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Em São Paulo, no ano de 1941 sob o resguardo do Instituto Florestal e com a finalidade de Floresta
Protetora, foi criada a Reserva do Morro do Diabo. No ano de 1986, entretanto, tal área passou para a categoria de
Parque Estadual (Faria & Pires, 2006).

O Parque Estadual Morro do Diabo - PEMD, localizado no município de Teodoro Sampaio, possui
33.845,33 ha abrangidos pelos limites do Decreto 750 (Brasil Faria & Pires, 2006), que define a existência
legal e os domínios da Mata Atlântica. Atualmente, o PEMD é uma das áreas núcleos da Reserva da Mata
Atlântica Brasileira ( , .).

A floresta do PEMD, classificada como mata latifoliada tropical semidecídua, permite espaço para a
vida de diversas espécies animais e vegetais, inclusive algumas ameaçadas de extinção. Cabe mencionar que a
maior reserva de peroba-rosa ( ) do Estado de São Paulo está nas matas do PEMD,
e o mico leão-preto ( ), animal dado como extinto durante algumas décadas, também
habita o Parque ( , .).

Para que a sociedade desfrute deste meio natural preservado, o Programa de Uso Público do PEMD
oferece desde 1989 opções diversas de recreação, lazer e educação ambiental em contato com a natureza.
No ano 2000 foram monitorados pelo Programa 3.382 visitantes, já no ano de 2005 essa quantia subiu para 9.500
pessoas que visitaram a Unidade ( , .).

Entender o Uso Público ocorrente nos Parque e outras categorias de Unidade de Conservação requer a
construção e manutenção de um banco de dados. Mensurar e relatar o Uso Público é elemento fundamental para o
manejo da visitação em Parques (Eagles, 2002).

Todas as atitudes de manejo dependem de informações. Quanto melhor a qualidade das mesmas,
maiores são as oportunidades para um manejo mais eficiente. As informações sobre os visitantes e suas
atividades permitem aos gestores lidar com o aumento do volume de visitas. Além do que, o monitoramento do
Uso Público deveria ser uma atividade de manejo indispensável. Os dados geradas são indicadores críticos das
funções naturais, sociais e econômicas desempenhadas pelos Parques (Eagles, 2002).

Segundo Haricks & Huds Freitas (2000), conhecer o perfil de visitantes das UC s permite
instituir um manejo estruturado na utilização sustentável dos recursos naturais.

Para Savi Freitas (2000), após se conhecer o perfil dos visitantes torna-se possível a tomada
de decisões com maior qualidade, através da possibilidade da aplicação de medidas e técnicas mais objetivas,
o que gera racionamento e otimização de recursos materiais, financeiros e humanos.

Hanazaki & Pagani Freitas . (2000) afirmam o quão importantes são estas investigações para
o planejamento e elaboração de planos de manejo, e Griffth Freitas (2000) ressalta suas importâncias
para a retroalimentação dos sistemas administrativos das UC’s.

O principal objetivo do presente trabalho é traçar as características de determinada população, de modo
que o mesmo segue a linha das pesquisas descritivas.
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2  MATERIAL E MÉTODO

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para tanto, inicialmente optou-se pelo questionário como instrumento de investigação. Tal escolha
deu-se em função deste instrumento possibilitar a coleta de dados de forma sistemática e ordenada. Para a
elaboração do mesmo foram consultadas referências bibliográficas dos seguintes autores: Kataoka (2004);
Sabino Júnior (2004); Magro (2002) e Oñate (1992).

De posse do instrumento de investigação foram abordados 150 visitantes do PEMD, durante os meses
de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2006. Os questionários foram aplicados as sextas, sábados e
domingos, para no máximo 10 indivíduos de cada grupo que visitara o Parque, sendo que os visitantes
componentes da amostra contribuíram de maneira voluntária e aleatória. A aplicação do instrumento de
investigação deu-se na área correspondente a Sede do PEMD, ao final das visitas. Dentre os indivíduos
amostrados foram excluídos apenas os menores de 15 anos de idade.

Os questionários consistiram em uma investigação sobre as características socioculturais dos
visitantes, informações obtidas sobre o Parque anteriores à visita, as características da visita, as motivações dos
visitantes para irem ao PEMD, as oportunidades vivenciadas dentro do Parque, a qualidade dos
atrativos/recursos/serviços da Unidade, as expectativas futuras dos visitantes com relação à UC e o grau de
satisfação dos mesmos com a visita.

Posteriormente os dados foram tabulados e analisados de acordo com suas freqüências absolutas e
relativas, com o auxílio do ‘software’ .

Dentre os indivíduos amostrados, 45,5% pertencem ao sexo masculino e 54,5% ao sexo feminino,
demonstrando sutilmente a presença de um pouco mais de mulheres do que homens no Parque. Apenas 17,5%
dos visitantes do PEMD já conhecem outra UC.

