), Mirante de 

Itaipuaçú e Morro das Andorinhas (Itaipu). 

A coleta de dados ocorreu entre os dias 18 e 26 de julho de 2009, de 9h às 

18h, horário de funcionamento do PESET, no período de inverno. 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 do gênero e origem. No total, foram realizadas 231 

entrevistas. O tempo médio de execução das entrevistas foi de oito minutos. 

(FRATUCCI, 2009) 

Como Rosa (2009) menciona em seu trabalho de conclusão de curso, “em 

outubro de 2009, os resultados finais dessa primeira etapa de pesquisa foram 

apresentados, ainda em caráter preliminar no Ciclo de Palestras do Curso de 

Turismo da UFF e, a seguir, foram entregues formalmente à gestão do PESET e ao 

Conselho Consultivo do Parque (ROSA, 2009). 

Segundo o relatório final da pesquisa de 2009, os resultados revelaram que o 

visitante atual do Parque, em sua maioria, era de jovens, com alto grau de 

escolaridade, alto nível de renda, mas que, apesar disso, desconhecem os aspectos 

histórico-naturais do parque. A pesquisa também sinalizou que o Parque tem um alto 

índice de avaliação dos seus visitantes e indicou que 99% dos entrevistados 

pretendiam retornar e indicariam a visita. Revelou também que, o frequentador do 
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PESET não se aproxima das características clássicas do perfil do ecoturista, 

estando mais próximo do perfil dos praticantes de atividades de lazer ligadas ao 

contato com a natureza (caminhadas, escaladas, rapel), e, que majoritariamente são 

moradores das áreas de entorno do Parque (FRATUCCI, 2009). 

Ao final da primeira coleta de dados, os membros do grupo em suas reuniões, 

debateram sobre os resultados obtidos e sobre a eficácia do instrumento de 

pesquisa adotado e após diversas rodadas de discussões, optaram por fazer uma 

reformulação em algumas questões do formulário (ANEXO C). Como afirma Fratucci 

(2010), “essas reformulações foram cuidadosamente avaliadas para que mantivesse 

os parâmetros de operacionalização das variáveis, a fim de evitar problemas com a 

construção da série histórica dos dados sobre os visitantes do PESET”.  

 Posto isto, na nova versão do formulário, para pesquisa de 2010, foi incluída a 

pergunta “Visita acompanhada por guia?” (tabela 1), a fim de avaliar o parque 

quanto à um atrativo turístico, se geraria empregos indiretos, se atraía um público 

que buscava essa visita por meio de estabelecidos ou credenciados do trade 

turístico da região ou se a visitação funcionava com um caráter mais informal, visto 

que, de acordo com a minuta de regulamentação do uso público dos Parque 

Estaduais do Estado do Rio de Janeiro, o acompanhamento, Art. 11, “a contratação 

de serviços de condução e guiagem nos parques estaduais, seja de pessoa física ou 

jurídica, será facultada ao visitante, exceto quando se tratar da visitação em áreas 

excepcionalmente frágeis ou vulneráveis apontadas pelo INEA”. 

As pesquisas passaram a ser realizadas regularmente e a partir de então, 

constituindo um banco de dados que deu início a série histórica de informações, que 

é apresentada a seguir. A mesma colabora com a gestão diária do Parque e 

também, servindo de fonte de informações para trabalhos acadêmicos e para o 

Plano de Manejo do PESET. 
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Tabela 1 – Pergunta incluída na versão 2010 do formulário: Visitante 
acompanhado por guia no PESET 

Fonte: Arquivo GTTAP 

 

A segunda coleta de dados foi realizada durante o mês de maio de 2010, 

entre os dias 14 e 23, nos mesmos três pontos de pesquisa e horários da primeira 

coleta, conforme citados anteriormente. Como ainda não havia um método de 

controle do número de visitantes, optou-se também por manter-se uma amostragem 

não probabilística de conveniência. Foram selecionados e treinados para a pesquisa 

29 alunos do curso de Turismo da UFF, incluindo os cinco coordenadores que 

também realizaram entrevistas com os visitantes. A equipe foi dividida em dois 

turnos de trabalho: manhã (das 9h às 14h) e tarde (das 13h às 18h), sempre 

contando com pelo menos dois pesquisadores em cada ponto de pesquisa. 

(FRATUCCI, 2010). 

Inicialmente, foi planejado que acontecessem duas coletas no ano de 2011, 

uma no mês de fevereiro, a fim de ser avaliada a variação de informações no 

período de verão e outra em maio, mesmo período de 2010. Entretanto, houveram 

dificuldades no que tange a logística da coleta. Os coordenadores de campo se 

mobilizaram para conseguir voluntários mesmo com o empecilho de estarem no 

período de férias na universidade, mas por ocasião das enchentes que ocorreram na 

região serrana o apoio logístico da gestão do Parque foi cancelado e também o 

transporte concedido pela UFF. Dessa forma a coleta foi inviabilizada e replanejada 

para acontecer em julho ou outubro. 

