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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo estudar o processo de implantação da Estrada-

Parque de Visconde de Mauá – RJ, analisar os impactos sociais e ambientais 

causados nas vilas da região após a pavimentação das RJ-163 e RJ-151, e ainda, 

buscar entender como foi o processo de participação popular durante as reuniões da 

comunidade com o governo do estado, referentes aos projetos do PRODETUR-RJ 

na localidade. Para o desenvolvimento de nossa pesquisa utilizamos o método 

hipotético dedutivo, composto inicialmente por uma fase de revisão do referencial 

teórico, onde foi estudada toda a literatura pertinente para a realização desse 

estudo. Em seguida foi desenvolvida uma entrevista estruturada com a aplicação de 

um formulário com a população residente da região, além de entrevistas 

semiestruturadas com agentes sociais relevantes. Atualmente, do projeto inicial da 

Estrada-Parque, há somente a pavimentação concluída, e a falta dos outros 

equipamentos já causam transtornos a comunidade local.  

Palavras Chave: Turismo. Impactos. Estrada-Parque. PRODETUR-RJ. Políticas 

públicas. Visconde de Mauá – RJ 

  



 
 

ABSTRACT  

 

This work aims to study the process of implementing the Visconde de Mauá parkway, 

analyze the social and environmental impacts in the villages of the region after the 

paving of RJ - 163 and RJ -151, and also seek to understand how was the process of 

popular participation in community meetings with the state government , relating to 

the PRODETUR – RJ’s projects in the locality . To develop our research we use the 

hypothetical deductive method , originally composed by a revision phase of the 

theoretical framework , which was studied all relevant literature for this study. Then 

we developed a structured application of a form with the resident population of the 

region interview , and semi -structured interviews with relevant social agents . 

Currently , the initial design of the Parkway , there is only the finished flooring, and 

lack of other equipment already causing inconvenience to the local community . 

 

Key Words: Tourism. Impacts. Parkway. PRODETUR-RJ. Public Policies. Visconde 

de Mauá – RJ. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Visconde de Mauá se localiza na região do Médio Paraíba, do estado do Rio 

de Janeiro, no vale do Alto do Rio Preto, na serra da Mantiqueira. A região é 

composta por parte dos territórios de dois municípios do estado do Rio de Janeiro, 

Resende e Itatiaia, e de um do estado de Minas Gerais, Bocaina de Minas. A área 

foi refúgio dos índios Purís, após a ocupação da baixada resendense para a 

plantação de café no final do século XVIII. No período inicial da República, no início 

do século XX, a região se tornou um núcleo colonial para imigrantes europeus. 

Posteriormente, ocorreu a compra das terras do núcleo colonial por fazendeiros 

mineiros e iniciaram ali a criação de gado e a fabricação de queijos. Por volta dos 

anos 1970, Visconde de Mauá se tornou refúgio de hippies, exotéricos e opositores 

ao regime militar. Após esse período houve um crescimento de pousadas e hotéis 

familiares na região, estimulado pelo crescente número de visitantes na localidade.  

As vilas de Visconde de Mauá estão dentro de uma área de proteção 

ambiental permanente, a APA da Serra da Mantiqueira, e também, na zona de 

amortecimento do Parque Nacional de Itatiaia. Essas duas unidades de conservação 

fazem parte do Mosaico de Unidades de Conservação da Região da Serra da 

Mantiqueira, composta por mais outras 17 unidades de conservação. A serra da 

Mantiqueira tem uma importância ambiental muito grande para o Sudeste brasileiro, 

pois lá existem inúmeras nascentes de água que formam diversos rios nos estados 

de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, os quais afluem para o rio Paraíba do 

Sul. 

Historicamente a região de Visconde de Mauá viveu em um parcial 

isolamento, visto as condições precárias de acesso ao alto da serra, o que gerou um 

movimento entre os empresários e moradores nos anos 1980 em prol da 

pavimentação das estradas de acesso à Visconde de Mauá. Porém, essa não era 

uma opinião unanime entre os moradores; havia pessoas contrárias à pavimentação 

da RJ-163 e da RJ-151, pois temiam o crescimento desordenado das vilas e uma 

degradação ambiental descontrolada na região.  

Em 2009 foi desenvolvido pelo governo do estado um projeto para 

implantação da primeira estrada-parque no estado, mais especificamente na região 

de Visconde de Mauá. O projeto incluía a pavimentação das RJ-163 e RJ-151, a 

implantação de um pórtico com uma guarita no início da RJ-163 para o controle do 
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número de veículos, passagens de animais ao longo da estrada, contenção de 

barreiras, entre outras intervenções. Em 2011, foi instituído pelo governo estadual, 

com apoio do Ministério do Turismo, o Programa de Desenvolvimento do Turismo do 

estado do Rio de Janeiro (PRODETUR-RJ), o qual abraçou o projeto de implantação 

da Estrada-parque de Visconde de Mauá dentro das suas ações.  

Por conta da Constituição Federal do Brasil de 1988, diversos setores da 

sociedade, como saúde e educação, devem ter conselhos municipais para que 

gerenciem a verba pública a ser aplicada e quais são as prioridades locais. 

Entendemos que essa foi a maneira encontrada para que a sociedade civil 

participasse diretamente nas decisões do Estado que afetam o seu cotidiano. 

Apesar disso, ainda hoje, o Estado toma decisões importantes que afetam as vidas 

de diversas comunidades, sem a participação da sociedade civil. Grandes projetos 

estruturantes têm sido implantados de cima pra baixo, com pouco ou quase nenhum 

conhecimento prévio das comunidades afetadas, permanecendo a herança de 

regimes autoritários anteriores aos dias de hoje, em tempos de democracia. O 

PRODETUR-RJ é um programa com grandes projetos estruturantes, como o da 

Estrada-parque de Visconde de Mauá. Por isso, optamos por estudá-lo para avaliar 

a sua legitimidade, bem como analisar se foram atendidas as necessidades das 

comunidades locais ou se foi meramente para atender aos objetivos de um 

determinado grupo político que está no poder.  

Diante desse contexto, o presente trabalho apresenta o estudo sobre a 

implantação da Estrada-parque na região de Visconde de Mauá, desde o seu 

planejamento até seu momento atual, buscando entender todo o processo de uma 

obra a muito esperada e discutida pela população local. A questão problema que 

norteou as pesquisas foi: quais os impactos que a implantação da Estrada Parque 

de Visconde de Mauá trouxe para as comunidades e para o trade turístico das vilas 

de Visconde de Mauá, Maromba e Maringá? 

Nosso trabalho tem como objetivo principal estudar o modo como o projeto da 

Estrada-parque de Visconde de Mauá – RJ-163 e RJ-151 - foi implantado na região, 

buscando identificar a participação popular nesse processo, além de avaliar os 

impactos sociais sentidos pelos moradores locais após a pavimentação das 

estradas. Além disso, propõe avaliar se houve aumento na qualidade de vida e o 

atendimento das necessidades daquela população e quais foram as mudanças 

ocorridas no setor turístico local.  
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Trata-se de uma pesquisa hipotético dedutiva, de caráter exploratório, que 

incluiu, além da revisão de literatura pertinente, trabalhos de campo, onde foram 

realizadas entrevistas com moradores e com agentes vinculados ao setor turístico 

da região. Para a realização da pesquisa com os moradores do local, realizamos 

entrevistas estruturadas por meio de aplicação de um formulário nas vilas de 

Visconde de Mauá, Lote10, Maringá e Maromba. Paralelamente realizamos 

entrevistas semiestruturadas com agentes locais da sociedade civil organizada com 

representantes de associações: de moradores, comerciais e ambientais, além de um 

representante do governo municipal de Itatiaia. 

Nosso trabalho foi dividido em três partes para uma melhor compreensão. 

Após essa introdução, no capítulo 2 realizamos uma revisão bibliográfica com o 

conteúdo pertinente para o entendimento do tema proposto. Abordamos sobre os 

agentes sociais do turismo; o papel do Estado no planejamento turístico; fizemos um 

breve histórico das políticas públicas de turismo no Brasil e mais especificamente 

nos PRODETUR; e falamos sobre a legislação ambiental brasileira, sua relação com 

as estradas-parque e o desenvolvimento turístico.  

No capítulo 3 fazemos uma breve contextualização do nosso objeto de 

estudo, a região de Visconde de Mauá; explicamos nossa metodologia de pesquisa; 

demonstramos os dados coletados e os analisamos.  

O último capítulo (4) consiste nas considerações finais de nosso trabalho.  
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2  POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO E AS ESTRADAS-PARQUE 

 

Este capítulo aborda uma revisão bibliográfica a fim de contextualizar o tema 

do nosso estudo, os impactos sociais da pavimentação das estradas RJ -151 e RJ- 

163 nas vilas da região de Visconde de Mauá. Abordamos inicialmente, a 

participação dos agentes produtores do turismo na sociedade contemporânea; a 

seguir, fazemos um breve histórico das políticas públicas de turismo, apresentamos 

os pontos da legislação ambiental brasileira pertinentes à discussão do nosso tema 

e, por fim, a relação existentes entre as estradas-parque e o desenvolvimento 

turístico.  

 

2.1  OS AGENTES PRODUTORES DO TURISMO 

 

Ao abordar as relações do turismo e seu uso do espaço, Fratucci (2008, 

p.65), nos coloca que o ―turismo constitui-se no deslocamento de indivíduos pelo 

território, sozinhos ou acompanhados, sempre em movimentos de ida e volta, 

portanto temporários‖. Entendemos que para haver o turismo é inevitável o consumo 

do espaço, seja de maneira passiva ou ativa, pelos diversos agentes sociais 

envolvidos. Tal consumo do espaço pelo turismo modifica, muitas vezes 

permanentemente, as características de uma localidade, sejam essas naturais ou 

culturais, a fim de adaptar à atividade turística.  

Porém, os impactos que o turismo exerce em uma determinada localidade 

não se restringem ao âmbito espacial, atingindo também ao âmbito social, razão 

pela qual entendemos o mesmo como um fenômeno socioespacial. É perceptível a 

mudança da dinâmica social nas localidades que passam pelo processo de 

turistificação. Fratucci nos indica que:  

 
 
o turismo provoca transformações significativas nas estruturas 
ocupacionais das populações residentes nas áreas onde ele se 
manifesta, desde o abandono das atividades primárias (pesca, 
agricultura e pecuária), substituídas por aquelas do setor de 
prestação de serviços, até a migração de trabalhadores de outras 
áreas e a construção de empreendimentos direcionados para as 
funções de lazer e recreação. (FRATUCCI, 2008, p.62) 
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Entendemos que a turistificação é o processo gerado pela introdução e 

desenvolvimento da atividade turística em uma determinada localidade. Para o 

geógrafo francês Remy Knafou (1996), as principais fontes de turistificação de um 

espaço ou lugar são: os turistas, o mercado e os planejadores. Segundo aquele 

autor, no caso do turista explica-se a turistificação pela natureza exploratória desse 

agente ao procurar novos lugares, fora de sua rotina, e assim, se apropriar 

temporariamente dos espaços visitados.  

Entretanto, para Knafou (1996) é o mercado a principal fonte de turistificação 

de lugares na contemporaneidade. Segundo aquele autor, o processo de 

turistificação atual é estritamente econômico, baseado em tendências e modismos, 

transformando os destinos turísticos em produtos para que possam ser vendidos 

para os turistas.  

E por fim, a terceira fonte de turistificação, segundo Knafou, seriam os 

planejadores. Ao contrário das últimas duas fontes os planejadores são de origem 

local, e não externas à localidade. Seguindo a ideologia do desenvolvimento 

endógeno, os planejadores buscam através de planos estratégicos atraírem turistas 

e empreendedores e assim, inserirem a localidade planejada no mercado turístico.  

Entendendo o termo agente como sujeito capaz de produzir um efeito sobre 

um determinado fato ou atividade, Fratucci (2008, p.76) indica que os agentes 

produtores do turismo são ―pessoas, grupos sociais, empresas/firmas e instituições 

com poder de gerar um efeito sobre o fenômeno e/ou sobre a atividade turística‖. 

Sendo assim, o autor identifica os cinco agentes produtores do turismo: o turista, os 

agentes do mercado, o estado, as comunidades das áreas receptoras e os 

trabalhadores do setor turístico.  

Podemos considerar que o turista, como o agente produtor central do turismo, 

é o agente responsável pelo momento inicial do fenômeno; por motivos pessoais e 

subjetivos ele se desterritorializa temporariamente em busca da fuga de sua rotina 

(FRATUCCI, 2008). 

Os agentes de mercado, tecnicamente conhecidos por trade turístico, estão 

relacionados diretamente com a atividade econômica gerada pelo turismo. Surgem 

―a partir do fenômeno turístico e da apropriação do tempo-livre pelo capital‖ 

(FRATUCCI, 2008, p.81). Esses agentes atendem à demanda de equipamentos e 

serviços vindos dos turistas. Fratucci indica que os agentes de mercado podem agir 

diretamente (agências de viagem, hotéis, parques temáticos, etc.) ou indiretamente 
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com o turismo (produtores rurais, artesãos, etc.) e que, esses últimos, muitas vezes, 

não se identificam como agentes envolvidos com a cadeia produtiva do turismo. 

