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RESUMO 

 
O objetivo deste trabalho foi caracterizar o perfil do visitante da praia de Itaquitanduva contribuindo 

para a implementação do Plano de Manejo do Parque Estadual Xixová-Japuí. Os resultados mostraram que a 
maioria dos visitantes é originária de cidades da Baixada Santista, principalmente dos municípios de São 
Vicente e Praia Grande e freqüentam o Parque principalmente no verão, com a finalidade de se divertir, surfar e 
conhecer o local. A praia, o mar e a mata foram considerados os atrativos mais bonitos da Unidade de Conservação. 
A limpeza e melhoria do acesso à praia foram eleitas como as demandas mais urgentes a serem atendidas.  
 
Palavras-chave: uso público; unidade de conservação; Mata Atlântica. 
 
 
 

ABSTRACT 
 

The objective of this work was to characterize the Itaquitanduva beach visitor’s profile of and 
contributed for the implementation of the Management Plan of the Xixová-Japuí State Park. The results 
showed that the majority of the visitors is originary from cities of the Santos Lowland, mainly from the 
mucipalities of São Vicente and Praia Grande and visit the Park mainly in the summer, aiming to amuse, to 
surf and to know the place. The beach, the sea and the forest were considered the prettiest attractive of the 
Conservation Unit. The cleanness and improvement of the access to the beach had been elected as the most 
urgent demands to be taken care of. 
 
Key words: public use; conservation unit; Atlantic Forest. 
 
 
1  INTRODUÇÃO 
 

O objetivo dos Parques Estaduais é a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância 
ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de 
atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo 
ecológico (Brasil, 2000). 

De acordo com Bini et al. (1992), um dos aspectos que deve ser considerado na elaboração do 
Programa de Uso Público de uma Unidade de Conservação é a caracterização do perfil do visitante. 

Segundo Savi (1997), o conhecimento do perfil do usuário permite uma melhor qualidade de 
decisões, possibilitando a aplicação de medidas e técnicas com maior objetividade, racionalizando e 
otimizando recursos materiais, financeiros e humanos. 
 
 
______ 
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Para Niefer (2002) é indispensável que os administradores de Unidades de Conservação tenham 
conhecimento das características dos seus visitantes, tanto para elaborar estratégias de manejo dos visitantes, 
quanto para tornar satisfatória a experiência turística. 

Entre as necessidades na busca do manejo adequado do uso público está o conhecimento sobre os 
diversos tipos de visitantes, seus desejos e suas necessidades, para confrontá-los com o plano de manejo do 
parque, seu zoneamento e respectivas categorias de uso, compatibilizando-os (Barros, 2003). 

Diversos autores têm utilizado entrevistas para avaliação do perfil dos visitantes e dos recursos 
recreativos (Takahashi, 1987); estudo e análise das características do usuário em uma Unidade de 
Conservação (Magro et al., 1990), visando detectar as características, interesses, expectativas e as atitudes 
motivacionais dos usuários de trilha (Robim & Tabanez, 1993); traçar e analisar o perfil dos visitantes 
(Castro & Tamaio, 1999; Freitas et al., 2000; Niefer, 2002; Tomiazzi et al., 2006; Santos & Costa, 2007) e as 
relações dos moradores da área urbana com um parque (Pimentel & Santos, 2000). 

Takahashi (1987) sugeriu que sejam utilizadas entrevistas rápidas para não causar uma indisposição 
por parte dos recreacionistas em responder as perguntas. 

A praia de Itaquitanduva tem sido historicamente utilizada ela população para o banho de mar, 
prática de surfe, pesca e coleta de mexilhões. O presente trabalho objetivou caracterizar o perfil do visitante, 
atendendo  ao  Programa  de  Visitação Pública  previsto  em  seu  Plano  de  Manejo,  contribuindo  para  
sua implementação. 
 
 
2  MATERIAL E MÉTODOS 
 
2.1  Área de Estudo 
 

O Parque Estadual Xixová-Japuí foi criado através do Decreto nº 37.536/1993 (São Paulo, 1993) 
possui uma área de 901 ha, sendo 600 ha em terra e o restante em faixa marítima, abrangendo territórios dos 
municípios de Praia Grande e São Vicente (FIGURA 1). É considerado um dos mais bem preservados 
fragmentos de Mata Atlântica da Baixada Santista, englobando uma série de ecossistemas como matas de 
encostas, restingas, costões rochosos e praias arenosas, que associados promovem a manutenção da 
biodiversidade, pois grande parte do litoral paulista se encontra descaracterizado ambientalmente pela 
urbanização (São Paulo, 1997). Essa Unidade de Conservação desenvolve um importante papel na 
manutenção da qualidade de vida urbana, na medida em que oferece espaço para lazer, recreação e educação 
ambiental, cumprindo, ainda, funções importantes como a regulação do clima e a conservação de espécies 
nativas, dentre outras (São Paulo, 1999). 

A praia de Itaquitanduva, localizada na Baía de Santos, nos municípios São Vicente e Praia 
Grande, divide-se em duas pequenas porções com cerca de 50 e 200 metros de extensão (São Paulo, 1997). O 
acesso pode ser realizado pelo mar, utilizando-se embarcação apropriada, ou por terra, através de duas trilhas 
principais: a Trilha da Pedreira (com cerca de 1,5 km) e a do Sítio Girau ou Trilha dos Surfistas (com cerca 
de 1,2 km de extensão). 
 
2.2  Metodologia 
 

O método utilizado para caracterização do perfil do visitante foi a realização diária de entrevistas 
compostas por 27 perguntas, adaptado de Bini et al. (1992), abordando de maneira geral dados do visitante, 
objetivo da visita, freqüência, procedência, acesso utilizado, entre outras informações (ANEXO 1). 

As entrevistas foram realizadas no período de 16 de janeiro a 13 de março de 1999, na praia de 
Itaquitanduva, por monitores do “Programa Parque Vivo – Viva as Férias no Parque 99”, da Secretaria 
Estadual do Meio Ambiente, supervisionados pela administração do Parque Estadual Xixová-Japuí.  

Visando obter informações sobre o número de visitantes que freqüentaram a praia de Itaquitanduva 
no período amostrado, foi realizada a contagem dos indivíduos no período, além de ter sido efetuada 
novamente, em 2007, a verificação da infra-estrutura existente no local estudado. 
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FIGURA 1 – Localização da praia de Itaquitanduva, Parque Estadual Xixová-Japuí, Baixada Santista, SP. 
 
 
3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Foram realizadas 689 entrevistas, ao longo de 51 dias de efetiva amostragem. De acordo com as 

informações obtidas (TABELA 1) 66,04% dos visitantes eram do sexo masculino e 33,96% do sexo 
feminino, com faixa etária variando de 8 a 57 anos de idade, sendo que 53,55% dos entrevistados tinham 
entre 15 e 24 anos (FIGURA 2). Com relação à profissão dos entrevistados, constatou-se a existência de uma 
diversidade muito grande, em que os estudantes representaram 24,38% dos entrevistados, do lar 3,77%, 
comerciantes 3,34%, vendedores 3,05%, autônomos 2,90%, desempregados 2,32%, não informaram 3,19%. 
Quanto ao estado civil houve o predomínio de solteiros com 68,79% e casados 26,27%. Mais da metade dos 
entrevistados (64,29%) não tinha filhos, e 24,96% tinham de um a dois filhos. 
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TABELA 1 – Algumas características predominantes dos visitantes da praia de 

Itaquitanduva, Parque Estadual Xixová-Japuí, Baixada Santista. 
 

Sexo Masculino 

Faixa Etária 15–26 anos 

Estado Civil Solteiro 

Cidade origem/Estado São Viente–SP 

Bairro Japuí 

Número de pessoas no grupo 2–6 

Grau de instrução 2º Grau (ensino médio) 

Há quanto tempo freqüenta 1-5 anos 

Em qual época do ano Verão 

Quanto tempo permanece O dia inteiro 

Meio de transporte A pé 

Objetivo da visita Diversão/Surfar/Conhecer 

Conhece outra Unidade de Conservação Sim 

 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 2 – Faixa etária dos visitantes da praia de Itaquitanduva, Parque Estadual Xixová-Japuí, Baixada 

Santista, SP. 
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Na maioria dos trabalhos (Robim & Tabanez, 1993; Freitas et al., 2000; Niefer, 2002; Tomiazzi et 
al., 2006; Santos & Castro, 2007) a faixa etária predominante dos visitantes situa-se entre 20 e 40 anos de 
idade, diferindo bastante dos dados obtidos no Parque Estadual Xixová-Japuí, nos quais esta faixa etária 
representou cerca de 10% dos entrevistados.  

Niefer (2002), analisando o perfil dos visitantes das ilhas do Superagüi e do Mel, no litoral 
paranaense, constatou que os estudantes representavam 20,80% e 30,36%, respectivamente. Barros (2003), 
caracterizando os visitantes do Parque Nacional de Itatiaia, no Rio de Janeiro, levantou que cerca de 40% dos 
entrevistados eram estudantes. Esses resultados se aproximam bastante daqueles obtidos no Parque Estadual 
Xixová-Japuí (24,38%). 

Para Niefer (2002), os percentuais de estudantes encontrados nas ilhas amostradas são considerados 
altos quando comparados a outros estudos, em que onde o índice variou de 3% a 15,8%, afirmando que o 
alto número de estudantes torna promissora a introdução de projetos de educação ambiental, partindo-se do 
princípio de que o estudante tem grande interesse em aprender.  

Assim como no presente trabalho, Niefer (2002) constatou o predomínio do estado civil solteiro 
dentre os entrevistados (60,24%-Ilha do Superagüi e 71,68%-Ilha do Mel), e atribuiu ao acesso difícil e às 
vezes até perigoso, um dos motivos que impede uma maior visitação por famílias no Superagüi, além do fato 
de a área ser ainda selvagem, sem infra-estrutura de hospedagem, o que tornaria a visita uma aventura para 
pessoas idosas e famílias com crianças. 

A maior parte dos visitantes (76,78%) era originária de cidades da Região Metropolitana da 
Baixada Santista, principalmente São Vicente - SV e Praia Grande - PG, que representaram 52,54% e 
16,54%, respectivamente (FIGURA 3), onde os bairros do Japuí/SV (31,76%) e Jardim Guilhermina/PG 
(2,83%) foram os de maior representatividade. Dentre os entrevistados, 23,22% eram originários de outras 
cidades do Estado de São Paulo, este foi o estado de origem de 96,80% dos visitantes, somente 3,20% dos 
visitantes foram originários de outros Estados da Federação. O maior número de pessoas em um único grupo 
foi de 45 indivíduos, predominaram grupos compostos por duas a seis pessoas.  
 

 
FIGURA 3 – Procedência dos visitantes da praia de Itaquitanduva, Parque Estadual Xixová-Japuí, Baixada 

Santista, SP. 
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No estudo realizado por Niefer (2002), a maior parte dos visitantes (cerca de 90%) viajou em 
companhia de amigos. Barros (2003) atribuiu o predomínio de visitas em grupos ao Parque Nacional do 
Itatiaia (98%), às características locais de rusticidade do ambiente, onde 53% dos entrevistados faziam parte 
de um grupo de 2 a 4 pessoas. 

Do mesmo modo que no presente trabalho, diversos autores (Castro & Tamaio, 1999; Freitas et al., 
2000; Tomiazzi et al., 2006) constataram que a maior parte do público (60-80%) era constituído basicamente 
por moradores da região e bairros vizinhos à Unidade. 

Analisando-se o grau de instrução dos visitantes, constatou-se que quase a metade (43,54%) tinha o 
2º Grau completo, atualmente denominado Ensino Médio, seguido de 1º Grau completo, atual Ensino 
Fundamental (27,72%), 3º Grau completo (10,89%), Primário, atual Ensino Fundamental (3,63%), analfabetos 
(0,58%) e o restante (13,64%) estava em níveis intermediários, 1º, 2º e 3º graus incompletos. 

Quanto à escolaridade, os resultados que mais se aproximam daqueles obtidos na praia de 
Itaquitanduva, Parque Estadual Xixová-Japuí, são os de Tomiazzi et al. (2006), que levantando o perfil dos 
visitantes do Parque Natural Municipal do Mendanha, Rio de Janeiro, obteve os seguintes resultados: nível 
médio (47%), nível fundamental (29%), superior (18%) e pós-graduação (6%), não havendo entrevistado 
sem grau de escolaridade. 

Os resultados referentes ao grau de escolaridade obtidos no Parque Estadual Xixová-Japuí são 
bastante diferentes daqueles de Robim & Tabanez (1993), Freitas et al. (2000) e Niefer (2002), nos quais o grau 
de escolaridade se mostrou bastante alto, com o nível superior representando de 30 a 67% dos entrevistados. 

A predominância de visitantes com idades entre 15 e 24 anos deve estar relacionada ao fato de ser 
necessário um condicionamento físico razoável para se percorrer as trilhas de acesso à praia de Itaquitanduva. 

Os visitantes procedentes de São Paulo (12,77%), que dista cerca de 70 quilômetros de São 
Vicente, tiveram praticamente a mesma representatividade daqueles originários do município de Praia 
Grande (16,54%), sendo, portanto, necessário o desenvolvimento de um trabalho regional de divulgação e 
comunicação visual. 

O predomínio de visitantes do sexo masculino e em grupos está relacionado, provavelmente, à 
segurança, já que a praia de Itaquitanduva é um local isolado da cidade, com histórico de assaltos e outros 
crimes praticados no local.  

De maneira geral, os visitantes mantinham-se informados através da Televisão (25,83%), Jornal 
(8,42%), Rádio (2,32%), além das combinações Jornal/TV (14,66%), Jornal/Revista/TV/Rádio (11,76%), 
Revista/TV (11,61%), TV/Rádio (8,12%) entre outras. Os assuntos de interesse foram os seguintes: Esportes 
(25,98%), Meio Ambiente (4,79%), Cultura (3,48%), Turismo (3,19%), Economia (1,74%), além das 
combinações Esporte/Meio Ambiente (10,01%), Política/Economia/Esporte/Meio Ambiente/Cultura/Turismo 
(9,72%), entre outros. 

Entre os visitantes entrevistados, mais da metade (51,38%) não sabia que a praia de Itaquitanduva 
integrava o Parque Estadual Xixová-Japuí, e o restante tinha pleno conhecimento. 

Do total de visitantes entrevistados, 29,03% freqüentavam a praia de Itaquitanduva de 1 a 5 anos, 
12,63% freqüentavam de 6 a 10 anos e 22,35% estavam freqüentando pela primeira vez, sendo o verão a 
época do ano preferida por 54,86% dos visitantes. 