A coleta de maio aconteceu durante nove dias alternados (6, 10, 14, 15, 19, 

22, 25, 28 e 30), definidos de modo a contemplar dois sábados, dois domingos e 

cinco dias uteis, assim como nas outras, foi coberto o horário de funcionamento do 

PESET na subsede, de 9 às 18 horas. Em virtude das chuvas as coletas ocorreram 

apenas nos dias 6, 19, 22, 25 e 30. A pesquisa teve em sua amostragem um total de 

 
VISITANTE 

ACOMPANHAD
O POR GUIA NO 

PESET 

 2009 2010 2011 2012 

Valor  
Absoluto 

Valor   
Relativo 

Valor  
Absoluto 

Valor   
Relativo 

Valor  
Absoluto 

Valor   
Relativo 

Valor  
Absoluto 

Valor   
Relativo 

Não   306 87,43 134 86,45 256 87,37 

Sim   41 11,71 19 12,26 37 12,63 

Não respondeu   3 0,86 2 1,29 0 0,00 

TOTAL     350 100,00 155 100,00 293 100,00 
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155 entrevistas e foram realizadas na sub sede de Itacoatiara, no Mirante de 

Itaipuaçú (desta vez orientados a se posicionar mais próximos à entrada da Trilha do 

Mourão), no Morro das Andorinhas e, por sugestão da gestão do Parque, houve a 

inclusão de um novo ponto de coleta: o Caminho Darwin (FRATUCCI, 2011). A 

época estava sendo desenvolvido pelo PESET, junto à câmara técnica de Turismo, 

um plano de ações para o uso público da região do caminho Darwin e, se julgou 

pertinente conhecer o perfil do visitante daquela área. 

Foram selecionados e treinados para a pesquisa 35 alunos do curso de 

Turismo da UFF, incluindo os quatro coordenadores que também realizaram 

entrevistas com os visitantes. E a metodologia utilizada foi a mesma da coleta do 

ano anterior. (FRATUCCI, 2011). Os resultados obtidos com essa coleta, mesmo 

com uma amostra reduzida, foram satisfatórios e necessários para a construção da 

série histórica que consta da próxima subseção deste capítulo. O objetivo de realizar 

outra coleta no ano de 2011 não foi atingido por novos problemas de logística em 

relação ao transporte concedido pela UFF.  

No ano de 2012, o Grupo, por meio do Observatório recebeu um incentivo 

financeiro cedido pela FAPERJ. O grupo foi contemplado com cinco tablets (um para 

cada ponto de pesquisa) e um laptop, com o objetivo de informatizar a pesquisa e 

assim obter resultados mais precisos e conseguir-se mais rapidez na tabulação dos 

resultados, sendo eles gerados automaticamente pelo servidor da pesquisa. O 

instrumento de entrevista foi modificado de formulário de papel para um digitalizado, 

utilizando um servidor de pesquisa, o Droid Survey. Desta forma este servidor nos 

fornece os dados obtidos já tabulados oportunizando assim atingir um melhor 

desempenho no que tange a análise dos resultados, trabalha-los mais 

profundamente e, com isso, a agilizar e aprofundar a apresentação do relatório final 

para a gestão do PESET (FRATUCCI, 2012). 

A quarta coleta de dados foi realizada durante o mês de maio, durante nove 

dias alternados (dias 11, 14, 17, 19, 20, 22, 23, 26 e 27), definidos de modo a 

contemplar dois sábados, dois domingos e cinco dias úteis. Nesta coleta apenas um 

dia de coleta foi suspenso por motivo de chuva, o dia 17, que não foi reposto por já 

ter atingido um número de amostras julgado suficiente, resultando em um total de 

292 entrevistas, realizadas na Subsede de Itacoatiara, no Mirante de Itaipuaçú/Trilha 

do Mourão, no Morro das Andorinhas, no Caminho Darwin e nesta coleta 

adicionamos mais um ponto nos finais de semana, o córrego dos colibris, que pelo 
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baixo índice de visitação (informado pelo Parque) revezamos com o caminho 

Darwin, sendo um dia do fim de semana para cada ponto (FRATUCCI, 2012). 

Foram selecionados e treinados para a pesquisa 19 alunos do curso de 

Turismo da UFF, incluindo os 7 coordenadores de campo que também realizaram 

entrevistas com os visitantes.  

Com os resultados de 2012, pôde se dar início ao estudo de uma série 

histórica dos resultados da pesquisa, por comparação aos anos anteriores – 2009, 

2010 e 2011. E, posto isto, um aprofundamento do perfil do visitante do PESET. 

 

A série histórica de dados 

Os resultados das coletas de dados realizadas entre os anos de 2009 e 2012 

compõem a série de dados sobre o perfil do visitante do PESET elaborada para 

contribuir para o processo de tomada de decisões da gestão do PESET, no que se 

refere ao manejo do uso público do Parque. Esta contribuição já foi efetivada no 

processo de elaboração do Plano de Manejo do PESET, uma vez que foram 

incorporados pela equipe da empresa contratada como informações fundamentais 

para a construção do plano de manejo, mais especificamente na parte de uso 

público. (MARTINS, 2013) 

As análises também mostram algumas diferenças no perfil do visitante, nos 

diferentes períodos do ano, uma vez que a primeira pesquisa foi efetuada em julho, 

em período de férias escolares e as demais pesquisas foram realizadas no mês de 

maio, considerado período de baixa estação para aquela região do estado do Rio de 

Janeiro. Observando a tabela 2, pode-se inferir que, no período das férias escolares, 

o Parque recebe um número maior de visitantes oriundos de outros municípios e 

estados. 

Ao começar analisando o local de residência dos visitantes do PESET, 

durante os quatro anos, percebem-se poucas alterações. Como mencionado acima, 

em 2009, quando a pesquisa fora realizada em julho, o número de turistas de outros 

estados e países estrangeiros foi relativamente maior, em comparação aos outros 

anos, demonstrando que os visitantes podem variar muito no PESET, dependendo 

da temporada do ano. Nos períodos de férias escolares há um aumento no número 

de visitantes de outras cidades e regiões do país na região metropolitana do Rio de 

Janeiro, o que implica no aumento do número relativo desses visitantes no Parque, 

como indicado na tabela 2, enquanto nos meses de baixa estação, predominam os 
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visitantes residentes nas suas áreas vizinhas, principalmente dos municípios de 

Niterói, São Gonçalo e Maricá. 