O Estado é o agente regulador e planejador do turismo em sua área de 

atuação. Seu papel é usar o turismo como um instrumento de desenvolvimento 

social e econômico, especialmente objetivando a diminuição de desigualdades 

sociais, buscando conciliar as necessidades das populações locais e os interesses 

do capital. Exploramos o papel do Estado mais detalhadamente ao longo do 

capítulo. 

Os agentes sociais menos reconhecidos pelo sistema turístico, porém de 

grande importância para o seu funcionamento, são os trabalhadores do setor e a 

comunidade local, residente nos destinos turísticos. Os trabalhadores do setor 

turístico são dependentes diretamente do fluxo de visitantes, visto que grande parte 

das empresas do setor cobra a taxa de serviço (geralmente 10% do valor do serviço 

prestado) e, esse valor é (ou deveria ser) repassado para os trabalhadores. 

Podemos destacar como um fator negativo na categoria a desarticulação sindical 

existente no setor, o que prejudica os trabalhadores nos processos de negociação 

das relações de trabalho (FRATUCCI, 2008). 

 A comunidade local, por sua vez, tem um importante papel no sistema 

turístico, podendo estimulá-lo ou dificultá-lo a partir de seu comportamento e ações, 

o que pode tornar o destino mais ou menos atraente. Além disso, podemos destacar 

outro fator que é de suma importância para o equilíbrio da relação das comunidades 

com o capital externo: a posse da terra e da força de trabalho (FRATUCCI, 2008). 

Entendemos que o Estado seja parte da terceira fonte de turistificação 

(KNAFOU, 1996) como um dos agentes planejadores locais. Michael Hall define o 

papel do governo no turismo da seguinte maneira:  

 
 
O governo ajuda a modelar a estrutura econômica para a 
indústria do turismo, [...] ajuda a proporcionar a infraestrutura e 
atender as exigências educacionais para o turismo, cria o 
ambiente regulador no qual as empresas atuam e 
desempenham um papel ativo em divulgação e marketing. 
(HALL, 2001, 184) 
 

 

Hall nos indica também, que há muitas outras atribuições no campo do 

turismo que podem ser aplicadas ao Estado, mas que são variáveis de acordo com a 

localidade e o governo. Segundo ele, a União Internacional de Organização de 
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Viagens (IUOTO), órgão precursor da Organização Mundial de Turismo (OMT), 

identificou em 1974 cinco áreas de envolvimento do setor público no turismo: 

coordenação, planejamento, legislação e regulamentação, empreendimentos e 

incentivo (HALL, 2001). 

Segundo Hall (2001, p.185), ―a coordenação é necessária dentro e entre 

diferentes esferas do governo a fim de evitar duplicação de recursos entre entidades 

turísticas governamentais e o setor privado‖. Ainda de acordo com aquele autor, o 

governo necessita ser capaz de reunir todas as organizações com interesses 

relacionados com o turismo para desenvolver estratégias eficientes para o setor. 

Na questão do planejamento, Hall nos indica que o papel governamental 

ocorre de várias maneiras e diferentes escalas, podendo ser nacional, regional, local 

ou setorial. O setor público planeja o desenvolvimento de infraestrutura, uso do solo 

e recursos, divulgação e marketing. Além das ações citadas é comum que haja 

planos de desenvolvimento do turismo, em seus diferentes níveis governamentais, 

cujo objetivo é nortear ―que setores da indústria serão desenvolvidos, as taxas de 

crescimento adequadas e a provisão de capital exigida para a expansão.‖ (HALL, 

2001, p.185) 

Quanto à legislação e a regulamentação, o governo possui poderes que 

interferem direta ou indiretamente no turismo. Além das atribuições burocráticas, 

como emissão de passaportes, o governo deve se preocupar também com a 

regulamentação quanto ao uso do meio ambiente (incluímos aqui o ambiente natural 

e social) e as relações de trabalho. Hall nos atenta para o fato que  

 
 
embora a indústria turística reconheça que o governo tem um 
importante papel a desempenhar, em especial quando se trata 
infraestrutura, marketing ou pesquisa, o argumento 
predominante em quase todo o mundo é que ela deve ser 
crescentemente desregulamentada. (HALL, 2001, p.186) 
 

 
É comum o governo exercer a função empresarial no setor de turismo, 

quando, além de fornecerem infraestrutura básica nos setores de transportes e 

saneamento, também é proprietário de empresas como hotéis e agencias de 

viagens (HALL, 2001). Porém, com o crescimento da ideologia neoliberal pelo 

mundo a partir da década de 1980, vem se tornando comum parcerias público-
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privadas, diminuindo assim a intervenção do Estado, além do aumento do número 

de financiamentos com juros mais baixos, feitos pelo governo à empresas privadas.  

Para Hall (2001), o governo pode incentivar o desenvolvimento do turismo de 

três maneiras. A primeira delas seria através de incentivos fiscais, seja na forma de 

empréstimos com juros subsidiados, seja através de isenção fiscal de determinados 

impostos. A segunda maneira de incentivo é o patrocínio de pesquisas na área de 

turismo, assim criando uma base de dados estatísticos e históricos. O terceiro 

aspecto incentivador dá-se pelo investimento em marketing e divulgação, buscando 

a criação ou aumento da demanda turística para o destino. 

A partir da década de 1980, a Organização Mundial do Turismo (OMT) vem 

orientando que as políticas públicas de turismo estimulem um desenvolvimento 

turístico regional, levando o processo de tomada de decisões para as esferas 

municipal ou regional (FRATUCCI; SCHWANTES; MAIA, 2014). Com a diminuição 

do poder federativo e uma maior autonomia do poder local é estimulado um novo 

tipo de relação entre os agentes sociais locais, onde são fortalecidas ―outras formas 

e instâncias de negociação e governança dos processos de gestão do 

desenvolvimento do turismo, mais descentralizadas e com maior envolvimento dos 

diversos agentes sociais envolvidos na produção do turismo‖ (ibidem, p.144). Porém, 

vale ressaltar, que somente haverá um modo de governança legítimo se esse 

processo for fruto de processos democráticos, participativos e inclusivos, que 

estimulem um desenvolvimento de políticas que atendam a real necessidade do 

setor turístico local.  

O papel do Estado brasileiro nos processos de desenvolvimento do turismo 

no país é mais bem compreendido a partir de uma revisão sobre as políticas 

públicas implementadas por ele nos últimos anos, que fazemos na seção seguinte. 

 

2.2  POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO NO BRASIL 

 

A primeira política nacional de turismo foi definida pelo Decreto-lei n. 55, de 

18 de novembro de 1966, responsável pela criação da Empresa Brasileira de 

Turismo (EMBRATUR), do Conselho Nacional de Turismo (CNTUR) e pela estrutura 

política de administração do turismo no âmbito federal (BENI, 2006). Essa estrutura 

perdurou durante todos os governos militares e de José Sarney. Em 1991, com a 

eleição de Collor de Melo ocorre uma reestruturação de todo o sistema turístico 
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nacional, com a extinção do CNTUR e a transformação da EMBRATUR no Instituto 

Brasileiro de Turismo incluindo a transferência da sua sede da cidade do Rio de 

Janeiro para Brasília. 

O turismo volta a ter uma nova política nacional durante o governo de Itamar 

Franco (1992-1994) que, dentre diversas ações propôs a criação do Programa 

Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT), que teve sua efetiva implantação 

durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso (1994-2002).  

A partir de 2003, com a criação do Ministério do Turismo (MTUR) e da 

instituição do Plano Nacional de Turismo 2003-2007, as políticas públicas de turismo 

adotaram uma nova orientação, não mais orientadas pela municipalização, e sim 

pela regionalização (MTUR, 2003). Em 2004 foi criado o Programa de 

Regionalização do Turismo (PRT), com a intenção de adotar um novo modelo de 

gestão pública, descentralizado, coordenado e integrado. O novo modelo tinha como 

objetivo uma melhor distribuição de renda através da regionalização, da 

interiorização e da segmentação da atividade turística no país (MTUR, 2007). 

No entanto, com o decorrer do PRT, foi constatado que, em virtude da 

estrutura político-administrativa brasileira, é muito difícil trabalhar de maneira 

regional sem que os municípios estejam bem organizados na gestão turística 

(FRATUCCI; SCHWANTES; MAIA, 2014). Após quatro anos de programa o 

Ministério do Turismo reconheceu a dificuldade da regionalização e reformulou 

algumas estratégias no Plano Nacional de Turismo 2007-2010, no qual se optou por 

um modelo de priorização de determinados municípios que poderiam atuar como 

destinos indutores do turismo em suas regiões (TRENTIN; FRATUCCI, 2011). A 

partir de um estudo feito pelo Ministério de Turismo com apoio da Fundação Getúlio 

Vargas, foram selecionados 65 destinos indutores em todos os estados e no distrito 

federal, ―para serem estruturados institucional e operacionalmente, de modo a se 

consolidarem como destinos turísticos competitivos no mercado turístico 

internacional‖ (FRATUCCI; SCHWANTES; MAIA, 2014, p.146). No estado do Rio de 

Janeiro foram selecionados os municípios de Armações dos Búzios, Petrópolis, 

Angra dos Reis, Paraty e Rio de Janeiro. 

No ano de 2010, após a mudança de governo federal, foi proposta pelo MTUR 

uma atualização na Política Nacional de Turismo onde houve uma ampliação do 

número de destinos indutores, de 65 para 135 (ibidem, 2014). Nesse momento os 

municípios de Resende e Itatiaia nos quais nosso objeto de estudo está inserido, 
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foram inseridos na lista dos destinos indutores do estado do Rio de Janeiro, 

juntamente com Cabo Frio, Arraial do Cabo, Maricá, Nova Friburgo, Teresópolis, 

Niterói, Vassouras e Valença. 

Paralelamente ao PNMT e ao PRT, o governo federal vem desenvolvendo no 

país, desde o inicio dos anos 1990, o Programa de Desenvolvimento do Turismo 

(PRODETUR), como uma política de descentralização dos fluxos turísticos no 

território nacional, fornecendo infraestrutura para estimular os investimentos 

privados em regiões potencialmente turísticas, fora dos tradicionais destinos 

turísticos nacionais, como apresentamos a seguir. 

 

2.2.1  PRODETUR – Programa de Desenvolvimento do Turismo 

 

Atualmente, o Programa de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR) é 

uma iniciativa do Ministério do Turismo que visa ―organizar as intervenções públicas 

para o desenvolvimento da atividade turística, através de prévios processos de 

planejamento das regiões turísticas‖ (MTUR, 2014). Segundo aquele programa, é 

função do Ministério do Turismo designar as regiões prioritárias e planejar essas 

intervenções, buscando fomentar a atividade turística, possibilitando uma alternativa 

econômica para as comunidade locais. Estados, Distrito Federal, capitais e 

municípios com mais de um milhão de habitantes podem participar do PRODETUR 

(MTUR, 2014), propondo seus programas; o Ministério do Turismo orienta os 

investimentos dessas propostas em parceria com o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) e Corporação Andina de Fomento que atuam como 

financiadores internacionais.  

O primeiro PRODETUR implantado foi o PRODETUR-NE, originado pela 

Portaria Conjunta nº 1 (SUDENE e EMBRATUR), no ano de 1991, durante o 

governo de Fernando Collor de Mello (CRUZ, 2005). Os principais objetivos do 

PRODETUR-NE eram modernizar e ampliar os aeroportos da região, a fim de 

captarem voos internacionais, e a ampliação da malha viária. No último caso, Cruz 

(2005) cita como exemplos dessas ampliações: 
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Enquadram-se aqui a Translitorânea maranhense, a Costa do Sol 
cearense, a Rota do Sol potiguar, a linha Verde baiana, todas elas 
facilitadoras dos fluxos de pessoas, mas também, naturalmente, dos 
fluxos do capital interesseiro que se aproveita das economias 
externas constituídas pelo Estado(...)‖.  
 
 

Os recursos para o PRODETUR-NE são oriundos do Banco Interamericano 

de Desenvolvimento (BID) que financiou 60% - com repasse feito pelo Banco do 

Nordeste, como agente financiador- e a outra parte foi de origem dos próprios 

governos estaduais da região. (QUEIROZ, 2005)  

O PRODETUR-NE I foi finalizado no ano de 2005. Nesse primeiro período de 

implantação, o programa desenvolveu e executou 264 projetos, os investimentos 

realizados contemplaram a 

 
 
construção e/ou reforma e ampliação de aeroportos; a pavimentação 
e/ou recuperação de rodovias; a disponibilização de serviços de 
saneamento básico por meio da implantação de sistemas de água e 
esgoto; a recuperação de patrimônio histórico em diversas áreas 
turísticas; a proteção ambiental de locais onde a característica de 
fragilidade dos ecossistemas torna-os susceptíveis à degradação 
pelas atividades antrópicas (entre elas o turismo) e a capacitação de 
órgãos de governo responsáveis pela gestão da atividade nos 
Estados.‖ (BANCO DO NORDESTE, 2006) 
 
 

Os estados que mais receberam investimento na região foram Bahia e Ceará, 

com recursos aproximados de 215 milhões e 142 milhões, respectivamente. A figura 

1 ilustra os valores aplicados nos projetos do PRODETUR-NE por estados e 

discriminando as fontes de recursos (BID e contrapartida local) 

Ao longo da execução do PRODETUR-NE I foram iniciadas as negociações 

para a segunda fase do programa. Em 1999 foi iniciado o planejamento para o 

PRODETUR-NE II e, a partir dos resultados observados de projetos finalizados pelo 

PRDETUR-NE I, foram definidos dois grandes direcionamentos estratégicos: 1) a 

reparação dos impactos negativos resultantes da primeira fase do Programa e, 2) a 

não repetição de tais impactos em sua segunda fase, por meio da incorporação dos 

princípios do Desenvolvimento Sustentável (BANCO DO NORDESTE, 2011). As 

fontes de recursos do PRODETUR-NE II foram novamente o BID (financiando 60%) 

e recursos de contrapartida local, incluindo recursos da União, via Ministério do 
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Turismo (MTUR), e dos Estados e demais Órgãos Executores (financiando 40%), 

totalizando 400 milhões de dólares (BANCO DO NORDESTE, 2011).  