Predominantemente, 81,5% dos visitantes são originários da Região Sudeste do Brasil, seguidos
de 10,5% oriundos da Região Centro-Oeste, 6,5% que vem da Região Sul e de 1,5% provenientes da
Região Norte.

Afaixa etária dos visitantes é constituída principalmente por jovens com idade variando entre 15 e 20 anos
(62,5%). Os indivíduos na faixa entre 21 e 40 anos correspondem a 28,5% dos entrevistados. Quanto aos visitantes
mais maduros, com idade entre 41 e 60 anos correspondem a 8%. Já os da 3ª Idade, representam apenas 1%.

O grau de escolaridade mais alto alcançado pelos visitantes demonstra que 33,5% já cursaram o Ensino
Fundamental e que 18% possuem o Ensino Fundamental incompleto. Os visitantes com o Ensino Médio
completo correspondem a 32% e os graduados a 12,5%.Apenas 4% dos visitantes possuem pós-graduação.

A grande maioria dos visitantes (67,5%) são estudantes, sendo que destes, por sua vez 51,5% estudam
em escola/colégio/faculdade pública e 16% cursam escola/colégio/faculdade particular. Os visitantes que
trabalham correspondem a 23%, seguidos dos que cuidam do lar (3,5%) e dos que não estudam ou trabalham
(2,5%). Com pequena representação encontram-se os indivíduos que estudam e trabalham (1,5%). Dentre todos
os componentes da amostra apenas 0,5% fazem serviço comunitário, independente de ser essa a única atividade
realizada pelo indivíduo ou não.

A renda média familiar indicada pelos entrevistados demonstra que a maioria (89,5%) recebe
entre R$ 1.750 e R$ 3.500 mensais, fato este duvidoso. Apenas 8,5% têm sua renda média familiar entre
R$ 350 e R$ 1.749 mensais. E quanto aos 2% restantes, suas rendas médias familiares são superiores a
R$ 3.500 mensais.

Os questionários também revelaram que 65,5% dos visitantes possuem acesso domiciliar a
internet e 35,5% possuem veículo próprio. Entre os meios de comunicação mais utilizados pelos visitantes
para se manterem atualizados a televisão foi o veículo de informação mais mencionado (80,5%),
seguido da internet (73,5%), das informações adquiridas através dos diálogos com outros indivíduos
(41,5%), da leitura de revistas (40%), da leitura de jornais (36,5%) e por fim da audiência às emissoras de
rádio (27,5%).

et al.

Microsoft Excel

114

IF Sér. Reg., São Paulo, n. 31, p. 113-116, jul. 2007.



CASTRO, J. F. de . O perfil dos visitantes do Parque Estadual do Morro do Diabo (PEMD SP).et al –

Dentre os meios mencionados pelos visitantes para obterem informações sobre o Parque antes da
visita, 65,5% afirmaram terem adquirido informações sobre o PEMD na escola, 61,5% junto a
amigos/colegas/familiares, 16,5% viram acerca do Parque em programas de televisão, 14% já haviam lido a
respeito da UC em folhetos turísticos, 10% já leram sobre o PEMD em jornais, 4,5% obtiveram informações
através da internet e 3,5% já consultaram livros e revistas com conteúdos referentes ao Parque.

Dentre os visitantes do PEMD, a grande maioria (71,5%) compõe visitas técnicas de
escolas/colégios/faculdades, 20% refletem grupos de amigos/família, 6,5% são grupos de empresas e apenas 2%
dos indivíduos vão ao PEMD sozinhos. O tamanho dos grupos está assim distribuído; 28,5% estão compostos
entre dois e vinte indivíduos, 28% entre vinte e um e quarenta elementos e 43,5% entre quarenta e um e sessenta e
cinco visitantes.

Com relação aos veículos utilizados pelos visitantes para irem ao Parque, 64% utilizam ônibus,
seguidos de 26,5% dos indivíduos que utilizam carro, de 5,5% utilizadores de microônibus/van, de 2% que vão
de moto e por fim de 2% que se transportam de bicicleta. Quanto ao tempo de permanência dos indivíduos no
Parque, 28% permanecem até quatro horas, 34,5% entre quatro e seis horas, 17,5% entre seis e vinte e quatro
horas e 20% mais de um dia.

Quanto aos motivos que atraem os visitantes ao PEMD, conhecer o Morro do Diabo é a resposta mais
mencionada (80%), seguida de caminhar pelas trilhas (72%), observar árvores/demais espécies vegetais
(50,5%), observar aves/insetos/demais animais silvestres (46%), fotografar/filmar a paisagem (40,5%),
conhecer o Museu/Centro de Visitantes (36,6%), escutar o canto das aves/ruídos de animais silvestres (27,5%),
observar as borboletas (18%), hospedar-se em meio à natureza (18%), utilizar o quiosque/churrasqueira
(15,5%), participar de um evento (5,5%), utilizar o campo de futebol (4%) e realizar pesquisa (2%).