 

Tabela 2 – Local de residência dos visitantes do PESET

 

Fonte: Arquivo GTTAP 

 

Em todos os anos, o município que abriga a maior parte do território do 

Parque, Niterói, foi a origem da maioria dos visitantes, sempre com mais de 40% do 

total de entrevistados. Se somarmos esse dado aos moradores dos municípios que 

fazem limite com o parque (Maricá e São Gonçalo) verifica-se que do total de 

visitantes do Parque atinge cerca de 70% moradores do entorno.  

Observa-se atualmente, um considerável aumento na procura de práticas de 

lazer em ambientes naturais, responsável pela crescente preocupação da sociedade 

e do poder público para estabelecer regras para o manejo do uso público nas 

unidades de conservação. O planejamento e o monitoramento do manejo do uso 

público de tais áreas fazem-se necessário por conta desse aumento da visitação. 

Quanto ao hábito do visitante, de frequentar outras áreas protegidas (Tabela 

3), a análise dos dados da pesquisa indica em todos os anos, que a maior parte dos 

entrevistados tem o hábito de frequentar outras áreas protegidas, além do PESET. 

Tal constatação confirma a tendência atual de um aumento na procura por áreas 

naturais, principalmente dentre os moradores de grandes áreas urbanas. 

  

Valor 

Absoluto

Valor  

Relativo

Valor 

Absoluto

Valor  

Relativo

Valor 

Absoluto

Valor  

Relativo

Valor 

Absoluto

Valor  

Relativo

Niteroi 102 44,16 189 54,00 101 65,16 168 57,34

São Gonçalo 39 16,88 65 18,57 15 9,68 29 9,90

Rio de Janeiro 22 9,52 43 12,29 14 9,03 41 13,99

Maricá 14 6,06 28 8,00 15 9,68 25 8,53

Outras cidades estado do Rio 9 3,90 13 3,71 6 3,87 12 4,10

Outros Estados 36 15,58 8 2,29 3 1,94 16 5,46

Turista Estrangeiros 9 3,90 4 1,14 1 0,65 2 0,68

TOTAL 231 100,00 350 100,00 155 100,00 293 100,00

2011

ORIGEM DOS VISITANTES

2009 2010 2012
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Tabela 3 – Hábito de Frequentar Outras Áreas Protegidas 

Fonte: Arquivo GTTAP 

 

Ainda segundo a série histórica, observa-se que poucas vezes as visitações são 

guiadas por um profissional qualificado para tal tarefa (Tabela 4) e essa característica 

está diretamente ligada a informação da tabela 2, pois, como o público é 

fundamentalmente pessoas do entorno do Parque que o utilizam como uma área de 

lazer, estes dispensam o uso do guia por possuírem conhecimento da área. 

 

Tabela 4  – Visita acompanhada por um guia no PESET 

Fonte: Arquivo GTTAP 

 

Além disso, quanto á avaliação da infraestrutura do parque, mesmo não o 

público ao longo destes quatro anos, manteve de maneira geral, todos os itens com 

boa avaliação, os entrevistados eram questionados quanto a sinalizações externa 

(tabela 5) e interna (tabela 6) ou mesmo ainda sobre o acesso ao PESET (tabela 7), 

entre outros.  

  

Valor 

Absoluto

Valor  

Relativo

Valor 

Absoluto

Valor  

Relativo

Valor 

Absoluto

Valor  

Relativo

Valor 

Absoluto

Valor  

Relativo

Sim 185 80,09 207 59,14 94 60,65 172 58,70
Não 46 19,91 143 40,86 61 39,35 121 41,30

TOTAL 231 100,00 350 100,00 155 100,00 293 100,00

2011
HÁBITO DE FREQUENTAR OUTRAS ÁREAS 

PROTEGIDAS

2009 2010 2012

VISITANTE 
ACOMPANHADO POR GUIA 

NO PESET 

2010 2011 2012 

Valor  
Absoluto 

Valor   
Relativo 

Valor  
Absoluto 

Valor   
Relativo 

Valor  
Absoluto 

Valor   
Relativo 

Não 306 87,43 134 86,45 256 87,37 

Sim 41 11,71 19 12,26 37 12,63 

Não respondeu 3 0,86 2 1,29 0 0,00 

TOTAL 350 100,00 155 100,00 293 100,00 
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Figura 5 – Tabela sobre a Avaliação da Infraestrutura quanto à Sinalização 
Externa 

SINALIZAÇÃO 

EXTERNA 

2009 2010 2011 2012 

Valor  

Absoluto 

Valor   

Relativo 

Valor  

Absoluto 

Valor   

Relativo 

Valor  

Absoluto 

Valor   

Relativo 

Valor  

Absoluto 

Valor 

Relativo 

Ótimo 25 10,82 30,00 8,57 14 9,03 92 31,40 

Bom 93 40,26 147,00 42,00 56 36,13 28 9,56 

Ruim 69 29,87 125,00 35,71 54 34,84 41 13,99 

Péssimo 20 8,66 27,00 7,71 18 11,61 108 36,86 

Não sabe avaliar 22 9,52 18,00 5,14 13 8,39 24 8,19 

Não respondeu 2 0,87 3,00 0,86 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 231 100,00 350 100,00 155 100,00 293 100,00 

Fonte: Arquivo GTTAP 

 

Figura 6 – Tabela sobre a Avaliação da Infraestrutura quanto à Sinalização 
Externa 

 
 

  

 
 2009             2010          2011             2012 

 
SINALIZAÇÃO 
INTERNA 

Valor  
Absoluto 

Valor   
Relativo 

Valor  
Absoluto 

Valor   
Relativo 

Valor  
Absoluto 

Valor   
Relativo 

Valor  
Absoluto 

Valor 
Relativo 

Ótimo 37 16,02 38 10,86 17 10,97 137 46,76 

Bom 115 49,78 159 45,43 54 34,84 38 12,97 

Ruim 46 19,91 89 25,43 52 33,55 19 6,48 

Péssimo 14 6,06 25 7,14 15 9,68 86 29,35 

Não sabe avaliar 18 7,79 34 9,71 17 10,97 13 4,44 

Não respondeu 1 0,43 5 1,43 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 231 100,00 350 100,00 155 100,00 293 100,00 