Magro et al. (1990), estudando as características dos usuários do Parque Estadual da Ilha Anchieta, 
Litoral Norte de São Paulo, constataram que a maioria dos entrevistados (60,8%) estava visitando a Unidade 
pela primeira vez, e destes somente 33,47% sabiam que o local integrava um Parque.  

Niefer (2002), analisando o perfil dos visitantes das ilhas do Superagüi e do Mel, obteve resultados 
bem diferentes entre as áreas estudadas, em que 58,10% e 34,44% dos entrevistados, respectivamente, 
estavam visitando pela primeira vez as referidas localidades, e quase a totalidade (98,2% Superagüi e 94,1% 
Ilha do Mel) tinha o conhecimento de que as áreas visitadas eram Unidades de Conservação. 

O fato de mais da metade dos visitantes não ter conhecimento da existência do Parque reforça a 
necessidade de se desenvolver um trabalho de comunicação visual e divulgação, principalmente através das 
emissoras de televisão, jornal e emissoras de rádio regionais, que foram os meios de comunicação mais 
utilizados pelos entrevistados. 

O acesso por via terrestre à praia de Itaquitanduva ocorre por meio de duas trilhas principais, a 
Trilha da Pedreira e a Trilha do Sítio Girau ou Trilha dos Surfistas. Dos entrevistados, 49,06% informaram 
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utilizar a Trilha do Sítio Girau, 38,46% a Trilha da Pedreira, 4,79% ambas as trilhas alternadamente, e 7,69% 
não informaram. 

O motivo provável da Trilha do Sítio Girau ter sido indicada como a mais utilizada, reside no fato 
de a maioria dos visitantes chegar ao Parque a pé, e de ser este o acesso mais próximo para aqueles 
provenientes de São Vicente, principalmente do bairro do Japuí, que é contíguo ao Parque. 

A maioria dos visitantes (63,13%) soube da existência do Parque através de amigos e 18,00% 
através da família, dos quais 30,04% estavam visitando somente o Parque, 6,09%  o  Parque e a região. 
A maior parte dos visitantes (50,50%) informou que estava visitando o Parque por ser morador da região. 

Esses resultados são semelhantes aos obtidos por Niefer (2002) no litoral paranaense, onde 66,97% 
e 83,93% dos entrevistados tomaram conhecimento da existência das ilhas do Superagüi e do Mel, através de 
amigos, conhecidos e família, demonstrando a importância da propaganda “boca a boca” na divulgação de 
Unidades de Conservação. 

O tempo de permanência dos visitantes foi muito variável, sendo que 38,75% permaneceram o dia 
inteiro (oito horas), 13,64% meio período (quatro horas), 9,43% cinco horas, 7,55% seis horas, 6,82% três 
horas e 5,66% permaneceram acampados de 1 a 8 dias. 

O período de permanência dos visitantes de quatro a oito horas está associado à dificuldade de 
acesso à praia de Itaquitanduva, o que obriga o visitante a planejar melhor a visita para aproveitar ao máximo 
sua estada. 

Com relação ao meio de transporte utilizado, a maioria dos visitantes (48,48%) chegou ao Parque a 
pé, 22,79% de carro, 10,74% de ônibus, 9,29% de bicicleta e 2,47% de motocicleta (FIGURA 4), trazendo 
consigo alimentação (20,40%), alimentação/material de praia (cadeira, toalha, guarda-sol, etc.) (17,38%), 
alimentação/prancha (15,66%), material de praia (7,04%), prancha (5,60%), alimentação/material de 
praia/prancha (4,60%), material de pesca (3,59%), alimentação/barraca (3,45%), entre outros. 

O fato de a maioria dos entrevistados chegar ao Parque a pé tem relação direta com a procedência 
dos mesmos, pois 52,54% dos visitantes são oriundos do município de São Vicente. 
 
 
 
 

 
FIGURA 4 – Principais meios de transporte utilizados pelos visitantes do Parque Estadual Xixová-Japuí, 

Baixada Santista, SP. 
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Os principais objetivos dos visitantes que freqüentaram o Parque foram: diversão (21,33%), surfar 
(19,74%), objetivos diversos (19,31%), conhecer (12,34%), curtir (natureza, paz, praia, férias) (7,71%), 
e descansar (5,80%) (FIGURA 5). 
 

 
FIGURA 5 – Objetivos de visita no Parque Estadual Xixová-Japuí, Baixada Santista, SP. 
 
 

Quando perguntados sobre o que achavam do comportamento dos freqüentadores do Parque, 1,30% 
classificou como ótimo, 33,53% como bom, 14,95% como normal, 4,06% como razoável, 3,77% como 
regular, 1,30% como ruim, 2,03% como péssimo, 1,89% não informou, entre outros. Dentre os entrevistados, 
3,50% demonstraram preocupação com o uso de drogas na praia e 4,93% ressaltaram que os moradores das 
redondezas tinham um bom comportamento ao contrário dos visitantes provenientes de outras localidades. 

O atrativo considerado mais bonito por 14,66% dos visitantes foi a praia, seguido da mata 
(13,64%), mar (13,64%) e paisagem (10,01%). 

Assim como nos trabalhos realizados por Castro & Tamaio (1999), Freitas et al. (2000), Niefer 
(2002) e Tomiazzi et al. (2006), na praia de Itaquitanduva os visitantes consideraram a beleza natural como 
principal atrativo. 

Mais da metade dos entrevistados (66,76%) já conhecia outra Unidade de Conservação, resultados 
bastante próximos aos obtidos por Magro et al. (1990) no Parque Estadual da Ilha Anchieta (64,32%) e por 
Barros (2003) no Parque Nacional de Itatiaia (72%). 

Quanto à infra-estrutura, os visitantes indicaram estar faltando: limpeza na praia (23,37%), 
melhoria das trilhas (18,14%), fiscalização (9,87%), quiosque ou lanchonete (4,64%), salva-vidas (3,63%), 
nada (10,01%), entre outras. 

Além do lixo deixado por uma parcela dos visitantes, a praia de Itaquitanduva recebe regularmente 
um grande volume de material trazido pelas marés (embalagens plásticas, latas, potes de vidro, pedaços de 
madeira, folhas, etc.), devido à sua localização na Baía de Santos. Esse acúmulo de materiais incomoda 
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bastante os freqüentadores, e o problema mobilizou os integrantes de uma ONG de surfistas do bairro do 
Japuí a recolherem, eventualmente, o lixo da praia.  

O lixo e a falta de limpeza, em geral, foram considerados como os maiores problemas encontrados 
pelos visitantes das ilhas do Superagüi e do Mel, tendo sido observado, também, o uso indiscriminado e 
público de drogas devido à falta de policiamento e fiscalização ambiental (Niefer, 2002). 

Foi realizada, também, a contagem diária do número de pessoas que visitaram a praia de 
Itaquitanduva, contabilizando-se mais de 3.500 visitantes no período amostrado. 

Em visita realizada em 2007, constatou-se não ter havido ao longo do tempo qualquer mudança na 
infra-estrutura para recepção dos visitantes na praia de Itaquitanduva. Assim, em função de inexistirem 
informações mais detalhadas sobre o público que a visita, acredita-se que este trabalho poderá ser utilizado 
como uma ferramenta na definição das ações de manejo necessárias à implantação do Programa de Visitação 
Pública do Parque Estadual de Xixová-Japuí. 
 
 
4  CONCLUSÕES 
 

Os dados obtidos, além de subsidiar a elaboração do perfil do visitante, reforçaram a demanda 
premente de uma fiscalização mais intensiva e a necessidade de implantação de infra-estrutura mínima: 
coleta de lixo, sanitários, manutenção das trilhas, entre outras ações, que proporcione a permanência 
ordenada e segura dos visitantes na praia de Itaquitanduva. Demonstraram, também, a importância daquele 
espaço como opção de lazer para os visitantes originários da região. 

O presente trabalho atende ao Programa de Visitação Pública, conforme previsto na Fase 2 do 
Plano de Manejo do Parque Estadual Xixová-Japuí, podendo contribuir, desta maneira, para a 
implementação deste  instrumento de gestão.  

Novos levantamentos dessa natureza deverão ser realizados, para que os gestores possam planejar 
as ações de manejo e a infra-estrutura necessárias ao atendimento dos visitantes da praia de Itaquitanduva. 
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ANEXO 1 

 
Ficha de avaliação nº          Data:    /     /99  Aplicador: 
Nome: _________________________________________________________________________________ 
Sexo: M (   )   Idade: ________  Profissão: ___________________________ 
          F  (   ) 
Estado civil: _________________________   Filhos:______________________________ 
Cidade de Origem: ____________________   Estado: _____________________________ 
OBS.: Bairro: ________________________   Nº de pessoas do grupo: ________________ 
 
Grau de Instrução: 
   Analfabeto (   ) 
   Alfabetizado (   ) 
   Primário (   ) 
   1º Grau  (   ) 
   2º Grau  (   ) 
Obs.: ______________________________ 
   3º Grau  (   ) 
 
De que maneira você se mantêm informado?  Jornal  (   ) 
       Revista  (   ) 
       Televisão (   ) 
       Rádio  (   ) 
       Internet  (   ) 
       Outros: ____________________________________ 
 
Assuntos de interesse:  Política   (   ) 
    Economia  (   ) 
    Esportes  (   ) 
    Meio Ambiente  (   ) 
    Cultura   (   ) 
    Turismo  (   ) 
    Outros: _______________________________________________________ 
 
1. Você sabia que esta praia está dentro de um Parque Estadual? R.: ______________ 
2. Qual trilha de acesso você utilizou? Trilha 1 – Pedreira (   )Trilha 2 – Sítio Girau (   ) 
3. Desde de quando você freqüenta este parque? Qual a época que você mais gosta de vir? 
R.: ____________________________________________________________________________________ 
4. Como soube da existência dele (jornal, amigos, etc) ? R.: _______________________________________ 
5. Você está visitando somente o Parque ou a região também? R.: __________________________________ 
6. Quanto tempo permanece quando vem ao Parque? R.: __________________________________________ 
7. Qual meio de transporte você utiliza para chegar ao Parque? R.: __________________________________ 
8. O que você traz (que tipo de material) quando vem ao Parque? R.: ________________________________ 
9. Com quais objetivos você vem ao Parque? R.: ________________________________________________ 
10. O que você acha do comportamento das pessoas que freqüentam o Parque? R.: _____________________ 
11. O que você acha mais bonito no Parque? R. :________________________________________________ 
12. Você conhece outra Unidade de Conservação (Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, 
Municipal, Horto Florestal)? R.: _____________________________________________________________ 
13. O que você acha que está faltando no Parque para que os visitantes sejam melhor atendidos? 
R.: ____________________________________________________________________________________. 
14. O que você achou deste questionário? R.: __________________________________________________. 
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RESUMO 
 

Realizou-se um levantamento quantitativo da avifauna no Parque Estadual de Campos do Jordão, 
em uma mata de Araucaria e Podocarpus, utilizando-se o método de Pontos de Amostragem e o método de 
Captura, Marcação e Recaptura (CMR). Esses métodos possibilitaram a obtenção do Índice Pontual de 
Abundância (IPA), Índice de Densidade (Ide), Índice de Freqüência (IF), Freqüência Relativa (FR), Índice de 
Recaptura (IR), Índice de Diversidade de Shannon-Wiener (H’) e Freqüência de Ocorrência (FO). A ordem 
dos Passeriformes foi a que apresentou o maior número de espécies e a Família Tyrannidae a que dominou 
em número de gêneros e espécies. Com o método de Pontos de Amostragem obtiveram-se os melhores 
resultados do que com o do CMR. 
 
Palavras-chave: Índice Pontual de Abundância; Índice de Densidade; Índice de Freqüência; Freqüência 

Relativa; Índice de Recaptura; Índice de Diversidade de Shannon-Wiener; Freqüência de 
Ocorrência. 

 
 
 

ABSTRACT 
 

A quantitative survey of birds was done in Campos de Jordão State Park, in a forest of Araucaria 
and Podocarpus, by using the Point Sampling method and the Capture, Mark and Recapture method. 
These methods allowed to obtain the Point Index of Abundance, Density Index, Frequency Index, Relative 
Frequency, Recapture Index, Shannon-Wiener Diversity Index and Frequency of Occurrence. The order 
Passeriformes was the one that presented the greatest number of species and the family Tyrannidae 
dominated in number of genera and species. The Point Sampling method showed better results than the 
Capture, Mark and Recapture method. 
 
Key words: Point Index of Abundance; Density Index; Frequency Index; Relative Frequency; Recapture 

Index; Shannon-Wiener Diversity Index; Frequency of Occurrence. 
 
 
1  INTRODUÇÃO 
 

Estimar o tamanho das populações das espécies de aves de um determinado ecossistema sempre foi 
uma antiga aspiração dos naturalistas. Várias tentativas foram feitas e desde muito tempo, tentava-se estimar 
o tamanho das populações, baseando-se em impressões e na freqüência com que o observador encontrava a 
espécie, indicando se era abundante, comum ou rara. Entretanto, essas denominações são muito subjetivas e 
deixam muito a desejar quando se busca determinar seus limites. 

Um fator muito importante, quando se pretende estimar o tamanho da população de uma 
determinada espécie de ave, é a sua conspicuidade. Diversos fatores determinam a maior ou menor 
conspicuidade das espécies. As características físicas de tamanho e forma são importantes. A vocalização é 
também de suma importância, pois a freqüência e intensidade dos sons produzidos determinam a maior ou 
menor facilidade da espécie ser percebida. 
 
______ 
(*)   Parte da Dissertação do primeiro autor apresentada ao Departamento de Ciências Florestais da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”. 

Aceito para publicação em maio de 2008. 
(**)  In memoriam. Instituto Florestal, Caixa Postal 1322, 01059-970, São Paulo, SP, Brasil. 
(***) Departamento de Ciências Florestais, Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Av. Pádua Dias, 11, 13418-900, Piracicaba, SP, Brasil.  



 
 
BARBOSA, A. F.; ALMEIDA, A. F. de. Levantamento quantitativo da avifauna em uma mata de Araucaria e Podocarpus, no Parque Estadual de 
Campos do Jordão, SP. 
 
 

 
IF Sér. Reg., São Paulo, n. 33, p. 13-37, maio 2008. 

14

Nenhum método de levantamento é adequado para um censo absoluto, principalmente em habitats 
de matas, devido à inconspicuidade da maioria das espécies. Por isso, os métodos de levantamento 
quantitativo de populações de aves através de freqüência relativa são mais seguros, pois é fato notório que as 
espécies diferem quando comparadas em relação à sua conspicuidade visual e auditiva. 

No presente trabalho, utilizou-se o método de Pontos de Amostragem e o da Captura, 
Marcação e Recaptura (CMR), para realizar um levantamento quantitativo da avifauna no Parque Estadual 
de Campos do Jordão. 
 
