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RESUMO 

 
Palavras- chaves: Unidade de Conservação, Educação Ambiental e Ecoturismo. 
 

Levando-se em consideração que a educação ambiental é uma necessidade para que exista o 
almejado desenvolvimento sustentável e no seu processo de aprendizado se faz necessária uma 
sensibilização em busca de uma educação de qualidade aliada à formação moral e um apurado senso 
de responsabilidade social dos indivíduos, o presente trabalho aborda a utilização de Unidades de 
Conservação como ambiente adequado para ações a serem desenvolvidas na formação de um 
cidadão mais consciente de suas responsabilidades, atuando de forma mais participativa e articulada 
em questões ambientais. 
  A pesquisa  procurou identificar o conceito de utilização praticado em uma Unidade de 
Conservação específica (Parque Estadual Intervales em São Paulo), considerado um exemplo de 
equilíbrio entre preservação e utilização em ecoturismo, quanto à participação da comunidade, seus 
anseios e dificuldades encontradas pelo gestor (Fundação Florestal), em envolver essas comunidades  
na  formação de valores de preservação e desenvolvimento sustentável.  

Com poucos anos de existência em relação a outras Unidades de Conservação e com uma 
história de extrativismo como veremos, o ambiente social econômico e natural mudou muito, de 
caçadores e extrativistas (palmiteiros) à educadores de turistas e crianças que tradicionalmente 
desconheciam nossa diversidade biológica.  

Hoje está sendo cogitada a transferência do gerenciamento do Instituto Florestal de várias 
outras UC,s do Estado de São Paulo para a Fundação Florestal e outras ONGS, fato ocorrido durante 
o desenvolvimento deste trabalho. A pesquisa foi desenvolvida em uma abordagem qualitativa, 
assumindo a forma de estudo de caso, iniciando-se com uma investigação exploratória para conhecer 
a realidade da Unidade de Conservação em suas fragilidades, potencialidades e concepções. Os 
dados coletados evidenciaram a enorme satisfação dos envolvidos no sentido de reconhecerem como 
a educação ambiental e o ecoturismo podem participar deste processo de conservação, utilização de 
recursos de forma sustentável e desenvolvimento para a região.   
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1.     INTRODUÇÃO 
 

 1.1 Justificativas 
  

O presente estudo tem a intenção de avaliar todos os aspectos positivos e negativos da 
utilização de uma Unidade de Conservação para o Ecoturismo e Turismo de Aventura. Este tipo de 
levantamento de dados é de grande importância para que possamos desenvolver um trabalho 
científico, quantitativo e qualitativo quanto aos inúmeros processos de utilização dessas áreas que 
em sua prioridade se reservam à preservação de um ambiente, de um ecossistema, de um habitat e 
muitas vezes de uma espécie ameaçada ou de uma população determinada. 

Podemos então pensar qual a relevância desse estudo, dessa pesquisa em  se tratando de 
uma Unidade de Conservação? Se essa se presta, prioritariamente, para a conservação, e a ação 
antrópica, na maioria das vezes, mesmo em ecoturismo, acaba sendo bastante predatória. É fato 
que uma das armas mais eficientes para a conservação, sem duvida, é a conscientização, e a 
conscientização passa por vários  processos incluindo a cidadania, e a educação ambiental que é 
uma arma poderosa para que nós possamos garantir a preservação de certos biomas e habitats. 
Para se usar esta ferramenta educacional, se torna necessária à vivência emocional para sensibilizar 
o educando. Essa vivência emocional é muito mais eficiente quando se faz a interação do indivíduo 
com o ambiente a ser estudado, sendo que as contribuições de uma pesquisa desenvolvida em 
utilização de áreas de conservação para o ecoturismo ou até mesmo para o atual e crescente 
turismo de aventura são importantíssimas, pois é um fator de disseminação da conscientização 
ecológica nos indivíduos. Muitas noções de percepção já foram descritas e traduzidas quanto à 
educação ambiental, quanto à percepção dos problemas ambientais que a ação do homem, ação 
antrópica, promove em  ecossistemas únicos e delicados, razão de criação da maioria das Unidades 
de Conservação. 

É intenção da pesquisa levantar esses dados e relatar diversos trabalhos em meio impresso 
ou até mesmo em meio eletrônico de referência dessas pesquisas de senso comum e base 
científica, como trabalhos científicos, para que possamos viabilizar um estudo bastante racional de 
todas as possibilidades de desenvolvimento de projetos de ecoturismo e turismo de aventura nessas 
Unidades de Conservação. Utilizando referências de produtos de ecoturismo já existentes em áreas 
de conservação, como também avaliando as interações desses lugares e unidades com sua 
comunidade local, queremos criar um estudo de caso, para que possamos tirar conclusões corretas 
e adequadas ao nosso objetivo nessa pesquisa. 
   
 1.2 Problema 
  

Em que medida o Ecoturismo e o Turismo de Aventura podem se constituir em instrumentos 
de conscientização ambiental nas Unidades de Conservação? 

O ecoturismo e o turismo de aventura, uma modalidade mais recente, que tem como 
condição indispensável o uso do ambiente natural numa forma de intensa vivência pelo praticante, 
devem ser instrumentos de conscientização ambiental. Como eles podem ser utilizados com 
eficiência, e quais devem ser suas propostas dentro de uma Unidade de Conservação, são algumas 
das respostas que queremos obter.  

Nessa pesquisa, levantamos quais são as ocorrências de impacto, de sucesso, quais são as 
ocorrências de acidentes eventuais nessas Unidades de Conservação ligadas a essas atividades e 
quais foram às causas que levaram a esses acidentes. Quais os impactos desordenados em certas 
Unidades de Conservação, quais são as causas que tiveram sucesso de certos empreendimentos de 
ecoturismo em Unidades de Conservação para que possamos gerar estudos de casos. 

Uma grande polêmica que na verdade existe na intenção da pesquisa é saber de quem é o 
direito sobre uma Unidade de Conservação. É a preservação a qualquer custo pelo conhecimento 
científico ou difundido a todas as pessoas interessadas a conhecer o lugar, o seu potencial, o seu 
ecossistema, a sua cultura? A Unidade de Conservação é um direito restrito de pesquisadores, de 
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ambientalistas ou é realmente um patrimônio da humanidade, do povo, que deve ser preservado, 
mas de certo modo explorado dentro de atividades como a do ecoturismo? A proposta é a de ser 
uma atividade preservacionista ou a ser uma atividade sustentável? Quais são essas possibilidades, 
quais são esses riscos, quais são esses potenciais? Como podemos formular uma ação benéfica em 
todos os sentidos, para que todos saiam satisfeitos? Isso é uma utopia? Essa é a proposta de nossa 
investigação e de nossa pesquisa. Para tanto definimos como utilização de campo de pesquisa o 
Parque Estadual Intervales, uma UC (Unidade de Conservação) recente que apresenta um potencial 
interessante de proposta de preservação e utilização de recursos naturais para o ecoturismo, turismo 
de aventura e pesquisa científica, com a participação da comunidade local.   

 
 1.3 Objetivos 
  

O que queremos atingir com a pesquisa é na verdade um levantamento amplo de todas as 
problemáticas existentes dentro do tema que é a utilização de uma Unidade de Conservação no 
ecoturismo e no turismo de aventura, e qual seria a ação direta e investigativa nesse processo. 
Temos como objetivo, escolhendo o Parque Estadual Intervales, através de toda uma investigação, 
obter uma radiografia da situação desta UC existindo atividades de ecoturismo e turismo de aventura 
nela, fazendo um planejamento ou a constatação através de pesquisa de seu potencial, da sua 
utilização, da sua correção de utilização, para que possamos definir e apresentar toda a 
potencialidade do que se pretende em turismo sustentável, em utilização de recursos naturais sem 
depredação, em envolvimento de comunidades dentro da UC ou de sua comunidade de entorno 
(como ocorre nesse caso).  

Também, o objetivo é complementar e avaliar a capacitação dessa comunidade em 
atividades de ecoturismo e turismo de aventura, levantando os potenciais culturais como atrativo de 
turismo e ecoturismo, a educação ambiental e a conscientização social e cultural das pessoas que 
vão conhecer essa Unidade de Conservação. A pesquisa tem como objetivo então: 

 Averiguar os impactos da utilização de uma Unidade de Conservação para o Ecoturismo e Turismo 
de Aventura no âmbito social e ambiental. 