Fonte: Arquivo GTTAP 

 

Figura 7 – Tabela sobre a Avaliação da Infraestrutura quanto ao acesso ao 
Parque 

 2009 2010 2011 2012 

 

ACESSO AO 
PESET 

Valor  
Absolut

o 

Valor   
Relativ

o 

Valor  
Absolut

o 

Valor   
Relativ

o 

Valor  
Absolut

o 

Valor   
Relativ

o 

Valor  
Absolut

o 

Valor   
Relativ

o 

Ótimo 95 41,13 101 28,86 48 30,97 110 37,54 

Bom 114 49,35 176 50,29 78 50,32 136 46,42 

Ruim 16 6,93 52 14,86 23 14,84 3 1,02 

Péssimo 4 1,73 16 4,57 5 3,23 38 12,97 

Não sabe avaliar 1 0,43 3 0,86 1 0,65 6 2,05 

Não respondeu 1 0,43 2 0,57 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 231 100,00 350 100,00 155 100,00 293 100,00 

Fonte: Arquivo GTTAP 
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Desde a primeira realização da coleta de dados da PESQUISA DO PERFIL 

DO VISITANTE DO PESET, o GTTAP recebeu apoio institucional da então 

Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Turismo. O transporte dos 

alunos levando-os da UFF à subsede Itacoatiara nos percursos de ida e volta e nas 

trocas de turno foram disponibilizadas pela Pró-Reitoria de Extensão da 

Universidade Federal Fluminense e o apoio da gestão do PESET, que cuidou da 

logística da pesquisa, levando os pesquisadores da subsede para os pontos 

específicos de coleta, garantiu a alimentação dos estudantes e a segurança, quando 

necessária em alguns pontos mais remotos, durante todos os anos em que a 

pesquisa se realizou. 

 

O Observatório de Monitoramento dos Impactos do uso Público no Parque 
Estadual da Serra da Tiririca 

 

A partir de outras solicitações e demandas surgidas, optou-se pela criação do 

Observatório de Monitoramento dos Impactos do uso Público no Parque Estadual da 

Serra da Tiririca em 2010, que passou a abranger as diversas atividades do GTTAP-

UFF junto ao PESET. O projeto do Observatório foi apresentado em reunião da 

Plenária do Departamento de Turismo e, após aprovação, foi apresentado à Pró-

Reitoria de Extensão como projeto de extensão para o exercício de 2010, com a 

concessão de uma bolsa de extensão para um dos alunos inseridos no projeto. A 

proposta foi aprovada e o Observatório consolidou-se como um programa de 

extensão de caráter permanente congregador de diversos projetos de extensão e 

pesquisa. (FRATUCCI, 2011). 

Entre os anos de 2010 e 2012, as atividades do GTTAP-UFF, por meio do 

Observatório de Monitoramento dos Impactos do Uso Público do PESET passaram a 

fazer parte da Pró-Reitoria de Extensão da UFF, como projeto de extensão. E 

algumas pesquisas específicas do grupo, foram registradas como projeto de 

iniciação científica, gerando três bolsas PIBIC/UFF, ao longo desses anos. E em 

2011, o GTTAP-UFF passou a ser cadastrado também, como Campo de Estágio 

Interno na Divisão de Estágios da Pró-Reitoria de Graduação, ampliando a 

possibilidade de bolsas para seus participantes. (FRATUCCI, 2012). 

Como atividade regular do observatório, a fim de dar base à produção e 

manutenção dos diversos projetos desenvolvidos. Por decisão dos próprios alunos 
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participantes, foi instituído um grupo de leitura e estudo sobre temas correlacionados 

às atividades do grupo, com reuniões quinzenais, como forma de aprofundar 

determinadas questões teóricas e conceituais que a prática da pesquisa e da 

extensão está revelando e instigando.  

 

Desenvolvimento do projeto de iniciação científica “Definição de metodologia 
para gestão do ordenamento do uso público no PESET” 
 

No inicio de 2010, o grupo reuniu-se para elaborar o seu planejamento 

estratégico e, dado ao seu novo papel no âmbito do Conselho Consultivo do PESET, 

foi definido o desenvolvimento de um projeto de pesquisa vinculado ao Programa de 

Iniciação Científica – PIBIC, com o objetivo de desenvolver uma metodologia de 

ordenamento do uso público, específica para PESET. Um dos fatos que estimulou 

essa decisão foi a publicação do edital de licitação para o processo para escolha de 

empresa para construção do plano de manejo do Parque (MARTINS, 2014). Em 

meio a trocas acadêmicas, viu-se afinidade nas linhas de pesquisa entre esse 

projeto e um projeto que o Grupo de estudos interdisciplinares do Ambiente GEIA da 

UERJ/ FFP estava desenvolvendo e foi estabelecida uma parceria de contribuição, 

conforme citado anteriormente.  

Segundo Fratucci e Platais (2013), a pesquisa proposta por esse projeto de 

iniciação científica teve como objetivos específicos: 

 
 
a) Inventariar as áreas de uso público do PESET, em especial as 
trilhas abertas à visitação, buscando compor um banco de dados 
sobre suas características fisiográficas, ambientais, paisagísticas e 
turísticas; b) Identificar e priorizar as atividades de lazer e recreação 
compatíveis com os objetivos de preservação do PESET; c) Analisar 
as diversas metodologias de uso público de unidades de 
conservação disponíveis, em especial: estudo de Capacidade de 
Carga de Miguel Cifuentes, Visitor Impact Management (VIM), Limits 
of Acceptable Change (LAC), Visitor Experience and Resources 
Protection (VERP), Visitor Activity Management Process (VAMP), 
Tourism Optimization Model (TOMM) e Recreation Opportunity 
Spectrum (ROS); d) Elaborar uma metodologia específica para o 
ordenamento do uso público do PESET; e f) Oferecer subsídios para 
a gestão do uso público do PESET, em especial na elaboração do 
plano de manejo do parque, em fase de licitação (p 438). 
 