 

 
Figura 1 – Prodetur NE I – Valores aplicados por Estado e Fonte 
Fonte: Base de dados do Banco do Nordeste, 2006.  

 

O PRODETUR-NE II foi iniciado em 2006 e ainda está em curso. Nessa 

segunda fase do programa todos os estados da região Nordeste foram 

contemplados, além da porção norte dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. 

Em parceria com os governos dos estados, o Banco do Nordeste identificou 16 polos 

com características semelhantes para promover o desenvolvimento turístico nessas 

áreas. A figura 2 ilustra a localidade desses polos. 
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Figura 2 – Polos do PRODETUR NE II 
Fonte: Base de dados do Banco do Nordeste, 2006.  

Os estados que mais contrataram os empréstimos foram Pernambuco, Ceará 

e Bahia, com recursos de 75 milhões, 60 milhões e 39 milhões respectivamente. A 

Tabela 1, apresentada a seguir demonstra a execução dos contratos do 

PRODETUR-NE II em agosto de 2011. Podemos perceber que Bahia, Pernambuco 

e Ceará estão com mais de 90% de seus contratos executados.  

 
Tabela 1 - Demonstrativo Global da Execução dos Contratos do PRODETUR/NE II 

SUBMUTUÁRIO CONTRATADO DESEMBOLSADO 
% 

APLICADO 

BAHIA 39.000 37.900 97,2% 

CEARÁ 60.000 55.132 91,9% 

MINAS GERAIS 27.500 20.670 75,2% 

PERNAMBUCO 75.000 70.518 94,0% 

PIAUI 15.000 13.150 87,7% 

RIO G NORTE 21.300 19.222 90,2% 

BNB – Revisão Técnica 2.200 1.683 76,5% 

TOTAL 240.000 218.275 90,9% 
  

 

  

Obs.: Posição: 23/8/2011, Valores em US$ mil 

Fonte: Base de dados do Banco do Nordeste, 2011.  
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Ao todo o PRODETUR-NE II possui 200 projetos distribuídos nos 16 polos 

citados anteriormente, sendo 64 concluídos, 99 em execução, 15 em processo de 

licitação e 29 aprovados (BANCO DO NORDESTE, 2014).  

Após o PRODETUR-NE surgiram outros programas semelhantes no resto do 

país como o PRODETUR-SUL e o PROECOTUR, na região amazônica. Em 2011, 

surge o primeiro PRODETUR na região Sudeste, o PRODETUR-RJ, onde se insere 

a área de estudo de nossa pesquisa. 

 

2.3  PRODETUR-RJ 

 

No ano de 2011 o estado do Rio de Janeiro teve aprovado o seu programa de 

desenvolvimento turístico, nomeado como PRODETUR-RJ, oficializado por 

documento assinado pelo então governador Sérgio Cabral e pelo presidente do 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Luis Alberto Moreno, no dia 17 de 

agosto de 2011. O programa tem recursos financiados pelo BID (60%) e pelo próprio 

governo do estado (40%) num total de 187 milhões de dólares (SETUR, 2011). 

Segundo o governo estadual as ações priorizadas pelo PRODETUR-RJ são  

 
 
a elaboração do plano diretor estadual de turismo, fortalecimento das 
gestões municipal e estadual, capacitação profissional e empresarial, 
estudos de mercado turístico nacional e internacional, planos de 
gestão ambiental, plano de marketing, além de intervenções em 
infra-estrutura de transporte e rodovias estaduais, de saneamento 
ambiental e de conservação de patrimônio histórico (SETUR, 2011).   
 
 

Os municípios identificados para serem contempladas pelo programa foram 

agrupados em dois polos: Polo Litoral e Polo Serra. No Polo Litoral estão: Rio de 

Janeiro, Niterói, Angra dos Reis, Paraty, Armação de Búzios e Cabo Frio; no Polo 

Serra: Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Vassouras, Resende e Itatiaia. 

Segundo o governo do estado, foram utilizados critérios técnicos para a escolha das 

cidades incluindo: ―regiões consideradas estratégicas, fluxo de demanda 

internacional significativo, infraestrutura de acesso, distância da capital, municípios 

que dispõem de roteiros integrados e oferta turística‖ (SETUR, 2011).  

Analisando o critério de distância dos municípios selecionados da capital 

podemos observar a preocupação dos propositores do programa com o tempo de 
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deslocamento do turista, a partir da capital até aqueles destinos interioranos. É 

perceptível também a semelhança do critério proposto por Boullón (2002), que 

orienta que o raio de influência máximo de um centro turístico deve ter no máximo 

200km ou, cerca de 2 horas de deslocamento terrestre. No caso do PRODETUR-RJ, 

conceito adotado pelo governo é de um raio de 250km ou 3 horas de viagem.  

Na figura 3, a seguir, podemos visualizar mais claramente o critério de 

distância da capital, tendo como referência o tempo gasto pelo turista da capital até 

uma cidade do interior.  

 
Figura 3 – Polos do PRODETUR-RJ 

Fonte: PRODETUR-RJ, 2014. 

 

Os projetos priorizados pelo PRODETUR-RJ vão desde a interferência 

urbana, melhorando a infraestrutura turística e os serviços básicos (como: 

instalações de estações de tratamento de esgoto, urbanizações de vilas e outras 

localidades específicas, pavimentação de rodovias) até a capacitação de mão-de-

obra local para trabalhar no setor turístico. Além disso, o PRODETUR-RJ realiza 

estudos nas áreas empresariais, como a ―Identificação de novas oportunidades de 

Negócios Turísticos em Visconde de Mauá  e Ilha Grande para programa de fomento 

– Investerio‖ (PRODETUR-RJ, 2014).  

 

2.3.1  Ações do PRODETUR-RJ na região de Visconde de Mauá 
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Segundo as informações disponibilizadas no site institucional do PRODETUR-

RJ1 podemos dividir as ações do Programa em quatro grandes áreas de atuação: 

atividades;  estudos e pesquisas;  programa de capacitação; e projetos e obras. 

Na área de Atividades ocorreram: Projeto de Incentivo à formalização das 

Atividades Turísticas, o que de acordo com a entrevista realizada pelo autor com o 

gerente do Hotel Bühler, Rogério Bühler Menandro, no mês de janeiro de 2014, essa 

formalização fez com que o número de meios de hospedagem na região triplicasse 

em quantidade; e Concepção do Sistema Ordenamento Turístico Sustentável - 

Visconde de Mauá.  

Além das atividades exclusivas direcionadas para a região de estudo 

ocorreram outras simultaneamente à outras localidades da região turística das 

Agulhas Negras. São atividades no campo de Estratégia do produto turístico (criação 

de centro de informação turística, folheteria, manual de urbanização de vilas 

turísticas...), elaboração de planos de marketing e comercialização, fortalecimento 

institucional e auditorias ambientais e fiscais.  

Quanto às Pesquisas e Estudos, pelo PRODETUR-RJ foram realizados em 

várias localidades e em todos os polos: ―Identificação de melhores práticas e 

proposição de Marcos Legais de Turismo no âmbito Estadual e um novo modelo de 

gestão; Pesquisas nos Polos para monitoramento e avaliação do programa (Ano 1 e 

Ano 4); Estudo de Demanda Atual e Potencial dos mercados emissores nacional e 

internacional para Destinos Turísticos dos Polos; Estudo de Oferta dos Destinos 

Turísticos dos Polos; Pesquisa de Ambiente Empresarial nos Polos (REVPAR da 

Rede Hotelaria)‖ além de avaliações de impactos (PRODETUR-RJ, 2014).  

No campo de Estratégia do Produto Turístico foi realizado com exclusividade 

para Visconde de Mauá e Ilha Grande (Angra dos Reis) um estudo para identificar 

novas oportunidades de negócios turísticos para o programa de fomento Investerio.  

O Programa de Capacitação do PRODETUR-RJ tem abrangência em todos 

os 23 municípios contemplados pelo programa. ―A pesquisa visou identificar 

carências e necessidades atuais e futuras de capacitação de mão de obra nos 

distintos segmentos do trade nos principais Polos e Subpolos turísticos do Estado e, 

a partir das constatações dela decorrentes, construiu-se o Programa de Capacitação 

ora apresentado.‖ (PRODETUR-RJ, 2014). 

                                                           
1 http://www.prodetur.rj.gov.br/estudo.asp 

http://www.prodetur.rj.gov.br/estudo.asp
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E por fim, no que diz respeito a Projetos e Obras, podemos indicar as ações 

do PRODETUR-RJ nos municípios em que a região de Visconde de Mauá se 

enquadra. Como projeto para a região foi elaborado um estudo para a implantação 

da Estrada-parque Capelinha-Visconde de Mauá (RJ-163). As obras realizadas pelo 

programa na região se dividem em duas categorias: Estratégia do produto turístico; 

e Infraestrutura e Serviços básicos. Na categoria de Estratégia do produto turístico 

podemos listar a urbanização das vilas de Visconde de Mauá (Resende), Maringá e 

Maromba (Itatiaia). Já na categoria de Infraestrutura e Serviços básicos se encontra 

a implantação das Estradas-parque Capelinha-Visconde de Mauá (RJ- 163) e 

Visconde de Mauá-Maromba (RJ-151).  

A pavimentação das RJ-163 e RJ-151 é tida como a principal obra de 

infraestrutura do PRODETUR-RJ. Porém, até o momento em que realizamos as 

visitas à região pudemos perceber que somente a pavimentação foi concluída. A 

construção do pórtico no início da estrada RJ-163, na localidade de Capelinha, ação 

que é de suma importância para o controle de veículos e visitantes, não foi realizada 

até o momento, o que gera certa desconfiança por parte da população de que o 

projeto da Estrada-parque seja realizado integralmente. Já é perceptível o aumento 

de fluxo de veículos e visitantes nas cachoeiras da região. Segundo os moradores 

locais tem aumentado também o lixo deixado pelos banhistas nos balneários, 

gerando revolta dos moradores pela falta de um controle de capacidade de carga. 

 

2.4  LEGISLAÇÃO AMBIENTAL BRASILEIRA E AS ESTRADAS PARQUES 

 

Para entendermos melhor o conceito de estrada parque, indispensável para a 

análise de um dos objetivos do nosso estudo, é necessária uma breve 

contextualização do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). 

Instituída em 18 de julho de 2000, a lei n° 9985 ―estabelece critérios e normas 

para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação‖ (BRASIL, 

2000), criando dois grandes grupos em que se dividem as Unidades de 

Conservação (UC) no país: Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso 

Sustentável (art. 7º).  

Segundo o artigo sétimo daquela lei o objetivo das Unidades de Proteção 

Integral ―é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus 

recursos naturais, com exceção dos casos previstos nesta Lei‖ (BRASIL, 2000) e 
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das Unidades de Usos Sustentável é ―compatibilizar a conservação da natureza com 

o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais‖ (ibdem, 2000). Esses dois 

grupos de UCs são divididos em categorias que especificam o uso adequado de 

cada UC do país.  

O grupo de Unidade de Proteção Integral é constituído por cinco categorias: 

Estação ecológica; Reserva biológica; Parque nacional; Monumento Natural; e 

Refúgio da Vida Silvestre. O grupo de Unidades de Uso Sustentável, por sua vez, é 

composto por sete categorias: Área de Proteção Ambiental; Área de Relevante 

Interesse Ecológico; Floresta Nacional; Reserva Extrativista; Reserva de Fauna; 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável; e Reserva Particular do Patrimônio 

Natural.  

Apesar da grande especificação de categorias presente naquele documento 

nenhuma das categorias contempla a questão das Estradas-Parque. Devido a essa 

ausência de categorização legal não é possível quantificar exatamente quantas 

estradas-parque existem no Brasil. Segundo Soriano (2006), a primeira referência 

oficial sobre estradas-parque no Brasil e, praticamente a única existente de âmbito 

federal, é a do Plano do Sistema de Unidades de Conservação do Brasil, II Etapa de 

1982, desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF) e a 

Fundação Brasileira para a Conservação Da Natureza (FBCN). 

Ainda segundo aquele autor, esse documento apenas caracteriza o que seria 

uma estrada-parque não mencionando nenhum documento legal para subsidiar o 

conceito. 

Soriano ainda alerta que a falta de um respaldo legal específico para a 

criação de Estradas-Parque no Brasil pode resultar em estratégias desarticuladas 

para a conservação de ambientes. Isso nos leva a refletir também no uso político 

que a denominação ―estrada-parque‖ pode ter.  

