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O PROGRAMA DE USO PÚBLICO DA FLORESTA ESTADUAL DE ASSIS: 
LAZER, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E RECREAÇÃO PARA A SOCIEDADE

Eurípedes Garcia do SANTOS1; Viviane Soares RAMOS2; Marli Maria CARDOSO3

1  INTRODUÇÃO

A Floresta Estadual de Assis ‒ FEA é uma unidade de conservação administrada pelo Instituto 
Florestal, órgão da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que protege a vegetação nativa do bioma cerrado. 
Atualmente, com área de 2.816,42 hectares (Figura 1), a FEA foi criada em 1959, passando por transformações 
de reserva estadual (1959) para  estação experimental (1992), e em 2002 passou a ser considerada Floresta 
Estadual, unidade que se enquadra nas categorias de manejo no SNUC-Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação (Brasil, 2000). Por se tratar de uma floresta, é uma categoria de manejo de uso sustentável e que 
permite a realização de diversas atividades, desde que estejam previstas no plano de manejo.

Figura 1.  Localização da Floresta Estadual e Estação Ecológica de Assis.

Dentre as atividades que a FEA desenvolve, está o Programa de Uso Público que, em linhas gerais, 
de acordo com Takahashi (2004) é o conjunto de atividades relacionadas à educação ambiental dos visitantes 
e o seu entendimento sobre os fenômenos da natureza, estabelecendo relações entre a sociedade e o ambiente 
natural. Ainda salienta que o uso público em unidades de conservação é visto como um importante meio de 
arrecadação das unidades, principalmente em parques e monumentos, no entanto, o uso público envolve muito 
mais que isso.
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Devido à grande concentração de visitantes, principalmente no verão (aproximadamente 3.000/dia), 
a equipe de trabalho precisava ser constituída de, no mínimo, 15 pessoas, para sanar as necessidades de cada 
setor (limpeza, segurança no lago, organização, vigilância, monitores ambientais, etc.), o que ficou inviável 
com a escassez de funcionários e a dificuldade de se estabelecer parceria com o poder público municipal. 

 

 
Figura 2a. Vista da represa com banhistas em um dia de verão, antes do fechamento da área de lazer em 2004. 

Figura 2b.  Atividades com caiaque e botes na represa. 
 

No entanto, as atividades de educação ambiental durante a semana (segunda a sexta) destinados à 
grupos organizados, professores e alunos previamente agendados não teve interrupção, atendendo cerca de 
7.000 visitantes por ano, realizando atividades nas trilhas interpretativas, palestras, cursos e eventos.  Diante da 
importância dessa unidade de conservação para a comunidade  da região de Assis, a presente pesquisa propõe 
uma reformulação da utilização da área de uso público, enquadrando atividades de recreação, educação e lazer 
de acordo com a realidade administrativa local, respeitando suas limitações.

2  METODOLOGIA

De acordo com a metodologia sugerida por Denker (1998), na qual destaca que a coleta de dados é a 
fase do método de pesquisa que tem por objetivo obter o máximo de informações sobre a realidade do que se 

No Brasil, boa parte dos atrativos naturais está localizada em UCs e, fica a cargo dos administradores, 
a importante tarefa de conciliar este uso com a conservação dos recursos naturais e culturais, sem degradar o 
ambiente (Takahashi, 2004).

Na área de recreação da FEA, atividades de educação ambiental, recreação e interpretação da natureza 
vêm sendo desenvolvidas desde meados de 1981, sendo aberta à visitação para realização de atividades de 
lazer  (Max et al. 2007).

Infelizmente, desde 2004 a área teve de paralisar os serviços de lazer oferecidos nos finais de semana 
por falta de recursos humanos e infra estrutura adequada (segundo orientações do Corpo de Bombeiros, 
é necessário um posto de atendimento de primeiros socorros com enfermeiro, ambulância, sinalização 
adequada e guarda-vidas devidamente credenciados/capacitados para salvamento aquático), o que ocasionou 
descontentamento da população e dos demais visitantes que frequentavam assiduamente a unidade. A área era 
frequentada basicamente por visitantes com suas famílias e também grupos de amigos (Figuras 2a, 2b),  para 
utilização dos quiosques para churrasco e do lago para natação e pesca esportiva. 
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deseja pesquisar, foi elaborado um questionário com sete questões, sendo quatro alternativas e três dissertativas. 
Foram aplicados um total de 150 questionários à população local, com público variado entre estudantes, 
professores, comerciantes locais, dentre outros. A pesquisa de opinião, na forma de enquete via portal de 
internet, também auxiliou na pesquisa, pois quase 200 internautas votaram em qual opção de lazer gostariam 
de visitar no “Horto Florestal”. Na página do Blog da Floresta Estadual de Assis (http://florestaestadualdeassis.
blogspot.com), os usuários puderam votar em qual opção de lazer teriam interesse em praticar  durante  uma 
visita ao Horto, caso ele fosse reaberto aos finais de semana. 