 Identificar os possíveis problemas na prática da utilização dessas Unidades de Conservação e 
conhecer as alternativas para possíveis soluções. 

  Investigar potenciais e apresentar as soluções para os problemas encontrados. 
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2.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
O Parque Estadual Intervales foi escolhido por estar numa região próxima a cidade de São 

Paulo, a qual poderíamos ir em um final de semana para o levantamento de dados e também por ser 
conhecido por atividades de educação ambiental, envolvimento da comunidade e de atividades 
diferenciadas de ecoturismo, como por exemplo o birdwatching (observação de pássaros) por 
diversos estrangeiros. 

O Parque possui uma boa infra-estrutura de pousadas, restaurante, e bom atendimento de todos 
os funcionários que são das comunidades locais e região, organizados por uma cooperativa própria. 
Além de estar localizada numa das áreas mais protegidas e preservadas de Mata Atlântica do País. 

A administração da UC é feita pela Fundação Florestal, órgão ligado ao Instituto Florestal do 
Estado de São Paulo que pertence a Secretaria de Meio Ambiente Estadual, conferindo ao Parque 
uma maior “mobilidade gerencial” que facilita em muito as ações diretas e arrecadação e aplicação 
de recursos nesta UC.  

 
2.1 Localização 
 

PARQUE ESTADUAL INTERVALES - BRASIL 
 

 

 
 
                                 Fig.1. Mapa Referencial do Brasil – Localização do Estado de São Paulo. 
                                 Fonte: Brasil Nature, 2005. pg. 03 
 

O Parque Estadual Intervales está localizado no Brasil, Estado de São Paulo, cujas 
coordenadas geográficas são  LAT 23º32´51” S , LON 46º 38´10” W. IGC, 2005 
 
PARQUE ESTADUAL INTERVALES - SÃO PAULO 

 
 
Fig.2. Mapa Referencial do Estado de São Paulo – Localização do Parque Estadual  Intervales 
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Fonte: Brasil Nature, 2005. pg 04 
 

O Parque está localizado ao sul do Estado na Serra de Paranapiacaba, até as baixadas do 
Vale do Rio Ribeira de Iguape. LAT 24º03´S LON 46º49´W. Braza Mapa, 2005 
 
 

PARQUE ESTADUAL INTERVALES - PERÍMETRO  
 

 
 
                               Fig.3. Mapa Turístico – Localização e vias de acesso 
                               Fonte: Folder de divulgação do Parque Estadual Intervales 
 

O Parque Estadual Intervales tem uma área de aproximadamente 41.704,27 hectares e 
abrange cinco municípios: Ribeirão Grande, Guapiara, Iporanga, Eldorado Paulista e Sete Barras. A 
entrada principal do Parque se faz por uma estrada de terra de cerca de 20 km pelo Município de 
Ribeirão Grande a 250Km da cidade de São Paulo. 

2.2 Vias de Acesso  

Partindo de São Paulo, são cerca de 270 km até a sede do Parque. O melhor acesso se dá 
pela Rodovia Castelo Branco (SP 280) até Tatuí, depois pela Rodovia SP127 até Capão Bonito e 
pela Rodovia SP 181 até Ribeirão Grande, onde são encontradas placas indicativas. A partir daí, são 
25 km de estrada de terra, bem conservada, até a entrada do Parque. 

Para quem vem da Região Sul, pega-se o caminho de Ponta Grossa, PR, sentido Castro, 
Jaguariaíva, Itararé, Itapeva e Capão Bonito; vindo do Centro-Oeste, pega-se o caminho para a 
cidade de São Paulo, via Rodovia Castelo Branco, passando-se ou por Presidente Prudente ou por 
Araçatuba; por esta estrada, seguir até o trevo de Itapetininga ou Tatuí e a partir destes seguir para 
Capão Bonito; atravessar esta última cidade até um entroncamento de onde se pode ir ou para 
Ribeirão Grande ou para Guapiara. 

Indo de avião, os aeroportos mais próximos são Congonhas (SAO) e Guarulhos (GRU), 
locando-se um automóvel, a partir do Aeroporto de Congonhas segue-se pela Avenida dos 
Bandeirantes até a Marginal Pinheiros e desta, seguir as placas até a Rodovia Castelo Branco; do 
Aeroporto de Guarulhos, segue-se para São Paulo, pegando-se a Marginal do Tietê (Av. Nações 
Unidas, de onde se pega a Rodovia Castelo Branco). 
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                    Fig.4. Vias de Acesso. Fonte: Fundação Florestal, 2005 

 

2.3 Dados da Área Geográfica 

 
2.3.1 Vegetação 

Em conjunto com o Parque Estadual Turístico do Ribeira (PETAR), o Parque Estadual Carlos 
Botelho e a Estação Ecológica Xitué, Intervales recebeu da UNESCO o título de Patrimônio Natural 
da Humanidade, estas áreas também fazem parte da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e 
compõem o continuum ecológico de Paranapiacaba, com mais de 120 mil há de Mata Atlântica 
protegida. A Mata Atlântica da região apresenta a floresta ombrófila densa e à floresta estacional 
semidecidual (Brasil Nature, 2005). 

- Espécies vegetais encontradas nas trilhas de visitação: 
 
Palmito - Euterpe edulis: palmeira em extinção, de onde é retirado o palmito, atualmente está 
proibida extração da mata, no parque são encontradas grandes palmeiras, que chegam a 25 anos de 
idade. 
Jaborandi - Pilocarpus jaborandi: Os morcegos comem os frutos e fazem a dispersão das sementes 
pela mata. 
Bromélia, Vriesia reitzi e Tilandsia gardner : plantas epífitas, presença de muitas, diversos tamanhos 
e espécies. 
Espinheira-santa, Maytenus ilicifoli: planta medicinal para tratamento de úlcera e gastrite, é também 
um bom cicatrizante. Deve-se fazer um chá com as folhas. O tratamento é demorado, mais funciona, 
o próprio monitor ambiental Dito se curou de úlcera tomando o chá da espinheira santa. 
Taquara-poca, Merostachys Neesii: deve ser cortada na lua minguante, pois a seiva esta na raiz, 
quando cortada em outra lua, a seiva está espalhada e apodrece facilmente, além de ser mais 
atacada por cupins. Utilizadas em construções de forros, telhados, etc. a Recepção do parque, é 
toda forrada com esse tipo de taqura. 
Sete Nervos, Plantago Lanceolata: pode-se fazer um chá para dor de garganta. 
Cana do brejo- Costus cf. spiralis: flor azul (arroxeado), de acordo com os conhecimento popular 
passada pelo monitor ambiental Dito, é boa para tratar micoses. 
Canela batalha - Cryptocarya aschersoniana Mez: a madeira por ser moderadamente pesada, de 
resistência mecânica média e de moderada a baixa durabilidade natural, é indicada para aplicações 
internas, em construção civil, como rodapés, molduras, guarnições, cordões, embalagens, cabo de 
vassouras etc. 
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Oficial de sala – Asclepias curassavica.: tem vários nomes populares, assim como diversas 
propriedades medicinais e indicações, como para cicatrização de feridas, úlcera, ferida carnosa, 
verruga e outros. 
Tucum-do-campo, Astrocaryum campestre: as fibras de sua folha era utilizadas pelos índios para 
fazer várias coisas, é uma fibra forte, também produz um coquinho comestível que nasce como um 
cacho de uvas, bastante duro. De acordo com o dicionário Aurélio, tucum quer dizer, Palmeira de 
folhas fibrosas e nozes cujas sementes fornecem óleo alimentício. 
 

 
                                                  Fig.5. Fibra da planta “Tucum”. Foto: Dino 
 
Xaxim, Cyathea villosa: o tronco é cortado em pedaços para comercialização, atualmente está 
proibida a extração do xaxim da mata. Uma árvore do tamanho da foto, leva 25 anos para crescer. 
 

 
                                                            Fig.6. Xaxim verdadeiro Foto: Dino 
 
Cajarana - Cabralea cangerana: fruta do mato, ácida e lembra um maxixe, com espinhos no caroço e 
a polpa que inicia azeda e dentro entre os espinhos é doce e difícil de comê-la. 
Urtiga, Urtica dióica: 
Guabiroba; guabiroba-da-mata, Campomanesia xanthocarpa: macacos e pássaros comem seu fruto, 
parecido com uma goiabinha. Sua árvore chega de 20 a 25 metros de altura. 
 