 
 
As estradas, ―parques‖ ou não, são sempre impactantes e, muito 
embora uma estrada-parque possa vir a ser um importante 
instrumento de conservação e desenvolvimento sustentável, se 
manejada corretamente, assim como qualquer outra área protegida, 
pode também servir de instrumento de manipulação por grupos de 
poder, privados ou do governo. Estes, em geral, têm como objetivo 
apenas a implantação de estradas de rodagem convencionais em 
áreas protegidas ou de interesse ambiental – ―disfarçadas‖ de 
estradas-parque – que, de outra forma, dificilmente seriam 
estabelecidas. (SORIANO, 2006, p.1) 
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O autor ainda indica em seu estudo os recursos jurídicos utilizados para a 

implantação das estradas-parque, visto a falta de uma categorização específica no 

SNUC. Na Figura 4, a seguir, é apresentada a lista esses instrumentos legais: 

 

 
Figura 4 – Instrumentos legais para criação de uma Estrada-parque. 
Fonte: SORIANO, 2006 

 

Segundo Soriano, até o ano de 2006, apenas três estados brasileiros 

contemplam a categoria de estrada-parque em seus Sistemas Estaduais de 

Unidades de Conservação (SEUC): Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Tocantins 

(SORIANO, 2006). Respaldados por lei estadual, a implantação de uma estrada-

parque nesses estados fica facilitada. No ano de 2007, o então governador do 

Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, define os parâmetros para a instalação de 

estradas-parque no estado por meio do decreto nº 40.979. 

A estrada-parque de Visconde de Mauá, nosso objeto de estudo, se localiza 

dentro da APA da Serra da Mantiqueira. A criação da APA da Mantiqueira ocorre por 

meio de decreto presidencial no ano de 1985, pelo então presidente José Sarney. 

Logo a criação de uma estrada-parque na região já tinha seu respaldo legal, 

restando somente sua implantação.  
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2.4.1  Estradas parques e o desenvolvimento turístico 

 

Como abordamos anteriormente, devido à falta de uma categorização oficial, 

é difícil quantificarmos exatamente a quantidade de Estradas-parque no Brasil 

(Figura 5). No estudo já citado, Soriano (2006) identifica 24 estradas-parque ou 

áreas correlatas no Brasil, sendo que ―11 apresentaram alguma forma jurídica de 

implantação e ou funcionamento [...] consideradas estradas-parque e o restante, 13 

áreas correlatas a estas ou estradas-parque correlatas‖ (SORIANO, 2006, p.53). 

 

 

Figura 5 – Estradas Parques brasileiras em 2006 
Fonte: SORIANO (2006) 
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Dado a data do estudo daquele autor, podemos presumir que no ano de 2014 

possam haver outras estradas-parque, inclusive a estrada que é o objeto do nosso 

estudo (visto que o PRODETUR-RJ foi aprovado em 2011) não é citada no estudo 

de Soriano.  

Soriano (2006) ainda atenta-nos para o fato de que nenhuma das estradas-

parque estudada possui um plano de manejo ou pessoal local específico para sua 

gestão. Além disso  

 
 
quanto ao aspecto de infra-estrutura para o uso público 
(interpretação ambiental, etc.) a única que possui 
equipamentos e proposta para tal é a Estrada da Graciosa no 
Paraná, as demais sequer possuem estruturas para tal ou se 
possuem, como no caso da Estrada-parque do Pantanal e 
Transpantaneira (guarita da polícia ambiental na entrada 
destas), são pontuais e não específicas para as mesmas. 
(SORIANO, 2006, p.55) 
 
 

Analisamos duas estradas-parque para compararmos com a Estrada-parque 

de Visconde de Mauá, a primeira é a Estrada da Graciosa, apontada por Soriano 

como a mais bem equipada estrada-parque do Brasil. A Estrada da Graciosa possui 

equipamentos de lazer como quiosques, churrasqueiras, estacionamentos, mirantes 

e banheiros, porém ela não é administrada como uma unidade de conservação 

(Soriano, 2006). O Instituto Ambiental do Paraná (IAP) não tem a intenção de 

constituí-la como uma estrada-parque, já que as paisagens da estrada estão dentro 

de outras unidades de conservação, a AEIT do Marumbi e Parque estadual do Pico 

do Marumbi.  

A segunda estrada que comparamos é a Estrada Paraty Cunha (RJ-165), que 

liga os municípios de Paraty (RJ) e Cunha (SP). A estrada está em processo de 

pavimentação com recursos provenientes do governo estadual do Rio de Janeiro e a 

Eletronuclear, a obra também conta com o plano de modelagem custeado pelo 

PRODETUR-RJ (SEOBRAS, 2014). Por estar dentro do Parque Nacional da Serra 

da Bocaina (PNSB) a estrada está sendo pavimentada com blocos de concreto, a 

fim de não impermeabilizar o terreno e desestimular o excesso de velocidade dos 

automóveis. Em entrevista para o jornal ―O Estado de São Paulo‖ o chefe do PNSB, 

Francisco Livino, informou que haverá uma guarita em cada ponta da estrada para o 

controle de acesso a estrada. Ainda segundo Livino só serão permitida a passagem 
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de veículos de passeio e vans, com limite de velocidade de 30 km/h além do 

pagamento de um pedágio na guarita de entrada (PEREIRA, 2014). 

O projeto inicial da Estrada-parque de Visconde de Mauá (RJ-163 e RJ-151) 

previa a pavimentação das estradas; implantação de zoopassagens aéreas e 

subterrâneas em determinados trechos da RJ-163; a construção de decks de 

madeira nos mirantes do Rio Paraíba do Sul e do Rio Preto; e a construção de um 

portal próximo a localidade de Capelinha (Resende) onde haveria um controle de 

capacidade de carga e a cobrança de uma taxa ambiental para a conservação da 

estrada (DER-RJ, 2009 apud GUIA MAUÁ UOL, 2009). Apesar de o PRODETUR-RJ 

ter sido aprovado em 2011 o projeto da Estrada-parque já estava pronto desde 

2009, conforme o vídeo de divulgação do Departamento de Estradas de Rodagens 

do estado do Rio de Janeiro2 . Quanto aos objetivos do projeto inicial descritos 

anteriormente, somente a pavimentação das RJ-163 e RJ-151 foram concluídas até 

o momento. 

  

                                                           
2  http://www.youtube.com/watch?v=GbYhTD7QoBo 
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3  A ESTRADA PARQUE DE VISCONDE DE MAUÁ E SEUS IMPACTOS 

 

Visconde de Mauá é atualmente um dos principais destinos turísticos do 

estado do Rio de Janeiro. Por estar localizada numa região montanhosa, de clima 

ameno, a localidade é visitada por turistas oriundos dos principais centros urbanos 

da região Sudeste em feriados prolongados e no período de férias. Localizada ao sul 

do estado do Rio de Janeiro, na região do Médio Paraíba, microrregião Vale do 

Paraíba Fluminense, a localidade tem acesso rápido a Rodovia Presidente Dutra, 

uma das principais rodovias do país que liga a cidade do Rio de Janeiro a São 

Paulo. 

 

 

 
 

Figura 6 – Regiões do estado do Rio de Janeiro 

Fonte: Guia Geográfico – Mapas do Rio de Janeiro, 2014 

 

A região de Visconde de Mauá é composta pelo território de três municípios 

diferentes: Resende, Itatiaia, ambos no estado do Rio de Janeiro,  e Bocaina de 

Minas (MG). A porção fluminense da área estudada encontra-se na região turística 

das Agulhas Negras, região composta pelos municípios de Resende, Itatiaia, Porto 

Real e Quatis conforme o mapa (figura 7) a seguir (TURISRIO, 2012). 
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Figura 7: Mapa das regiões turísticas estratégicas do Estado do Rio de Janeiro 
Fonte: TurisRio, 2012 
 

Optamos nessa pesquisa por estudar as três principais vilas da região: 

Visconde de Mauá, Maringá e Maromba; pois nelas se encontram a maior parte da 

população e os principais centros comerciais da região. A vila de Visconde de Mauá 

pertence ao município de Resende, as vilas de Maromba e a parte fluminense de 

Maringá pertencem ao município de Itatiaia e a porção mineira da vila de Maringá 

faz parte do município de Bocaina de Minas. O mapa a seguir (Figura 8) ilustra a 

localização das vilas assim como os vales, onde se encontram algumas residências 

e pequenos comerciantes. 
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Figura 8 – Mapa da região de Visconde de Mauá 

Fonte: Visconde 10 (2014) 

 

3.1  CONTEXTO HISTÓRICO DA REGIÃO DE VISCONDE DE MAUÁ  

 

A Região de Visconde de Mauá tem suas singularidades desde seus vales e o 

clima de montanha quanto à ocupação do colono europeu. Enquanto a baixada 

resendense (localizada a margem do Rio Paraíba do Sul) foi ocupada pela 

introdução da cultura do café a partir do final do século XVIII, o alto do Vale do Rio 

Preto (Visconde de Mauá) manteve-se como refúgio de remanescentes dos índios 

Puris e eventuais posseiros mineiros por quase mais um século.  

Com a iminência do fim da escravidão e a crise do café no Vale do Paraíba, 

que perdia mercado para o café produzido no oeste do estado de São Paulo, 

proporcionava a região a condições especiais para novos empreendimentos. A 

primeira delas foi feita Irineu Evangelista de Souza - então Visconde de Mauá – que 

obteve a concessão do governo para explorar carvão vegetal na Serra da 

Mantiqueira na década de 1870 (SODRÉ apud ROCHA. p.14, 1984). Não há relatos 

sobre o sucesso desse empreendimento, porém acredita-se que não se atingiu o 

objetivo visto a falência dos negócios de Irineu Evangelista de Souza. Porém, as 
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terras do alto do Vale do rio Preto passaram a ser conhecidas pelo título de seu 

antigo dono, Visconde de Mauá.  

A primeira tentativa de colonização da área ocorreu em 1889, pelo então 

herdeiro das terras Henrique Irineu de Souza, filho do Visconde de Mauá, que 

obteve a permissão para criar núcleos coloniais na região do vale do Rio Preto e no 

vale do Rio Campo Belo em Itatiaia. O contrato feito com o governo indicava que 

cabia ao governo a ―introdução e o transporte dos colonos, comprometendo-se em 

construir estradas e indenizar o proprietário pelos gastos feitos na instalação dos 

núcleos e sustento provisório dos imigrantes‖ (ROCHA, 1984, p.14). As previsões 

feitas na época eram de que a região iria receber de quinhentas a mil famílias de 

colonos, mas a realidade foi bem diferente. Segundo os documentos da época, 

cerca de 185 colonos austríacos e italianos, chegaram aos núcleos coloniais de 

Resende. Durante a experiência desses núcleos foram implantadas na região as 

culturas de batatas, feijão, milho, horticultura, frutas em geral e a fabricação de 

queijos. Porém, a dificuldade de acesso e o escoamento da produção, por conta das 

más condições das estradas, levaram ao fim a tentativa de colonização na região ao 

final de 1890. (ROCHA, 1984, p.14). 

Durante o governo do Presidente Afonso Pena (1906–1909) foi criado o 

serviço de Povoamento do Solo Nacional, órgão do Ministério da Agricultura, 

Indústria e Comércio, que organizava a questão de imigração e criação de ―Núcleos 

coloniais‖. Foi nessa época que começou uma nova tentativa de colonização da 

região de Visconde de Mauá. Em 1907 o governo decidiu retomar as políticas de 

incentivo à imigração e colonização nas regiões do Sul e Sudeste do país, valendo 

destacar o patrocínio à grande imigração japonesa para São Paulo. Essas políticas 

buscavam atrair mão-de-obra e capital externo para o país. Nesse processo, a 

região de Visconde de Mauá novamente foi incluída nas estratégicas 

governamentais, visto a suas características fisiográficas que faziam lembrar os 

alpes europeus, de clima temperado. Além da característica natural, a região ainda 

possuía outro ponto a favor, as terras, que ainda pertenciam ao Comendador 

Henrique Irineu, de Souza estavam praticamente desocupadas e com preço bem 

abaixo do mercado.  

A partir de agosto de 1908 foi instalada uma comissão para preparar os 

núcleos coloniais na região, foram demarcados os lotes coloniais, construção e 

reformas de estradas, construção de casas e feitos os levantamentos topográficos. 
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Ao final de 1908 chegaram os primeiros colonos vindos da Europa em Resende. 

―Em levas constantes chegaram suíços, alemães, austríacos, portugueses, 

espanhóis, russos, poloneses, franceses, italianos, húngaros que pretendiam, com o 

seu trabalho e de suas famílias tornarem-se uma espécie de camponeses no Brasil‖  

(ROCHA, 1984, p.6). Os núcleos coloniais de Visconde de Mauá e Itatiaia 

funcionaram sob o auxilio e subsídio do governo federal de dezembro de 1908 até 

maio de 1916.  

A vida do colono no núcleo colonial de Visconde de Mauá não era fácil, 

muitos reclamavam das ferramentas e das sementes fornecidas pelo governo e das 

condições da terra. O acesso à sede de Resende era precário, mesmo com a 

implantação da estrada durante a instalação do núcleo colonial, pois o caminho só 

era permitido à passagem de animais ou carros de boi. Para efeito de comparação 

uma viagem realizada de Resende ao Rio de Janeiro, via Estrada de Ferro Central 

do Brasil, durava cerca de 5 horas, enquanto os 34 km que separavam a sede de 

Resende até o núcleo colonial era realizada em 12 horas a cavalo ou 48 horas em 

carro de boi – veículo usado para escoar a produção dos colonos- (ROCHA, 1984, p 

28). Devido à precariedade da colônia e sua estagnação econômica, os colonos 

começam a evasão do núcleo ao fim da subvenção do governo em 1916.  