 
2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

Segundo Vielliard & Silva (1989), os métodos para censos de aves se resumem em três tipos 
básicos: trajetos, amostragem por pontos e quadrado. 

Almeida (1981) fez uma ampla revisão bibliográfica sobre os métodos de levantamento de aves, 
inclusive abordando sua evolução. De acordo com Kendeigh apud Almeida (1981) desde o início do século 
XIX os naturalistas tentavam registrar o tamanho das populações, baseando-se em impressões gerais e na 
freqüência com que o observador encontrava a espécie, indicando se era abundante, comum ou rara. 

Dice (1930) afirmou ser freqüente o uso dos termos raro e comum, mas os considerava muito vagos 
em seus limites porque não se baseavam no tempo de observação. Observou também que o problema de 
determinar as populações é vital em qualquer estudo envolvendo ecologia ou economia, sendo que a 
utilização de um método que fosse fácil para o caso de levantamento de aves seria o mais recomendado. 

Barbosa (1988), como uma primeira aproximação, ao levantar as espécies de aves do Parque 
Estadual de Campos do Jordão, utilizou os termos comum, não comum e raro, conforme a maior ou 
menor facilidade com que a espécie era observada, sem atribuir números, mas mencionando o período 
de observações em sua época de ocorrência,  abrangendo,  assim,  tanto as espécies residentes quanto 
as migratórias. 

Willis & Oniki (1981) utilizaram o método de contagem de aves, obtendo a freqüência de cada 
espécie durante 100 horas de observações e às vezes 70 horas, pelo método de trajetos, se deslocando 
vagarosamente por caminhos já existentes. 

Comparando-se os levantamentos da avifauna do Parque Estadual de Campos do Jordão, feitos por 
Willis & Oniki (1981) e Barbosa (1988), nota-se que as espécies mais freqüentes coincidem com as 
consideradas comuns, e as pouco freqüentes coincidem com a denominação rara. 

Linsdale apud Dice (1930) abordou o método de levantamento de populações de aves através da 
freqüência relativa, e adotou para a espécie mais freqüente o índice 100%, calculando as percentagens para 
as outras espécies, baseando-se no número encontrado para a mais abundante. Esse autor enfatizou ser muito 
importante determinar as espécies em seus respectivos habitats. 

Colquhoun (1940a) afirmou que a freqüência de ocorrência de espécies pode ser expressa através 
de uma lista de espécies observadas em cada visita ao habitat, podendo ser indicada pelo número de vezes 
que a espécie ocorre, multiplicando-se por 100 e dividindo-se pelo número de visitas. O autor acredita que, 
em amostragens de florestas, a unidade de tempo é preferível à de espaço, com uma movimentação lenta 
durante as observações, as quais, sendo feitas ao acaso, são melhores que um curso fixo. 

As espécies diferem quando comparadas em relação à sua conspicuidade visual e auditiva, e sobre 
isso Colquhoun (1940b) salientou que a conspicuidade relativa das aves merece muita atenção, devendo ser 
estabelecido seu grau para cada espécie. 

Winterbotton (1940) observou que a despeito das diferenças no grau de conspicuidade e tendência 
de agrupamento de várias espécies, a técnica de contagem em amostras juntamente com a lista diária das 
espécies, oferecem indicações confiáveis da relativa abundância das espécies individuais em diferentes locais 
e para diferentes épocas. 

Diversos fatores determinam a maior ou menor conspicuidade das espécies. As características 
físicas de tamanho, cor e forma e a vocalização são importantes. As características reprodutivas, os hábitos 
alimentares, se são espécies gregárias ou não, e as características de vôo são também muito importantes.  
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Estimar as populações de animais silvestres é difícil, pois nenhum método de levantamento é 
adequado para todos os tipos de habitat e objetivos, cada um apresentando suas limitações. 

Ralph & Scott (1981) sugeriram que os métodos devem ser usados com cuidado e preferencialmente 
associados a outros, possibilitando a obtenção de dados mais seguros. 

Em relação ao método dos Trajetos Lineares, estes são muito aplicados em ecologia vegetal, 
mas para estimativa de populações animais podem ser desaconselháveis, principalmente devido à sua locomoção. 
Skellam (1958), Emlen (1971) e Robinette et al. (1974) questionaram a eficiência da contagem de aves em trajetos. 

Burnham et al. (1980) explicaram a maneira prática para utilização do método e afirmaram que 
amostragens através de trajetos lineares não são apropriadas para todas as populações biológicas. Se o animal 
em estudo é muito móvel, uma ave, por exemplo, essa movimentação pode acarretar sérios problemas, 
tornando o método inviável, pois ela poderá ser registrada mais de uma vez. Para a aplicação do método, 
os autores partiram da concepção de uma área com divisas e tamanhos conhecidos, com o objetivo de 
estimar a abundância de determinada população biológica. 

Segundo Emlen (1971), cada espécie aparenta ter seu característico valor de coeficiente de 
detectabilidade, que é diretamente dependente da sua conspicuidade, e que representa a proporção da 
população de uma área que é realmente detectada por um observador percorrendo um trajeto. 

Robbins (1978) analisou uma série de métodos de censos de aves através de observações, em época de 
acasalamento. Um método consiste em marcar 8 ou 10 faixas de levantamento em uma parcela de área conhecida, 
onde as posições das aves vistas ou ouvidas são mapeadas. Segundo o autor, esse método é mais apropriado para 
as espécies que estão se reproduzindo na área, mostrando com relativa precisão a quantidade de casais presentes. 

Os principais problemas desse método, segundo Robbins (1978), são o tamanho da parcela, 
as variações de um ano para outro, a necessidade de um grande número de visitas a cada parcela, em torno de 
10 a 20, a falta de regularidade do canto de algumas espécies, a ausência de territórios de algumas e quando 
o tamanho dos territórios de algumas espécies são maiores que a própria parcela. 

Outro método de censo de aves indicado por Robbins (1978) é o de Pontos de Amostragem, 
utilizando-se o Índice Pontual de Abundância. Para sua aplicação, se estabelece uma rede de pontos no 
habitat a ser estudado, permanecendo o observador durante 20 minutos em cada ponto no período da manhã, 
registrando todas as espécies vistas e ouvidas. Esse método é mais eficiente durante a época de 
acasalamento, quando as espécies se tornam mais conspícuas. 

Segundo Reynolds et al. (1980), um observador em ponto fixo dispõe de mais tempo para observar 
as aves, não perdendo tempo olhando o chão durante seu deslocamento, o que é muito importante em se 
tratando de vegetação alta e densa, ou em terreno acidentado; afirmam ainda que esse método propicia ao 
observador maior probabilidade de contatos visuais e auditivos com as espécies de aves do que um 
observador caminhando.  

Anderson et al. (1979) afirmaram que o fato de o observador fixo dispor de mais tempo para 
observar as aves de uma comunidade do que um observador em movimento, e a afirmativa que os pontos 
fixos cobrem uma maior uniformidade da área estudada, são os argumentos mais fortes daqueles que 
defendem o uso de censos por pontos fixos. 

Segundo Vielliard & Silva (1989), o levantamento numérico é bem mais eficiente que o 
freqüencial, e os resultados ganham em validade quanto maior o número de amostras, e não o seu tamanho. 
Observaram, também, que o Índice Pontual de Abundância é um valor específico dos componentes da 
comunidade estudada, no caso, as diferentes espécies de aves da área amostrada. 

Em relação ao método de Captura, Marcação e Recaptura (CMR), as redes ornitológicas têm sido 
amplamente utilizadas para os mais diversos estudos de comunidade de aves. 

Segundo Leal et al. (1980), a captura, complementada por técnicas de marcação e posterior 
recaptura e/ou observações visuais, possibilita monitorar vários estudos sobre a biologia das espécies, 
como migração, idade, delimitação de território, comportamento social, comportamento reprodutivo, 
dinâmica populacional, entre outros. Karr (1981) afirmou que esse método é um dos mais eficientes para os 
estudos de aves de sub-bosque de florestas tropicais. 

De acordo com Cottam (1956), a marcação das aves oferece informações quanto à movimentação 
dos indivíduos, que possibilitam entender a dinâmica da população e a flutuação de seus segmentos, e ainda 
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segundo Seber (1972), é importante por fornecer informações sobre a longevidade, crescimento, idade e 
razão dos sexos das aves, entre outras. 

Cook et al. (1967) usaram uma população conhecida para aferir o método de múltipla recaptura, 
obtendo um resultado final muito próximo do número real. 

Cormack (1968) afirmou que a dificuldade dos estudos de captura e recaptura residem na 
distribuição ao acaso, vulnerabilidade e outros fatores ligados ao comportamento. 
 
 
3  MATERIAL E MÉTODOS  
 
3.1  Local de Estudo 
 

O presente trabalho foi realizado em uma mata de Araucaria e Podocarpus, no Parque Estadual de 
Campos do Jordão - PECJ, localizado ao norte do município de mesmo nome, cujas coordenadas geográficas 
são 22º 45” de latitude sul e 45º 30” de longitude oeste de Greenwich, geograficamente à nordeste do Estado 
de São Paulo. 

O Parque foi criado pela desapropriação de várias glebas, a partir do início da década de 1940, 
perfazendo um total de 8.200 ha. Em sua área se encontra grande parte das fitofisionomias presentes na Serra 
da Mantiqueira (Seibert et al., 1975).  

O clima local foi determinado, pela classificação de Köppen como Cfb, clima subtropical de 
altitude, mesotérmico e úmido, sem estiagem, com temperatura média do mês mais quente inferior a 22 ºC 
(Seibert et al., 1975). 

Essa Unidade de Conservação se encontra em sua totalidade, no que se poderia chamar do planalto 
de Campos do Jordão. O ponto mais alto do Parque está a 2.007 metros da borda SW do planalto, onde essas 
altitudes são freqüentes, e a parte mais baixa a 1.030 metros, situada no vale do rio Sapucaí-Guaçu (Seibert 
et al., 1975). O relevo da área de estudo é bastante acentuado, os desníveis entre o fundo do vale e o alto dos 
espigões excedem 300 metros. 

Em relação à vegetação, Seibert et al. (1975) reconheceram vários tipos, a mata de Araucaria e 
Podocarpus, a mata latifoliada com Araucaria, a mata alta latifoliada, a mata baixa latifoliada, campos, 
samambaial e vegetação aquática e de brejos. Esses sete tipos de vegetação formam um verdadeiro mosaico 
com visível contraste entre campos e matas, caracterizando uma explícita diversidade de habitats. 

Desses tipos, a mata de Araucaria e Podocarpus merece destaque por recobrir as maiores 
extensões dentro do Parque. Concentra-se nos vales, grotões e encostas com maior grau de umidade, e em solos 
mais protegidos. Ocupa, assim, as áreas inferiores das montanhas estendendo-se em seus limites superiores 
até a cota de 1.600 metros (Seibert et al., 1975). 

Estruturalmente, é uma comunidade densa, pluriestratificada e com riqueza de epífitas, musgos, 
pteridófitas, bromeliáceas, orquidáceas, gesneriáceas e piperáceas. Os maiores exemplares de Araucaria, 
com altura em torno de 40 metros e diâmetro superior a 50 centímetros, são nela encontrados. Ao atingir o fundo 
dos vales úmidos, nota-se um adensamento de indivíduos de Podocarpus que aí adquirem maior porte, 
ultrapassando os 15 metros de altura. Merece destaque, nessas situações, a riqueza em epífitas sobre os troncos 
dos exemplares de Podocarpus (Seibert et al., 1975). Do ponto de vista paisagístico, por sua beleza, extensão 
e distribuição equilibrada na área do Parque, esse tipo de mata dá a característica principal da vegetação local. 

De acordo com Hueck (1972), o limite inferior das matas de Araucaria na Serra da Mantiqueira 
situa-se acima de 1.200 metros, constituindo-se numa das mais extensas áreas dessa espécie nessa região do 
Brasil. Ainda, segundo o autor, existem poucas comunidades florestais no Brasil que têm um estrato arbóreo 
tão homogêneo como as matas de Araucaria e Podocarpus, podendo ser nitidamente separadas à distância 
pela diferença do verde das folhas e pela conformação específica das copas. 

As matas de Araucaria e Podocarpus limitam ora com os campos ora com as matas latifoliadas 
altas com Araucaria. Em função desses limites, sofrem sobremaneira o efeito de borda, que muito afeta a 
estrutura da comunidade de aves. 

Em relação às espécies vegetais encontradas nessa unidade fitofisionômica, estas podem ser 
encontradas no trabalho de Robim (1990). 
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A área de estudo possui aproximadamente 60 ha, localiza-se dentro dos limites do Parque, 
numa área natural praticamente inalterada de mata de Araucaria e Podocarpus, numa altitude intermediária 
entre 1.450 metros e 1.600 metros. 

Realizou-se primeiramente um levantamento qualitativo da avifauna do Parque durante os anos de 
1985 a 1987 (Barbosa, 1988). Este foi fundamental para se proceder posteriormente ao levantamento quantitativo. 

As espécies foram identificadas pelos contatos visual e auditivo. A identificação pelo contato visual 
foi feita a olho nu ou com o uso de binóculos com capacidade de aumento 7x35. As espécies, quando não 
prontamente identificadas, foram comparadas com as constantes nos guias de campo de Frisch (1981), 
Sick (1985), Dunning (1985) e Schauensee & Phelps (1978), para sua identificação. 

No caso de contato por audição, que foi sem dúvida o mais eficiente para a identificação das 
espécies, o mesmo se fez através do reconhecimento das vocalizações características de cada espécie. 

Para o levantamento quantitativo aplicou-se o Método de Pontos de Amostragem e o de Captura, 
Marcação e Recaptura (CMR).  

Inicialmente, com o auxílio de um estereoscópio, analisou-se a textura da vegetação existente na área 
de estudo, utilizando-se fotografias aéreas, na escala de 1:8000, do município de Campos do Jordão, SP. Com o 
uso da técnica de esteroscopia, demarcou-se os limites da mata de Araucaria e Podocarpus, as trilhas, as estradas, 
a rede de drenagem principal, os pontos de observações, os locais a serem amostrados com redes ornitológicas 
e os ambientes adjacentes ao perímetro da área, representados por campos e mata latifoliada com Araucaria. 
Desse procedimento resultou o mapa da área de estudo (FIGURA 1) na escala aproximada de 1:8000. 

A área foi determinada com o uso de planímetro, que após o rastreamento do perímetro do mapa, 
acusou uma área de aproximadamente 60 ha. 

Os pontos foram determinados no mapa, a cada 200 metros, distância esta, segundo Vielliard & 
Silva (1989), adequada para evitar justaposição de territórios entre a maioria das espécies e também por 
permitir amostrar satisfatoriamente toda a área. Ao todo foram locados 18 pontos. 

