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RESUMO

A atividade turística tem sido vista pela sociedade como uma modalidade que objetiva entreter seus praticantes através de atividades de lazer, 
capaz de promover o bem estar e o intercâmbio cultural entre a comunidade e seus visitantes. Como exemplo do segmento da atividade turística, 
o ecoturismo tem sido adotado como uma alternativa do turismo urbano, na qual seus praticantes buscam o contato com ambientes naturais e 
prezam pelo prazer e bem estar junto à natureza.  O turismo em áreas naturais é realizado em espaços classificados como Unidades de 
Conservação, as quais abarcam as categorias de Proteção Integral e de uso sustentável. As categorias de proteção integral por sua vez possuem 
subcategorias, tais como a de parques. Os Parques são áreas que promovem, por meio de sua beleza ecológica, o uso público de seus espaços, 
com a intenção de atrair visitantes com diferentes objetivos, sendo estes em sua maioria relacionados à educação, práticas religiosas e lazer. 
Como objeto para a realização dessa pesquisa, através de um estudo de caso, foi analisado o potencial de uso Público da Cachoeira Véu das 
Noivas, situada no Parque Estadual do Cunhambebe, município de Mangaratiba, estado do Rio de Janeiro. Tendo em vista que o plano de manejo 
do Parque encontra-se em fase final de redação e que, devido a este status, ainda não foi publicado, foi utilizado como documento oficial o 
Estudo Técnico para Criação de UCs- documento criado para uma análise prévia do potencial de uso do espaço. Este estudo, objetivou 
compreender a percepção do visitante na cachoeira através da aplicação de uma pesquisa quantitativa de caráter exploratório e a luz da 
Estatística Descritiva. Utilizou-se como instrumento a aplicação de questionários abertos e de múltiplas escolhas por meio de amostras não 
probabilísticas acidentais com os visitantes; e amostras casuais estratificadas com a gestão do Parque. O método de observação foi sistemático, 
pois se constituiu pelo planejamento da atividade de forma controlada, para se chegar a resultados específicos sobre cada indicador. Através da 
análise dos dados e em comparação com a percepção de ambos os atores envolvidos no processo, conclui-se que os pontos positivos do atrativo 
são a beleza exótica, limpeza e bem estar do atrativo, sendo estes, respectivamente, representados por 30%, 25% e 20% do total de 
entrevistados;  quanto aos pontos negativos, estes foram citados em sua relevância quanto a ausência de manejo das trilhas e a falta de 
sinalização turística na Região, representados por um total de 52% do total de entrevistados. Sendo assim, a pesquisa demonstrou o estudo do 
potencial turístico do atrativo com base na análise de indicadores selecionados, sugerindo não só as possibilidades de melhoria na infraestrutura 
da Cachoeira, mas também indicando a necessidade de investimentos locais por parte da equipe técnica do Parque. Sugere-se, ainda, que esta 
pesquisa possa ser vista como uma base de dados preliminar para futuros projetos na temática socioambiental em Unidades de Conservação, a 
fim de fomentar melhorias para os setores com base na experiência e conhecimento da comunidade local junto aos visitantes.
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