Após a emancipação do Núcleo Mauá o governo liberou a venda dos lotes 

coloniais para qualquer interessado. Nesse momento, fazendeiros mineiros 

adquiriram grandes quantidades de lotes comprados dos colonos estrangeiros. A 

compra dos lotes dos colonos pelos fazendeiros mineiros trouxe um novo perfil de 

empreendimento para a região, a criação de gado leiteiro em propriedades de 

pequeno e médio porte. Para a viabilização de evacuação da produção foram 

criadas ―fabriquetas de queijo‖ nos subvales da região, cuja produção era levada por 

tropeiros até Resende e inclusive ao Rio de Janeiro.  

No ano de 1922 a região registra seus primeiros veranistas, a maioria 

professores e alunos da Escola Alemã do Rio de Janeiro, que passavam dois meses 

a cada verão a fim de conhecer a vida dos colonos alemães restantes (ROCHA, 

1984). Em 1925, a família Büttner formou a primeira pousada a fim de hospedarem 

os esporádicos, porém crescente, ―hospedes pagantes‖. Em 1930 as famílias Frech 

e Bühler construíam as suas pousadas (VILLELA; MAIA,  2009). 

Em 1937 é criado o Parque Nacional do Itatiaia através do Decreto nº 1.713, 

pelo então presidente Getúlio Vargas (ICMBIO, 2014). ―Inicialmente abrangendo 
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uma área de 11.943 hectares, foi ampliado para aproximadamente 28.000 hectares 

em 20 de setembro de 1982, através do Decreto nº 87.586‖ (ICMBIO, 2014). As 

terras ocupadas inicialmente pelo parque também pertenceram a Irineu Evangelista 

de Souza, o Visconde de Mauá. Com a criação do parque iniciou um interesse maior 

pela região da serra da Mantiqueira, tanto cientifica quanto turisticamente. A figura 9 

ilustra as dimensões do parque. 

 

 

Figura 9 – Parque Nacional do Itatiaia e arredores 
Fonte: ICMBIO (2014) 

 

Até a década de 1970 a principal atividade econômica na região foi a 

produção leiteira, oriunda das fazendas de famílias mineiras instaladas após o 

fracasso do Núcleo Mauá. Porém, nesta década, devido à baixa remuneração do 

leite e pouca produtividade local, muitos fazendeiros venderam suas fazendas para 

a construção de casas de veraneio ou transforma-las em pousadas. A partir da 

construção das novas pousadas cria uma nova cultura na comunidade, abrindo as 

portas para o turismo, até então visto apenas como uma ―possibilidade alternativa de 

renda, e não como atividade principal‖ (VILLELA; MAIA, 2009). 
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Ainda na década de 70 a região se tornou refúgio de grupos que buscavam 

maior contato com a natureza e a fuga dos principais centros urbanos. Entre esses 

grupos estavam hippies, pessoas ligadas a religiões alternativas (orientais e 

indígenas) e pessoas contrárias ao regime militar. Grande parte dessas pessoas 

buscava viver em comunidades alternativas o que gera a atmosfera mística e 

exotérica na região até os dias de hoje.  

Nos anos 1980 houve um aumento na criação de meios de hospedagens, 

incluindo hotéis mais sofisticados. Nesse momento há uma nova onda imigratória 

para região, dessa vez de empresários oriundos dos grandes centros urbanos que 

enxergavam em Visconde de Mauá uma boa oportunidade para seus negócios 

(VILLELA; MAIA, 2009). 

Em 1985, o presidente José Sarney cria, por meio do decreto nº 91.304, a 

Área de Proteção Ambiental da Serra da Mantiqueira. A APA tem a área de 421.804, 

4600 hectares e engloba cidades dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas 

Gerais. A figura 10 indica o mapa de toda a extensão dessa unidade de 

conservação. 

Assim como o Parque Nacional do Itatiaia, a APA da Mantiqueira faz parte do 

Mosaico de Unidades de Conservação da Região da Serra da Mantiqueira - Mosaico 

Mantiqueira - sendo a maior unidade de conservação desse conjunto. Este mosaico 

possui 445.615 hectares de área, composta por 19 unidades de conservação parte 

de 37 municípios de três estados (Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais) 

(RBMA, 2007). 
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Figura 10 – Mapa da APA da Serra da Mantiqueira. 
Fonte: ICMBIO (2014) 

 

Em 1985 é criada a Associação de Moradores e Amigos de Visconde de 

Mauá (AMAMAUÁ). Essa associação tem como objetivo representar os moradores 

das comunidades das vilas de Visconde de Mauá, Lote 10, Vale da Grama, Campo 

Alegre e Rio Preto; vilas estas pertencentes ao município de Resende. A AMAMAUÁ 

atua como intermediária entre a comunidade e as diversas esferas do governo, 

reivindicando soluções para os problemas das vilas que representam (IDEIAS, 

2011).  

Com a chegada dos novos empreendimentos é demandado maiores 

investimentos em infraestruturas e serviços públicos na região. Por conta do 

histórico de abandono pelo poder público, desde os tempos da imigração europeia, e 

também pela chegada de novos empresários, foi criada a Associação Turística e 

Comercial de Visconde de Mauá (MAUATUR), em 1986. O objetivo da MAUATUR é 

representar o interesse dos empresários da região junto ao poder público de todas 

as esferas buscando assim organizar o polo turístico de Visconde de Mauá 

(VILLELA; MAIA 2009). Atualmente a MAUATUR possui 140 associados (IDEIAS, 

2011). 
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Devido ao projeto da criação da estrada-parque em 2009 e a falta de 

representatividade dos moradores das vilas do município de Itatiaia, foi criada no 

mesmo ano a Associação de Moradores e Amigos de Maringá, Maromba, Vales do 

Pavão e Cruzes (ASSOMAR). A Associação tem como objetivo  

 
 
zelar, lutar e reivindicar ações e projetos que visem o bem estar dos 
moradores da região. Exerce liderança em parceria com as demais 
associações locais, com o objetivo de reforçar as iniciativas de 
desenvolvimento sustentável bem como implementar o turismo 
responsável na Região de Visconde de Mauá (IDEIAS, 2011). 
 

 

Atualmente o turismo é o principal setor econômico na região de Visconde de 

Mauá. Isso reflete no número de meios de hospedagens, restaurantes e comércio 

local.  

 

3.2  TURISMO EM VISCONDE DE MAUÁ 

 

O setor turístico em Visconde de Mauá foi surgindo aos poucos, desde as 

hospedagens familiares da época dos veranistas da Escola Alemã do Rio de 

Janeiro, no início do século XX, até os dias de hoje. A ausência de grandes redes 

hoteleiras e o predomínio de pousadas de pequeno e médio porte são as marcas do 

setor na região. Segundo Villela e Maia, com informações obtidas pelo Conselho 

Gestor e a MAUATUR para um artigo publicado em 2009, em Visconde de Mauá 

existem cerca de 200 meios de hospedagem ―dos quais quatro são hotéis de alto 

luxo, vinte considerados como hotéis de boa qualidade, e os demais 

estabelecimentos são pequenas e médias pousadas‖ (VILLELA; MAIA, 2009 p. 41). 

Além disso, a região possui cerca 50 restaurantes, sendo quatro com padrão de 

cozinha internacional, 60 pequenas lojas de souvenir e artesanato, além de 12 

ateliês (VILLELA; MAIA, 2009).  

Em 2011, o Instituto IDEIAS realizou junto com a MAUATUR um inventário 

turístico na região. Foram mapeados 51 meios de hospedagens, em consulta feita 

no site em maio de 2014. Quanto à inventariação de restaurantes e lojas o estudo 

deixou a desejar e mapeou apenas três. Por tanto, podemos concluir que o estudo 

feito não possui critérios claros para a identificação e inventariação da região 

estudada. 
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Segundo o site do Guia Quatro Rodas, Visconde de Mauá oferece dois hotéis 

e 22 pousadas. É sabido que o Guia Quatro Rodas só divulga os melhores 

estabelecimentos de um destino, logo não podemos usá-lo de maneira oficial para 

precisar o número exato da quantidade de meios de hospedagem na região. 

Nos sites das prefeituras de Resende e de Itatiaia há listas de hotéis na 

região. Encontramos 12 meios de hospedagem, referentes à região de Visconde de 

Mauá,  no site da prefeitura de Resende. No site da prefeitura de Itatiaia os meios de 

hospedagem encontram-se separados pelas vilas: em Maringá são 20; em Maromba 

11; nos Vales do Pavão, das Cruzes e da Grama são 11 somados. Porém, as 

prefeituras, por se tratarem de órgãos oficiais, devem divulgar somente os 

estabelecimentos regularizados e com alvarás de funcionamento.   

 

3.3  OS IMPACTOS DA ESTRADA PARQUE SEGUNDO A COMUNIDADE LOCAL 

 

Como explorado anteriormente em nosso trabalho, a região de Visconde de 

Mauá vivia um abandono por parte do poder público desde os tempos do Núcleo 

Colonial, como nos apontam Villela e Maia: 

 
 
Tradicionalmente, a cultura local ficou marcada pela origem dos 
antigos colonos que foram abandonados por uma política migratória 
sem sucessos. Posteriormente, pelos pecuaristas empobrecidos, ou 
pelos dos novos imigrantes, que em sua maioria eram avessos a 
qualquer espécie de intervenção pública (hippies, refugiados 
políticos, místicos religiosos). Por último, pelos novos empresários, 
estabelecidos na região sem qualquer apoio público. De alguma 
forma, segundo depoimentos de atores locais, nem os comerciantes 
queriam saber do governo e vice-versa (VILLELA; MAIA, 2009 p. 41). 
 

 

Principalmente a partir dos anos 1980, com a chegada de novos empresários 

na região, a comunidade local ficou dividida entre os que queriam o acesso à região 

pavimentado - grande parte dos empresários, que viam na pavimentação a chance 

de um aumento de fluxo turístico na região - e os que não queriam a pavimentação – 

ambientalistas e moradores mais antigos, que acreditavam que o aumento do fluxo 

de visitantes na região acarretasse em uma maior degradação ambiental. Em 2009, 

com o projeto da Estrada-parque proposto pelo governo estadual, esse debate 

ganhou uma nova dinâmica e foram realizadas reuniões entre a comunidade local e 
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o Estado (tanto na esfera municipal quanto na estadual) para chegar a uma proposta 

que fosse interessante para ambas as partes.   

Nossa pesquisa de campo buscou conhecer a opinião dos moradores da 

região sobre a implantação da Estrada-parque de Visconde de Mauá (RJ-163 e RJ-

151), questioná-los sobre a participação popular nas intervenções estruturais do 

PRODEUR-RJ na região e identificar as mudanças ocorridas no cotidiano das 

comunidades após a pavimentação das estradas. 

 

3.3.1  Metodologia de Pesquisa 

 

Para o desenvolvimento de nossa pesquisa utilizamos o método hipotético 

dedutivo, composto inicialmente por uma fase de revisão do referencial teórico, onde 

foi estudada toda a literatura pertinente para a realização desse estudo. Em seguida 

foi desenvolvida uma entrevista estruturada com a aplicação de um formulário com a 

população residente das vilas de Maromba, Maringá, Visconde de Mauá e Lote 10; 

escolhidas por concentrarem a maior parte da população e dos estabelecimentos da 

região.  

Paralelamente a aplicação dos formulários, realizamos entrevistas 

semiestruturadas com agentes sociais relevantes daquelas localidades. 

Posteriormente, o mesmo roteiro de entrevistas estruturadas aplicado in loco, foi 

reaplicado em uma versão online usando o site Qualtrics3, visto que o número de 

entrevistados não foi alcançado quando aplicado presencialmente, além de atingir 

um público de perfil diferente do encontrado nas vilas percorridas.  

Os formulários foram aplicados no período do dia 6 a 10 de janeiro de 2014; o 

período escolhido foi propositalmente em dias úteis, pois é quando há menos 

visitantes na região, facilitando assim a abordagem aos moradores. Foi obtido um 

total de 43 formulários respondidos válidos nessa fase, considerado um número 

muito abaixo do esperado. Porém, devemos levar em conta a instabilidade do clima 

na região, o que impossibilitou em muitos momentos o deslocamento nas ruas e 

entre uma vila e outra. Devido a esse motivo optamos por continuar a pesquisa de 

maneira online. Vale ressaltar também a falta de um transporte público regular entre 

as vilas, o que dificultou em alguns momentos a pesquisa.  

