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O Parque Estadual de Porto Ferreira - PEPF, Unidade de Conservação do Instituto Florestal com área
de 611,55 hectares, foi criado em 1962 por ser considerado um dos últimos remanescentes da vegetação de
Floresta Estacional Semidecidual, Cerrado e Mata Ciliar da região nordeste interior do Estado de São Paulo.

A Categoria de Manejo “Parque” prevê o desenvolvimento de atividades de educação ambiental,
recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico (Brasil, 2000).

Programas de Uso Público em unidades de conservação têm como objetivos mais amplos,
proporcionar a integração da comunidade com a área natural, despertar a consciência crítica para a necessidade
de conservação dos recursos naturais, culturais e históricos, bem como estimular a sua participação no manejo e
na valorização dessa área (Tabanez, 2000).

O Programa de Uso Público - PUP– do Parque Estadual de Porto Ferreira - PEPF teve início em 1992,
passou por uma reestruturação nos anos de 1997, 2000 e 2002. Compreende os subprogramas de educação
ambiental, interpretação da natureza, ecoturismo e eventos.

Os objetivos do Programa de Uso Público do Parque Estadual de Porto Ferreira são:
– oferecer atividades de educação ambiental, interpretação da natureza, e ecoturismo à comunidade;
– divulgar a importância e características do meio biofísico, aspectos legais e históricos do Parque;
– desenvolver ações integradas com os demais programas de manejo, e
– elaborar instrumentos sistemáticos para a sua avaliação.

O PEPF conta com uma Área de Uso Público com Centro de Visitantes, Quiosques (FIGURAS 1 e 2),
,Arboreto de Essências Nativas, Recanto da Harmonia e Estacionamento com placas interpretativas.

O Centro de Visitantes possui auditório com capacidade para 45 alunos para apresentação de palestras
e filmes ecológicos, sala de exposições com mostruários, pôsteres, animais taxidermizados, xiloteca,
sanitários e copa.

Próximo ao Centro de Visitantes há 1 quiosque grande para lanche, com capacidade para 40 pessoas
com mesas e bancos, pia, 2 sanitários femininos e 2 masculinos, 2 quiosques pequenos com mesas e bancos; um

de madeira de reflorestamento, e oArboreto de Essência Nativas com placas.
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2 OBJETIVOS

3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Área de Uso Público
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FIGURA 1 – Área de Uso Público com Centro de Visitantes.

FIGURA 2 – Quiosques, , Arboreto de Essências Nativas, Recanto da Harmonia e Estacionamento
com placas interpretativas.
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3.2 Trilhas

3.2 Atividades

3.2.1 Atividades monitoradas

Programa Orientado para
Estudantes

3.2.2 Atividades autoguiadas

No PUP são utilizadas 03 (três) trilhas: a Trilha Interpretativa das Árvores Gigantes, a Trilha da Lagoa
do Cerrado e a Trilha do Rio Mogi-Guaçú.

A Trilha Interpretativa das Árvores Gigantes é a mais utilizada e dispõe de sinalização e recursos
interpretativos, tais como sete placas indicativas, vinte e três placas de identificação de espécies vegetais,
sete painéis e um folder ilustrativo. Com 3.500 metros de extensão, inicia-se na área de vegetação de Cerrado,
nas proximidades da sede do Parque, passa pelo limite com a Fazenda São Judas Tadeu, adentra a Floresta
Estacional Semidecidual e chega à Mata Ciliar do ribeirão dos Patos. O nome tem origem em exemplares
centenários de espécies vegetais como jequitibá-rosa, jequitibá-branco, cedro, peroba e figueira.

As atividades são monitoradas para as professores, estudantes e outros grupos organizados e
autoguiadas para o público em geral.

A estratégia do PUP para atendimento à comunidade escolar é o
que tem o objetivo geral oferecer atividades monitoradas de educação ambiental e interpretação da

natureza para professores e estudantes, contribuindo para o desenvolvimento e vivência da temática ambiental,
abordando temas como o histórico do Parque, as características do meio biótico e abiótico, conservação da
natureza, biodiversidade, ecologia, desmatamento, mata ciliar, problemas ambientais e principais ameaças.