A cada 200 metros, foram colocadas estacas de madeira pintadas de branco, sendo a numeração em 
algarismos arábicos pintados em vermelho. As estacas utilizadas apresentavam dimensões de 1 metro de 
comprimento, 7 cm de largura e 3 cm de espessura. Foram fincadas no solo, até 30 cm de profundidade. 
As cores escolhidas visaram facilitar o reconhecimento das estacas colocadas em cada ponto. Sob a 
numeração da estaca, havia uma seta, também em vermelho, indicando a direção do próximo ponto. 

As sessões de observações para as aves de hábitos diurnos ocorreram sempre no período da manhã, 
entre 6 e 9 horas, por ser o horário de maior atividade da avifauna (Orians, 1969); Shields, 1977; Strelke & 
Dickson, 1980; Dawson, 1981; Robbins, 1981; Skirvin, 1981; Kroodsma, 1984). 

Os pontos foram amostrados mensalmente, durante o período de um ano, entre maio de 1990 e abril 
de 1991. Em cada mês, foram três dias de trabalho para completar 18 pontos, realizando 6 pontos por manhã. 
Em cada sessão de 20 minutos de observações, eram anotados em folha de campo, o número de contatos 
visuais e auditivos, tendo-se o cuidado de acompanhar o deslocamento da ave, a fim de evitar que um mesmo 
indivíduo fosse contatado mais de uma vez. Quando a espécie era vista, estimava-se o nível do estrato 
arbóreo onde esta se encontrava e se estava só, em casal ou em bando, anotando-se os dados na folha de 
campo. Algumas espécies, quando vistas no espaço aéreo sobre a mata, também eram anotadas. 

Para as espécies de hábitos gregários, após várias observações visuais, foi estabelecida a média de 
número de indivíduos, conforme listagem a seguir, com o número médio indicado entre parênteses: Amazona 
vinacea (6), Chiroxiphia caudata (5), Cyanocorax chrysops (6), Melanerpes candidus (5), Odontophorus 
capueira (6), Penelope obscura (10), Pionopsitta pileata (15), Pionus maximiliani (8), Poospiza lateralis 
(20), Pyrrhura frontalis (12), Streptoprocne zonaris (30) e Tersina viridis (12). 

Antes do início de cada sessão, registravam-se as condições climáticas predominantes no momento 
da amostragem,  tais como vento,  nebulosidade,  temperatura,  ruído de fundo,  visibilidade,  chuva, 
que determinam as causas da variação da amostra. 

Para as aves de hábitos noturnos, as observações foram feitas logo após o escurecer, geralmente 
entre 19 e 21 horas. Em cada visita, eram amostrados dois pontos escolhidos por sorteio, em uma única noite, 
resultando para estas espécies de aves, exatamente 1/3 do tempo dedicado para as aves de hábitos diurnos. 
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FIGURA 1 – Mapa de localização dos pontos fixos de observações (1 a 18) e das redes ornitológicas. 
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Obtiveram-se 72 horas de estudos para aves diurnas, em 18 pontos com 12 repetições, totalizando 
216 amostras, e 24 horas de estudos para aves noturnas, em 6 pontos com 12 repetições, totalizando 
72 amostras. 

Alternaram-se os horários de observações entre os pontos, para que todos fossem amostrados em 
diferentes horas, (TABELA 1) pois segundo Kroodsma (1984), esse procedimento  minimiza os efeitos que 
as horas do dia exercem sobre a atividade da avifauna. 

O IPA de cada espécie foi obtido, dividindo-se o número de contatos pelo número de amostras, 
sendo, portanto, um valor médio de contatos de determinada espécie por ponto de amostragem e indica a 
abundância desta espécie em função de seu coeficiente de detecção. 
 
 
TABELA 1 – Freqüência dos pontos no período compreendido entre 6:00 e 9:30 horas e entre 19:00 e 21:00 horas. 
 
Pontos           Horas diurnas     Horas noturnas 

 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 19:00 20:00 21:00 
1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 3 1 
2 2 2 1 1 2 2 1 1 4   
3 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 
4 2 2 2 1 1 1 2 1 3 2 1 
5 1 2 1 1 1 2 2 2 1 3  
6 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1  
7 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2  
8 1 2 2 1 2 1 2 1 3   
9 1 2 2 1 2 1 1 2 1 3  

10 1 2 2 1 2 1 2 1 2 3  
11 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2  
12 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1  
13 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 
14 1 2 2 1 1 2 1 2 2  1 
15 1 2 2 1 2 2 1 1 3 1 1 
16 2 2 2 1 1 2 1 1 3 1  
17 2 2 2 1 2 1 1 1 3 2  
18 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2  

 
 

O Método de Pontos de Amostragem permitiu, também, calcular a Freqüência de Ocorrência (FO) 
de cada espécie, esta foi definida como a percentagem do número de visitas em que a espécie foi encontrada 
sobre o número de visitas efetuadas. 

Foi calculado, também, o Índice de Diversidade de Shannon-Wiener (H’), segundo Magurran 
(1988). Considerou-se a proporção entre o número total de indivíduos de uma espécie em relação ao número 
total de indivíduos da comunidade. 

O Índice de Shannon-Wiener é um índice de diversidade baseado na abundância proporcional das 
espécies, considerando tanto a riqueza das espécies quanto sua eqüidade. Foi escolhido pela sua alta 
capacidade discriminante (Magurran, 1988; Krebs, 1989) e também por ser muito citado na literatura, 
possibilitando comparações entre áreas, métodos e abordagens. 

Foi utilizado o Índice de Densidade (IDE). Este foi definido como sendo a somatória dos 
indivíduos de uma população, capturados a cada 100 horas/rede. 

Também foram calculadas a Freqüência Relativa (FR) e o Índice de Freqüência (IF). 
A Freqüência Relativa foi definida como a percentagem da somatória dos indivíduos de uma 

população, capturados ou recapturados, em relação à somatória dos indivíduos da comunidade, capturados 
ou recapturados. 
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Já o Índice de Freqüência (IF) ou Freqüência de Ocorrência representa a somatória dos dias em que 
indivíduos de uma mesma espécie são capturados, em relação ao número total de dias de coleta.  

Foi calculado o Índice de Recaptura (IR), que é a somatória do número de indivíduos de uma 
população recapturados em relação ao número de indivíduos desta mesma população capturados, 
durante todo do período de coleta. 

Para a marcação das aves foram utilizadas anilhas fornecidas pelo Centro de Estudos de Migrações 
de Aves - CEMAVE, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA. 

Foi realizada também uma análise computacional. Os resultados de cada sessão foram transmitidos 
para uma ficha codificada, que foi submetida ao tratamento por computador. Com esse propósito, as espécies 
foram numeradas de 1 a 112 (número máximo registrado). Em seguida, no sistema SAS (Statistical Analysis 
System), deu-se entrada nos dados. 
 
 
4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A diversidade de uma comunidade de aves depende do número de espécies e da proporção 
numérica de cada uma neste conjunto. 

Segundo Brower & Zar (1977), a diversidade de espécies, também conhecida como heterogeneidade, 
é uma expressão da estrutura da comunidade ou de sua organização biológica. Dessa forma, geralmente uma 
comunidade com baixo número de espécies deve apresentar, embora não necessariamente, um baixo índice de 
diversidade e vice-versa, mostrando uma alta complexidade da interação dos indivíduos. O H’ depende do número 
de seus componentes, no caso, de espécies (riqueza específica), e da proporção de cada espécie nesse conjunto.  

Barbosa (1988) realizou um levantamento qualitativo das aves no PECJ, que foi efetuado em toda a 
área desta Unidade de Conservação e constatou a existência de 178 espécies, das quais 146 eram residentes 
permanentes e 32 migratórias. 

Vielliard & Silva (1989), afirmaram que esse tipo de levantamento tem como finalidade, 
estabelecer a lista mais completa e segura possível da avifauna da área de estudo, fornecendo a base de 
identificação das espécies, seus ciclos biológicos e suas preferências ambientais. 

De acordo com Vuilleumier (1978), a simples riqueza específica não pode ser avaliada sem um 
grande número de amostras, por mais eficiente que seja o observador. A mera contagem dos indivíduos das 
diversas espécies ao longo de percursos mais ou menos padronizados, somente permite comparações 
qualitativas entre avifaunas de áreas similares à mesma, o que se comprova pelos trabalhos de Willis & 
Oniki (1981) realizados na mesma região biogeográfica. Comparações semelhantes podem ser feitas sobre a 
repartição das aves entre estratos da vegetação de uma localidade, segundo Pearson (1971). 

A análise dos dados decorrente do levantamento quantitativo efetuado na mata de Araucaria e 
Podocarpus do PECJ revelou a presença de 112 espécies, distribuídas em 96 gêneros, 33 famílias e 12 
ordens, o que representou uma diversidade equivalente a 62,92% do total de espécies do Parque, amostradas 
pelo levantamento qualitativo realizado por Barbosa (1988).  

A ordem dominante foi a dos Passeriformes com 74 espécies e 64 gêneros. As famílias que se 
destacaram em número de espécies foram Tyrannidae com 18 espécies e 17 gêneros, e Furnariidae com 
10 espécies e 14 gêneros. 

O Índice de Diversidade de Shannon-Wiener calculado sobre o total de 216 amostras foi de 3,86. 
Esse valor foi necessariamente inferior quando calculado para o subconjunto de amostras de cada visita 
mensal e oscilou entre 2,75 e 3,65, evidenciando um ciclo estacional com uma diversidade mais baixa no 
inverno e mais alta no verão, variando de forma coerente com a riqueza específica, apesar dos diferentes 
graus de conspicuidade entre as espécies. 

Segundo Vielliard & Silva (1989), uma diversidade entre 1,00 e 2,00 caracteriza a avifauna de 
florestas temperadas e valores em torno de 3,00 foram obtidos em diversos ambientes tropicais usando técnicas de 
amostragens parciais. O valor obtido nesse trabalho (3,86) pode ser considerado elevado e provavelmente 
seja explicado pela influência do mosaico de ambientes que oferecem múltiplas situações ecotonais. 
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Em relação à análise quantitativa da avifauna, a representatividade do levantamento foi assegurada 
pela adequada quantidade de pontos e por terem sido levantados em todas as visitas e em horários diferentes. 
A mata de Araucaria e Podocarpus possui uma composição florística heterogênea, mas se assumiu que a 
repartição geométrica de 18 pontos pré-fixados cobriram bem esta heterogeneidade.  

A cada visita mensal, realizaram-se 18 amostras perfazendo um total de 216 amostras, 
correspondente a 12 visitas. Nas 216 amostragens registraram-se 10.189 contatos, com média aproximada de 
47,17 contatos por amostra (TABELA 2). Cada contato de uma amostra corresponde à ocupação de um território 
por indivíduo ou grupo de indivíduos no raio de detecção da espécie e de acordo com seu coeficiente de detecção. 

 
TABELA 2 – Médias mensais de contatos obtidos durante os meses do ano. 

 

Meses Número de contatos Média de contatos 

Janeiro 942 52,33 
Fevereiro 867 48,16 
Março 759 42,16 
Abril  742 41,22 
Maio 740 41,11 
Junho 721 40,05 
Julho 719 39,44 
Agosto 527 29,27 
Setembro 961 53,38 
Outubro 1004 55,77 
Novembro 1025 56,94 
Dezembro 1182 65,66 

 
 

As condições climáticas podem alterar de maneira considerável o grau de manifestação das 
espécies, explicando as alterações bruscas desse IPA global.  

A FIGURA 2 evidencia um ciclo anual de variação entre verão e inverno, com valores acima da 
média no período de setembro a fevereiro e abaixo no período de março a agosto. Além disso, os valores 
mostraram uma passagem gradativa do verão para o outono e inverno, enquanto se evidenciou uma elevação 
brusca da atividade da avifauna do inverno para a primavera, provavelmente relacionada com as condições 
climáticas e biológicas das espécies. 

O IPA é um valor específico dos componentes da comunidade estudada, no caso, as diferentes 
espécies de aves da área amostrada. Assim, o conjunto de 216 amostras obtidas na mata de Araucaria e 
Podocarpus, forneceu 10.189 contatos distribuídos entre as 112 espécies registradas durante esse 
levantamento quantitativo. 

A FIGURA 3 indica que o número de espécies registradas durante um ciclo biológico, atingiu o valor 
assintótico da curva, onde não houve acréscimo no número de espécies acumuladas entre março e abril de 
1991, mostrando que o acompanhamento da avifauna durante um ciclo biológico foi suficiente para amostrá-la. 

Para cada uma dessas espécies foi obtido o IPA no local e período de estudo. O IPA é, portanto, 
o número médio de contatos de determinada espécie por ponto de amostra e indica a abundância dessa espécie 
em função de seu coeficiente de detecção. De acordo com Vielliard & Silva (1989), esse coeficiente é 
indeterminado e depende do comportamento da espécie, mas representa uma constante específica que pode ser 
calculada por comparação com a metodologia dos quadrados. Sendo um valor relativo, não representa o 
tamanho das populações, não podendo ser usado para comparar populações biológicas diferentes. 

Segundo Sick (1985) a conspicuidade das espécies varia nas diversas estações do ano, estando mais 
conspícuas durante a época de acasalamento. O grau de conspicuidade, sendo diferente entre as espécies e 
variando dentro de uma mesma espécie nas diversas épocas do ano, faz com que o índice seja empregado 
para comparar cada população, nas mesmas épocas do ano, em anos diferentes. 
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FIGURA 2 – Variação mensal do número de contatos evidenciando-se a média mensal. 
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FIGURA 3 – Número acumulado de espécies registradas pelo método do Índice Pontual de Abundância. 
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A TABELA 3 fornece o número de contatos obtidos sobre as espécies vistas e ouvidas, com os 
respectivos Índices Pontuais de Abundância e Freqüência de Ocorrência. A coluna N fornece o número de 
contatos, considerando o bando como um só contato, e permite distinguir se os contatos visuais e auditivos 
provêm ou não dos mesmos indivíduos, resultando 7.296 contatos. 

O IPA variou de 0,005 a 5,949, cujos números fornecem uma idéia do perfil da comunidade 
estudada, pois a ordenação desses IPA específicos por ordem decrescente, fornece uma curva bem expressiva 
dessa estrutura. 

 
TABELA 3 – Número de contatos (N) obtidos sobre as espécies vistas (V) e ouvidas (O), com respectivos 

Índices Pontuais de Abundância (IPA) e Freqüência de Ocorrência (FO). 
 