                                                           
3
 www.qualtrics.com  

http://www.qualtrics.com/
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Durante o mesmo período em que foram aplicados os formulários, realizamos, 

paralelamente, entrevistas com alguns agentes sociais locais. No dia 10 de janeiro 

de 2014 entrevistamos: Claudio Lopes de Almeida, presidente da ASSOMAR e 

Rogério Bühler Menandro, gerente do Hotel Bühler e presidente da AMAR-MG 

(Associação de Moradores de Maringá-MG). No dia 14 de janeiro de 2014 

entrevistamos Luís Alves, dono da Pousada Olho D’água, ex-presidente da 

MAUATUR, e membro do Conselho de Turismo de Itatiaia. No dia 20 de fevereiro de 

2014 realizamos a entrevista com Roberta Dias de Oliveira, secretária de Turismo de 

Itatiaia. Também foi realizada uma entrevista via e-mail com Regina Mouffron, 

gerente da MAUATUR entre os dias 8 e 20 de janeiro 2014. No dia 19 de janeiro de 

2014, período de divulgação da pesquisa online, entramos em contato via facebook4, 

com Marcelo Brito, que fez parte da antiga direção da ASSOMAR, ex-membro do 

Conselho Gestor da Microbacia do Alto Rio Preto e membro do grupo editorial do 

Amigos de Mauá (grupo de divulgação de notícias online da região). 

Devido ao baixo número de entrevistas respondidas presencialmente nas 

vilas de Visconde de Mauá, resolvemos continuá-la de maneira online, visto a 

impossibilidade de estar presente na região por um longo período. Escolhemos o 

site Qualtrics para a realização da pesquisa e no dia 14 de janeiro de 2014 a 

iniciamos. A pesquisa foi divulgada em diversos grupos de debates na rede social 

Facebook, tais como: Alto do Rio Preto: Vilas de Maromba, Maringá e Visconde de 

Mauá, Maromba e Maringá MG/RJ, VISCONDE DE MAUÁ LIBERDADE DE 

EXPRESSÃO, AÇÃO ITATIAIA, AÇÃO PENEDO, e AÇÃO RESENDE. A pesquisa 

foi encerrada no dia 01 de março de 2014 e a quantidade de respostas também ficou 

abaixo do esperado, no total de 45 questionários respondidos, dos quais somente 37 

foram validados e 8 invalidados por estarem incompletos.  

  

3.3.2  Resultados encontrados 

 

Os dados apresentados a seguir são oriundos dos formulários aplicados com 

a população da região de Visconde de Mauá, entre os dias 6 e 10 de janeiro de 

2014, somados aos questionários aplicados online pelo site Qualtrics do dia 14 de 

janeiro a 01 de março de 2014. No total obtivemos 83 respostas, sendo 43 

                                                           
4
 www.facebook.com  

http://www.facebook.com/
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respondidos presencialmente e 40 através do site selecionado (contando com três 

parcialmente completos). As duas versões das entrevistas possuem o mesmo 

conteúdo, como pode ser consultado no Apêndice A. 

Quanto ao local de residência dos entrevistados, 37% vivem em Visconde de 

Mauá, 29% em Maringá, 16% em Maromba e 18% em outras localidades (por 

exemplo: Vale do Pavão, Jardim Iracema, Lote 10 e Santa Clara). Em média de 

tempo de residência dos entrevistados nessas localidades foi de 18 anos.  

Dentre os entrevistados, 49% são do sexo masculino e 51% feminino. A 

média de idade entre 14 a 17 anos é de 1%; de 18 a 25 anos é de 20%; de 26 a 34 

anos é de 26%; de 35 a 50 anos é de 37%; de 51 a 65 anos é de 16%; e com mais 

de 65 anos é de 1%.  

Quanto à renda mensal dos entrevistados 21% afirmam receber até R$ 724 

por mês; de R$ 725 a R$ 1.450 são 35%; de R$ 1.451 a R$ 3.620 são 29%; de R$ 

3.621 a R$7.240 são 10%; e acima de R$ 7.241 são 2% dos entrevistados.  

No que se refere à escolaridade dos entrevistados, 17% cursaram até o 

Ensino Fundamental, 35% possuem Ensino Médio, 40% Ensino Superior e 7% são 

pós-graduados.  

Quanto a ocupação profissional dos entrevistados podemos ver na Tabela 2 a 

seguir.  

 

Tabela 2 – Ocupação profissional dos entrevistados  

Empregado formal 26% 

Profissional Autônomo 21% 

Comerciante 13% 

Funcionário Público 11% 

Estudante 10% 

Hoteleiro 7% 

Aposentado 5% 

Desempregado 2% 

Do lar 0% 

Trabalhador rural (agropecuária) 0% 

Outros 5% 

Fonte: elaboração própria, 2014. 
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Ao serem questionados sobre a participação em associações locais ou outros 

fóruns, 66% disseram não participarem, enquanto 32,5% declararam que participam 

e 2,5% não responderam. As principais associações citadas são a ASSOMAR e a 

MAUATUR.  

Quanto à opinião sobre a pavimentação da RJ-163 (Trecho Capelinha – 

Visconde de Mauá) antes de ser realizada, 59% disseram que eram a favor; 20% 

eram contra; 10% indiferentes; 2% não tinham opinião definida; e 8% não 

responderam.  

Ao perguntarmos sobre se tinham conhecimento do PRODETUR-RJ, 54% 

informou que não conheciam o programa; 12% disseram conhecer; 27% conhecem 

apenas superficialmente; e 7% não responderam.  

A parte final do formulário foi dedicada a captar a percepção dos 

entrevistados sobre os impactos ocorridos após a pavimentação da RJ-163 e a 

pavimentação parcial da RJ-151 pelos moradores. Fizemos 17 afirmativas e o 

entrevistado respondia se: Concorda Completamente; Concorda; Indiferente; 

Discorda; ou Discorda Completamente. (Tabela 3). 

Ao serem questionados sobre uma melhora ao acesso a hospitais e similares 

em Itatiaia e Resende, 78% dos moradores concordaram com a afirmação, sendo 

que 27% dos entrevistados declararam concordam completamente com a afirmação.  

Sobre o aumento da criminalidade a opinião dos moradores foi bastante 

dividida, 37% concordaram com o aumento, 35% afirmaram que não houve 

mudanças nesse quesito e 28% discordam desta afirmação. 

Quanto ao fim dos problemas de quedas de barreiras na RJ-163 (Capelinha - 

Mauá) a opinião também foi dividida: 36% concordam com a afirmação, 9% ficaram 

indiferentes, e 55% discordam da afirmação, indicando que esse tipo de problemas 

continuam ocorrendo na região. 

Sobre o aumento do número de visitantes/ turistas na região 96% dos 

moradores concordaram com a afirmação. A percepção do aumento de visitantes na 

região se confirma com as respostas para a afirmação seguinte. Quanto ao aumento 

do número de estabelecimentos comerciais, 52% concordaram com a afirmação, 

35% foram indiferentes, 13% discordaram. 
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Tabela 3 – Avaliação sobre a percepção da população a cerca da pavimentação da RJ 163 
e RJ 151 e seus impactos 

 CC Con Ind Dis DC 

O acesso a hospitais e ao sistema de saúde em 
Resende e Itatiaia melhorou 

27% 51% 12% 10% 0% 

A criminalidade e a violência aumentaram na região 9% 28% 35% 23% 5% 

Acabaram os problemas com quedas de barreiras na 
RJ-163 (Capelinha – Mauá) 

8% 28% 9% 40% 15% 

Houve um aumento no número de turistas/ visitantes na 
região. 

55% 41% 5% 0% 0% 

Aumentou o número de estabelecimentos comerciais  23% 29% 35% 13% 0% 

A pavimentação das estradas RJ-163 e RJ-151, pelo 
PRODETUR, foi discutido com a comunidade 

14% 37% 17% 23% 9% 

Aumentou o número de moradores. 10% 44% 36% 10% 0% 

O perfil do turista na região melhorou tanto do ponto de 
vista do gasto médio como do tempo de permanência 
na região 

9% 27% 10% 32% 22% 

A pavimentação das rodovias melhorou a segurança na 
região 

8% 24% 27% 27% 14% 

Aumentou o número de hotéis/pousadas/albergues na 
região 

8% 31% 37% 23% 1% 

Melhorou o escoamento da produção agropecuária da 
região 

9% 35% 49% 8% 0% 

O acesso a colégios e universidades em 
Resende/Itatiaia e região melhorou 

23% 49% 24% 4% 0% 

A acessibilidade e a mobilidade melhoraram para os 
moradores da região 

28% 46% 13% 8% 5% 

A oferta de empregos e ocupações aumentou 
consideravelmente na região 

17% 36% 29% 17% 1% 

Poucas mudanças ocorreram na região 8% 36% 14% 27% 15% 

A qualidade de vida dos moradores da região melhorou 
bastante 

13% 38% 28% 14% 6% 

Os visitantes/ turistas que passaram a vir para a região 
ficam menos tempo e gastam menos que os turistas 
anteriores 

35% 31% 14% 13% 8% 

Fonte: Elaboração própria 

 

Questionados se houve uma discussão com a comunidade a respeito da 

pavimentação das RJ-163 e RJ-151 pelo PRODETUR, 51% afirmaram que 

ocorreram reuniões sobre o tema, 17% ficaram indiferentes, e 32% discordaram 

sobre a afirmativa, indicando não haver ocorrido discussões sobre o projeto. 

Quanto ao aumento do número de moradores na região, 54% concordaram 

com a afirmação, enquanto 36% disseram que continuou o mesmo número e 10% 

discordam da afirmação. 

Na afirmativa sobre o turista na região, onde afirma-se que o seu perfil 

melhorou, tanto do ponto de vista do gasto médio como do tempo de permanência 

na região, a resposta dos entrevistado foi: 36% concordaram com a afirmação, 10% 
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responderam que não houve mudanças nesse quesito, e 54% discordam com a 

afirmação. Posteriormente, no mesmo formulário, fizemos uma afirmação contrária 

para enfatizar a questão. Quando afirmamos que ―Os visitantes/turistas que 

passaram a vir para a região ficam menos tempo e gastam menos que os turistas 

anteriores‖, 66% concordaram com a afirmação, 14% disseram que não houve 

mudanças, e 21% discordam da afirmação.  

As opiniões também ficaram dividas quanto à melhora na segurança após a 

pavimentação, 32% afirmaram ter tido uma melhora, 27% disseram que é 

indiferente, 41% discordam da afirmação.  

Sobre o aumento de número de meios de hospedagem, 39% confirmaram a 

afirmação, 37% são indiferentes, e 24% discordam da afirmação. 

Quanto à melhora no escoamento da produção agropecuária 44% 

concordaram com a afirmação, porém 49% disseram que continua na mesma 

situação, visto que a produção agropecuária é ínfima.  

O acesso a colégios e universidades em Resende/Itatiaia e região melhorou, 

segundo a opinião dos moradores, uma vez que 72% dos entrevistados 

concordaram com a afirmação. 

Segundo os moradores entrevistados, 74% afirmam que a acessibilidade e a 

mobilidade melhoraram para os moradores da região, tanto entre as vilas principais 

quanto para o acesso a Rodovia Presidente Dutra. 

Quanto à melhora na qualidade de vida dos moradores, 51% dos 

entrevistados concordaram com a afirmativa, 28% acreditam que está como antes, e 

20% discordam da afirmação. 

Paralelamente a realização das entrevistas estruturadas, realizamos uma 

série de entrevistas semiestruturadas com alguns agentes sociais locais envolvidos 

com o setor turístico e com a sociedade civil organizada da região. Foram 

entrevistados: Claudio Lopes de Almeida, presidente da ASSOMAR; Rogério Bühler 

Menandro, gerente do Hotel Bühler e presidente da AMAR-MG; Luís Alves, dono da 

Pousada Olho D’água, ex-presidente da MAUATUR, e membro do Conselho de 

Turismo de Itatiaia; Roberta Dias de Oliveira, secretária de Turismo de Itatiaia; 

Regina Mouffron, gerente da MAUATUR; Marcelo Brito, ex membro da antiga 

direção da ASSOMAR, ex membro do Conselho Gestor da Microbacia do Alto Rio 

Preto e membro do grupo editorial do Amigos de Mauá. 
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Na entrevista com Cláudio Lopes de Almeida, perguntamos como foi a 

participação da ASSOMAR nas reuniões com o governo do estado sobre o 

PRODETUR-RJ. Segundo ele, a associação foi criada durante a primeira etapa da 

pavimentação da RJ-163, quando os moradores das vilas de Itatiaia perceberam que 

estavam sem representatividade para defenderem seus interesses no projeto, sendo 

então criada a ASSOMAR em 2009. Ao perguntarmos sobre a participação da 

população nas reuniões, Cláudio de Almeida assegurou que todos tinham direito a 

fala, seja para confrontar as decisões tomadas ou para tirar dúvidas sobre o projeto.  

Tanto Cláudio de Almeida quanto Marcelo Brito concordam que a grande 

parte da população não questionava se deveria ou não pavimentar-se as estradas, 

mas sim o modo como seria feita a pavimentação. Segundo o presidente da 

ASSOMAR, as dúvidas a respeito da pavimentação foram tiradas nas reuniões com 

o governo do estado e que técnicos do projeto explicaram o motivo do uso do asfalto 

de borracha e não os blocos de cimento (ou bloquetes, como usado pela 

população), como defendiam grupos contrários ao asfaltamento. Porém, Marcelo 

Brito diz que a população não foi ouvida devidamente, pois houve uma pesquisa na 

região e a maioria da população era a favor da pavimentação feita por blocos de 

cimento; abaixo-assinados pró bloquetes foram realizados e jamais chegaram às 

autoridades competentes do governo estadual. Ainda segundo Marcelo Brito, um 

caderno de propostas feito pela antiga direção da ASSOMAR, discutido e aprovado 

pela prefeitura de Itatiaia, foi entregue a SEOBRAS e ao governo do estado. Porém, 

conforme o relato de Marcelo Brito, após a entrega das reivindicações ocorreu uma 

eleição na ASSOMAR e uma nova direção foi formada ―com a adesão de 

empresários locais‖, que deixou de lado as reivindicações feitas anteriormente e 

―aceitou as propostas do governo e fez uma nova lista de reivindicações para ser 

entregue a prefeitura de Itatiaia‖.  