 

Hendee & Dawson (2002) apud Takashi (2005), definem capacidade de carga 

como o nível máximo de uso que uma área pode suportar, considerando-se os 
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fatores do ambiente. Ou seja, definir a capacidade de um lugar, no nosso caso, o 

PESET, determina quantas pessoas poderão usar a área, de uma vez ou por um 

determinando tempo, sem causar danos. Esse estudo é necessário dentro de uma 

UC, porque cada ecossistema suporta uma determinada quantidade de impacto e, 

ultrapassado esse limite, ocorre sua degradação. 

 

Participação em Ações Importantes do Conselho Consultivo e Câmara Técnica 
de Uso Público/ Turismo 
  

O GTTAP começou as atividades junto ao Conselho Consultivo do PESET em 

2010, conforme visto no capítulo anterior e, a partir de então, participou de ações e 

processos decisórios importantes quanto a manutenção, conservação e 

desenvolvimento do parque. Destaca-se a participação nas ações envolvendo os 

estudos para a ampliação dos limites do PESET, com a proposta de incorporação 

das ilhas Pai, Mãe e Filha e da Reserva Biológica Darci Ribeiro ao Parque, as 

apresentações, em plenária, dos relatórios finais da Pesquisa do Perfil do Visitante e 

as reuniões das avaliações dos impactos da implantação do duto do Complexo 

Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro (COMPERJ) dentro da sua zona de 

amortecimento (Itaipuaçu). 

 Concomitante com o trabalho no Conselho, o GTTAP também passou a ser 

parte integrante à câmara técnica de Uso Público/ Turismo do PESET, em 2010. No 

período de atuação do grupo, junto a câmara desenvolveu alguns projetos de ação 

conjunta com a gestão, além da organização dos eventos periódicos em que o 

Parque estava envolvido e/ ou pertencentes a agenda do parque, como a semana 

de meio ambiente, mutirões de replantio ou de limpeza de áreas e o aniversário do 

PESET. Dentre os projetos, pode-se destacar a elaboração de um material 

informativo bilíngue, como um guia para visitação de bolso e também, o 

desenvolvimento de um inventário de possíveis instituições parceiras do trade 

turístico da região e vale destacar também que partiu desta câmara os Estudos para 

a criação de um projeto de uso turístico para o Caminho Darwin, ainda em 

desenvolvimento, mas que já está previsto em cronograma do plano de manejo 

(2013, p 87). 
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Apresentação de Trabalhos de Conclusão de Curso e Artigos Em Eventos 

 

Fundamentalmente, o GTTAP foi um grupo formado por alunos, que se 

envolveram com o trabalho desenvolvido nas pesquisas deste, durante boa parte 

dos períodos do curso de Turismo. Dessa forma, a produção dos trabalhos de 

conclusão de curso destes discentes, abordaram as linhas de pesquisas e 

resultados obtidos do grupo, além de outros temas, envolvendo o PESET, quase 

que por um processo natural. As diferentes temáticas abordadas, envolvendo o 

mesmo objeto de estudo, destaca a multidisciplinaridade do Turismo e do PESET. 

Ao todo, cinco trabalhos de conclusão de curso foram apresentados e aprovados 

para o curso de Turismo da Universidade Federal Fluminense, sendo o sexto o 

presente trabalho. Além destes, houve a produção de cinco artigos científicos 

apresentados em eventos, sendo um em escala internacional e ademais, quatro 

resumos e posters abordando a pesquisa, que foram apresentados no Congresso 

Brasileiro de Ecoturismo de 2011 e publicados em seus anais.   

O primeiro trabalho foi o trabalho de conclusão de curso (TCC) de um dos 

discentes fundadores do GTTAP, Leandro Almeida de Barros Rosa, cujo tema foi 

“Parque Estadual da Serra da Tiririca: a comunicação como instrumento de 

preservação e sustentabilidade” em 2009. Após ele, no ano seguinte, o trabalho do 

aluno Breno Platais abordou o “O Uso Público Do Parque Da Serra Da Tiririca - Rj: O 

Perfil Do Visitante E Um Desafio De Gestão“ fechando o primeiro ciclo de alunos; 

mesmo após formado, Breno redigiu um artigo cientifico em parceria com o 

Professor Aguinaldo Fratucci, em 2013, relatando a atuação do GTTAP nos 

processos de gestão do PESET, no Congresso Latino americano de Investigação 

Científica, ocorrido em Montevidéu.  

Da segunda geração de alunos participantes do grupo, Frederico de Castro 

Nóbrega, em 2011, apresentou seu TCC discutindo a “Educação Ambiental no 

Parque Estadual da Serra da Tiririca”; e ainda, da última geração de bolsistas do 

grupo, Izabel Brito de Souza, desenvolveu seu TCC sobre “Práticas, Perspectivas e 

Expectativas Relacionadas Com O Turismo Nas Comunidades Tradicionais Do 

Parque Estadual Da Serra Da Tiririca em 2014. O último apresentado e aprovado foi 

o trabalho de Felipe Cardoso D’Araujo Martins, intitulado “Alternativas para a gestão 

do uso público no Parque Estadual da Serra da Tiririca”, o mesmo apresentou 
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também um artigo sobre o trabalho do grupo no no V Encontro de Hospitalidade e 

Turismo da UFF (ENHTUR) de 2013. 