Espécies V O IPA FO N 

Crypturellus obsoletus 19 261 1,208 97,22 261 
Coragyps atratus 30 0 0,139 11,11 4 
Accipiter striatus 1 5 0,023 11,11 5 
Buteo albicaudatus 1 5 0,005 2,78 1 
Buteo brachyurus 2 0 0,009 2,78 2 
Percnohierax leucorrhous 4 2 0,019 11,11 4 
Rupornis magnirostris 4 27 0,125 36,11 12 
Micrastur ruficollis 5 4 0,023 8,33 5 
Milvago chimachima 7 32 0,153 50,00 32 
Herpetotheres cachinnans 2 8 0,037 11,11 8 
Falco femoralis 2 0 0,009 2,78 2 
Penelope obscura 22 22 0,102 5,55 2 
Odontophorus capueira 24 18 0,167 19,44 5 
Pardirallus nigricans 7 8 0,037 5,56 8 
Aramides cajanea 20 49 0,236 33,33 49 
Aramides saracura 1 5 0,023 5,86 5 
Leptotila rufaxilla 12 10 0,079 25,00 17 
Pyrrhura frontalis 383 953 4,134 88,89 80 
Pionopsitta pileata 108 175 0,856 41,67 12 
Pionus maximiliani 37 52 0,255 22,22 7 
Amazona vinacea 188 369 1,745 100,00 62 
Strix hylophila 1 13 0,060 19,44 13 
Streptoprocne zonaris 62 68 0,315 5,56 2 
Phaethornis eurynome 10 28 0,134 44,44 29 
Leucochloris albicollis 30 107 0,505 80,56 109 
Clytolaema rubricauda 7 9 0,056 22,22 12 
Stephanoxis lalandi 10 12 0,069 22,22 15 
Trogon rufus 2 6 0,028 8,33 6 
Trogon surrucura 8 25 0,120 25,00 26 
Chloroceryle americana 2 2 0,009 2,78 2 
Baryphthengus ruficapillus 1 23 0,111 11,11 24 
Ramphastos dicolorus 3 10 0,046 5,56 10 
Colaptes campestris 10 23 0,106 19,44 23 
Piculus aurulentus 21 97 0,477 63,89 103 
Melanerpes candidus 8 20 0,093 8,33 4 
 
 

continua 
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continuação – TABELA 3 
 

Espécies V O IPA FO N 

Veniliornis spilogaster 10 48 0,222 58,33 48 
Sittasomus griseicapillus 46 198 0,916 94,44 198 
Xiphocolaptes albicollis 10 85 0,412 88,89 8 
Campylorhampus falcularius 5 3 0,023 11,11 5 
Dentrocolaptes platyrostris 7 32 0,157 38,89 3 
Xiphorhynchus fuscus 25 63 0,301 5,56 65 
Lepidocolaptes squamatus 45 123 0,588 80,56 125 
Furnarius rufus 3 20 0,097 25,00 21 
Lochmias nematura 20 99 0,458 91,67 99 
Anabacerthia amaurotis 1 27 0,125 25,00 27 
Cichlocolaptes leucophrus 7 37 0,171 36,11 37 
Heliobletus contaminatus 37 223 1,037 97,22 224 
Synallaxis cinerascens 8 22 0,102 30,56 22 
Synallaxis ruficapilla 5 16 0,074 25,00 16 
Synallaxis spixi 2 15 0,069 19,44 15 
Xenops rutilans 9 26 0,120 27,78 26 
Syndactyla rufosupercillata 6 42 0,208 47,22 45 
Philydor atricapillus 15 34 0,157 33,33 34 
Philydor rufus 13 66 0,306 38,89 66 
Leptasthenura setaria 61 352 1,630 100,00 352 
Cranioleuca pallida 48 165 0,764 97,22 165 
Chamaeza ruficauda 8 242 1,120 97,22 242 
Grallaria varia 4 61 0,282 58,33 61 
Batara cinerea 6 35 0,162 30,56 35 
Conopophaga lineata 6 40 0,185 63,89 40 
Drymophila genei 12 17 0,079 19,44 17 
Hylopezus nattereri 3 33 0,153 33,33 33 
Thamnophilus caerulescens 43 156 0,750 94,44 162 
Tramnophilus doliatus 8 26 0,120 30,56 26 
Dysithamnus xanthopterus 5 25 0,116 25,00 25 
Scytalopus speluncae 6 278 1,287 100,00 278 
Pachyramphus viridis 3 8 0,042 11,11 9 
Pachyramphus castaneus 3 44 0,204 25,00 44 
Pachyramphus polychopterus 1 18 0,083 25,00 18 
Pachyramphus validus 4 37 0,171 38,89 37 
Attila phoenicurus 3 30 0,139 25,00 30 
Pyroderus scutatus 5 75 0,352 33,33 76 
Piprites pileata 29 143 0,662 55,56 143 
Chiroxiphia caudata 23 346 1,602 88,89 70 
Schiffornis virescens 14 137 0,171 30,56 137 
Knipolegus cyanirostris 14 4 0,074 25,00 16 
Satrapa icterophrys 1 39 0,181 47,22 39 
Tyrannus melancholicus 26 30 0,139 16,67 30 
Myiozetetes similis 12 19 0,088 13,89 19 
 
 

continua 
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continuação – TABELA 3 
 

Espécies V O IPA FO N 

Pitangus sulphuratus 4 32 0,148 36,11 32 
Myiarchus swainsoni 10 24 0,134 30,56 29 
Lathrotriccus euleri 6 50 0,231 33,33 50 
Myiobius barbatus 4 14 0,065 11,11 14 
Camptostoma obsoletum 3 88 0,407 66,67 88 
Platyrinchus mystaceus 14 39 0,204 58,33 44 
Hemitriccus obsoletus 10 62 0,192 58,33 63 
Phylloscartes ventralis 28 115 0,537 83,33 115 
Phylloscartes difficilis 3 29 0,134 27,78 29 
Serpophaga subcristata 13 43 0,199 36,11 43 
Elaenia mesoleuca 32 286 1,329 75,00 286 
Phyllomyias fasciatus 10 37 0,171 38,89 37 
Mionectes rufiventris 10 47 0,218 36,11 47 
Pygochelidon cyanoleuca 27 56 0,333 27,78 72 
Cyanocorax chrysops 48 112 0,519 30,56 18 
Turdus rufiventris 30 117 0,546 69,44 117 
Turdus amaurochalinus 3 15 0,074 16,67 16 
Turdus albicollis 5 39 0,190 30,56 41 
Cyclarhis gujanensis 7 124 0,574 66,67 124 
Hylophillus poicilotis 7 77 0,361 63,89 78 
Cacicus chrysopterus 64 453 2,097 97,22 453 
Basileuterus culicivorus 47 129 0,620 83,33 130 
Basileuterus leucoblepharus 145 557 2,583 100,00 558 
Stephanophorus diadematus 46 108 0,528 66,67 114 
Thraupis sayaca 24 35 0,162 33,33 35 
Piranga flava 14 14 0,065 11,11 14 
Tersina viridis 36 36 0,167 8,33 3 
Saltator maxillosus 33 244 1,157 97,22 250 
Haplospiza unicolor 10 20 0,097 22,22 21 
Poospiza lateralis 684 1264 5,949 94,44 64 
Zonotrichia capensis 33 15 0,162 25,00 35 

 

 
A FIGURA 4 mostra claramente que a avifauna da mata de Araucaria e Podocarpus é composta 

por um pequeno número de espécies de abundância relativamente alta e um grande número de espécies de 
abundância baixa. Entre esses dois extremos, existe um número razoável de espécies com abundância média. 
Tal avaliação visual é subjetiva, mas pode ser facilmente medida pela proporção que cada classe de IPA 
representa na comunidade estudada. Com os presentes dados e simplesmente a título de exemplo, é possível 
dizer que as 13 espécies com IPA superior a 1,00 representam 56,44% dos contatos. 

Por outro lado,  as 29 espécies menos abundantes,  com IPA inferior a 0,093 somam apenas 
2,88% dos contatos. Esse fato é certamente acentuado pelo coeficiente de detecção relativamente alto de 
algumas espécies com maior IPA  e  baixo de certas espécies com menor IPA. Isso corresponde bem às 
observações, pois entre as poucas espécies de maior conspicuidade estão as aves com canto de longo alcance 
ou atividade sonora bem constante, ao contrário das espécies de registro mais raro que têm atividades 
particularmente discretas. 
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FIGURA 4 – Curva do número acumulado de espécies por ordem decrescente de abundância. 
 
 

Em relação ao Método de Captura, Marcação e Recaptura (CMR) este possibilitou a captura de 
exemplares de 39 espécies de aves, equivalente a 34,82% da comunidade amostrada, conforme se observa na 
TABELA 4. Foram capturadas 28 espécies no sub-bosque, corroborando com os resultados obtidos pelo 
Método de Pontos de Amostragem. As 28 espécies representam 52,72% das 55 espécies definidas como 
habitantes do sub-bosque da mata. 

Segundo Vielliard & Silva (1989), a captura por redes seguida de marcação e posterior soltura, 
apesar de se prestar a cálculos definidos, fornecem uma imagem parcial da comunidade de aves e sua 
validade está no monitoramento, a longo prazo, das variações do ecossistema estudado. 

O método mostrou, portanto, que possui uma eficiência limitada, pois conseguiu capturar de 
maneira razoavelmente significativa, no máximo as espécies que freqüentavam o estrato médio da mata, 
razão porque apenas seis espécies do estrato médio correspondente a 24 % foram capturadas. Exceção se faz 
ao acipitrídeo Accipiter striatus, espécie comumente encontrada na copa das árvores, cuja captura talvez 
tenha sido em conseqüência de ter tentado predar alguma ave nas proximidades da rede. 

Outro fato que chama a atenção é o baixo índice de captura das espécies que vivem quase 
exclusivamente no piso da floresta. Somente um indivíduo de Crypturellus obsoletus foi capturado. 
Isso induz a pensar, que essas espécies, se deslocando vagarosamente sobre o solo da mata, têm tempo 
suficiente para perceber as redes e evitá-las, ao contrário daquelas que se deslocam voando pelo sub-bosque da mata. 

De acordo com Novaes (1969) as redes capturam somente as espécies que vivem próximas ao chão 
ou no máximo as que vivem de 5 a 10 metros de altura. 

De todas as espécies capturadas, apenas cinco não foram marcadas, por falta de anilhas adequadas. 
Nesse grupo se incluem o Accipiter striatus e os troquilídeos Crytolaema rubricauda, Leucochloris albicollis, 
Phaethornis eurynome e o Stephanoxis lalandi, que logicamente não foram possíveis de constatar recaptura. 

De todas as espécies capturadas, raramente houve coincidência entre aquelas de maior IPA e maior 
freqüência de captura. 
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TABELA 4 – Relação das espécies pelo método de Captura, Marcação e Recaptura. 
 

 
Obs.: os números reduzidos representam o número de dias que a espécie foi coletada. 
 
 
 
 

A TABELA 5 mostra que para apenas duas espécies houve correlação, caso do Basileuterus 
leucoblepharus e Chiroxiphia caudata, típicas do sub-bosque. Sete espécies de aves, Cacicus chrysopterus, 
Crypturellus obsoletus, Elaenia mesoleuca, Poospiza lateralis, Saltator maxillosus, Sittasomus griseicapillus 
e Thamnophilus caerulescens, apesar de abundantes na mata e de freqüência de ocorrência durante todo o 
ano, não foram muito capturadas. Essa constatação é provável que seja devida à diferente capacidade das 
espécies em localizar as redes e evitá-las. 
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TABELA 5 – Índices obtidos das espécies de aves capturadas e recapturadas pelo método de Captura, 
Marcação e Recaptura (CMR). 

 

Espécies IDe FR IF IR 

Crypturellus obsoletus 0,06 0,40 0,03  
Accipter striatus 0,06 0,40 0,03  
Leptotila rufaxilla  0,17 1,20 0,05 0,05 
Phaethornis eurynome 0,11 0,80 0,05  
Leucochloris albicollis 0,06 0,40 0,03  
Clytolaema rubricauda 0,11 0,80 0,05  
Stephanoxis lalandi 0,28 0,40 0,03  
Trogon rufus 0,11 0,80 0,05 1,00 
Barypthengus ruficapillus 0,06 0,40 0,03  
Veniliornis spilogaster 0,17 1,20 0,08 0,50 
Sittasomus griseicapillus 0,67 4,78 0,30 1,00 
Xiphocolaptes albicollis 0,39 2,79 0,16 0,75 
Xiphorhynchus  fuscus 0,28 0,40 0,03  
Lepidocolaptes squamatus 0,28 1,99 0,13 0,66 
Lochmias nematura 0,56 3,98 0,19 0,66 
Cichlocolaptes leucophrus 0,11 0,80 0,05 1,00 
Heliobletus contaminatus 0,44 3,18 0,16 0,33 
Synallaxis ruficapilla 0,06 0,40 0,03  
Conopophaga lineata 0,50 3,59 0,25 0,28 
Thamnophilus caerulescens 0,22 1,59 0,11 0,33 
Pyroderus scutatus 0,17 1,20 0,05  
Chiroxiphia caudata 0,22 6,77 0,38 0,21 
Knipolegus cyanirostris 0,44 3,19 0,22 0,60 
Platyrinchus mystaceus 0,44 3,19 0,22 0,60 
Phylloscartes difficilis 0,06 0,40 0,03  
Phylloscartes ventralis 0,28 1,99 0,11  
Elaenia mesoleuca 0,39 2,79 0,16 0,16 
Cyanocorax chrysops 0,11 0,80 0,03  
Turdus rufiventris 0,83 5,98 0,36 0,25 
Turdus amaurochalinus 0,39 2,79 0,16 0,75 
Turdus albicollis 0,67 4,78 0,27 0,50 
Cyclarhis gujanensis 0,17 1,20 0,08 2,00 
Cacicus chrysopterus 0,28 0,40 0,03  
Basileuterus culicivorus 0,22 1,59 0,11 1,00 
Basileuterus leucoblepharus 1,72 12,35 0,69 2,10 
Stephanophorus diadematus 0,17 1,20 0,08 0,50 
Saltator maxillosus 0,39 2,79 0,13 0,40 
Haplospiza unicolor 0,22 1,59 0,11 0,33 
Poospiza lateralis 2,33 16,73 0,22 0,07 
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O número acumulado de espécies capturadas até outubro de 1990, após 900 horas/rede de trabalho 
representou 84,61% do total, e a partir desse mês, o acréscimo foi praticamente de uma espécie a cada 
150 horas /rede, pouco alterando a quantidade acumulada (FIGURA 5). 
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FIGURA 5 – Número acumulado de espécies (NAE) capturadas em relação ao número acumulado de horas/rede. 
 

A FIGURA 6 ilustra claramente a afirmação, e se pode dizer, que o número total de 1.800 horas/rede 
foi suficiente, considerando as restrições do método, para amostrar essa parte da avifauna. 
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FIGURA 6 – Número de aves marcadas (NAM) em relação ao número acumulado de horas/rede. 
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Quanto ao número total de aves marcadas, a FIGURA 6 apresenta uma situação semelhante à 
FIGURA 5. Até o mês de outubro de 1990, após 900 horas de trabalho, foram marcadas 71,83% das aves 
capturadas. Essa quantidade tendeu a se estabilizar conforme aumentou o número de horas/rede. 

