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Breve Histórico

 1901, Alberto Löfgren, inspirado na experiência do Parque Palermo, Buenos 
Aires, iniciou campanha de sensibilização para problemas florestais, junto ao 
público infantil e adolescente. Originou o Dia da Árvore.

 Grupos de trabalho nomeados para organizar os eventos do Dia da árvore.

 1931- inauguração do Museu Florestal.

 1978- inicio das atividades na Estação Experimental de Assis (atual Floresta 
Estadual).

 Programas de Uso Público em outras unidades, de proteção integral e de 
desenvolvimento sustentável.

 1983 – criação do primeiro Grupo de Trabalho de Educação Ambiental do IF.

 O Programa Uso Público faz parte das Linhas de Pesquisa Institucionais do 
Instituto Florestal, conforme Portaria IF – s/n˚, de 25-4-2005, D.O.E., 
Seção I (112), de 08 de junho de 2005.

 2008- Instituído o Grupo de Pesquisa do CNPq: Uso Público em Áreas 
Protegidas do Estado de São Paulo.

 O GT de Uso Público do IF congrega 20 profissionais  (DFEE, DRPE e SCTC).



Objetivo:

GT - Impulsionar e ordenar o Programa de Uso Público das 
Áreas Protegidas sob Administração do Instituto Florestal, 
ampliar a integração entre esse programa e as demais 
atividades desenvolvidas pelo Instituto Florestal e fomentar 
a pesquisa cientifica nessas áreas. A partir da data da 
publicação.

Grupo de Pesquisa do CNPq -USO PÚBLICO EM ÁREAS 
PROTEGIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO



Programa De Uso Público
organizar e viabilizar o uso da área protegida 

atendendo às diferentes expectativas dos visitantes, 
sem perder de vista os objetivos de conservação.

 INTERPRETAÇÃO DA NATUREZA

 RELAÇÕES PÚBLICAS

 FORMAÇÃO DE PESSOAL/ CAPACITAÇÃO

 EDUCAÇÃO AMBIENTAL

 RECREAÇÃO E TURÍSMO 



Unidades de conservação são fundamentais na 
manutenção dos bens e serviços ambientais.

 Relação dicotômica entre visitantes e/ou moradores 
do entorno e as áreas protegidas - as populações 
humanas  buscam usufruir dos bens e serviços dos 
ecossistemas contidos nessas áreas, continuam a 
desenvolver, em seu entorno, atividades que as impactam 
negativamente e comportamentos que comprometem sua 
conservação quando estão no papel de visitantes.

 O trato com visitantes, moradores das comunidades 
vizinhas, comunidades residentes na própria unidade e 
turistas, demandam uma grande parcela das ações de 
manejo o que torna o programa de uso público 
fundamental para o sucesso dos objetivos 
conservacionistas e para o cumprimento do papel 
social dessas áreas – Ponte entre a 
administração/manejo e a comunidade.



Linhas de Trabalho

 Estudo do perfil dos visitantes.

 Estudo de percepções e visões das comunidades sobre as unidades de 
conservação. 

 Caracterização Socio-ambiental.

 Estudo das demandas locais.

 Estudo dos impactos da visitação e do pisoteio sobre o meio biofísico das 
unidades de conservação, visando estabelecer a capacidade de suporte 
dos ecossistemas em relação ao uso público.

 Capacitação de professores e outros agentes multiplicadores da ea.

 Planejamento participativo - participação comunitária como 
poderosa estratégia do subprograma de educação ambiental e 

ecoturismo. 



Demandas atuais;

 Proximidade cada vez maior das zonas urbanas;

 Novas demandas de atividades – esportes 
radicais/recreação. 

 Necessidade de monitores e/ou guardas-parque;

 Dificuldade obter recursos financeiros .

 Algumas unidades como Tupi , Avaré e Casa 
Branca tem como principal potencial o uso público. 