 

4.3.2  Atuação do GTTAP no Plano de Manejo 

 

O PESET, como citado no capítulo anterior, foi um parque criado a partir da 

pressão dos movimentos ambientalistas da região, sendo o único no estado do Rio 

de Janeiro criado a partir da vontade popular, em 1991 (Fratucci, 2011). Entretanto, 

o zoneamento que, segundo o SNUC (BRASIL, 2000) é a “definição de setores ou 

zonas em uma unidade de conservação com objetivos de manejo e normas 

específicos, com o intuito de proporcionar os meios e as condições para que todos 

os objetivos da unidade possam ser alcançados de forma harmônica e eficaz”, foi 

determinado em 2007. Apenas em 2010 seu plano de manejo começou a ser 

desenvolvido. Segundo Gallo e Olivato (2005),  

 
 
o SNUC determina que todas as Unidades de Conservação devem 
elaborar o seu Plano de Manejo, estabelecendo as diretrizes, 
estratégias, normas, ações e atividades necessárias à gestão da 
Unidade, bem como os bens, equipamentos e materiais necessários 
à sua implementação. (p. 14) 
 
 

 Por meio de um processo de licitação a empresa Nova Terra, foi a 

responsável pela elaboração do plano de manejo do PESET. O trabalho foi realizado 

em junção com a gestão do Parque e o Conselho Consultivo através das câmaras 

técnicas através de plenárias, reuniões e oficinas. A empresa utilizou 

sistematicamente as informações resultantes das pesquisas do Observatório de 

Monitoramento dos Impactos do Uso Público no PESET, obtidas nas pesquisas do 

perfil do visitante, além de ter contato com a participação direta dos docentes e 

discentes bolsistas nas oficinas de planejamento participativo realizadas no segundo 

semestre de 2011.  

 

4.4   AVALIAÇÃO  DA  ATUAÇÃO  DO  GTTAP 

 

Tendo em vista os resultados do trabalho do GTTAP junto à gestão do 

PESET, que foram apresentados nos subcapítulos acima, a fim de obter-se uma 
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análise não apenas unilateral, com a observação direta através da atuação como 

pesquisadora no grupo, foi feita uma entrevista com o ex-chefe do Parque e atual 

gerente das unidades de conservação do estado do Rio de Janeiro, Fernando 

Matias de Melo, responsável pela gestão do PESET no período de 2010 a 2015, 

período concomitante ao tempo de atuação do grupo. Na época em que foi aplicada 

a pesquisa piloto, o mesmo era responsável pela coordenação de uso público e no 

ano seguinte, assumiu a gestão da UC.  

Ele aponta que, mesmo havendo uma coordenação de uso público, o Parque 

não possuía recursos, nem respaldo para desenvolver projetos na área, pois 

reconhece que era necessário um conhecimento que apenas um profissional da 

área de turismo possuía e, após a entrega do primeiro relatório da pesquisa do perfil 

do visitante, realizada pelo GTTAP, tornou-se possível a tomada de decisão a 

respeito do planejamento das visitações. O mesmo destaca variáveis que foram 

determinantes para a realização do desenvolvimento de medidas de manejo do uso 

público do PESET, como a informação do tempo médio de permanência do visitante 

no parque (tabela 8).  

 

Tabela 8 – Tempo de permanência do visitante no Parque 

TEMPO DE 
PERMANÊNCIA  

NO PARQUE 

2009 2010 2011 2012 

Valor  
Absoluto 

Valor   
Relativo 

Valor  
Absoluto 

Valor   
Relativo 

Valor  
Absoluto 

Valor   
Relativo 

Valor  
Absoluto 

Valor   
Relativo 

Até 30 minutos 62 26,84 112 32,00 51 32,90 65 22,18 
Entre 31 e 60 
minutos 

48 20,78 70 20,00 
28 18,06 67 

22,87 

Entre 61 e 120 
minutos 

68 29,44 82 23,43 
47 30,32 113 

38,57 

Entre 121 e 180 
minutos 

22 9,52 44 12,57 
16 10,32 29 

9,90 

Entre 181 e 300 
minutos 

20 8,66 26 7,43 
10 6,45 9 

3,07 

Entre 301 e 720 
minutos 

4 1,73 7 2,00 
1 0,65 10 

3,41 

Não respondeu 7 3,03 9 2,57 2 1,29 0 0,00 

TOTAL 231 100,00 350 100,00 155 100,00 293 100,00 

Fonte: Arquivo GTTAP 

 

A gestão desconhecia a informação de que ela média de permanência do 

visitante no parque girava, no máximo entorno de duas horas, na maior parte das 

vezes e, tendo esse conhecimento, houve uma estratégia de divulgação e incentivo 

à visitação de outros atrativos ligados ao parque ou não, buscando assim, aumentar 
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o tempo de permanência do visitante, fomentar a economia local e a melhorar da 

qualidade da visita. 

Além desta variável, o entrevistado destacou o conhecimento do nível de 

escolaridade, faixa etária e local de origem e principalmente a avaliação da 

infraestrutura (Tabelas 5 e 6) por meio da atribuição de notas, formaram a base para 

o desenvolvimento destas primeiras medidas e planejamentos, quanto ao uso 

público, fortalecendo o serviço de apoio ao visitante de uma forma mais direcionada.  

Levantada a questão quanto a relevância da gestão participativa para o 

desenvolvimento do Uso Público no PESET, o gestor define que esse modelo de 

gestão foi crucial para o desenvolvimento do uso público do PESET. Como 

configurado nos subcapítulos anteriores, a câmara técnica de turismo, que 

funcionam como um grupo avançado do Conselho Consultivo, é formada pelos 

principais atores do trade turístico da região, além dos montanhistas e dela partiram 

importantes projetos. Como exemplo, além das ações já destacadas anteriormente, 

o projeto de sinalização com placas de sinalização oficial no modelo internacional de 

identificação de atrativo turístico indicando o PESET nas vias externas do parque, a 

criação de um termo de responsabilidade de risco para visitantes montanhista ou 

visitante que insistisse entrar no parque em dias de chuva; entre outras demandas.  