Obs. Essas são algumas espécies mostradas pelo monitor local  durante as trilhas, no entanto 
muitas outras espécies da flora podem ser observadas na Mata Atlântica do Parque. 

 

2.3.2 Hidrografia 

A serra de Paranapiacaba é o divisor de águas entre a Bacia Hidrográfica do rio Ribeira de 
Iguape, cujos rios seguem em direção ao Oceano Atlântico ainda em São Paulo e a Bacia 
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Hidrográfica do rio Paranapanema, sendo o rio Paranapanema afluente do rio Paraná.   O Rio 
Ribeira de Iguape e Rio das Almas abastecem os municípios de: Iporanga, Sete Barras, Guapiara, 
Ribeirão Grande e Eldorado. 

 
                           Fig.7. Cachoeira do Mirante (nascente do Rio das Almas). Foto: Dino 
 

Os esgotos desses municípios são despejados nos rios, e não recebem nenhum tipo de 
tratamento, dentro do Parque é utilizado o sistema de fossa, essas informações foram passadas pelo 
monitor ambiental que nos acompanhou na visita técnica, o “Dito”. 

 
2.3.3 Clima 

O paredão Serrano representado pelas Serras do Mar e de Paranapiacaba funciona como 
uma barreira ao avanço das massas de ar provenientes do oceano e do sul do continente, as quais 
empurram as nuvens para o alto das serras, onde a temperatura é mais baixa. As nuvens 
condensadas ocasionam chuvas e neblina, a região possui alta precipitação com valores de 2000 a 
3000mm/ano, e conseqüentemente a umidade relativa do ar é extremamente alta, de 65 a 100%.O 
clima predominante é o subtropical de altitude sem estação seca. A temperatura média anual para a 
área da Sede do Parque varia ente 17ºC e 19ºC.  

 

2.3.4. Relevo 

A altitude do Parque varia de 60 a 1.095m, com tamanha variação o relevo é uma das 
principais atrações turísticas do Parque apresentando varias opções de trilhas e espaços para 
atividades como também diversas Grutas e Cavernas.  

 

 
                                         Fig.8.  Estalactites dentro da Gruta do Cipó. Foto: Dino 
 

2.3.5. Fauna 
 

O Parque Estadual Intervales possui grande variedade de espécies, como a floresta está 
muito preservada, as aves e pequenos mamíferos encontram-se próximos de suas condições 
naturais. A dificuldade natural de ocupação possibilitou a manutenção do ecossistema e a existência 
de animais extremamente exigentes e ameaçados de extinção como a onça-pintada (Panthera 
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onca), o macaco mono-carvoeiro ou muriqui (Brachyteles arachnoides - o maior primata das 
Américas), a suçuarana ou onça-parda (Puma concolor), o bugio (Alouatta fusca), o macaco-prego 
(Cebus apella), a lontra (Lontra longicaudis) e o jacaré-de-papo-amarelo (Caiman latirostris) também 
podem ser encontrados na área.  

O Parque Estadual Intervales tem uma grande importância para a fauna da região, devido 
sua localização entre outros dois Parques o Intervales age como um corredor ecológico, necessário 
para a manutenção da vida silvestre. 

 

 
                                               Fig.9. Cachorro do mato- Cerdocyon thous Foto: Dino. 

 
Fig.10.  Pegada de jaguatirica, identificada pelo monitor durante a trilha. Foto: Dino 

 
Um caso curioso é o do jacaré-de-papo-amarelo (Caiman latirostris), esta espécie em 

extinção habita regiões de mangue e as bacias dos rios Paraguai, Uruguai e Paraná, sendo 
encontrado desde a Juréia até o Pantanal. Em Intervales, este jacaré aparece em lagos em altitude 
de até 200m. 

O Parque Estadual Intervales ainda é característico por receber observadores de aves, 
estando entre um dos melhores destinos do Brasil para a realiazação dessa atividade. Sendo que 
uma empresa alemã de observação de aves colaborou com a compra de equipamentos para os 
monitores do Parque, para que eles  pudessem então acompanhá-los no parque, de maneira segura. 

Em matéria de folha inteira publicada pelo Jornal O ESTADO DE SÃO PAULO de 13 de 
Novembro de 2005, é destacado o grande potencial do Parque para a atividade de “Birdwatching”, 
ou  observação de pássaros: 
“ Com mais de 130 espécies de aves, Parque Intervales se torna ponto de atração mundial de 
observadores de pássaros.”  
“ Todo ano por volta de 10 mil pessoas visitam o parque, a maioria turistas vindos da Europa e EUA, 
equipados com lunetas, binóculos, gravadores e caderninhos para anotações, eles percorrem várias 
trilhas do parque para olhar pássaros raros.” 

- Abaixo, segue algumas das mais de 130 espécies de aves que circulam pelo parque: 
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Araponga, Procnias mudicollis: a fêmea é esverdeada, de cabeça cinza e garganta e peito estriado 
de cinza. Vive em matas bem preservadas e desaparece em fragmentos florestais isolados. Sua 
vocalização lembra o som de um martelo batendo numa bigorna. Canto ouvido durante todo o dia. 
Caneleiro de crista ou de chapéu-negro, Pachyramphus validus: o macho tem o alto da cabeça preto, 
partes superiores em cinza escuro e garganta, peito e ventre cinza claro. Também possui penas 
brancas escondidas no dorso. Sua vocalização é constituída de finos assobios. A sonoridade lembra 
um pouco a de um beijaflor. 
Arapaçu ou Cochi-de-garganta-branca, Attila rufus: inconfundível pela cabeça cinza, que constrasta 
com o corpo castanho e o bico longo. Habita desde as restingas até o alto das montanhas. Não é 
visto em mata rala, ao cantar, o pássaro movimenta levementes a cauda para cima e para baixo. 
Surucuá-de-coroa-azul, Trogon surrucura: possui comportamento semelhante ao surucuá-grande-de-
barriga-amarela (Trogon viridis), mas é menos exigente em relação à qualidade do seu habitat, o seu 
canto no meio da mata consiste de uma seqüência de assobios (kou, kou, kou...). 
Patinho-de-garganta-branca, Platyrinchus mystaceus: o grande bico achatado é o destaque  da 
espécie. O topete amarelo é mais pronunciado no macho, mas não é facilmente visto em campo. 
Vive nos sub-bosques da mata. 
Tovacuçu-malhado, Grallaria varia: vive no solo de floresta úmida e sombria. Muito difícil de ser visto, 
pode ser rapidamente identificado pelo seu canto. Constrói o ninho em tocos ou em forquilhas. Emite 
uma seqüências monótona de “ bu, bu, bu...”, repetida no início e no fim do dia. 
Tié-de-topete, Trichothaupis melanops: A fêmea não  apresenta a mancha negra na face, e o 
amarelo no píleo é quase ausente. Ambos os sexos apresentam uma faix branca nas asas, 
observada durante o vôo. A ave apresenta uma “voz” fraca. O som emitido por ela é semelhante a 
um “ si-si”. 
Pavó, Pyrideus scutatus: um dos maiores representantes da família Cotingidae. Ambos sexos são 
semelhantes, mas a fêmea é menos. Vive no interior da floresta; em vôo aparece em matas isoladas. 
O canto é baixo e um profundo “ buuu-buuu”, podendo ser ouvido a grandes distâncias. 
Formigueiro assobiador ou Papa-formiga-da-grota, Myrmeciza squamosa: a fêmea não possui 
coloração preta na garganta e no peito. Vive em casais, geralmente andando no solo da floresta ou 
pulando entre os galhos. Sua vocalização é um forte grito alarmante á aproximação de um 
observador. É visto em qualuer tipo de mata. 
 

O Parque abriga um outro tipo de ecossistema, as cavernas, e nela encontramos também 
uma fauna diferenciada e principalmente, adaptada ao ambiente cavernícola. Abaixo segue uma lista 
de fauna das cavernas do Parque. 

Alguns substratos do biótopo 
cavernícola 

Animais encontrados nos diversos substratos. 

Paredes e tetos rochosos Grilos, opiliões e diplópodes, e seus predadores, as aranhas 
errantes Ctenus fasciatus e os heterópteros Zelurus 
travassosi. 