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO

No portal “Guia Assis” e no blog da Floresta Estadual de Assis a enquete causou muita polêmica 
na cidade, pois se tratava da reabertura do “Horto”. Tanto no portal Guia Assis como no blog a maioria dos 
usuários respondeu preferir passear com a família (36%), fazer churrasco (27%) e ter contato com a natureza 
(18%). A opção nadar e pescar teve apenas 6% dos votos. Através do recurso internet, pôde-se perceber que os 
usuários não fazem da natação o maior atrativo para visitar o Horto, e ,sim, buscam um contato com a natureza 
e  tranquilidade para passear com a família.

Já com a aplicação de questionários, foi possível organizar as respostas e analisar as expectativas dos 
usuários de forma mais detalhada. A maioria dos entrevistados era do sexo feminino (53%) , com idade média 
de 24-30 anos e destes, 77% já visitaram o Horto com o intuito de lazer aos finais de semana. Com relação às 
opções de lazer oferecidas ao visitante, enquanto a área era aberta à visitação pública, os entrevistados citaram 
que gostavam do ambiente com a natureza, das trilhas ecológicas, dos quiosques para churrasco, represa, 
centro de visitantes e área de esportes (Figura 3). Na opção “outros” foi citado o passeio no “Trem Florestal” 
que é uma opção onde o visitante realizava um passeio panorâmico dentro da FEA até a Trilha das Essências 
Nativas. Observou-se, através dessas, respostas que a represa para natação e pesca esportiva não é um atrativo 
que leva o visitante ao Horto, e sim o ambiente natural e o contato com a natureza.
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Figura 3. Respostas dos entrevistados sobre o que mais gostavam no Horto. 

Como a represa era aberta para a prática da natação, mesmo com as bóias demarcatórias de segurança, 
os usuários abusavam, e ocorreram, ao longo desses anos, alguns acidentes com vítimas fatais e isto repercutiu 
negativamente na cidade. A questão 3 abordou se o entrevistado já teve conhecimento desses fatos ocorridos 
no passado, e a maioria (60%) respondeu que sim, já ouviram falar que “morreu gente afogada no “Horto”. 
Como é uma das únicas opções de lazer na região, a represa acabava atraindo jovens que vinham da cidade 
de bicicleta ou a pé para nadar, muitas vezes os mesmos não tinham prática de natação ou não respeitavam as 
demarcações de segurança, o que ocasionava os acidentes. Outro motivo dos afogamentos era o uso de bebidas 
alcoólicas pelos usuários, ocasionando congestão e afogamento dentro da represa.
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Como se trata de uma Unidade de Conservação, o uso de bebidas alcoólicas é proibido por lei, 
no entanto, segundo os administradores do local, era impossível controlar a entrada de bebidas. Para uma 
provável reabertura, a proibição deve ser observada e os administradores devem fiscalizar o uso de bebidas 
com teor alcoólico dentro da área, pois este ato evitará muitos acidentes e mau comportamento, dentro e fora 
da água.

Na questão 4 (Figura 4), foi solicitado que o entrevistado dissesse porque o Horto precisa ser reaberto 
à população, e os itens mais citados foram o lazer em contato com a natureza; lugar bonito e agradável; 
organizado e limpo; única opção de lazer e a proximidade com o município.
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Figura 4. Por que você acha que o Horto deve ser reaberto ao público?

Pelas respostas, pode-se observar que o visitante está em busca de tranquilidade e o contato com a 
natureza, e este é o diferencial do lazer em uma unidade de conservação. Diferente de balneários, pesqueiros e 
outros locais de lazer a céu aberto, o Horto oferece o contato com um ambiente natural, repassando a sensação 
de paz e harmonia com a natureza. Algumas pessoas disseram que não deve ser reaberto se a população não 
tiver consciência e educação ambiental, pois a comunidade não valoriza o local.