 Além disso, ele destaca a elaboração do estudo realizado por uma agência de 

receptivo parceira e atuante na câmara técnica e um estudante voluntário da UFF 

através do GTTAP, com o objetivo de catalogar o trade turístico do entorno e 

convidando as empresas do entorno a se tornar parceiros do PESET, buscando o 

diálogo na forma de alinhá-los com as prerrogativas de conservação da zona de 

amortecimento e oportunizando a inclusão do parque como um produto turístico da 

região. Como outra ação de grande relevância, ele indica a preparação da câmara 

técnica para a elaboração do plano de manejo, se antecipando a consultoria e 

elaborando suas propostas para o desenvolvimento do uso público. E os estudos 

para o lançamento do polo turístico Charles Darwin como mais um atrativo do 

PESET que resultou em um tombamento de patrimônio imaterial e do bairro 

Engenho do mato como área de potencial interesse turístico. 

Por fim, ele avalia a parceria GTTAP- UFF/ PESET sendo marco fundamental 

na gestão do uso público do parque e um exemplo de parceria no âmbito da gestão 

de áreas protegidas. Ele a analisa como benéfica para ambas as partes, porque de 

um lado o parque conseguiu obter um estudo muito relevante sobre a visitação que 
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recebia e que não seria possível ser realizado por conta própria pela insuficiência 

técnica e de pessoal, pois reconhece que o trabalho exige uma expertise que 

somente um curso de Turismo pode proporcionar e, no quadro de funcionários do 

INEA da época, não abrangia turismólogos. 

O entrevistado ressalta que o GTTAP supriu uma lacuna que existia na 

instituição, no que se refere à gestão da visitação e do turismo nos parques por eles 

administrados, partindo do PESET. Por outro lado, ele avalia que, “em seu 

entendimento, foi benéfico para a UFF, que pode utilizar o parque como objeto 

empírico de estudo e um laboratório a céu aberto”. Oportunizando assim, pôr em 

prática o que foi estudado, proporcionando essa experiência de pesquisa para seus 

alunos e contando com o apoio do parque na parte da logística in loco da pesquisa.  

Sendo assim, ele completa que o GTTAP cumpriu um papel importante junto 

a gestão do uso público do PESET. Ressalta que a parceria alavancou as ações de 

manejo da visitação do parque e impulsionou a criação de um projeto macro, 

motivado pelo exemplo do projeto desenvolvido pelo grupo, que abrange todos os 

outros parques administrados pelo INEA. E ainda, afirma acreditar que, se não fosse 

a realização da pesquisa do Perfil do visitante do PESET, realizada pelo GTTAP, 

muitas questões relevantes hoje já desenvolvidas, ainda estariam embrionárias. 

 Após ser apresentada a formação do grupo, todo o trabalho desenvolvido no 

âmbito das pesquisas e da extensão com o GTTAP atuando diretamente como 

membro efetivo do conselho do Parque, sendo analise proposta neste capitulo, a 

entrevista apresentada ratifica o pressuposto de que o trabalho do grupo de 

pesquisa foi extremamente satisfatório para ambos os lados da parceria estudada. 

No âmbito da Universidade Federal Fluminense, a experiência de planejamento e 

gestão do uso público de áreas protegidas, proporcionada aos alunos envolvidos na 

pesquisa, pode ser considerada uma inovação no campo da pesquisa e extensão. 

Como afirmou o entrevistado, o PESET funcionou como perfeito laboratório à céu 

aberto para a Universidade e, para a gestão do parque, os resultados obtidos com a 

pesquisa do perfil do Visitante, foram muito superiores ao que se esperava obter 

quando, em 2009 a gestão do PESET procurou parceria com o então Departamento 

de Turismo, para obter ferramentas de gestão.  

Sendo assim, o trabalho do grupo de pesquisa é considerado extremamente 

satisfatório para os ambos os lados da parceria estudada. Concordando com o que 

afirmou o entrevistado, quando questionado sobre a importância da parceria 
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estudada e a atuação do GTTAP no âmbito do PESET, no que tange a gestão do 

Uso Público do parque, pode ser definida como um elemento impulsionador e 

fundamental no que diz respeito ás ferramentas de uso público, existentes hoje em 

dia, nos Parques Estaduais do Rio de Janeiro. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

No trabalho aqui apresentado se procurou elucidar de que forma a relação 

PESET – UFF aconteceu no espaço-tempo 2009 a 2013, contextualizar os dois 

objetos da parceria analisada e inventariar a produção acadêmica do Grupo de 

pesquisa, além das atuações mais importantes junto a gestão do Uso Público do 

PESET. 

 Para atingir um maior entendimento quanto ao contexto da pesquisa e 

extensão desenvolvidas pelo GTTAP, fez-se uma linha do tempo, através das 

pesquisas bibliográficas e documentais, sobre como elas se desenvolveram no 

âmbito das universidades brasileiras, em um primeiro momento e viu-se que a 

extensão acadêmica pressupõe uma ação junto à comunidade, oportunizando 

serviço às zonas de entorno à instituição, e experiência para os universitários, 

colocando em prática o conhecimento adquirido com o ensino e a pesquisa 

desenvolvidos pelas universidades. Tendo isso em vista, pode se afirmar, após a 

análise apresentada neste trabalho, que as pesquisas de extensão realizadas pelo 

grupo condizem com os conceitos de pesquisa e extensão. 