Galerias úmidas Aranhas Plato e larvas de dípteros Keroplatidae, ambos 
construindo teias pendentes do teto, e predando dípteros e 
tricópteros, cujas larvas vivem nos rios subterrâneos. 

Acúmulos de matéria orgânica, como 
detritos vegetais, guano de morcegos 
e fezes de outros mamíferos 
trogloxenos: guaxicas (Philander 
opossum), pacas (Agouti paca) e 
lontras (Lutra longicaudis) 

Detritívoros como os colêmbolos Paronellidae , ácaros de 
várias famílias, isópodes tais como os Philosciidae e os 
Platyarthridae , coleópteros como os Ptilodactylidae e os 
Cholevidae, dípteros de várias famílias (p.ex., Sciaridae, 
Phoridae, Muscidae, Faniidae) e seus prováveis predadores: 
pseudo-escorpiões Chernetidae, ácaros, e coleópteros 
Pselaphidae, Staphylinidae e Carabidae (principalmente 
Paratachys e Platynus).  

Filme de sedimento que recobre o 
substrato rochoso  

Psocópteros Psyllipsocidae e alguns outros meso-
invertebrados (animais medindo de 0,2mm a 4,0mm) 
terrestres (p.ex., colêmbolos). 
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Bancos de sedimento (p.ex., grutas 
dos Paiva e da Figueira) 

Diplópodes Polydesmida troglóbios (animais restritos a 
cavernas), como Chelodesmidae (geófagos) e 
Cryptodesmidae (detritívoros), e aranhas Loxosceles. 

Grutas superficiais, onde penetram 
raízes 

Homópteros Cixiidae. 

Película de tensão superficial da água Aranhas Trechalea kayserlingi, que provavelmente utilizam 
presas aquáticas, e hemípteros Rhagovelia. Organismos do 
nêuston, como Rhagovelia, podem ser predados por 
aranhas Theridion bergi, que constróem teias com fios de 
captura conectados nessa película. 

 
 
 
Ambientes aquáticos 

Insetos (larvas de dípteros e tricópteros, ninfas de 
efemerópteros, plecópteros e megalópteros - os dois últimos 
pouco comuns, e coleópteros como os Elmidae) e 
crustáceos anfípodes (Hyalella, incluindo populações 
troglomórficas) e decápodes (como as Aegla spp. - tatuís-
de-água-doce, com populações relativamente numerosas, e 
caranguejos Trichodactylus fluviatilis, observados como 
indivíduos isolados em várias ocasiões). 

2.4 Histórico da Área 

Tratar da história de Intervales é se referir à região na qual o parque está inserido, no 
cruzamento entre três culturas: a do índio, a do europeu e a do africano. Muito antes da chegada dos 
europeus, populações autóctones (formadas a região) cruzavam as serras do litoral para o sertão e 
vice-versa, desenhando trilhas por sobre a floresta. Como o registro da história dessas populações 
indígenas, está baseada na tradição oral, o extermínio do autóctone restringiu a sua história às 
possibilidades de tradução e interpretação de vestígios arqueológicos ou ao relato de jesuítas, 
viajantes e bandeirantes após o contato com esses povos. Estes reordenaram o mundo e a 
linguagem do índio, como ocorreu com a língua tupi-guarani. 

Jesuítas espanhóis, utilizando-se dos itinerários indígenas, chegaram até o Vale do 
Paranapanema onde fundaram as primeiras missões. Do outro lado da serra, no Vale do Ribeira, 
lavrava-se ouro de aluvião. As freqüentes incursões bandeirantes às reduções jesuítas foram 
responsáveis pela transferência de muitos desses aldeamentos para a província Argentina de 
Missões, entre o alto curso do rio Paraná e o alto curso do Paraguai. No Vale do Ribeira, a atividade 
mineradora existente desde a segunda metade do século XVI, baseava-se na exploração da mão-
de-obra escrava e foi praticada quase sem o controle metropolitano até 1702, quando do Regimento 
das Minas, o qual obrigava a comunicação da descoberta e da exploração da lavra às autoridades 
coloniais. 

A fiscalização metropolitana, a decadência do ouro aluvional no Vale do Ribeira e o advento 
das minas de ouro e diamantes em Goiás, Mato Grosso e principalmente em Minas Gerais, 
pressionou proprietários de lavras e de escravos a mudarem-se para outras regiões, deixando para 
trás parte de sua escravaria, como escravos fugitivos, os quais não puderam ser capturados, e 
alguns alforriados. Neste contexto estão as comunidades remanescentes de quilombos das áreas do 
entorno de Intervales. Um exemplo é a organizada comunidade de Ivaporunduva, a qual possui 
como testemunho de seu passado a capela de N. Sra do Rosário, construída por escravos em 1791 
e os cemitérios escondidos no coração da mata. 

Na Segunda metade do século XX, a Companhia do Incremento Rural do Altiplano Paulista 
CIRAP instalou-se em plena serra de Paranapiacaba, para a implantação de um projeto 
agropecuário que não foi bem sucedido, perdendo suas terras para o Banco do Estado de São 
Paulo, BANESPA. Esta instituição, visando o aproveitamento econômico da área, implementou obras 
de infra-estrutura como a construção de estradas, de uma pequena vila com saneamento básico (o 
espaço da atual Sede) e de bases de vigilância. 
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Foi instalada na região da Sede, uma fábrica de beneficiamento de palmito cujas instalações 
hoje estão transformadas em oficinas mecânicas, de carpintaria e almoxarifado, na época que 
funcionava, eram extraídas em média 2 a 3 mil latas de palmito por dia da mata. Apesar de existirem 
recursos minerais, o aproveitamento destes foi inexpressivo. Na década de 80, com a decretação da 
Área de Proteção Ambiental da Serra do Mar, a Fazenda Intervales foi a ela incorporada, passando 
para a administração da Fundação Florestal em 11/04/1987. Em 1988 iniciaram as contratações de 
monitores para o parque através de concursos. Em 1995 nascia juridicamente o Parque Estadual 
Intervales.  

Manifestações Culturais da Região 

A Associação dos Amigos e Moradores do Bairro Guapiruvu, em Sete Barras, no entorno do 
parque, produz produtos como licores de juçara, jaboticaba, abacaxi e outros frutos cultivados no 
local, além do “coruja”, uma espécie de pão que faz parte da cultura regional. Produzido com massa 
de mandioca, leva ingredientes como ovos, óleo (ou banha de porco como antigamente) e sal. 
Depois é moldado, envolvido em folha de bananeira e assado em forno de lenha. 

Os quilombolas de Ivaporunduva, uma comunidade afrodescendente localizada nas 
proximidades do Ribeira de Iguape, faz artesanato em fibra extraída do pseudocaule da bananeira. 
São cestos, bolsas e outros objetos produzidos por cerca de 15 representantes da comunidade, que 
desenvolvem esse trabalho desde 1997. Os grupos Nativos da Terra, do bairro Ferreira dos Matos, 
em Ribeirão Grande, apresenta números como a Dança da Palminha, Dança do Caranguejo, Xote 
Marcado e Xote Carreirinha. São manifestações folclóricas cujas origens remontam aos casamentos 
na roça. com os pares mostrando suas habilidades no sapateado e oferecendo também a 
oportunidade para os jovens procurarem pares e trocarem olhares mostrando seu interesse. 

O fandango é de origem espanhola e, até os anos 60, em Ribeirão Grande, animava as 
festas após os mutirões em que várias famílias se dirigiam a um sítio para auxiliar na colheita, 
quando o trabalho exigia mais braços. Hoje é uma manifestação cultural que ainda subsiste no bairro 
Ferreira dos Matos, à custa do sacrifício de alguns abnegados que não se conformam com a perda 
de sua identidade. Os próprios dançarinos confeccionam os seus tamancos, que servem para 
marcar o ritmo da dança ao som da gaita de oito baixos. 

2.5. Aspectos do Parque 

Os objetivos gerais para a criação e manutenção do Parque Estadual Intervales são : 
Conservação, pesquisa científica, visitação pública e educação ambiental. 

A administração do Parque visa a manutenção e da apoio as atividades em geral, é feita 
vigilância e fiscalização nas divisas do parque e em locais estratégicos. 