Na questão em que foi consultado se o visitante teria interesse em visitar o “Horto” se não pudesse 
nadar, o resultado foi além das expectativas da pesquisa: 94% dos entrevistados responderam que sim, 
visitariam a área mesmo que não pudessem nadar. Esse dado é de extrema importância para os administradores 
repensarem na reabertura, excluindo a natação que é um dos principais problemas com usuários do lazer, pois é 
preciso oferecer o mínimo de segurança o que gera a necessidade de contratação de guarda-vidas, ambulância 
no local, equipamentos de segurança, dentre outros. 

Com o intuito de tirar o foco da natação/represa, foi pedido aos entrevistados que dessem algumas 
sugestões de atividades de lazer. As atividades mais citadas foram: trilhas, eventos e arborismo. Também 
relataram a necessidade de instalação de duchas por toda a área, para que os usuários se refresquem em dias 
de muito calor. Na opção “outros”, foi enfocada a necessidade de instalação de uma cantina, casa de sucos 
ou lanchonete, bem como a realização de shows de música regional e sugeriram a realização de minicursos 
e oficinas como reciclagem, artesanato, etc. Em relação às exposições, disseram que seria interessante dar 
oportunidade  à comunidade para  expor artigos de artesanato local e regional, em parceria com o setor cultural 
da cidade, pois o espaço oferecido no horto é amplo e com grande capacidade receptiva.

Na última questão, foi pedido aos entrevistados que dessem sugestões gerais para a melhoria da 
infra-estrutura existente, e quanto a isto, citaram que são necessárias regras para a conservação do ambiente, 
bem como a contratação de equipe devidamente treinada para atender ao público, oferecendo condições para 
assegurar o bem-estar das pessoas. 

A aplicação dos questionários auxiliou na captação de informações sobre o que o visitante espera de 
uma área de uso público. Foi importante,  pois o item “natação” que, segundo o histórico do local, era o atrativo 
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mais valorizado pela população, atualmente não tem tamanha importância. Os visitantes estão mais interessados 
em um contato com a natureza para passear com a família, fazer churrasco e caminhar pelas trilhas. 

A contribuição deste estudo para a FEA será de auxiliar os administradores no planejamento das 
atividades turísticas em potencial que a área pode oferecer aos usuários, de forma que não coloque em risco 
a segurança dos visitantes, bem como a integridade da qualidade do ambiente, pois a área é um local muito 
agradável e propício para o contato com a natureza, desde que sejam respeitadas as regras e limites para a 
visitação pública.

A pesquisa alcançou os resultados esperados, pois respondeu às perguntas que tanto os administradores 
tinham dúvida, sendo a principal delas: Será que o visitante viria passear no Horto Florestal, se a represa 
não fosse aberta para natação? Pelos questionários e enquetes, percebeu-se que o visitante teria interesse 
sim em visitar essa área de recreação, mesmo que o lago fosse somente para contemplação, desde que fossem 
oferecidas outras opções de recreação e lazer.

4  CONCLUSÃO

No sentido de alcançar o perfil sociorecreativo necessário, ainda há muito trabalho a ser feito dentro 
da FEA, pois as mudanças envolvem, principalmente, educação ambiental, o que não é uma tarefa fácil sendo 
um processo de longo-médio prazo. 

Para um melhor planejamento das atividades de uso público, dentro da FEA, seria necessário a 
elaboração de um Plano de Uso Público, conforme modelo sugerido por Takahashi (2004). Nesse plano, 
constam todas as diretrizes para a visitação dentro de uma unidade de conservação, bem como os objetivos e 
estratégias das atividades de uso público. 

A busca de parcerias para a reabertura deste importante equipamento de lazer da região de Assis 
precisa ser uma constante. O poder público municipal pode e deve auxiliar na reabertura, pois é de interesse do 
município que os cidadãos tenham opções de lazer em contato com a natureza.

Apesar das dificuldades já relatadas pelos administradores, outra opção a ser estudada é a terceirização 
da atividade turística, desde que respeitadas as normas e restrições previstas no Plano de Manejo e Plano de 
Uso Público. Uma alternativa muito relevante é aproveitar mais o espaço do Centro de Visitantes, adaptando-o 
e adequando-o de acordo com a metodologia proposta pela Rede Nacional de Centros de Educação Ambiental, 
investindo em projetos pedagógicos e capacitação de recursos humanos. 
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