Já em relação ao número acumulado de aves recapturas, a situação se mostrou diferente dos 
primeiros casos. Até outubro de 1990, após 900 horas de trabalho, apenas 43,58% das aves haviam sido 
recapturadas. A FIGURA 7 mostra que a quantidade de aves recapturadas aumenta de acordo com o aumento 
do número de horas/rede. De certa forma, esse fato pode ser um indicador do aspecto territorial de algumas 
espécies, constantemente recapturadas nos mesmos locais. 
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FIGURA 7 – Número de aves recapturadas (NAR) em relação ao número acumulado de horas/rede. 
 

Durante a amostragem, o método de CMR permitiu a obtenção dos índices de densidade 
populacional, freqüência relativa, freqüência, recaptura e de diversidade de Shannon-Wiener, considerando 
somente as aves capturadas. 

Esses índices, que podem ser observados na TABELA 5, expressam a abundância relativa das 
espécies e permitem, com as devidas ressalvas, comparações somente entre medidas da mesma espécie 
(em locais e/ou períodos diferentes) ou de conjuntos equivalentes de espécies, a rigor entre duas 
comunidades diferentes. Não representam o tamanho das populações e nem podem ser usados para comparar 
populações diferentes. 

O índice de captura, sendo diferente entre as espécies e variando dentro de uma mesma espécie nas 
diversas épocas do ano, faz com que sejam empregados para comparar cada população, nas mesmas épocas 
do ano, em anos diferentes. Quando se tem esse objetivo, é necessário que o método seja aplicado de maneira 
idêntica, procurando diminuir a margem de erros, comum nesse tipo de amostragem, por exemplo, aqueles 
decorrentes das condições climáticas. 

Esses índices são valores específicos dos componentes da comunidade estudada, a exceção do 
Índice de Diversidade de Shannon-Wiener que considera a comunidade. 

O Índice de Densidade - IDe por espécie variou de 0,06 para as espécies de menor densidade 
(1 captura) a 2,33 para a espécie de maior densidade (39 capturas). 

A simples ordenação dos valores desses IDe específicos por ordem decrescente fornece uma curva 
bem expressiva do perfil da comunidade estudada pelo método de CMR. 
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A FIGURA 8 mostra claramente que a avifauna existente na mata de Araucaria e Podocarpus é 
composta por um pequeno número de espécies de densidade populacional relativamente muito alta e um 
número extremamente elevado de espécies de densidade muito baixa. Esse resultado expressa exatamente o 
obtido pelo Índice Pontual de Abundância, embora esteja relacionado quase exclusivamente às espécies de 
sub-bosque. 
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FIGURA 8 – Curva do número de espécies por ordem decrescente do Índice de Densidade. 
 
 

Entre esses dois extremos, existe um número razoável de espécies com densidade média. Como no 
caso do IPA, tal avaliação visual é subjetiva, mas pode ser facilmente medida pela proporção que cada classe 
de IDe representa na comunidade estudada. A título de exemplo, calcula-se que as duas espécies que 
apresentaram maior densidade representam 28,16% dos indivíduos capturados. Por outro lado, as seis espécies 
de menor densidade, somam o total de 3,44% dos indivíduos capturados. 

O fato evidenciado por esse método de levantamento quantitativo relativo é um forte contraste nos 
valores específicos do IDe. Essa imagem é certamente acentuada pelo coeficiente de captura relativamente 
alto de espécies gregárias,  como foi o caso de Poospiza lateralis,  que apresentou um IDe de 2,33. 
Isso corresponde bem às observações e mostra uma correlação, nesse caso, com o método anterior, pois essa 
espécie apresentou o maior IPA, igual a 5,949. 

A Freqüência Relativa - FR possui estreita correlação com o IDe, sendo diretamente proporcionais, 
o que significa que quanto maior a FR, maior o IDe e vice-versa, fato comprovado pelos resultados 
exatamente análogos. 

Procedendo a mesma análise feita no índice anterior, vê-se que a FR variou de 0,40 para as 
espécies menos freqüentes a 16,73 para as mais freqüentes (FIGURA 9). 
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FIGURA 9 – Curva do número de espécies por ordem decrescente de Freqüência Relativa.  
 

A ordenação dos valores dessas FR específicas por ordem decrescente fornece também uma curva 
expressiva do perfil da comunidade estudada. De acordo com a FIGURA 9, observa-se que a avifauna da 
área de estudos é composta por um número baixo de espécies de freqüência relativa muito alta e um número 
extremamente elevado de espécies de freqüência muito baixa. 

Entre esses dois extremos, existe um número razoável de espécies com freqüência relativa média. 
Como no índice de densidade, a avaliação visual é subjetiva, mas pode ser facilmente medida pela proporção 
que cada classe de FR representa na comunidade. Como exemplo, calcula-se que as duas espécies de maior 
FR representam 28,16% dos indivíduos capturados, enquanto as nove espécies de menor FR representam 
5,17% dos indivíduos capturados. 

O Índice de Freqüência - IF ou Freqüência de Ocorrência também apresentou correlação com o 
IDe, salientando entretanto, que as espécies de maior densidade não são necessariamente as mais freqüentes. 
Como exemplo, a espécie de maior densidade, Poospiza lateralis, apresentou IF igual a 0,22 ou 22%, inferior a 
seis espécies. 

O IF, ao considerar o número de dias em que a espécie é capturada, fornece uma idéia de sua 
distribuição durante o ano. Ele variou de 0,03 ou 3% para as espécies menos freqüentes, com uma única 
captura, a 0,69 ou 69 % para a espécie mais freqüente e constante, Basileuterus leucoblepharus. 

Ao se analisar a FIGURA 10, nota-se também entre esses dois extremos, um número expressivo de 
espécies com índice de freqüência médio. Como nos casos anteriores, a avaliação visual é subjetiva, mas é 
facilmente medida pela proporção que cada classe de IF representa na comunidade estudada. 

Assim, como exemplo, calcula-se que as duas espécies de maior IF representam 13,79% dos 
indivíduos capturados enquanto as dez espécies de menor IF representam 6,32% dos indivíduos. O fato 
evidenciado por essa metodologia apresenta forte contraste nos valores específicos do IF. Essa configuração 
se apresenta associada à distribuição temporal das espécies durante o decorrer do ano, não sendo 
necessariamente dependente da densidade e/ou freqüência relativa.  Acima de qualquer consideração, 
o significado mais importante desse índice se refere à distribuição temporal regular das espécies durante o ano. 
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FIGURA 10 – Curva do número de espécies por ordem decrescente do Índice de Freqüência.  
 
 

O Índice de Recaptura - IR fornece uma imagem do aspecto territorial das espécies, permitindo com 
ressalvas, dizer que, quanto maior o IR maior a probabilidade daquela espécie ocupar com mais freqüência 
aquele espaço da mata. É uma consideração que não pode ser tomada como norma geral, pois conforme já 
comentado, as espécies possuem diferentes capacidades de localizarem as redes e evitá-las. 

À primeira vista, seria possível pensar que quanto maior a densidade e freqüência relativa das 
espécies, maior o IR. Entretanto, o fato ocorrido com Poospiza lateralis não permite essa afirmação, 
pois apesar de ser a espécie de maior densidade, apresentou o menor IR, apenas 0,07. 

Das aves marcadas, oito não apresentaram recaptura, por se tratar, certamente, de espécies de 
territórios bem amplos ou indefinidos, ou ainda por ter sido capturada uma pequena parte da população. 

Nota-se na FIGURA 11, excluindo as cinco espécies que não foram marcadas, que as duas espécies 
com maior IR representam 13,21% das aves marcadas e as oito espécies que não apresentaram recaptura 
somam 23,79%. 

Sob uma análise geral, os baixos IR obtidos, somados aos ausentes, fornecem uma imagem do 
perfil da comunidade estudada, como sendo formada, em sua maioria, por espécies com territórios não 
bem definidos. 

O Índice de Diversidade de Shannon-Wiener (H’) calculado para as 39 espécies capturadas, 
resultou no valor de 2,97, o qual, considerando o número de espécies, é relativamente alto. Esse valor, 
de certa forma, é explicado pela ocorrência de quatro espécies que apresentaram os maiores índices de 
captura, representadas por Basileuterus leucoblepharus, Chiroxiphia caudata, Poospiza lateralis e Turdus 
rufiventris (TABELA 5). 
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FIGURA 11 – Curva do número de espécies por ordem decrescente do Índice de Recaptura. 
 
 

Todas as espécies capturadas foram registradas pelo Método de Pontos de Amostragem, enquanto 
apenas 39 espécies do total foram capturadas, equivalendo a 34,82% da comunidade. 

Comparando o H’ obtido pelo método de CMR, onde se empregou 1.800 horas/rede, igual a 2,97, 
com o H’ obtido pelo IPA, igual a 3,86, ficou claro que o Método de Pontos de Amostragem forneceu 
melhores resultados da estimativa da avifauna do local. 
 
 
5  CONCLUSÕES 
 

A avifauna estudada na mata de Araucaria e Podocarpus do Parque Estadual de Campos de Jordão 
apresentou 112 espécies, distribuídas em 96 gêneros, 33 famílias e 12 ordens. 

Os Passeriformes foram os dominantes com 74 espécies e 64 gêneros, sendo que as famílias que 
dominaram em número de espécies foram Tyrannidae,   com 18 espécies e 17 gêneros e Furnariidae, 
com 10 espécies e 14 gêneros. 

As condições climáticas podem alterar de maneira considerável o grau de manifestação das 
espécies, provocando alterações bruscas do IPA global. 

Os maiores IPA, superiores a 2,00, foram registrados em ordem decrescente, para as seguintes 
espécies: Poospiza lateralis, Pyrrhura frontalis, Basileuterus leucoblepharus e Cacicus chrysopterus. 

O Índice de Diversidade de Shannon-Wiener, obtido pelo Método de Pontos de Amostragem, 
pode ser considerado elevado pela influência do mosaico de ambientes que oferecem múltiplas situações ecotonais. 

O método de Captura, Marcação e Recaptura (CMR) possibilitou a captura de exemplares de 
39 espécies de aves, equivalente a 34,82% da comunidade. 
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Cacicus chrysopetrus, Crypturellus obsoletus, Elaenia mesoleuca, Poospiza lateralis, Saltator 
maxillosus, Sittasomus griseicapillus e Thamnophilus caerulescens, apesar de abundantes na mata e de 
freqüência de ocorrência durante todo o ano, não apresentaram bom Índice de Captura. 

Poospiza lateralis foi a espécie que apresentou o maior Índice de Densidade,  igual  a  2,33, 
e também o maior IPA, igual a 5,949, mostrando, nesse caso, uma correlação entre os métodos. 

A análise quantitativa da avifauna, pelo Método de Pontos de Amostragem e CMR, mostrou que 
com o primeiro método obtiveram-se melhores resultados. Todas as espécies capturadas foram registradas no 
Método de Pontos de Amostragem, enquanto apenas 39 espécies do total foram capturadas, equivalente a 
34,82% da comunidade. Essa conclusão é endossada pelo Índice de Diversidade de Shannon-Wiener (H’), 
obtido pelo IPA, igual a 3,86, mostrando que o Método de Pontos de Amostragem forneceu melhor estimativa 
da comunidade de aves do que o Método de Captura, Marcação e Recaptura. 
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RESUMO 
 

O presente trabalho relata o processo de gestão participativa da visitação pública na comunidade 
tradicional do Marujá inserida no Parque Estadual da Ilha do Cardoso. Desenvolveu-se uma metodologia 
baseada em conceitos de turismo sustentável e de base comunitária, utilizando-se ferramentas de 
planejamento e gestão participativa, a qual proporcionou benefícios socioeconômicos para a comunidade 
tradicional e a proteção dessa Unidade de Conservação. 
 
Palavras-chave: visitação pública; comunidade tradicional; Parque Estadual da Ilha do Cardoso; Unidade de 

Conservação; gestão participativa. 
 
 

ABSTRACT 
 

This paper reports the shared management process for public visitation at the Marujá traditional 
community in the Ilha do Cardoso State Park. It was developed a methodology based on concepts of 
sustainable tourism and the community-based, using tools of participatory planning and management, 
which provided socio-economic benefits to the traditional community and the region where it is inserted and 
the protection of that Protected Area. 
 
Key words: public visitation; traditional community; Ilha do Cardoso State Park; Protected Area; shared 

management. 
 
 
1  INTRODUÇÃO 
 

O cenário referente às Unidades de Conservação - UCs brasileiras tem refletido muitos conflitos 
entre os interesses de conservação dos ecossistemas e suas espécies e os interesses das comunidades 
tradicionais que habitam a maioria destas áreas de conservação (Diegues & Arruda, 2001). 

A partir da década de 1980 o paradigma de conservação baseado na “exclusão humana” é substituído 
pelo paradigma da criação e manutenção de redes de áreas protegidas integradas ao contexto regional onde se 
inserem (Ferreira, 2004). 

Morales & Marcfaland (1987) relatam que o principal desafio de administradores e planejadores de 
uma UC está em compreender a natureza em função dos recursos naturais e culturais para poder cuidá-los e 
utilizá-los de maneira que propiciem benefícios ao ser humano e contribuam para a conservação da área. 

Metodologias de análise da efetividade do manejo de áreas protegidas com participação social 
(Medina, 2005) fundamentam-se em compreender a situação atual de manejo e orientá-la para uma situação 
desejada, em que se alcançam os objetivos de conservação mediante um processo legitimado 
socialmente. A legitimidade social ocorre quando os atores reconhecem, apropriam e incorporam no 
desenvolvimento de suas vidas os objetivos de conservação, a existência da área protegida e a função pública 
de conservação exercidas pelas autoridades competentes. 
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Dentre os critérios metodológicos atualmente adotados para o manejo de áreas protegidas com 
participação social se destacam os seguidos pelo Sistema de Parques Nacionais Naturais da Colômbia 
(Medina, 2005), os quais são: 
 
− construção conjunta de longo prazo; 
 
− construção de “baixo” para “cima”; 
 
− construção conjunta com base em propostas e/ou processos sociais em andamento; 
 
− recursos como resultantes de processos e não como ponto de partida de projetos; 
 
− formação e nivelação de atores sociais e institucionais; 
 
− fortalecimento organizativo como fim e como meio para se chegar aos objetivos de conservação; 
 
− interdependência entre diversidade biológica e cultural com grupos étnicos, e 
 
− estratégias de validação de benefícios e de geração de alternativas econômicas como forma de se chegar a 

pactos para a defesa das unidades de conservação. 
 