No programa de gestão do Parque constam os seguintes itens: 

 O recebimento de visitantes está dentro da perspectiva de desenvolvimento sustentável 
(ecoturismo) e tem como estratégia a abordagem a educação ambiental. 

 O Parque apóia pesquisas científicas, e projetos de instituições de pesquisa públicas ou 
privadas. 

 Promove integração regional, mantendo envolvimento com as comunidades do entorno e 
incrementa atividades conjuntas do continuum ecológico. 

O corpo funcional do Parque conta com o total de 54 pessoas, entre chefias, equipes de 
monitoria e vigilância, serviços gerais e de hotelaria. 

Os monitores que acompanham a visitação são por exemplo, em sua maioria de origem muito 
humilde e antes de trabalhar na UC tinham atividades como agricultura de subsistência, eram 
Palmiteiros e até mesmo caçadores de onça. Hoje são disseminadores da consciência ecológica de 
conservação da região.  
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Buscando objetivar a educação, recreação e cultura como atividade de integração social o 
Parque Estadual Intervales (PEI), promoveu um programa de atividades na semana do meio 
ambiente em 2005. Grupos da terceira idade e crianças atendidas por entidades e programas 
assistenciais dos municípios de Guapiara, Ribeirão Grande e Capão Bonito desfrutaram 
gratuitamente dos inúmeros atrativos naturais preservados no Parque, entre 31 de maio e 6 de junho 
de 2005. Eles participaram da extensa programação de atividades voltadas à interação sócio-
ambiental que foi preparada pela Fundação Florestal para comemorar a Semana do Meio Ambiente. 
Esses visitantes tiveram entrada, alimentação, monitoria e transporte gratuitos, graças a uma 
parceria entre a administração do PEI e as Secretarias de Assistência Social e de Educação de 
Guapiara, Ribeirão Grande e Capão Bonito, municípios situados na região do Parque. 

De 31 de maio a 4 de junho, a programação diária incluiu palestras sobre os recursos naturais de 
Intervales, passeios nas trilhas e atividades recreativas dirigidas aos alunos da Escola Rural do 
Bairro Boa Vista, aos Grupos de Terceira Idade de Ribeirão Grande e Guapiara, aos portadores de 
necessidades especiais assistidos pela APAE de Ribeirão Grande e aos jovens carentes da Casa do 
Menor de Capão Bonito. No final de semana (5 e 6 de junho), crianças atendidas pelo Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil na região participaram de oficinas de dobradura em papel e de 
artesanato com a utilização de técnicas locais e assistiram às apresentações da Banda Marcial e do 
Grupo Folclórico de Ribeirão Grande. 

Houve oficina de prevenção de acidentes domésticos, ministrada pelo Corpo de Bombeiros 
Voluntários de Capão Bonito e oficina sobre saúde bucal e higiene pessoal promovida pelo 
Departamento de Saúde de Ribeirão Grande. O público apreciou a exposição de cartazes “A 
Floresta no Olhar da História”, da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, e teve oportunidade de 
visitar um stand montado pela Polícia Ambiental onde foram realizadas mini-palestras. A estimativa é 
de que aproximadamente 700 pessoas visitaram a unidade nos dias 5 e 6. Para atender todo esse 
público, o evento contou com o apoio de monitores ambientais do PEI e voluntários de ONGs que 
atuam na região, tais como Gente da Terra e Associação Serrana Ambientalista, de Iporanga; TEAR 
e SAMRIGA, de Ribeirão Grande; Amigos da Cultura, de Guapiara, e Easy Day, de Capão Bonito. 

A Fazenda Paraíso, situada na área de entorno, também apoiou o evento cedendo dois técnicos 
para a monitoria das atividades. Já a Sabesp ficou responsável pela distribuição de água potável aos 
participantes. O PEI além de ter treinado a população local para serem monitores quando de sua 
fundação, ainda continua demonstrando seu envolvimento com a comunidade local, através de 
eventos como esse realizado na semana do Meio Ambiente. 

2.5.1 Principal Atributo natural 

O Parque conta com lindas paisagens, vegetação e fauna exuberante, no entanto, os principais 
atributos naturais são as cavernas e grutas que podem ser visitadas (sempre acompanhado pelo 
monitor local). As cavernas resultam da ação e circulação da água sobre rochas solúveis, 
especialmente as rochas “carbonáticas”, dentre as quais se salientam as conhecidas genericamente 
como calcárias. A água é o elemento ativo ou gerador, e as rochas são o elemento passivo do 
processo de “dissolução” química, responsáveis pela formação de cavernas e diversos outros 
componentes superficiais ou subterrâneos de um tipo especial de relevo. 

 
                                Fig.11. Entrada da Gruta do Cipó. Foto: Dino 
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Cavernas são cavidades de formas calcárias ou em arenitos de cimento calcário. Estes 

buracos são realizados pela dissolução do carbonato de cálcio produzida pelo ácido carbônico, pela 
erosão mecânica e também pela pressão hidrostática (água). 

Nelas podem ser encontrados pequenos mamíferos como morcegos e lontras, além de 
répteis, anfíbios, peixes e invertebrados, como os opiliões. Seu interior é agradável com temperatura 
constante. Nas partes escuras, quanto mais se afasta das entradas, menor é a variedade de 
espécies. 

 

 
                                     Fig.12. Travertinos dentro da Caverna do Paiva. Foto: Dino 
 

 
                                      Fig.12. Estalactites dentro da Caverna do Paiva. Foto: Dino 

2.6 .O Turismo 
 

2.6.1 Normas gerais para visitação 

 Os passeios só podem ser feitos com acompanhamento dos monitores credenciados do 
Parque, com exceção da trilha auto-guiada; 

 Jogue o lixo em local apropriado, respeitando a relação dos materiais indicados nas lixeiras: 
reciclável, não reciclável e orgânico; 

 Do Parque tire apenas fotos. 
 Não colete nada: flores, frutos, folhas, sementes ou rochas; 
 É proibido consumir bebida alcoólica nas trilhas e passeios; 
 Tome cuidado especial com as formações nas cavernas; os espeleotemas levam muitos anos 

para serem formados; 
 Observe os animais a uma distância segura e respeite-os; 
 A velocidade máxima no interior do Parque é de 30Km/h 
 Aparelhos sonoros apenas em baixo volume para não interferir no sossego da área e no 

comportamento da fauna. 
 É proibido nadar e pescar nos lagos; 
 Não fume nas trilhas. 
 Evite buzinar; 
 Respeite o horários dos passeios. 
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2.6.2 Horários 

Horário de Acesso e de Recepção do Parque: para os visitantes que se utilizarão dos serviços de 
hospedagem: o horário de entrada das 8h00 até às 21h00; para os demais visitantes (que não se 
utilizarão dos serviços de hospedagem): a partir das 8h00 e saída no máximo até às 17h00; para 
Pesquisadores, que se utilizarão dos serviços de hospedagem nas unidades de pesquisas, das 8h00 
até às 21h00. Os horários de saída para os passeios com acompanhamento de guia são as 9h00 e 
às 14h00. 

2.6.3 Hospedagem e Alimentação 

           O parque oferece várias alternativas de hospedagem, a preço acessível, no entanto não é 
permitido acampar dentro do PEI. As pousadas podem ter capacidade para alojar cerca de um 
centena de pessoas em apartamentos de 3 a 6 leitos.O grupo ficou hospedado na Pousada 
Capivara, e pagamos diária de R$20,00 reais, o  lugar era muito bem arrumado, limpo, além de ter 
uma vista linda de frente para o Lago Antigo. 

Deve-se fazer reservas antecipadas, a diária inclui apenas o pernoite. As programações de 
passeios têm cobrança à parte e as 3 refeições – café da manhã, almoço e jantar, são pagas 
diretamente à Coopervales. Nas pousadas não há frigobar, telefone, televisão e arcondicionado. 

2.6.4 Infra-estrutura  

Centro de Vivência para realização de cursos, seminários, encontros. O Parque oferece cadeiras 
apropriadas, tela para projeção, retro-projetor, entre outros materiais. 
Área para visitantes regionais, com sanitários e quiosques, podendo atender até 40 visitantes por 
dia. 