 Além disso, ainda neste primeiro momento, buscou-se um aprofundamento 

nos conceitos de gestão participativa, por meio de leitura de artigos relacionados e a 

interpretação das leis que regem essas áreas, e com isso, o entendimento de como 

este modelo de gestão foi escolhido para ser o modelo obrigatório a ser seguido 

pelas UCs de proteção integral (SNUC, 2000), através da implementação dos 

conselhos consultivos em consonância com a gestão dessas áreas protegidas. Com 

isso, fez-se uma análise de como esse processo ocorreu no âmbito do PESET. 

Posto isto, descobriu-se que este modelo de gestão é plenamente efetivo no objeto 

estudado, visto que desde sua criação, a vontade popular se faz ser ouvida e possui 

sentimento de pertencimento quanto àquela área, além de participar efetivamente 

através das instituições, associações e representantes locais do entorno. 

 Através de documentos, relatórios do plano de manejo, pesquisas já 

realizadas no parque, além da observação direta e indireta, na segunda parte do 

trabalho buscou-se apresentar o PESET e suas características organizacionais, 

históricas, geográfica e política, a fim de ser entendido e contextualizado como se 

desenvolveu o uso público no parque através da gestão participativa.  
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Entendeu-se que “compreender e ordenar a visitação são pontos críticos para 

viabilizar, simultaneamente, a preservação do bioma Mata Atlântica e a fruição dos 

seus visitantes” (FRATUCCI; PLATAIS, 2013, p. 437), considerando a 

vulnerabilidade de um parque urbano, numa região de praia, que funciona como 

uma área de lazer para os visitantes (FRATUCCI; PLATAIS, 2013). Além disso, foi 

relatada a situação da infraestrutura do parque, no contexto da realização da 

pesquisa. Além de como se davam as reuniões do conselho consultivo e câmaras 

técnicas e como o GTTAP foi inserido e foi feito parte integrante dessa estrutura do 

PESET. 

 Chegando à terceira parte, obteve-se uma análise da atuação do GTTAP no 

PESET, através da consulta aos relatórios da Pesquisa do Perfil do Visitante do 

parque, realizadas ao longo do período do recorte do trabalho, à produção 

acadêmica realizada durante e após esse recorte, além da análise das informações 

obtidas na série histórica obtida através das coletas e uma entrevista com um 

representante da gestão que atuou à época da parceria. Com isso, o estudo 

conseguiu proporcionar a contextualização da formação do GTTAP, como se deram 

as atividades realizadas no PESET, os resultados obtidos com as pesquisas 

desenvolvidas e um inventário da produção acadêmica do grupo. Ao fim deste 

capítulo, foi feita uma análise da parceria tratada sob a ótica não só da 

pesquisadora, quanto da gestão do PESET. 

 Dessa forma, após apresentação do trabalho exposta acima, pode-se concluir 

que a relação do GTTAP com a gestão do uso público do parque foi bastante 

satisfatória para ambas as partes, extrapolando as expectativas iniciais do início da 

parceria. O grupo se tornou parte atuante do objeto estudado e agente 

transformador no que se refere ao desenvolvimento da gestão do uso público do 

PESET. 

 Além dessa perspectiva, o trabalho pode se fazer refletir sobre o papel do 

profissional de turismo na gestão do uso público das Unidades de Conservação. 

Observa-se que, muitas vezes a necessidade de um turismólogo na função de 

gestor de uso público é banalizada, por se manter o preconceito de que este 

profissional não seria capaz de ter conhecimento sobre as questões que envolvem o 

âmbito da conservação de áreas protegidas. Entretanto viu-se que, pela 

característica multidisciplinar deste profissional, ele é capaz de desenvolver estudos 

quanto à capacidade de carga e mínimo impacto, dentre outras coisas e sua atuação 
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na gestão da visitação dessas áreas e o trabalho de obter um conhecimento mais 

aprofundado da demanda de visitação dessas áreas desenvolvido pelo profissional 

de turismo, só contribui para um manejo mais eficiente e, dessa forma para a 

conservação dessas áreas.    
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ANEXO B 

FORMULÁRIO DA PESQUISA 2009 
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Anexo C 

FORMULÁRIO DA PESQUISA 2010 
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APENDICE A 

FOTOS DAS ATIVIDADES DO GTTAP 

 
Foto 1 (esquerda) -  Grupo de estudos GTTAP – Janeiro/2010  

Foto 2 (direita) - Apresentação de pôster sobre a Pesquisa do Perfil do Visitante – 
2011 

Foto 3 (abaixo) – Apoio em evento do PESET - Mutirão de Coleta de lixo no entorno 
da Lagoa de Itaipu - 2010 

 

Fonte: Arquivo pessoal                                       Fonte: Arquivo pessoal 

 

Fonte: Arquivo pessoal                                        
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Foto 4 (Esquerda) –  Medição de trilha e coleta de dados – pesquisa sobre 

metodologias 2011 

Foto 5 (Direita) – Pesquisadora entrevistando visitante – coleta de dados Pesquisa 

do Perfil do Visitante 2012 

Foto 6 (Abaixo)  – Treinamento de pesquisadores voluntários para coleta de dados 

Pesquisa do Perfil do Visitante - 2011 

 

Fonte: Arquivo GTTAP      Fonte: Arquivo GTTAP 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo GTTAP 
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APÊNDICE B – Roteiro da entrevista semi estruturada1 

 

1 - Quando o GTTAP iniciou sua pesquisa do Perfil do Visitante, você era o 

coordenador de uso público do PESET. De que forma o resultado dela auxiliou no 

seu trabalho? 

2 - Qual a relevância da gestão participativa para o aprimoramento do Uso Público 

do PESET? 

3 - De uma forma geral, como você analisa a parceria GTTAP- UFF/ PESET? 
 

                                                           
1  Roteiro da entrevista realizada com o ex-chefe do PESET. 