A aplicação do instrumento de investigação revela que é muito alta a oportunidade dos visitantes
respirarem ar puro dentro do Parque; demonstra também que são altas as oportunidades de: sentir-se cercado pela
natureza, experienciar paz/tranqüilidade, ter a sensação de perder a noção das horas, tratar a natureza com
respeito, desfrutar a sensação de estar e um local rústico, aprender sobre conservação da natureza, desfrutar da
própria criatividade, aprender sobre a dinâmica da natureza, aventurar-se, sentir-se livre, conhecer melhor os
amigos e fazer exercícios. Foi classificada como média pelos visitantes a oportunidade de fazer recreação.

Os visitantes avaliam como alta a qualidade dos seguintes recursos/atrativos/serviços do PEMD:
quatro trilhas, Centro de Visitantes, Museu do Parque, hospedaria, sinalização, coleta de lixo e serviço de guias.
São designadas como regular a qualidade dos seguintes recursos/atrativos/serviços do Parque: uma trilha, locais
para descanso, oferta de água potável e estacionamento.

As expectativas futuras dos visitantes quanto à infra-estrutura receptiva do PEMD demonstram que
65,5% desejam a implementação de locais para acampar, 61,5% esperam a implementação de trilha aquática a
ser realizada com caiaque, 58,5% aguardam a implementação de um telefone público, 54,5% acreditam ser
necessário oferecer venda de alimentos/refrescos/souvenires, 52% anseiam pela oferta de arborismo, 50,5%
desejam a oferta de rappel, 48% desejam a implementação de mais banheiros, 48% mencionam a
disponibilização de área para banho, 46,5% esperam a oferta de tirolesa e 10,5% sugerem outras mudanças.
Dentre as últimas estão à implementação de uma maior área de lazer com playground, a maior divulgação dos
contatos do PEMD, a oferta de mais guias, o aumento do número de lixeiras, a realização de palestras sobre o
Parque com recursos audiovisuais antes de se conhecer a Unidade e a realização de visitas com portadores
de deficiência.

Por fim, 49% dos visitantes afirmam que a visita ao PEMD superou suas expectativas, seguidos de
45,5% que garantem que a visita atendeu suas expectativas e dos 5,5% restantes que asseguram que a visita ao
Parque foi razoável.

Após esta análise é possível perceber que o público do PEMD é composto, em média, por indivíduos
jovens (15 a 20 anos), estudantes de escolas/colégios/faculdades, residentes na Região Sudeste do Brasil. De um
modo geral é possível afirmar que as escolas/colégios/faculdades são os maiores difusores de informações a
respeito da Unidade.

4  CONCLUSÕES
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O Parque é procurado majoritariamente por grupos, sendo que a maior parte destes é composta por
mais de quarenta indivíduos. O tamanho dos grupos é uma variável que merece atenção, é necessário um estudo
mais profundo para se avaliar os impactos advindos da visitação em grandes grupos. Porém cabe mencionar que
os guias do PEMD recebem a orientação de levar no máximo quarenta indivíduos pelas trilhas do Parque,
no entanto o presente estudo demonstrou que tal orientação não procede.

Por conta da predominância da visitação de grupos na Unidade os ônibus são os veículos que mais
adentram as matas do Parque, e pelo fato da sede do PEMD estar distante cerca de quinze quilômetros do centro
urbano não há visitantes que vão caminhando até a UC. Assim sendo, percebe-se que a disponibilidade de um
veículo de transporte torna-se um fator limitante para os visitantes irem ao Parque.

O principal atrativo para os indivíduos que visitam o Parque é fazer a trilha que leva ao Morro do
Diabo, entretanto percebe-se que os visitantes do PEMD em geral buscam um estreitamento de suas relações
com os ambientes naturais. Quando se analisa as oportunidades vivenciadas pelos visitantes durante a visita
pode-se observar que há um grande espectro de potenciais que muito agradam aos visitantes, ou seja, há muito
para se experienciar em uma visita ao Parque.

De um modo geral os recursos/atrativos/serviços do PEMD são julgados como adequados pelos
visitantes, no entanto há entre estes a expectativa de que em uma próxima visita a infra-estrutura receptiva do
Parque tenha se aprimorado. Os dados apresentados revelam que é possível afirmar que a visita ao PEMD agrada
aos visitantes.

Percebe-se que o Parque é local muito utilizado pelas escolas/colégios/universidades para
estimular a educação ambiental entre seus estudantes, além de permitir o relacionamento do homem
com a natureza.

Sugere-se que o tipo de pesquisa efetuada deva ser realizada periodicamente, para que se atualizem as
diversidades de um mesmo plano social e para que os administradores possam usar os dados obtidos no
redirecionamento das ações de manejo do PEMD.
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