 
                           Fig.15. Painel na sala dos monitores do Parque. Foto: Dino 

Não há oficina mecânica, nem postos de gasolina. Os mais próximos são na cidade de 
Guapiara a 25 Km da sede do Parque ou em Capão Bonito a 51 km. Há uma pequena loja, 
administrada pela Coopervales, que comercializa peças artesanais da região, camisetas, mochilas, 
bonés, além de produtos de primeira necessidade (escova e pasta de dente, papel higiênico, 
sabonete, etc). 

2.6.5. Atrativos Turísticos 

A maioria dos passeios dentro do PEI devem ser acompanhados por guias, sendo assim é 
importante conversar com eles antes, para obter informações da trilha que será realizada, e as 
cachoeiras e grutas que serão visitadas, para saber tempo aproximado, grau de dificuldade etc. A 
seguir apresentamos as principais cachoeiras, cavernas e trilhas da região. 

Cachoeiras 
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  Percurso Comentário 

Cachoeira 
das 
Pedrinhas 

17km 
em 5 
horas de 
carro e a 
pé. 

Uma cachoeira muito bonita. Os onze primeiros quilômetros desta trilha são 
feitos de carro, por uma estrada que dá acesso a uma Base de Vigilância 
do Parque, denominada São Pedro. O restante (seis quilômetros) da trilha 
se fazem a pé. Durante o percurso observam-se pegadas de animais e 
uma bela vegetação (mata primária). 

Cachoeira 
do 
Mirante 

6km em 
2 horas 
a pé. 

Nos seus 4km de percurso é comum a presença de samambaias, bromélias 
e samambaias-açu, que ladeiam o percurso que pode ser prolongado, 
acompanhando o curso do rio, bastante raso e pedregoso. 

Cachoeira 
da Água 
Comprida 

14km 
em 2 
horas de 
carro e 5 
horas a 
pé. 

Durante a caminhada podem-se observar palmitos e animais como o bugio 
e o macaco-prego, além de aves, bromélias e orquídeas. Parte do trajeto é 
percorrido num riacho de onde se observa a mata primária. 

 

 
                                                            Fig.16. Interior da Gruta Luminosa. Foto: Dino 

Cavernas 

  Percurso  Comentário 

Gruta da 
Mão 

12km em 2 
horas a pé. 

A caminhada por esta trilha leva a uma gruta de pequenas dimensões. 
Nas proximidades observa-se uma figueira de 20 metros de altura, 
cujas raízes lembram troncos de árvores. 

Gruta do Zé 
Maneco 

30km em 8 
horas a pé. 

Depois de uma longa caminhada, chega-se a uma gruta com 
formações calcárias características, além de salões. Há possibilidade 
de ver durante o percurso, animais como o bugio, macaco-prego, 
veado, anta e outros. 

Gruta Jane 
Mansfield 

10km em 3 
horas a pé. 

Esta gruta possui várias formações calcáreas. Para se ter acesso ao 
seu interior, é preciso passar por um riacho que corta a boca da gruta. 
Em seu interior encontra-se uma bica d'água e um grande salão. 

Gruta do 
Minotauro 

14km em 2 
horas de carro 
e 4 horas a pé. 

Leva a uma gruta com várias formações calcárias, labirintos e salões; 
um riacho que passa por dentro da gruta. Durante o percurso, pode-se 
observar a ocorrências de jacu-guaçus, pica-paus e serelepes, além 
de diversas espécies de plantas. 

Gruta 
Colorida 

5km em 2 horas 
a pé. 

Leva a uma gruta com várias formações calcárias. No interior da 
gruta, alguns trechos são percorridos dentro de um riacho. 

Gruta do 
Tatu 

2,5km em 1 
hora a pé. 

É uma gruta úmida, com pequenas dimensões e poucas formações. 

Gruta do 4km em 2 horas Durante o trajeto são comuns os afloramentos rochosos. Na entrada 
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Fogo a pé. da gruta, as rochas calcárias são revestidas em grande parte por 
líquens, avencas e begônias. No seu interior há várias formações 
como estalactites, estalagmites, couves-flores e chão de estrelas. 

 

 
                            Fig.17. Estalactites dentro da Gruta Colorida. Foto: Dino 

Trilhas 

  Percurso  Comentário 

Trilha da 
Espia 

3km, 1 hora 
a pé. 

Leva a uma torre de madeira com 10m de altura. Comporta 20 pessoas, 
oferecendo uma visão geral da vegetação ao redor e, eventualmente, 
observação de animais. Nessa trilha é comum a presença de bromélias e 
orquídeas, além de aves e vestígios de animais. 

Caminho do 
lagos 

2,5km em 
1,5 horas a 
pé. 

Durante o percurso, observa-se o Morro do Cruzeiro com seus bancos e 
altar, formando uma igreja a céu aberto. No ponto final de um dos lagos, 
caminha-se por uma pequena trilha que dá acesso a uma construção 
antiga, não terminada: o Castelo de Pedra. 

Trilha do 
Palmito 

3km em 3 
horas a pé. 

Durante o seu trajeto, pode-se observar um viveiro de palmitos, espécie 
em extinção. A trilha leva, ainda, a Casa do Artesão, onde era 
confeccionado o artesanato local, e a Capela de Santo Ignácio de Loyola, 
onde periodicamente são celebradas missas. 

Trilha da 
Caçadinha 

8km em 3 
horas a pé. 

Nessa trilha observa-se a diferença entre mata primária e secundária. No 
trecho do Rio Água Comprida, destacam-se samambaias-açu, pleitos, 
xaxins e árvores de grande porte. É possível encontrar animais ou 
vestígios de anta, veado, cachorro-do-mato e jaguatirica. Essa trilha é 
uma segunda opção de caminhada para a Cachoeira do Mirante. 

Trilha da 
Roda d'Água 

5km em 3 
horas a pé  

Um regato alimenta a roda d'água, que pode ser vista funcionando. 
Durante o trajeto, observa-se bromélias, samambaias, xaxins, pássaros e 
pegadas de animais. 

Trilha do 
Mirante da 
Anta 

6km em 3 
horas a pé 

Leva a um dos pontos mais altos da área da Sede do Parque. Durante o 
percurso, obsrvam-se árvores de grande porte, bromélias e orquídeas, 
além de aves como macucos, nambus, tucanos e outras. 
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3.  Metotologia 

3.1. Introdução 

Após pesquisa bibliográfica e visita técnica ao Parque Estadual Intervales, o grupo pode levantar 
dados a respeito de infra-estrutura e preservação, não existem muitos problemas no Parque, 
logicamente que melhorias sempre serão bem vindas, no entanto o PEI já apresenta uma boa 
estrutura para receber visitantes, sejam esses turistas ou mesmo pesquisadores. A Recepção 
oferece aos visitantes panfletos explicativos e orientações sobre o PEI, espeleologia, atividades de 
ecoturismo na região entre outros. 

O PEI oferece hospedagem em pousadas com acomodações simples, confortáveis e limpas, e a 
baixo custo, o que facilita muito aos visitantes, poderem ficar mais de um dia no parque, afinal são 
diversos atrativos a serem visitados. 

Ainda esse ano o Parque iniciará um projeto de Revitalização, que contempla as construções de 
novas instalações assim como reforma da infra-estrutura existente. Serão construídas duas novas 
pousadas, e a área de lazer será reformada, o que abrange quadra esportiva, campos de futebol, 
piscina de pedra e quiosques. A idéia é implantar um novo projeto paisagístico em todo Parque, com 
dinheiro recebido de um empréstimo do BID, o empréstimo de US$15 milhões será dividido para 
mais cinco parques integrados ao projeto. 

O grupo de estudo tem consciência de que sempre serão bem vindas melhorias ao Parque, no 
entanto, tememos que o aumento de leitos no Parque gere maior demanda, logo, uma grande 
quantidade de pessoas ou grupos pode acabar influenciando a paz no Parque, com mais barulho e 
intervenções. 

Após nossa visita, percebemos que atualmente o Parque tem capacidade para receber bem seus 
visitantes, toda parte de monitoria, serviços de alimentação e hospedagem são oferecidos pela 
Cooperativa de Funcionários, e esperamos que o aumento das instalações não seja prejudicial á 
uma a harmonia frágil dos relacionamentos entre esses cooperados e sua capacidade de 
gerenciamento desses serviços. 

