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O Parque Estadual Cantareira (PEC) é uma Unidade de Conservação de Proteção
Integral gerenciada pela Fundação Florestal, órgão ligado a Secretaria de Meio
Ambiente do Estado de São Paulo. Possui área de 7.916,52 ha, localizado entre os
municípios de São Paulo, Mairiporã, Caieiras e Guarulhos. Compreende uma das
maiores florestas urbanas do mundo, tendo toda sua área inserida na Região
Metropolitana de São Paulo. Este trabalho tem como objetivo dar subsídios para um
plano de ação que resulte na capacitação da equipe de educação ambiental e uso
público no atendimento a crescente demanda de observadores de aves que procuram
destinos nos biomas brasileiros. Indica um método de sistematizar dados através de
questionários e entrevistas com os atores da cadeia turística que opera o segmento e
com visitantes do PEC, a fim de identificar o perfil do público que deseja a atividade.
Os resultados compõem dados para o planejamento de ações que contribuam para a
inserção da atividade de observação de aves no Programa de Uso Público da
unidade. Os dados levantados para a revisão do Plano de Manejo em 2009
registraram 233 espécies de aves, sendo destas, 73 (31%) espécies endêmicas da
Mata Atlântica, o que coloca o PEC globalmente como uma área importante para a
conservação de aves. Atualmente a unidade recebe aproximadamente 10 a 15
grupos de observadores de aves por ano, e tal número mostra aumento significativo
com eventos de observação de aves realizados no Brasil, com o projeto Ecoturismo
na Mata Atlântica, e com a importância que o governo do Estado vem dando ao tema,
principalmente com o lançamento do Guia de Aves da Mata Atlântica Paulista. Com a
publicação do Guia o número de visitantes que procuram informações sobre a
atividade cresceu 40% em relação ao mesmo período de 2010, o que indica a grande
aceitação que o tema tem no perfil do público que visita o PEC. Roteiros de
observação de aves pelo Brasil, atualmente realizados por poucas operadoras e
agências de turismo, tendem a contemplar a Cantareira como um dos seus destinos,
principalmente pela sua riqueza em espécies, mas também pela facilidade de acesso
aos serviços da metrópole, como por exemplo, a proximidade com o Aeroporto
Internacional de Guarulhos.
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