Tais critérios se assemelham aos princípios adotados pelo processo de ordenamento da visitação 
pública no Parque Estadual da Ilha do Cardoso - PEIC. 

A ocupação humana em áreas protegidas da categoria de proteção integral segundo o Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação - SNUC (Brasil, 2004) não é permitida, devendo as comunidades 
tradicionais em seu interior serem realocadas. Porém, segundo o SNUC em seu artigo 42, reconhece a 
presença dessas comunidades e até que seja possível reassentar em outra localidade “serão estabelecidas 
normas e ações específicas destinadas a compatibilizar a presença de populações tradicionais residentes com 
os objetivos da unidade, sem prejuízo dos modos de vida, das fontes de subsistência e dos locais de moradia 
destas populações, assegurando-se a sua participação na elaboração das referidas normas e ações”.  

Registros históricos relatam que, na época do descobrimento, a região de Cananéia era povoada pelos 
índios Carijós, sendo berço da colonização européia (Schaden, 1954), e que no início do século XX 
existiam mais pessoas habitando a Ilha do Cardoso do que a sede do município de Cananéia (Almeida, 1946). 
A mudança de ciclos econômicos foi o principal fator de êxodo da Ilha (Mourão, 1971). Com o advento da 
legislação ambiental a partir da década de 1950 e a criação do Parque em 1962, algumas atividades tradicionais 
praticadas foram restringidas, como a roça de subsistência e o extrativismo vegetal (Mendonça, 2000). 

A Portaria Ministerial nº 139/94, referente à cessão da Ilha do Cardoso da União para o Estado, 
com o objetivo de implementar o Parque Estadual, previu ser permitida somente a permanência dos ocupantes 
tradicionais da Ilha. Em 1995 o Conselho Estadual de Meio Ambiente - CONSEMA aprovou o relatório de 
proteção Ambiental da Ilha do Cardoso, sendo na época recomendado que “o Plano de Manejo deve 
contemplar as famílias de pescadores na Ilha, procurando incorporar suas contribuições à elaboração do 
próprio plano e atribuindo, preferencialmente, funções de manutenção, fiscalização e gerenciamento a eles”.  

A elaboração do Plano de Manejo do PEIC teve início em 1997, sendo adotado o processo participativo 
através de diversas oficinas com as comunidades da região e entidades governamentais e não governamentais que 
atuam no Parque. Informações técnico-científicas produzidas foram levantadas e sistematizadas. Em 1998, por meio 
da Resolução SMA nº 28 de 27/03/1998 formalizou-se a primeira fase desse Plano de Manejo denominada Plano 
de Gestão Ambiental - PGA (São Paulo, 1998). Nos programas de manejo de Visitação Pública e Educação 
Ambiental do PGA foram previstas atividades de controle da visitação pública e de planejamento conjunto com as 
comunidades para a definição de normas para ocupação e implantação de infra-estrutura. No início desse mesmo 
ano, foi criado o Comitê de Apoio à Gestão do PEIC (Conselho Consultivo), com a finalidade de subsidiar a direção 
do Parque na tomada de decisões e encaminhamentos. Desde então, esse Comitê se reúne mensalmente, sendo 
composto originalmente por 14 representações: uma de cada comunidade do Parque, perfazendo 5 representações, 
5 representantes de instituições governamentais e 4 representantes de entidades não governamentais, todas sediadas 
na região. Posteriormente, a Polícia Ambiental, a Secretaria de Educação Estadual, a Associação dos Monitores 
Ambientais de Cananéia e a Associação Comercial de Cananéia passaram a integrar essa composição. 
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O Plano de Manejo propriamente dito foi finalizado e aprovado pelo CONSEMA em 2001, por meio 
da Deliberação CONSEMA nº 30 de 24/10/2001. Esse documento foi elaborado através do monitoramento e 
avaliação da implementação da primeira fase (PGA), de discussões através de oficinas, e levantamento de 
dados primários complementares. Os programas de manejo, bem como as diretrizes e normas relacionadas à 
presença de ocupantes tradicionais atenderam ao disposto no artigo 42 da Lei nº 9.985/2000 que institui o 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Brasil, 2004).  

A ocupação humana do PEIC está distribuída em 6 comunidades e alguns sítios isolados, 
perfazendo um total de 392 ocupantes tradicionais5, 28 ocupantes não tradicionais e cerca de 35 indígenas 
guaranis M’Bya. As principais fontes de renda atuais desempenhadas por estes moradores são as atividades 
pesqueiras estuarina e costeira e as vinculadas ao turismo. No setor turístico se destacam as relacionadas à 
hospedagem (aluguel de casas, pousadas-residência e áreas para camping), aos serviços de alimentos e 
bebidas (bares, restaurantes e comércio informal de doces e salgados), aos serviços gerais (caseiros e 
faxineiros), aos serviços de transporte (barcos para passeio e traslado) e aos serviços de lazer (monitoria 
ambiental e pesca amadora) (São Paulo, 2001)6.  

O PEIC recebe cerca de 15 mil visitantes por ano7, funcionando como um multiplicador da 
atividade turística na região do Vale do Ribeira. Os grupos de estudantes, pesquisadores e ecoturistas que 
vêm à região motivados pela visita ao Parque, freqüentemente estendem sua estada na cidade por mais 
alguns dias, fortalecendo a economia local (Santa Rita et al., 2002)8. 

A comunidade do Marujá encontra-se na restinga sul da Ilha, na face voltada para o canal do 
Ararapira, sendo a mais povoada, perfazendo um total de 174 habitantes, composto por 90,6% de ocupantes 
tradicionais e 9,4% de não tradicionais (São Paulo, 2001). Conta com a Associação dos Moradores do 
Marujá9 - AMOMAR – e dispõe de infra-estrutura comunitária simples, tais como escola, centro comunitário, 
posto telefônico, posto de saúde e igreja. A grande beleza cênica, a relativa facilidade de acesso (somente por 
embarcação) e a infra-estrutura instalada proporcionaram ao Marujá uma vocação turística, motivando a 
maioria dos moradores a encarar o turismo como alternativa de renda. Tal atividade, no entanto, se desenvolveu 
de forma desordenada, em virtude da ausência de diretrizes e de supervisão por parte da administração da 
UC (justificada pela falta de recursos financeiros e humanos). A partir do verão de 1997/1998, iniciou-se o 
processo de ordenamento da visitação pública direcionando os esforços iniciais na comunidade do Marujá 
em virtude da demanda turística já existente. 

A condição socioeconômica e ambiental encontrada no início dos trabalhos foi: presença de grande 
quantidade de focos lixo espalhados por toda a comunidade, praias e trilhas; esgoto a céu aberto; falta de 
água em dias de grandes concentrações de visitantes (feriados); grande parte das edificações com telhas de 
cimento amianto; presença desordenada de cachorros e gatos; poucos moradores tradicionais possuíam 
áreas de camping e embarcações para transporte náutico de turistas; dependência econômica de turistas 
veranistas os quais possuíam casas irregulares no Parque e contratavam serviços de caseiros; perda cultural, 
principalmente a atividade musical do fandango (música típica caiçara); concentração excessiva de turistas em 
determinadas áreas e utilização de praia e mata para acampamento desordenado; barulho excessivo em 
horários noturnos; sistema de reservas de hospedagem deficiente; transporte náutico turístico transgredindo 
normas de navegação e segurança (barcos superlotados sem equipamentos de segurança adequados, trânsito 
de embarcações e motonaúticas abusivo). 

 
 
 

______ 
(5) O plano de Manejo do PEIC define em seu programa de iteração socioambiental, o morador tradicional como sendo aquele que: 

• o chefe da família está há, no mínimo, 3 (três) gerações residindo na Ilha do Cardoso; 
• desenvolve atividades de baixa interferência no meio ambiente, caracterizadas pela pequena escala e baseadas no uso dos recursos renováveis, e 
• tem conhecimento e domínio das técnicas tradicionais (pesca, agricultura e construção). 

(6) SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Plano de Manejo do Parque Estadual da Ilha do Cardoso. São Paulo, 2001. 196 p. (relatório 
não publicado). 

(7) O PEIC dispõe de uma capacidade total de hospedagem de 1.615 pessoas e somente a comunidade do Marujá compreende aproximadamente 62% 
desta capacidade, ficando o restante dividido entre a Sede do Parque e a Ilha e demais comunidades (Santa Rita et al., 2002). 

(8) SANTA RITA, B. S.; PARADA, I. L. S.; CAMPOLIM, M. B. O turismo de base comunitária no Parque Estadual da Ilha do Cardoso. Prêmio 
Sesc/Senac de Turismo Sustentável - estudo de caso. São Paulo, 2002. (não publicado). 

(9) AMOMAR – fundada em 1998 é composta exclusivamente por moradores tradicionais. 
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Frente ao contexto de degradação ambiental e social encontrado na comunidade e da deficiência 
financeira e de pessoal da administração do PEIC, fez-se necessário a implementação de um processo de 
ordenamento da visitação pública de forma participativa, envolvendo toda a comunidade tradicional local. 

O objetivo deste trabalho foi apresentar metodologia de ordenamento da visitação pública junto a 
uma comunidade tradicional inserida em uma UC, desenvolvida de forma participativa e baseada em 
conceitos de turismo sustentável e de base comunitária. Tal metodologia poderá subsidiar intervenções em 
outras localidades que apresentem contextos semelhantes. 
 
 
2  MÉTODOS 
 
2.1  Área de Estudo 
 

O PEIC está localizado no litoral sul do Estado de São Paulo, no município de Cananéia, divisa com 
o Estado do Paraná (FIGURA 1), entre as coordenadas 25º 03’ 05” e 25º 18’ 18” de latitude S e 48º 05” 42” 
e 48º 53’ 48” de longitude W, separada do continente pelo canal do Ararapira  e  pela Baia de Trapandé 
(São Paulo, 2001). Foi criado pelo Decreto nº 40.319, de 03 de julho de 1962 e apresenta cerca de 15.100 
hectares. Está inserido na região do Vale do Ribeira, a qual consiste no maior contínuo de Mata Atlântica do 
Brasil. O setor paulista desta região apresenta os mais baixos indicadores sociais do Estado e compreende 
51% de seu território dentro de Unidades de Conservação (Prefeitura Municipal Estância de Cananéia - 
PMEC, 2005). 

Em 1993 a Ilha do Cardoso foi considerada como Zona Núcleo da Reserva da Biosfera da Mata 
Atlântica (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO, 2005) e em 1999 
integrou ao Sítio do Patrimônio Mundial Natural (UNESCO, 1999). 

 

 
 

FIGURA 1 – Mapa de localização do PEIC. Elaboração: Isadora Parada. 
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2.2  Metodologia 
 
A metodologia adotada para o ordenamento da visitação pública na comunidade do Marujá foi 

desenvolvida atendendo conceitos de turismo sustentável e de base comunitária e utilizando ferramentas de 
planejamento e gestão participativa (Mitraud, 2004; Medina, 2005). 

A comunidade tradicional envolvida participou ativamente em sua formulação e aplicação 
(pesquisa participante). Tal processo se deu em função do número restrito de funcionários do PEIC e 
da pré-disposição dos moradores dessa comunidade,  os quais tinham consciência da necessidade de 
tal ordenamento. 

A implementação dessa metodologia foi analisada pelo período de seis anos. O QUADRO 1 
(Processo Comunitário de Ordenamento da Visitação Pública) apresenta essa metodologia sintetizada, os problemas 
abordados, os instrumentos utilizados e os produtos obtidos. Esse método continua a ser adotado atualmente. 

A primeira etapa consiste na identificação dos problemas, seguida da priorização em assembléia10 
das questões a serem trabalhadas, da definição das normas e dos responsáveis pela execução e monitoramento. 
A equipe executora dessa fase compreende o responsável pelo Parque e um guarda-parque, a Comissão de 
Turismo da comunidade, os monitores ambientais e os estagiários/voluntários. 

As assembléias iniciam e fecham os períodos analisados, que geralmente se referem à alta 
temporada (período das férias de verão). As mudanças ocorridas durante esse período, são acatadas em 
feriados prolongados, quando a visitação se intensifica novamente, reconhecendo que a atividade tem 
característica sazonal. 

A aplicação e monitoramento das regras definidas nessa etapa ocorrem com a viabilização da 
logística11 (alojamentos, transporte e alimentação para equipe, bem como equipamentos e materiais de 
apoio), a definição da metodologia da ação e sua operacionalização. 

Numa segunda etapa é realizada uma nova assembléia para avaliação da aplicação das normas, 
quando são levantados, pela Equipe Executora I e pelos moradores, os principais aspectos e incidentes 
ocorridos. São discutidas novas normas e readequadas àquelas que se mostraram ineficientes, definindo as 
penalidades no caso de desrespeito ao estipulado. Novamente, é elaborado um planejamento para a definição 
da logística e das estratégias de ação que serão desenvolvidas pela Equipe Executora II, que passa a 
compreender apenas a Comissão de Turismo e os guardas-parque. Essa equipe será responsável pela 
divulgação das novas normas e implementação das penalidades. 

As equipes executoras são diferenciadas nos seus dois momentos, mas têm o papel de integrar os 
diversos agentes que participam desse processo (comunidade, barqueiros, monitores ambientais, agências de 
turismo, entre outros). 

O trabalho voluntário teve grande importância para a viabilização desta metodologia. A seleção 
de estagiários voluntários e monitores ambientais, em um primeiro momento, foi realizada pelo PEIC, 
evoluindo posteriormente para um processo de seleção e direcionamento de atividades efetuado em conjunto 
com a comunidade.  

Os encaminhamentos definidos nesse processo de ordenamento foram registrados nas atas das 
assembléias comunitárias realizadas no Marujá, nas atas das reuniões do Conselho Consultivo do PEIC e 
para o período de até março de 2001, subsidiaram a elaboração dos programas de interação socioambiental e 
de visitação pública do plano de manejo do PEIC, o qual foi formalizado em outubro de 2001. 
 
 
 
______ 
(10) As assembléias têm um papel fundamental de exercitar a cidadania dos moradores. Podem votar em assembléia, todos os moradores tradicionais 

que sejam maiores de dezesseis anos. 
(11) Os recursos para a logística são disponibilizados pelo PEIC e pela comunidade para as equipes que cobrem o quadro de apoio de operações (verão e 

feriados prolongados). 
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QUADRO 1 − Processo comunitário de ordenamento da visitação pública. 
 

 
 
 
 
3  RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

No verão de 1997/1998 iniciaram as atividades de ordenamento participativo da visitação 
pública na comunidade do Marujá. O QUADRO 2 apresenta um breve histórico dos problemas enfrentados e 
ações desencadeadas. 
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QUADRO 2 − Histórico dos problemas enfrentados e ações desencadeadas. 