Adivulgação desse programa é realizada durante os meses de janeiro e fevereiro, quando são enviados
convites e programação de atividades às escolas do município de Porto Ferreira e região, através das Diretorias
de Ensino Estaduais e Departamentos Municipais de Educação, disponibilizando três dias da semana para
visitas – terça, quarta e quinta-feira, e nas semanas comemorativas do MeioAmbiente e da Árvore, todos os dias.
As escolas agendam antecipadamente as visitas e escolhem as atividades de acordo com os objetivos e tempo
disponível, e ainda, de acordo com o perfil do grupo, faixa etária e grau de escolaridade. As atividades
oferecidas são:

– palestras sobre as principais características do Parque;

– apresentação de filmes ecológicos;

– visitas à sala de exposições;

– caminhada monitorada na Trilha Interpretativa das Árvores Gigantes com paradas e interpretação
dos principais aspectos ecológicos;

– caminhada monitorada na Trilha da Lago;

– visita aoArboreto de Essências Nativas;

– atividades lúdicas (brincadeiras com material reciclado e outras dinâmicas);

– realização de semanas comemorativas do MeioAmbiente e da Árvore, e

– cursos para professores e para a comunidade.

Segundo Ham (1992), as excursões autoguiadas, assim como as guiadas, podem ter propósitos muito
específicos, como, por exemplo, demonstrar/revelar as interdependências entre plantas e animais, explicar os
aspectos significativos de um sítio histórico e ainda ter propósitos mais gerais como criar consciência, fomentar a
apreciação, sugerir uma nova maneira de pensar e observar algo.

Para Cardoso (2002), as trilhas autoguiadas visam oferecer maior autonomia aos visitantes, sendo
considerada mais uma opção de recreação, interpretação e educação ambiental, de forma que, independente de
monitoria, os visitantes adquiram informações sobre a importância dos recursos naturais e seu uso sustentável.

et al.
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Com a reestruturação do Programa de Uso Público em dezembro de 2002, o PUP passa a oferecer
atividades autoguiadas para o público em geral durante a semana e, principalmente em finais de semana e
feriados. Ao chegar na Unidade, os visitantes são encaminhados à Área de Uso Público onde são recebidos no
Centro de Visitantes por um monitor que fornece informações e distribui o folder do Parque e da Trilha, tendo a
opção de ficar na área, desfrutando da infra-estrutura disponível ou realizar a Trilha das Árvores Gigantes ou a
Trilha do Rio Mogi-Guaçú.

Para o desenvolvimento do PUP o Parque atualmente conta com uma coordenadora, um monitor e
duas estagiárias.

Durante os últimos anos, o Parque recebeu 16.660 visitantes, sendo 8.782 através do Programa
Orientado para Estudantes, 1.383 de outros grupos organizados e 6.495 em atividades autoguiadas, conforme a
TABELA 1. O decréscimo no atendimento em 2006 está relacionado à interdição da Trilha das Árvores
Gigantes, principal atrativo do Parque, para manutenção e recuperação, tendo em vista a queda de um
jequitibá-rosa “gigante”.

TABELA1 – Número de visitantes do PUPdo PEPF.

O PUP está em fase de implementação, sendo ainda necessário investimentos em recursos e materiais
para adequação dos subprogramas educação ambiental e interpretação da natureza. No entanto, com os recursos
disponíveis e com a permanência de um monitor e duas estagiárias durante a semana e em finais de semana e
feriados, o PEPF vem desenvolvendo sistematicamente atividades previstas no Sistema Nacional de Unidades
de Conservação e em seu Plano de Manejo, buscando apoio comunitário à sua conservação.

À PqC Dra. Marlene F. Tabanez, Chefe do PEPF pelo apoio no desenvolvimento das atividades e à toda
equipe de funcionários e voluntários que colaboraram e colaboram com o desenvolvimento do Programa de
Uso Público.

3.3 Recursos Humanos

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

6 AGRADECIMENTOS

Ano Nº Visitantes Nº de Visitantes Nº de Visitantes Nº total de Visitantes
Estudantes Outros Grupos Ativ. Autoguiadas

2002 1.273 194 44 1.511
2003 1.909 128 1.772 3.809
2004 1.696 490 1.658 3.844
2005 2.109 385 1.714 4.208
2006 1.760 166 1.142 3.068
2007 35 20 165 220

8.782 1.383 6.495 16.660
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