Um ponto em comum entre todos os entrevistados é sobre a constante 

presença do então vice-governador, Luiz Fernando Pezão, nas intermediações do 

governo do estado com a MAUATUR e as associações de moradores. Segundo 

Roberta Dias de Oliveira, Luiz Fernando Pezão é frequentador da região e, além de 

vice-governador, era o Secretário de Obras e sua influência no governo do estado 

contribuiu de forma significativa para a concretização do projeto da estrada-parque 

de Visconde de Mauá.  
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Roberta de Oliveira ressalta que o governo estadual teve o cuidado de 

envolver todas as instituições relevantes para o processo, dentre elas as prefeituras 

e suas secretarias, associações de moradores e comerciais e etc. A secretária ainda 

reitera a participação das duas prefeituras, de Resende e Itatiaia, na elaboração dos 

projetos que foram utilizados no PRODETUR-RJ; segundo Roberta de Oliveira o 

governo estadual utilizou os projetos já prontos dos municípios contemplados para 

formatar o PRODETUR-RJ. 

Ao questionarmos Regina Mouffron quanto a posição da MAUATUR sobre a 

Estrada-parque, a mesma nos respondeu com um trecho de um artigo publicado no 

INFORME MAUATUR5, onde a associação se mostra favorável a implantação do 

projeto.  

 
 

(...) A Estrada Parque traz mudanças sim, mas, principalmente, é 
uma oportunidade única de proporcionar uma melhoria substancial 
na vida dos que aqui vivem ou frequentam. Nunca antes na história 
de Visconde de Mauá tivemos a oportunidade de trazer tantos 
recursos para a Região. Poderemos resolver os problemas de saúde, 
de transporte, de lixo, de capacitação dos jovens e muitos outros que 
nos afligem, controlando o acesso a Região através do portal que foi 
uma conquista da MAUATUR. Seria ignorância abrir mão dessa 
possibilidade. (...) Por outro lado, as ameaças nos assombram, mas 
não devem nos imobilizar de forma a não sair do lugar. Podemos 
criar mecanismos contra elas e nos unirmos e nos prepararmos para 
enfrentá-las. Assim vamos crescer com os desafios e proteger nossa 
Região. Portanto, o posicionamento da MAUATUR é: ―ESTRADA 
PARQUE. EU QUERO !‖ (INFORMATIVO MAUATUR, 2009) 
 
 

Quanto ao trade turístico da região perguntamos a Rogério Bühler e Luís 

Alves, ambos os administradores de meios de hospedagem na região, sobre os 

impactos após a pavimentação das rodovias de acesso à região. Para Luís Alves há 

um novo tipo de turista na região, oriundo de cidades próximas no sul do estado do 

Rio de Janeiro que, apesar da proximidade de Visconde de Mauá, antes da 

pavimentação não eram muito numerosos. Outro fator interessante apontado por ele 

é que a taxa de retorno dos turistas atualmente é maior: ―o mesmo turista que 

demorava cinco anos para retornar a região agora volta todo o ano‖.  

Rogério Bühler também relata sobre esse novo consumidor oriundo de 

cidades próximas e acrescenta que houve um aumento no número de idosos 

                                                           
5
 Ano 2 — Edição Especial — 20/11/2009 
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viajando para Visconde de Mauá. Ele aponta que, pelas boas condições da estrada 

os visitantes idosos se sentiram mais seguros em visitar a região, pois em caso de 

emergência, o acesso a hospitais em Resende ou Itatiaia é mais rápido.  

Os dois empresários ressaltam o aumento no quadro de funcionários de seus 

estabelecimentos, criação de novos turnos, além de uma maior exigência nos 

serviços pelos visitantes. Outro fato importante que Luís Alves relatou é o fluxo de 

turistas em períodos atípicos na região, como o período de festas de final do ano, 

que no ano de 2013 superou todas as expectativas dos empresários de meios de 

hospedagem da localidade. 

 

3.3.3  Análise dos Resultados 

 

Apesar do baixo número de respostas aos formulários aplicados, tanto 

presencialmente quanto online, acreditamos que os dados obtidos possam ilustrar-

nos o perfil do morador da região de Visconde de Mauá. Durante a aplicação do 

formulário in loco tivemos muitas respostas de trabalhadores do comércio, 

restaurantes e de hotéis/pousadas, comerciantes e hoteleiros, todos voltados a 

atendimento ao público, logo, mais disponíveis a responderem a pesquisa. 

Acreditamos que esse fato prejudicaria o resultado da pesquisa e não mostraria um 

perfil real do morador da região, por isso, além do baixo número de respostas, 

resolvemos aplicar a pesquisa online. Durante as pesquisas online atingimos um 

público mais diverso, incluindo mais estudantes, funcionários públicos e profissionais 

autônomos. 

Outra diferença observada entre as duas aplicações foi a diferença do nível 

de escolaridade. No formulário aplicado in loco houve uma predominância de 

pessoas com nível médio e fundamental, enquanto no aplicado online a 

predominância foi de nível superior. Talvez esse fato ocorra pelo recente facilidade 

ao acesso à internet na região, pois os serviços de telecomunicações até pouco 

tempo eram precários em Visconde de Mauá e ainda hoje, somente duas 

operadoras de celular têm sinal na parte itatiaiense da região.  

Como foi afirmado pela maioria dos agentes sociais entrevistados que houve 

grande divulgação para a convocação das reuniões que trataram dos assuntos 

ligados ao PRODETUR-RJ, nos surpreendeu o baixo índice de conhecimento do 

programa pela população: 54% dos entrevistados informaram não saber do que 
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tratava o PRODETUR-RJ. Isso nos leva a indagar se há um grande desinteresse da 

população pelo tema ou se as convocações não foram tão bem divulgadas. Esse 

fato é preocupante, pois exclui um importante agente produtor do turismo do 

processo de tomadas de decisões na turistificação do local. 

Uma importante questão, que foi alvo de muitas críticas dos moradores, é 

quanto ao novo perfil do visitante de Visconde de Mauá. Esse novo visitante é em 

sua grande maioria composta por excursionistas de cidades próximas, do sul do 

estado do Rio de Janeiro, que apenas visitam as cachoeiras e não consomem nos 

estabelecimentos locais. Segundo os moradores os excursionistas deixam muita 

sujeira à beira das cachoeiras, poluindo o ambiente. Questionada sobre essa 

questão, Roberta de Oliveira nos informa que é difícil a fiscalização na região devido 

ao baixo número de guardas municipais, geralmente só há um guarda que atende 

Maringá e Maromba durante os finais de semana.  

A reportagem do jornal A Voz da Cidade, do dia 10 de fevereiro de 2014, 

noticia a inauguração da estrada-parque, pelo então vice-governador Luiz Fernando 

Pezão, do trecho de 5,3km que liga Visconde de Mauá à Maringá. Porém, uma 

questão apontada por muitos moradores durante a aplicação do formulário e 

também por grande parte dos agentes sociais entrevistados, foi a não concretização 

das medidas ambientais do projeto da estrada-parque. Até a presente data somente 

ocorreu a pavimentação das estradas, porém os mirantes, as zoo passagens e o 

pórtico para controle de automóveis a região não foram concretizadas. É notável a 

desconfiança da população local de que o projeto da obra não será completado com 

todos componentes da estrada-parque. 

Em uma análise geral, com os dados que obtivemos, podemos dizer que 

houve uma preocupação, por parte do poder público, de que todos os agentes 

produtores do turismo estivessem envolvidos no projeto maior do PRODETUR-RJ. 

Porém acreditamos que não foram todos os agentes que tiveram a oportunidade de 

debater suas ideias com o Estado, de maneira que essas pudessem ser realmente 

consideradas relevantes para o projeto. Não fica claro se as reuniões com a 

comunidade, sobre o PRODETUR-RJ, tiveram o real objetivo de ouvir as queixas e 

as ideias da população local, ou se foi somente uma maneira de legitimar um grande 

projeto estruturante planejado por grupos políticos dominantes.  
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4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Visconde de Mauá é um destino muito procurado por turistas de todo o Brasil, 

e também do exterior, devido a sua história, o clima e, principalmente, por sua 

natureza. Além da importância como atrativo turístico, todo o bioma da Serra da 

Mantiqueira é de extrema importância para a qualidade de vida de grande parte da 

população do Sudeste brasileiro. Os rios que nascem na serra abastecem grandes 

rios de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, levando água para a região mais 

populosa do Brasil. Não há dúvidas que a Serra da Mantiqueira deve ser 

preservada. 

De fato, Visconde de Mauá merecia um melhor acesso para a região. 

Inúmeras vezes a população local e os turistas ficavam isolados devido à queda de 

barreiras na estrada; chuvas intensas deixavam as estradas enlameadas e 

perigosas. As más condições das estradas não permitiam que as pessoas dessas 

comunidades pudessem se deslocar para as sedes das cidades com facilidade, o 

que gerava certo desequilíbrio no desenvolvimento dos diferentes distritos, tanto os 

pertencentes a Resende quanto aos de Itatiaia. 

Em 2009, com o projeto de criação da Estrada-Parque de Visconde de Mauá, 

a população local se viu esperançosa por um acesso melhor à região e parecia ter 

alcançado o equilíbrio entre a melhoria das estradas e a conservação ambiental, 

almejada por uma considerável parcela dos moradores. Após a aprovação do 

PRODETUR-RJ em 2011, iniciaram-se as reuniões com a comunidade tendo como 

objetivo explicar o projeto e ouvir os moradores. Porém, como foi visto ao longo do 

nosso trabalho, as reuniões não atingiram o objetivo esperado por parte da 

população que, mais uma vez, se viu sem voz.  

Acreditamos que o modelo de democracia representativa que vivemos no 

Brasil hoje, não atende os reais anseios do povo. São inúmeros os exemplos, como 

o do nosso trabalho, em que as necessidades reais da população não são atendidas 

e são realizadas ações de acordo com um determinado interesse de grupos políticos 

hegemônicos. Projetos de grande intervenção na vida de comunidades, como o 

estudado por nós, deveriam passar por um processo de consulta pública, 

independentemente se há alguma associação civil organizada no local (seja essa de 

moradores, comercial e etc.), para que dissidentes tenham voz. 
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É importante ressaltar que os problemas em Visconde de Mauá não se devem 

apenas pelas condições de acesso a região. O crescimento não planejado da 

localidade trouxeram problemas inimagináveis há algum tempo, tais como: limpeza 

urbana ineficiente, aumento no trânsito de automóveis, problemas de 

estacionamentos, cachoeiras lotadas, postos de saúde fechados aos finais de 

semana e feriados, dentre outros.  

Apesar de todos os problemas citados acima, pudemos notar durante o 

período de pesquisa na região, que os moradores de Visconde de Mauá são muito 

participativos politicamente. Acreditamos que devido à distância das sedes das 

cidades, gerou uma consciência coletiva em grande parte da população. Porém, 

devido ao pequeno número de moradores, em relação aos outros distritos de 

Resende, Itatiaia e Bocaina de Minas, impede que a região tenha maior 

representatividade nas câmaras de vereadores nas respectivas cidades. 

Nosso trabalho buscou mostrar como o projeto da Estrada-Parque de 

Visconde de Mauá foi concretizado, buscando entender seu processo de 

implantação. Investigando como foi a participação popular nas reuniões realizadas 

pelo governo estadual. Por fim, analisamos os impactos ocorridos nas vilas de 

Visconde de Mauá após a pavimentação das RJ-163 e RJ-151, de acordo com a 

opinião dos moradores.  

Temos esperança de que o projeto da Estrada-Parque seja concluído 

integralmente, com todas as obras planejadas prontas, para que o turismo em 

Visconde de Mauá se desenvolva de maneira sustentável. Uma região de tamanha 

importância e fragilidade merece todo o cuidado de nossos gestores e governantes.  

 

  



54 
 

REFERÊNCIAS 

 

BANCO DO NORDESTE. Site institucional do Banco do Nordeste e PRODETUR-
NE. 2006. Disponível em 
<www.bnb.gov.br/content/aplicacao/PRODETUR/Apresentacao/gerados/apresentac
ao.asp > Acessado em: 17/02/2014 
 
_____. Site institucional do Banco do Nordeste e PRODETUR-NE. 2006. Disponível 
em: 
<www.bnb.gov.br/content/aplicacao/PRODETUR/Prodetur_ne1/gerados/resultados.a
sp>  Acessado em: 17/02/2014 
 
_____. Site institucional do Banco do Nordeste e PRODETUR-NE. 2006. Disponível 
em: 
<www.bnb.gov.br/content/aplicacao/PRODETUR/Polos/gerados/prodetur_polos_prin
cipal.asp>  Acessado em: 17/02/2014 
 
_____. Site institucional do Banco do Nordeste e PRODETUR-NE. 2011. Disponível 
em: 
<https://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/PRODETUR/Prodetur_ne2/gerados/situa
cao_atual.asp>  - Acessado em: 17/02/2014 
 
BENI, M.C. Política e Planejamento de turismo no Brasil. São Paulo: Aleph, 2006 
 
BRASIL, LEI No 9.985, DE 18 DE JULHO DE 2000. 
 