Mesmo a monitoria do Parque, caso aumente a demanda, também deve ser reorganizada, pois o 
impacto (mesmo que mínimo) também irá aumentar, e acreditamos que a visitação as cavernas 
deverá ser muito mais controlada e cuidadosa, pois se trata de um ambiente sensível e com 
potencial de acidentes na condução de grupos.  

Sem dúvida a visita técnica ao Parque para o levantamento de dados foi de fundamental 
importância, para o grupo e para o desenvolvimento da pesquisa. O contato com os participantes da 
Cooperativa dos Funcionários e funcionários do Instituto Florestal através de entrevistas e avaliação 
das expectativas dos visitantes por questionário foram de vital importância para a fundamentação 
teórica desta pesquisa.  

3.2. Formulação das Hipóteses 

   A infra-estrutura do Parque Estadual de Intervales possibilita o desenvolvimento de um 
ecoturismo sustentável. 

 Existe demanda por visitação interessada em atividades de educação ou conscientização 
ambiental. 

 A capacitação das comunidades locais possibilita um atendimento profissional adequado. 

 Atividades de Turismo de aventura devem ser liberadas em uma Unidade de conservação. 
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3.3. Estratégias de Pesquisa 

Desenvolvida em nível exploratório, na nossa pesquisa foi privilegiada a abordagem 
qualitativa de pesquisa, que assume a forma de estudo de caso, metodologia que tem sido utilizada 
na área de ecoturismo por ser essa uma atividade ainda muito recente e com poucas informações 
estatísticas. 

Utilizamos em nosso trabalho uma metodologia basicamente qualitativa, procuramos ir ao 
encontro dessa preocupação em captar as perspectivas dos visitantes que foram questionados, 
como dos funcionários do PEI que nos cederam entrevistas. 

Através de uma observação criteriosa, procuramos estudar interpretações, julgamentos, 
expectativas e pontos de vista dos entrevistados, sempre atentos aos significados latentes tanto 
quanto aos comportamentos e situações das observações. 

Acreditamos que nossa pesquisa transpôs em expectativas uma avaliação de potencias e 
constatação de dados, fazendo uma análise qualitativa de dados estritamente interpretativos, pois a 
capacitação técnica das observações e a interpretação dos dados coletados na pesquisa somados 
com toda a fundamentação teórica desenvolvida são o grande diferencial para a formulação das 
hipóteses apresentadas. 

Desenvolvendo técnicas de análise quantitativas perfeitamente adequadas a uma coleta de 
dados qualitativa poderemos desenvolver uma melhor análise para a pesquisa proposta. Um outro 
fato que foi considerado na opção pelo estudo de caso é a sua flexibilidade quanto à aceitação de 
aspectos não previstos ou à modificação dos enfoques ou procedimentos no decorrer dos trabalhos, 
visto que o universo de realização da pesquisa é limitado por quantidade de pessoas a serem 
pesquisadas, simplicidade da população implicada na pesquisa, poucas estruturas de serviço a 
serrem avaliadas e falta de modelos comparativos de avaliação pela exclusividade do tipo de 
gerenciamento da Unidade de Conservação. 
  A opção por este procedimento justifica-se porque ele permite, ao pesquisador, descrever a 
realidade de forma contextualizada, propiciando-lhe uma visão mais globalizada do processo; 
analisar os dados da pesquisa numa situação natural e usar dos diferentes meios e fontes de 
informações, possibilitando explorar com mais intensidade as questões que o problema propõe para 
o estudo.  

Outra característica do estudo de caso é que ele é rico em depoimento, que foi 
fundamentalmente, focalizado no presente trabalho a partir das respostas às questões abertas 
propostas nos instrumentos de coleta de dados, e nas entrevistas realizadas, que foram utilizadas 
para ilustrar aspectos destacados na discussão, levando em conta o maior número de elementos da 
realidade observada. 

3.4. Técnicas de Levantamento de Dados 

A pesquisa foi desenvolvida no Parque Estadual de Intervales, sendo investigados visitantes 
que são alunos de formação de curso profissionalizante em Guia Ecológicos pela EMBRATUR em 
sua viagem de avaliação final por técnica de questionário em questões abertas para maior 
aproveitamento da capacidade analítica dos entrevistados. E também funcionários da Fundação 
Florestal como cooperados da comunidade local por entrevista oral, pela facilidade e simplicidade 
dos entrevistados. A escolha de tais métodos de observação foi intencional, na qual procurou-se 
optar por uma melhor qualidade nas informações obtidas.  

São investigados 27 alunos/visitantes utilizando-se questionários com questões abertas 
(Apêndice-A) e 07 funcionários e cooperados através de entrevista não estruturada (Apêndice-B), 
totalizando 34 entrevistados. A escolha desses instrumentos de coleta de dados foi feita pela 
qualidade que se espera da observação dos entrevistados (Apêndice-C). 

Descreveremos a seguir as principais técnicas de pesquisa utilizadas para o levantamento de 
dados em nosso trabalho sobre a utilização de Unidades de Conservação para o Ecoturismo e o 
Turismo de Aventura. 

Uma das mais usuais técnicas para obtenção de dados, o questionário é composto por um 
conjunto ordenado de perguntas, apresentadas e respondidas por escrito. Foi utilizado um 
questionário de perguntas abertas para um grupo especifico de uma visita ao Parque Estadual de 
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Intervales e obter informações sobre opiniões, sentimentos, interesses, expectativas, situações 
vivenciadas ou ainda para descrever as características e medir determinadas variáveis.  

Outra ferramenta utilizada foi a Entrevista, por sua flexibilidade e facilidade com o publico a 
ser pesquisado, pois se tratava em maior parte de pessoas que residem e trabalham na Cooperativa 
(gente simples e humilde). Na Entrevista a técnica de coleta de dados, as perguntas são formuladas 
e respondidas oralmente. Facilitando uma conversação metódica, que proporciona ao entrevistador 
as informações solicitadas. Utilizamos a gravação como técnica de registro das informações de uma 
entrevista não estruturada e não dirigida, caracterizando-se pela liberdade que o entrevistador teve 
para desenvolver cada situação em qualquer direção que considerasse adequada, e os 
entrevistados falaram livremente a respeito do tema, expressando suas opiniões e sentimentos.  

Por último utilizamos a Observação, que é elemento básico em qualquer processo de 
pesquisa científica. Com rigor e critério o observador deve apreender coisas e acontecimentos, 
comportamentos e atributos pessoais e inter-relações concretas. Deve seguir atentamente o 
fenômeno, selecionando sistemática e objetivamente o que o torna mais importante e significativo, a 
partir de intenções específicas.  

A partir destes métodos adotados, buscou-se uma pesquisa de estudo qualitativo, não 
levando em conta a quantidade de pessoas entrevistadas, mas sim a qualidade de respostas 
adquiridas para diagnóstico e elaboração de proposições. A essência de cada informação foi a base 
para enriquecimento da análise do presente trabalho. 
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4. Apresentação e Análise de dados 

Há poucos meses iniciamos uma investigação sobre a “situação atual e as perspectivas da 
educação ambiental no uso de Unidades de Conservação”. Na ocasião, ponderamos sobre a 
dificuldade desta tarefa, em função das dimensões, diversidades e da falta de tempo para 
desenvolver uma amostragem significativa. A dificuldade continuou a mesma, mas foi preciso 
focarmo-nos em uma única Unidade de Conservação e na busca da qualidade das informações para 
esta apresentação, sendo preciso que os educadores ambientais, ecoturistas e representantes das 
comunidades, falassem o que pensam a respeito do tema, como forma de colaborar nos futuros 
debates que influenciam políticas públicas que respondem às necessidades dos que trabalham, 
pensam e fazem educação ambiental.  

A nossa intenção, neste trabalho, é contribuir para esse diálogo. Fundamentado no Segundo 
Fórum de Educação Ambiental e no Fórum Brasileiro de Ong´s, do “Tratado de Educação Ambiental 
para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global”, podemos afirmar que havia uma 
diversidade de ações educacionais voltadas à questão ecológica/ambiental no Parque Estadual de 
Intervales. Ampliaram e diversificaram-se os proponentes de iniciativas na área. Vários órgãos 
públicos e Ong´s iniciaram seus programas de educação ambiental e/ou passaram a apoiar projetos 
educacionais voltados à temática, como também empresas e escolas relacionaram à educação 
ambiental a educação escolar. E, aparentemente, multiplicaram-se as iniciativas de indivíduos 
isolados, professores, profissionais de diversas áreas e cidadãos, sensibilizados pela questão 
ambiental. A partir dessas observações, procuramos interpretar os diversos fazeres educacionais 
voltados à questão ambiental dentro de uma unidade de conservação, classificando-os em quatro 
grandes correntes: “conservacionista”, “educação ao ar livre”, “gestão ambiental” e “economia 
ecológica”. 