 

PE
R

ÍO
D

O
 

 PROBLEMAS 
PRIORIZADOS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÃO 

19
97

 -1
99

8 • Focos de lixo 
espalhados por toda a 
comunidade, praias e 
trilhas. 

• Estagiários direcionados para a eliminação de focos e 
conscientização dos moradores; 

• Disponibilização de embarcação para transporte de lixo.  

• Eliminação dos principais focos de lixo. 

19
98

 -1
99

9 

• Comunicação 
deficiente; 

• Lixo coletado 
misturado (orgânico e 
inorgânico); 

• Acampamentos 
(barracas de camping) 
sem controle; 

• Falta de informação e 
monitoramento em 
trilhas; 

• Qualidade sanitária 
deficiente. 

• Implantação do telefone comunitário; 
• Início da orientação junto aos moradores sobre lixo orgânico 

e inorgânico; 
• Estabelecimento da cota máxima de 15 barracas por banheiro; 

proibição e retirada de barracas em áreas inadequadas; 
• Monitores ambientais acompanhando visitantes em trilhas;  
• Mapeamento e visitas a iniciativas de tratamento alternativo 

de esgoto; fomento à implantação de banheiros. 

• Telefone para efetuar reservas de áreas de 
acampamento e pousada; 

• Início da coleta seletiva; 
• Intervenção para retirada de barracas; cota 

estabelecida não cumprida; definição de 
número máximo de 270 barracas para os 
próximos períodos. 

• Dificuldade no aceite do acompanhamento do 
monitor;  

• Elaboração de projeto para tratamento de 
esgotos e implantação de novos banheiros. 

19
99

-2
00

0 

• Excesso de visitantes 
em trilhas; 

• Excesso de barracas; 
• Utilização explícita de 

drogas pelos visitantes; 
• Falta de recursos para a 

logística da Operação 
Verão; 

• Desembarque de 
animais domésticos; 

• Qualidade sanitária 
deficiente. 

• Nas trilhas, obrigatoriedade do acompanhamento por 
monitores; fomento a novo curso de formação de monitores; 

• Redistribuição de barracas, monitoramento diário, punições 
para donos de áreas de acampamento e barqueiros; e cota 
máxima de 10 barracas por banheiro; 

• Trabalhos de conscientização e palestras sobre uso de drogas; e 
policiamento nos picos de visitação; 

• Taxa de barracas (cobrada pelo PEIC e AMOMAR); 
• Cadastramento de animais dos ocupantes e proibição com 

penalidades para o desembarque por turistas. Orientação 
direcionada aos barqueiros; 

• Instalação de sistema piloto de tratamento alternativo de 
esgoto e fomento à implantação de banheiros. 

• Muitos visitantes em trilhas sem 
acompanhamento do monitor;  

• Número de monitores insuficiente; 
• Muitos donos de camping penalizados por 

ultrapassar o limite pré-estabelecido; 
• Necessidade da participação do morador no 

controle do uso de drogas em sua área; 
• Recursos arrecadados utilizados na logística 

de ordenamento da visitação; 
• Desrespeito à proibição de desembarque de 

animais domésticos; 
• Sistema piloto de tratamento alternativo de 

esgoto instalado em alguns setores;  
• Implantação de novos banheiros. 

20
00

-2
00

1 

• Trilhas saturadas e sem 
controle; 

• Excesso de barracas 
• Utilização de drogas 

pelos visitantes; 
• Barulho excessivo no 

período noturno; 
• Qualidade sanitária 

deficiente. 

• Monitores de plantão na entrada das trilhas; 
• Redistribuição de barracas, monitoramento diário e 

implementação de punições; 
• Responsabilização do morador pelo uso de drogas em sua 

área e policiamento nos picos de visitação; 
• Definição de horário limite para bailes e funcionamento de 

geradores; 
• Avaliação do sistema piloto de tratamento alternativo de 

esgoto e fomento à implantação de banheiros. 

• Controle dos visitantes nas trilhas; 
• Controle efetivo de barracas; 
• Diminuição do uso de drogas em virtude da 

participação do morador no controle em sua 
área; 

• Horário limite atendido; 
• Comprovação de deficiência do sistema piloto 

alternativo de tratamento de esgoto e 
implantação de novos banheiros. 

20
01

-2
00

2 

• Novas demandas para 
áreas de camping; 

• Carência no registro e 
monitoramento de 
visitantes; 

• Qualidade sanitária 
deficiente. 

• Redistribuição de barracas e corte de barracas de ocupantes 
não tradicionais; 

• Implantação de cadernos de controle de visitantes; 
• Mapeamento e visitas de iniciativas de tratamento alternativo 

de esgoto e fomento a implantação de banheiros.  

• Aumento de novas áreas de acampamento 
com diminuição do número de barracas; 

• Controle de visitantes realizado, porém com 
deficiências; 

• Implantação de novos banheiros. 

20
02

-2
00

3 • Deficiência no registro 
e monitoramento de 
visitantes; 
• Qualidade sanitária 

deficiente. 

• Sistematização de informações das áreas de acampamento; 
obrigatoriedade de cadernos para controle de visitantes nas 
pousadas; 

• Fomento à implantação de banheiros e a pesquisas sobre 
tratamento alternativo de esgoto.  

• Controle de visitantes realizado; 
• Pesquisa sobre tratamento alternativo de 

esgoto pela USP – São Carlos e implantação 
de novos banheiros. 

 

20
03

-2
00

4 • Deficiência no registro 
de visitantes; 
• Qualidade sanitária 

deficiente. 

• Sistematização das taxas de hospedagem cobradas pela 
AMOMAR; 

• Elaboração de projeto alternativo para tratamento de esgoto e 
estabelecimento de cota máxima de seis barracas por 
banheiro. 

• Consolidação do controle de visitantes pelos 
meios de hospedagem; 

• Projeto alternativo de tratamento de esgoto em 
análise por potenciais financiadores e 
implantação de novos banheiros. 
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No ano de início do processo de ordenamento a infra-estrutura existente na comunidade era de 13 
pousadas, 1 mercearia, 6 bares, 3 restaurantes, 13 áreas de camping, 2 trilhas e nenhum monitor ambiental 
(São Paulo, 1998). 

Inicialmente, existiam grandes concentrações de barracas em poucas áreas de acampamento, 
conforme apresentado no QUADRO 3. Além dessa distribuição desigual, 32,5% das vagas para barracas 
(em três áreas de acampamento) não beneficiavam a população tradicional, visto que eram exploradas por 
ocupantes não tradicionais os quais em sua maioria não residiam na comunidade. Essa porcentagem diminuiu 
gradativamente para 25% em 1999/2000, 11,1% em 2000/2001, 5,6% em 2001/2002 e corte definitivo a 
partir do período de 2002/2003. 

Nos seis anos do processo analisado, a maioria dos ocupantes tradicionais desta comunidade 
passou a ser beneficiada, pois houve um aumento das áreas de acampamento (de 13 para 37) e proibição 
da exploração por ocupantes não tradicionais. Destaca-se que a redução no número total de barracas 
(de 338 para 258) não prejudicou a comunidade, pois houve melhorias na distribuição das cotas de barracas e 
na qualidade dos serviços, possibilitando o aumento no valor cobrado dos turistas, o que também contribuiu 
para a melhoria no perfil do visitante. 
 

QUADRO 3 – Histórico das áreas de acampamento na comunidade do Marujá. 
 

Período Nº de Barracas Nº de Áreas de Acampamento 
1998/1999 338 13 
1999/2000 270 18 
2000/2001 270 21 
2001/2002 266 30 
2002/2003 258 37 
2003/2004 258 37 

 
 

A capacidade total de suporte na comunidade do Marujá foi calculada através do número de leitos 
disponíveis para o pernoite de visitantes, totalizando aproximadamente mil leitos, divididos entre áreas 
de acampamento, pousadas-residência e aluguel de residências.  Para que esse limite não seja superado, 
é realizado o monitoramento nos meios de hospedagem pela Comissão de Turismo dessa comunidade e 
representantes do PEIC. As áreas de acampamento autorizadas possuem limite máximo de barracas.  

A atual infra-estrutura turística existente na comunidade do Marujá é composta por 15 pousadas-
residência, 11 estabelecimentos de alimentos e bebidas e 37 áreas de camping (São Paulo, 2001). Alguns moradores 
alugam parcial ou totalmente as suas residências para turistas. A Comissão de Turismo da Associação de 
Moradores do Marujá arrecada a taxa de R$ 1,00 por barraca por dia e R$ 0,50 por pessoa hospedada nas 
pousadas, recurso este revertido em projetos comunitários, como, por exemplo, a logística para monitores 
ambientais e estagiários na operação verão e a coleta seletiva de lixo. A realização de reserva de hospedagem 
é necessária, pois a demanda é alta, principalmente no verão e nos feriados prolongados. As reservas são 
feitas através dos funcionários contratados pela Associação dos Moradores que operam o telefone comunitário 
e registram as solicitações para os proprietários dos estabelecimentos de hospedagem.  

Dentre os resultados desse processo de ordenamento participativo da visitação pública, em que a 
comunidade tradicional receptora foi a principal beneficiada, se destacam: a eliminação de focos de lixo e 
implantação de coleta seletiva gerenciada pela própria comunidade; implantação de sistema básico de 
tratamento de esgoto, o qual ainda se apresenta deficiente, porém em condições muito melhores do que as do 
início do processo de ordenamento; eliminação do problema de falta de água em dias de grandes 
concentrações de visitantes (feriados) pela melhoria da rede de captação e instalação de reservatórios nas 
edificações existentes; substituição quase que completa de telhas de cimento amianto por telhas de cerâmica 
nas residências; controle populacional de cachorros e gatos na comunidade por meio de castração e cadastro 
dos animais existentes e proibição de novos animais; melhora de renda e auto-estima dos moradores em 
virtude de passarem de prestadores de serviços (caseiros) para gerenciadores do receptivo turístico 
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(restaurantes, áreas de acampamentos, pousadas e transporte náutico); posicionamento contrário a presença 
de ocupantes não tradicionais (veranistas com casas irregulares no PEIC), inclusive a nível judicial, o que 
fortaleceu ações de reintegração de posse pelo Estado e de demolições de edificações irregulares; valoração 
cultural onde a própria Associação de Moradores discute e investe no resgate da cultura caiçara, sendo que 
atualmente esta comunidade possui um grupo de fandango (músicos) que faz apresentações; distribuição das 
áreas de acampamento por toda a comunidade, em pequenas concentrações (a maioria com 5 barracas cada) 
ocasionando melhor controle quanto ao comportamento dos visitantes, melhoria no atendimento e 
socialização do recurso econômico originário desta atividade; controle do barulho excessivo pela diminuição 
das concentrações de barracas e estabelecimento de horários máximos para sonorização mecânica e bailes; 
melhora no sistema de reservas de visitantes pela implementação da central de reservas comunitária; controle 
do número máximo de visitantes pelo sistema de reservas e de transporte náutico; aumento do número de 
embarcações apropriados para o transporte náutico turístico e estabelecimento de regras de navegação. 

Houve ainda o fortalecimento da economia dos diversos segmentos envolvidos em atividades 
turísticas no município de Cananéia, tais como: os monitores ambientais, filiados à Associação de 
Monitores Ambientais de Cananéia - AMOAMCA, os quais aumentaram suas atividades profissionais pelo 
estabelecimento de número máximo de visitantes por monitor em trilhas e gerenciamento do centro de 
visitantes na comunidade do Marujá; o setor de transporte náutico, em virtude da melhoria na qualidade 
dos serviços e equipamentos e da organização do setor em associações, as quais auxiliam na supervisão do 
atendimento às normas e limites de hospedagem na comunidade do Marujá; os estabelecimentos de 
hospedagem, alimentos e comércio em geral da sede do município, visto o aumento da demanda e melhora 
econômica no perfil do visitante, os quais, em grande parte, realizam passeios durante o dia até a 
comunidade do Marujá, pernoitando em Cananéia. Os benefícios refletem, ainda, nas atividades turísticas 
do Vale do Ribeira como um todo, aumentando a demanda para o comércio e serviços receptivos da região 
e a procura por outras Unidades de Conservação, favorecendo ainda as agências emissivas dos centros 
urbanos. Outro resultado expressivo é que as ocorrências criminais e de danos ambientais vinculadas à 
visitação pública nessa comunidade, diminuíram drasticamente desde o início das atividades (verão de 
1997/1998). 

No Marujá a visitação pública tem sua operacionalização adequada, mesmo que ainda necessite de 
incrementos tecnológicos (internet, sistema de telecomunicação, geração de energia elétrica alternativa, 
sistema de tratamento sanitário), e se aproxima muito dos conceitos que definem turismo responsável e de 
base comunitária, sendo aquele em que as sociedades locais possuem controle efetivo sobre seu 
desenvolvimento e gestão, e que por meio do envolvimento participativo desde o início, qualquer ação 
voltada ao turismo proporciona a maior parte de seus benefícios para as comunidades locais (Mitraud, 2004). 

O reconhecimento desse processo tem se dado por meio da freqüente consulta e visitas técnicas 
de entidades governamentais e não governamentais que atuam com UCs no Estado de São Paulo, além 
de outros estados. Outro reconhecimento se deu através do Prêmio SESC-SENAC de Turismo Sustentável, 
em dezembro de 2002, com o artigo “O turismo de base comunitária no Parque Estadual da Ilha do 
Cardoso”. A mudança do perfil do visitante nessa comunidade (aumento da procura por pesquisadores, 
empresários, grupos organizados de estudantes e famílias) também é um importante indicativo da 
consolidação desse processo. 

A discussão sobre ocupação humana no interior de Unidades de Conservação de proteção integral 
gera posicionamentos distintos, não só no meio técnico e científico como também na sociedade em que está 
inserida a UC. O PEIC dispõe de bases legais gerenciais (Lei, Portarias, Plano de Manejo e demais 
Resoluções) que permitem o desenvolvimento de atividades socioeconômicas visando à conservação do 
ambiente natural e a qualidade de vida dos ocupantes tradicionais. 
 
 
4  CONCLUSÃO 
 

O processo participativo de identificação, planejamento de ações e resolução de problemas 
viabilizou o ordenamento da visitação pública na comunidade do Marujá e subsidiou a formatação de 
diretrizes e atividades do Plano de Manejo do PEIC, além de outros regulamentos gerenciais. 
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A comunidade do Marujá internalizou o processo participativo de ordenamento da visitação pública 
e de socialização de recursos, consolidando conceitos de turismo de base comunitária. Atualmente, vem 
desenvolvendo ações para a melhoria da qualidade do receptivo turístico e para o resgate cultural.  

O PEIC, mesmo não dispondo de número adequado de funcionários direcionados para a atividade 
de ordenamento da visitação pública e fiscalização, vem conseguindo viabilizar o controle dos visitantes por 
meio do processo de gestão participativa. 
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