CRUZ, R.C.A. Políticas públicas de turismo no Brasil: território usado, território 
negligenciado. Florianópolis: GEOSUL ,v.20, n.40, 2005. 
 
FRATUCCI, Aguinaldo Cesar. A dimensão espacial nas políticas públicas brasileiras 
de turismo: as possibilidades das redes regionais de turismo. Niterói-RJ: UFF, 2008, 
308 f. Tese (doutorado), Programa de Pós-graduação em Geografia, Universidade 
Federal Fluminense, Niterói-RJ, 2008. 
 
FRATUCCI, A.C.; SCHWANTES, G.X.L., MAIA, Y.C. Estrutura da Gestão Pública do 
Turismo nos Municípios do Estado do Rio de Janeiro. CULTUR. Ano 8, Nº 01 – 
FEVEREIRO, 2014. 
 
GUIA GEOGRÁFICO, Mapas do Rio de Janeiro. Disponível em: http://www.mapas-
rio.com/regioes.htm Acessado em 12/05/2014 
 
GUIA MAUÁ, 2009. Disponível em: 
<http://www2.uol.com.br/guiamaua/noticias/20090715_001.htm> Acessado em: 
28/04/2014 
 
HALL, C.M. Planejamento Turístico: Políticas, processos e relacionamentos. São 
Paulo: Contexto, 2001. 
 

http://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/PRODETUR/Apresentacao/gerados/apresentacao.asp
http://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/PRODETUR/Apresentacao/gerados/apresentacao.asp
http://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/PRODETUR/Prodetur_ne1/gerados/resultados.asp
http://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/PRODETUR/Prodetur_ne1/gerados/resultados.asp
http://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/PRODETUR/Polos/gerados/prodetur_polos_principal.asp
http://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/PRODETUR/Polos/gerados/prodetur_polos_principal.asp
https://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/PRODETUR/Prodetur_ne2/gerados/situacao_atual.asp
https://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/PRODETUR/Prodetur_ne2/gerados/situacao_atual.asp
http://www.mapas-rio.com/regioes.htm%20Acessado%20em%2012/05/2014
http://www.mapas-rio.com/regioes.htm%20Acessado%20em%2012/05/2014
http://www2.uol.com.br/guiamaua/noticias/20090715_001.htm


55 
 

ICMBIO, Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade. Disponível em: 
<http://www.icmbio.gov.br/parnaitatiaia/quem-somos.html> Acessado em: 
01/05/2014 
 
_____, Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade.  Disponível em: 
<http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/unidades-de-conservacao/biomas-
brasileiros/mata-atlantica/unidades-de-conservacao-mata-atlantica/2177-apa-da-
serra-da-mantiqueira.html>   - Acessado em 01/05/2014  
 
IDEIAS, Instituto para o Desenvolvimento da Economia, do Indivíduo, do Ambiente e 
da Sociedade. O Portal Oficial de Turismo da Região de Visconde de Mauá. 
Disponível em: <http://visiteviscondedemaua.com.br/index.php>  Acessado em: 
04/05/2014 
 
ITATIAIA, Site Oficial da Prefeitura de Itatiaia. Disponível em: 
<http://itatiaia.rj.gov.br/servico/177/hoteis-e-pousadas>   Acessado em 12/05/2014 
 

KNAFOU, R. Turismo e Território. Por uma abordagem científica do turismo. In: 
RODRIGUES, Adyr A. B. (org.). Turismo e Geografia. Reflexões teóricas e enfoques 
regionais. São Paulo: HUCITEC, 1996, p.62-74. 
 
MTUR, Ministério do Turismo. Plano Nacional de Turismo 2003-2007. Brasília: MICT, 
2003. 
 
_____, Ministério de Turismo. Disponível em: 
<http://www.turismo.gov.br/turismo/programas_acoes/regionalizacao_turismo/prodet
ur.html>  Acessado em 28/01/2014    
  
_____. Turismo no Brasil: 2007-2010. Brasília, 2006. 
 
PEREIRA, Pablo. A estrada parque que já começa a surgir na rota Cunha-Paraty, In: 
O Estado de São Paulo, 16/03/2014. Disponível em: 
<http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,a-estrada-parque-que-ja-comeca-a-
surgir-na-rota-cunha-paraty,1141300,0.htm>  Acessado em: 27/04/2014 
 
PRODETUR-RJ. Site institucional do PRODETUR-RJ. 2011.Disponível em: 
<http://www.prodetur.rj.gov.br/> Acessado em 25/01/2014 
 
_____, Site institucional do PRODETUR-RJ. 2011. Disponível em: 
http://www.prodetur.rj.gov.br/especializacaoMunicipios.asp - Acessado em 25/01/14 
 
QUEIROZ, L.M.A. a gestão pública e a competitividade de cidades turísticas: a 
experiência da cidade do S alvador. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2005 
 
RBMA, Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Mosaicos de 
Unidades de Conservação no Corredor da Serra do Mar: Caderno nº 32. São Paulo, 
2007. 
 

http://www.icmbio.gov.br/parnaitatiaia/quem-somos.html
http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/unidades-de-conservacao/biomas-brasileiros/mata-atlantica/unidades-de-conservacao-mata-atlantica/2177-apa-da-serra-da-mantiqueira.html%3e%20%20%20-%20Acessado%20em%2001/05/2014
http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/unidades-de-conservacao/biomas-brasileiros/mata-atlantica/unidades-de-conservacao-mata-atlantica/2177-apa-da-serra-da-mantiqueira.html%3e%20%20%20-%20Acessado%20em%2001/05/2014
http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/unidades-de-conservacao/biomas-brasileiros/mata-atlantica/unidades-de-conservacao-mata-atlantica/2177-apa-da-serra-da-mantiqueira.html%3e%20%20%20-%20Acessado%20em%2001/05/2014
http://visiteviscondedemaua.com.br/index.php
http://itatiaia.rj.gov.br/servico/177/hoteis-e-pousadas%3e%20%20%20Acessado%20em%2012/05/2014
http://www.turismo.gov.br/turismo/programas_acoes/regionalizacao_turismo/prodetur.html
http://www.turismo.gov.br/turismo/programas_acoes/regionalizacao_turismo/prodetur.html
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,a-estrada-parque-que-ja-comeca-a-surgir-na-rota-cunha-paraty,1141300,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,a-estrada-parque-que-ja-comeca-a-surgir-na-rota-cunha-paraty,1141300,0.htm
http://www.prodetur.rj.gov.br/


56 
 

RESENDE, Site Oficial da Prefeitura de Resende. Disponível em: 
<http://www.resende.rj.gov.br/turismo_hoteis_visconde.asp>  Acessado em 
12/05/2014  
 
ROCHA, A.M. Imigrantes em Resende – Visconde de Mauá. Bocaina de Minas-MG: 
Hotel Bühler, 1985. 
 
SEOBRAS, Secretaria de Estado de Obras – RJ. Disponível em: 
<http://www.rj.gov.br/web/seobras/exibeconteudo?article-id=1958056> Acessado em 
27/04/2014  
 
SETUR, Secretaria de Estado de Turismo - RJ 
<http://www.rj.gov.br/web/setur/exibeconteudo?article-id=571481> Acessado em 
28/01/2014  
 
SORIANO, A.J.S. Estrada-Parque: proposta para uma definição. Rio Claro-SP: 
UNESP 2006 
 
TRENTIN, F., FRATUCCI, A. C. Política nacional de turismo no Brasil: da 
municipalização à regionalização. Encontros Científicos - Tourism & Management 
Studies. , v.1, p.839 - 848, 20 
 
TURISRIO, Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro. Disponível em: 
<www.cidadesmaravilhosas.rj.gov.br/agulhasnegras.asp> Acessado em: 25/04/2014 
 
VILELA, L.E.; MAIA, S.W. Formação Histórica, Ações e Potencial da Gestão Social 
no APL de Turismo em Visconde de Mauá RJ/MG. Revista ADM.MADE, ano 9, v.13, 
n.2, p.34-47, maio/agosto, 2009. Rio de Janeiro: UESA 
 
VISCONDE 10. Disponível em: 
<www.visconde10.com.br/imagens/visconde_mapa.jpg>  Acessado em: 28/03/2014 
  

http://www.resende.rj.gov.br/turismo_hoteis_visconde.asp%3e%20%20Acessado%20em%2012/05/2014
http://www.resende.rj.gov.br/turismo_hoteis_visconde.asp%3e%20%20Acessado%20em%2012/05/2014
http://www.rj.gov.br/web/seobras/exibeconteudo?article-id=1958056
http://www.rj.gov.br/web/setur/exibeconteudo?article-id=571481
http://www.cidadesmaravilhosas.rj.gov.br/agulhasnegras.asp
http://www.visconde10.com.br/imagens/visconde_mapa.jpg


57 
 

Apêndice A – Formulário aplicado aos moradores da região de Visconde de 

Mauá 

Faculdade de Turismo e Hotelaria 

Trabalho de Conclusão de Curso: Avaliação dos impactos socioeconômicos após a 
pavimentação da RJ-163 e RJ- 151 nas vilas de Visconde de Mauá. 

Aluno Yuri de Carvalho Maia 
PESQUISA com moradores das vilas de Visconde de Mauá, Maringá e Maromba 

 
1- Local de Residência  

(  ) Visconde de Mauá 
(  ) Maringá 
(  ) Maromba 
(  ) Outra vila da Região.  
Qual? _______________________________ 
 

2- Tempo de Residência nessa localidade:  
____ anos  ____ meses 
 

3- Sexo: (  ) Masculino    (  ) Feminino  
 

4- Idade: 
(  )  14 a 17 anos    (  )  18 a 25 anos    
(  )  26 a 34 anos      (  )  35 a 50 anos    
(  )  51 a 65 anos     (  )  mais de 
65 anos 
 

5- Renda (Quais as faixas de Renda?) 
(  ) até R$ 724  (1 sal. min.) 
(  ) de  R$ 725 a R$ 1.450 (1 a 2 sal. min.) 
(  ) de  R$ 1.451 a R$  3.620 (3 a 5 sal. min.) 
(  ) de  R$ 3.621 a R$ 7.240 (6 a 10 sal. min.) 
(  ) Acima de R$ 7.241  (+10 sal. min.) 
 

6- Escolaridade:  
(  ) Ensino Fundamental 
(  ) Ensino Médio 
(  ) Ensino Superior 
(  ) Pós-graduado 
 

7- Ocupação 
(  ) Funcionário público 
(  ) Aposentado 
(  ) Estudante 
(  ) Do lar 
(  ) Empregado formal – [  ] Turismo  [  ] 
Comércio [  ] Agricultura [  ] Outros 
(  ) Comerciante 
(  ) Hoteleiro 
(  ) Profissional Autônomo 
(  ) Desempregado 
(  ) Trabalhador rural (agropecuária) 
(  ) Outros. Qual? ___________ 

 
8- Participa de associações locais e/ou outros 

fóruns? (Por exemplo: Associação de 
moradores, Fóruns, Conselhos e etc.) 

(  ) Sim (  ) Não 
Quais? 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
__________________ 
 
 

9- Antes da pavimentação da RJ-163 

(Capelinha – Visconde de Mauá) qual era a 

sua posição em relação ao assunto? 

(  ) A favor 

(  ) Contra 

(  ) Indiferente 

(  ) Sem opinião definida 

(  ) NR 

 

10-  Conhece o que é o Programa do 

PRODETUR – RJ?  

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Superficialmente 
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As afirmativas seguintes objetivam avaliar a percepção da população a cerca da pavimentação da RJ 

163 e RJ 151 e seus impactos. O respondente deverá responder se: 

Concorda completamente (1); Concorda (2); Indiferente (3); Discorda (4) e Discorda completamente 

(5).  

 

 

 CC Con Ind Dis DC 

O acesso a hospitais e ao sistema de saúde em Resende e 
Itatiaia melhorou. 

     

A criminalidade e a violência aumentaram na região.      

Acabaram os problemas com quedas de barreiras na RJ-163 
(Capelinha – Mauá). 

     

Houve um aumento no número de turistas/visitantes na região.      

Aumentou o número de estabelecimentos comerciais.       

A pavimentação das estradas RJ-163 e RJ-151, pelo 
PRODETUR, foi discutido com a comunidade. 

     

Aumentou o número de moradores.      

O perfil do turista na região melhorou tanto do ponto de vista 
do gasto médio como do tempo de permanência na região.. 

     

A pavimentação das rodovias melhorou a segurança na 
região. 

     

Aumentou o número de hotéis/pousadas/albergues na região.      

Melhorou o escoamento da produção agropecuária da região.      

O acesso a colégios e universidades em Resende/Itatiaia e 
região melhorou. 

     

A acessibilidade e a mobilidade melhoraram para os 
moradores da região. 

     

A oferta de empregos e ocupações aumentou 
consideravelmente na região 

     

Poucas mudanças ocorreram na região.      

A qualidade de vida dos moradores da região melhorou 
bastante 

     

Os visitantes/turistas que passaram a vir para a região ficam 
menos tempo e gastam menos que os turistas anteriores. 

     

 

Data: ___/___/___     

Local: ___________________________ 

Pesquisador: _____________________ 

 

 