A primeira ganha grande impulso com a divulgação dos impactos sobre a natureza, causados pelos 
atuais modelos de desenvolvimento. Serve como estímulo às reflexões de muitos ambientalistas 
sobre as causas e consequências da degradação ambiental e para o engajamento em movimentos 
de entidades conservacionistas. 

A segunda, ganhando uma dimensão de educação ambiental mais recentemente, se originada pelo 
prazer de conviver com a natureza e com alguns grupos de “caminhadas ecológicas”, “trilhas de 
interpretação da natureza”, “turismo ecológico” e outros nomes.  

A terceira, ganha especial impulso nos debates contra a poluição e todas as mazelas de um 
sistema predador do ambiente e do ser humano, bem como nos movimentos por liberdades 
democráticas que reivindicavam a participação da população na administração dos espaços públicos 
e nas definições do futuro que estávamos construindo. 

A quarta o “ecodesenvolvimento” , acreditamos estarem presentes duas vertentes que darão a 
tônica do movimento ambientalista e, consequentemente, das educações ambientais a ele 
associadas: “desenvolvimento sustentável” e “sociedades sustentáveis”. Que propõe a aglutinação 
dos interessados como empresários, poder público, comunidades locais, ong´s e ambientalistas com 
propósitos convergente de construírem uma sociedade mais justa, igualitária e ecologicamente 
equilibrada. 

Observamos com convicção que o respeito à natureza é inalcançável num quadro de 
desrespeito e aviltamento do ser humano que a integra, para se chegar a essa sociedade mais justa 
e ecológica é necessário mudar o sujeito do desenvolvimento brasileiro, colocando-se o povo como 
autor e gestor de seu próprio projeto de modernidade. E existem varias “dimensões” da questão 
ecológica, e a educação ambiental passa por algumas dela para que possa existir. São elas: 

 
-Biológicos: Proteger, conservar, e preservar espécies, ecossistemas e o planeta como um todo; 
conservar a biodiversidade e o clima; detectar as causas da degradação da natureza, incluindo a 
espécie humana como parte da natureza; estabelecer as bases corretas para a conservação e 
utilização dos recursos naturais; 
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-Espirituais/culturais: Promover o auto-conhecimento e o conhecimento do ambiente, através do 
resgate de valores, sentimentos e tradições e da reconstrução de referências espaciais e temporais 
que possibilitem uma nova ética fundamentada em valores como verdade, amor, paz, integridade, 
diversidade cultural, felicidade e sabedoria, visão global e holística; 
 
-Políticos: Desenvolver uma cultura de procedimentos democráticos; estimular a cidadania e a 
participação popular; estimular a formação e aprimoramento de organizações, o diálogo na 
diversidade e autogestão política; 
 
-Econômicos: Contribuir para a melhoria da qualidade de vida através da geração de empregos em 
atividades “ambientais”, não alienantes e não exploradoras do próximo. Caminhar em direção à 
autogestão do seu trabalho, dos seus recursos e dos seus conhecimentos, como indivíduos e como 
grupos/comunidades. 
 

Esses quatro conjuntos de temas/objetivos podem ser reduzidos num grande objetivo geral, 
que talvez expresse uma tendência de convergência entre os diversos fazeres educativos voltados à 
questão ambiental: “Contribuir para a conservação da biodiversidade, para a auto-realização 
individual e comunitária e para a autogestão política e econômica, através de processos 
educativos/participativos que promovam a melhoria do meio ambiente e da qualidade de vida”. Pode-
se dizer que a partir da avaliação do processo de amadurecimento de diversos projetos de educação 
ambiental, independentemente dos conteúdos que trabalham, eles tendem a: 

 
- instigar o indivíduo a analisar e participar na resolução dos problemas ambientais da coletividade; 
- estimular uma visão global (abrangente/holística) e crítica das questões ambientais; 
promover um enfoque interdisciplinar que resgate e construa saberes; 
- possibilitar um conhecimento interativo através do intercâmbio/debate de pontos de vista; 
- propiciar um auto-conhecimento que contribua para o desenvolvimento de valores (espirituais e 
materiais), atitudes, comportamentos e habilidades. 
 

Todos eles voltados à recuperação, conservação e melhoria do meio ambiente e da 
qualidade de vida da nossa e de todas as espécies, desta e das futuras gerações. No entanto, com a 
citação abaixo, queremos exemplificar nossa convicção: Paul Singer, diz: “Não é só o poder do 
Estado que tem de ser transformado, mas todo poder exercido autoritariamente: do patrão na 
empresa, do professor na escola, do oficial no exército, do padre na igreja, do dirigente no sindicato 
ou no partido e, por fim, mas não por último, do pai na família”. As lutas anti-autoritárias tem de ser 
suscitadas em todas as instituições no pressuposto, confirmado pela nossa experiência, pois o 
gerenciamento mais direto com o envolvimento das comunidades, efeito causado pela administração 
da Unidade de Conservação por uma Fundação possibilitou em tempo recorde para padrões 
brasileiros um modelo de desenvolvimento sustentável e a satisfação dos envolvidos. A transferência 
de gerenciamento do poder público para o terceiro setor é uma ação digna de aproximação de todos 
os atores da sociedade brasileira, promovendo um controle e utilização adequada do espaço 
conservado para desenvolvimento desde atividade de cunho educacional até atividades ecoturísticas 
e de aventura, enfatizando sempre a sustentabilidade e a importância de cuidar do ambiente em que 
vivemos. 
  Finalizando, gostaríamos de apontar como perspectiva para a educação ambiental, uma 
antiga e reformulada frase dos ecologistas: “Agindo localmente, pensando globalmente (e vice-versa) 
e trabalhando-se interiormente”. O “trabalhar-se interiormente” aponta duas demandas que parecem 
ser grandes desafios para os educadores ambientais. Por um lado, resgatar e desenvolver valores e 
comportamentos, tais como “confiança”, “respeito mútuo”, “responsabilidade”, “compromisso”, 
“solidariedade sincrônica e diacrônica” e “iniciativa”, e, por outro lado, propiciar o desenvolvimento de 
habilidades individuais capazes de conquistar espaços para a geração de renda e empregos que 
fomentem e sejam fomentados por uma economia voltada à construção de sociedades econômica, 
ecológica cultural, espacial e socialmente sustentáveis.  
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Apêndice 

Apêndice – A 
 
Questionário aplicado... 
 
Fora a identificação do pesquisado as principais perguntas foram: 
01)  Qual a sua opinião sobre a estrutura do Parque Estadual de Intervales quanto a: 

a) - Recepção e informações 
b) - Hospedagem e limpeza 
c) - Restaurante e alimentação 
d) - Serviço e capacitação dos Monitores Ambientais 
e) - Conservação das trilhas e cavernas 
f) – Segurança aos turistas    

02 - Você gostaria de voltar a visitar o Parque? Por que? 
03 - O que mais marcou em você essa visita? 
04 - Quais dificuldades você teve na visita? 
05 - Você faria alguma sugestão para a melhoria em uma próxima visita? 
 
Apêndice – B  
 
Entrevista realizada com os... 
 
Como tópicos abordamos: 
 a) - Sua história pessoal antes do Parque 

b) - Mudanças pessoais e profissionais com a formação do Parque 
c) - Visão de problemas e soluções pra esses problemas 
d) - Expectativas para o futuro 

 
Apêndice – C  
 
Protocolo da observação...  
 
Por último utilizamos a Observação, que é elemento básico em qualquer processo de 
pesquisa científica. Com rigor e critério o observador deve apreender coisas e 
acontecimentos, comportamentos e atributos pessoais e inter-relações concretas. Deve 
seguir atentamente o fenômeno, selecionando sistemática e objetivamente o que o torna 
mais importante e significativo, a partir de intenções específicas. 
Nossa Observação ocasional, conforme meios de utilização foi estruturada, e não 
participante conforme o envolvimento do único observador (conhecedor do problema 
proposto).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


