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RESUMO 
O projeto analisou os aspectos motivadores para frequentar o Parque da Cidade e justifica-se 
por proporcionar meios para uma futura inserção de uma proposta de educação ambiental que 
atenda ao público do Parque para estudo ou lazer, possibilitando as articulações entre a 
comunidade e os princípios da educação ambiental crítica e sua responsabilidade com a 
sustentabilidade da APA Morro do Urubu. Para tanto, optou-se por uma abordagem 
qualitativa. Após análise dos dados obtidos foi possível concluir que o Parque da Cidade 
possui potencial ecoturístico, com diversos atrativos que podem servir como aspectos 
motivadores. Além de ter sido possível traçar um perfil dos frequentadores e desta forma 
utilizar-se de tais dados para proporcionar meios para uma futura inserção de uma proposta de 
educação ambiental. 
 
Palavras-chave: Educação Ambiental Crítica, Frequentadores, Aspectos Motivadores. 
 
 
ABSTRACT 
The project examined the motivations for attending the City Park and is justified by providing 
means for a future inclusion of a proposed environmental education that meets the public park 
for study or leisure, allowing the joints between the community and the principles of critical 
environmental education and responsibility to sustainability APA Buzzard Hill. To this end, 
we opted for a qualitative approach. After analyzing the data obtained it was concluded that 
Park City has ecotourism potential, with several attractions that can serve as motivations. 
Besides being able to trace a profile of visitors and thereby be used such data to provide 
means for future inclusion of a proposed environmental education. 
 
Keywords: Environmental Education Review, frequent, Motivational Aspects. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Modelo de Desenvolvimento baseado na acumulação de bens e riquezas que permeia 

o mundo somado ao impacto socioambiental provocado pelas devastações das duas guerras 

mundiais ocorridas no século XX foi responsável pela degradação acelerada dos recursos 

naturais e da biodiversidade do nosso planeta. Em paralelo com este cenário, o processo de 

industrialização e o modelo de desenvolvimento urbano capitalista incipiente alicerçado nas 

práticas de especulação imobiliária são responsáveis pela alteração do micro clima nessas 

regiões, principalmente nas médias e grandes cidades e consequentemente influencia na 

qualidade de vida dessas populações. 

Não obstante a esse processo de urbanização, o município de Aracaju, capital do Estado 

de Sergipe, assim como as demais cidades brasileiras de médio e grande porte enfrentam 

grandes conflitos ambientais decorrentes deste processo de urbanização, que segundo 

Maricato (2001) configura-se como “desvio” do modelo de urbanização e tais problemas 

deveriam ser resolvidos por meio de um planejamento urbano adequado e da intervenção no 

uso e na produção do espaço. Os conflitos ambientais decorrentes desses “desvios” no modelo 

de urbanização são verificados principalmente no que se refere à formação de 

“Assentamentos Subnormais”. 

Alguns autores como Porto (1945), Loureiro (1983) e França (1999) corroboram com a 

opinião que apesar do município de Aracaju ser considerada a segunda capital brasileira 

planejada, sua concepção de ocupação espacial não respeitou a variável ambiental, pois seu 

crescimento deu-se por meio de cortes e aterros generalizados dos manguezais, 

desconsiderando o valor ambiental e a fragilidade desses ecossistemas. 

Por localizar-se em uma área de expansão de núcleos urbanos, a APA Morro do Urubu 

tem sofrido diversos impactos sócio-ambientais que são sentidos pela população. Dentre eles 

pode-se citar: 

- Favelização e aumento da criminalidade; 

- Assentamentos ilegais, sem qualquer infra-estrutura; 

- Poluição atmosférica provocada por fontes móveis; 
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- Degradação do lençol freático provocada pelo lançamento indiscriminado de esgotos 

no ambiente; 

- Criação de lixões, que servem de fonte de renda para muitas famílias, mas que 

oferecem condições insalubres de vida e trabalho; 

- Poluição visual. 

Neste sentido, a Educação Ambiental tem como tarefa tornar os cidadãos cientes dos 

problemas ambientais, geralmente gerados pela forma de relação que o ser humano tem com o 

meio, estimulando-os a buscar soluções. Com base nisso, a presente pesquisa teve como 

finalidade analisar os aspectos motivadores para frequentar o Parque da Cidade, sendo de 

suma importância para a inserção de uma EA que atenda a necessidade da população que 

frequenta o Parque. Para tanto, identificou o perfil dos frequentadores do Parque, as razões 

que os motivam a frequentar o Parque e as formas de envolvimento e participação das 

comunidades locais e visitantes com a ideia de conservação do Parque. 

Área de Proteção Ambiental 

De acordo com a legislação ambiental brasileira, Área de Proteção Ambiental é aquela 

destinada à preservação dos recursos ambientais (fauna, flora, solo e recursos hídricos). Seu 

acesso, ocupação e exploração devem ser controlados para não prejudicar o ecossistema da 

área. Uma APA pode ter posse e domínios público ou privado. Porém, cabe aos órgãos 

governamentais a fiscalização da ocupação e exploração destas áreas, de acordo com o site 

TODABIOLOGIA com acesso em 2009. 

Os aspectos naturais de uma unidade de conservação, por si só, caracterizam-se por 

atrativos potenciais para o desenvolvimento do ecoturismo nestas áreas. A implantação desta 

atividade, sobretudo nas unidades de conservação, deve se basear no bem estar da população 

local, na conservação dos ambientes visitados e no desenvolvimento econômico das 

comunidades locais (ANDRADE, 2009). 

Atualmente todas as Unidades de Conservação Estaduais estão passando por processo 

de estudos para a criação de seus conselhos consultivos e para elaboração de seus Planos de 

Manejo. Vale ressaltar que atualmente nenhuma destas UCs possui tal documento que é de 

suma importância para a gestão das Unidades de Conservação. 
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Da mesma forma nenhuma das APAs Estaduais possui plano de manejo o que 

dificulta sua gestão. Vale lembrar que existe apenas um Plano de Gestão para a APA Morro 

do Urubu elaborado em 2005. Entretanto o Plano de Gestão propõe apenas algumas medidas 

para a restauração, institucionalização e fortalecimento do sistema de gestão da APA, tratam 

apenas dos aspectos políticos e institucionais, diferentemente do Plano de Manejo que é um 

documento que prevê atividades e ações no campo técnico e científico voltados para a forma 

mais apropriada de agir e de fazer corretamente com base no conhecimento e na pesquisa. 

Ecoturismo 

O termo ecoturismo surgiu de ecological tourism a partir do princípio mais 

característico e destacado do novo segmento turístico, o qual era minimizar impactos 

ambientais. Em meados de 80, vários países identificaram-no como forma de possibilitar e 

desenvolver um incentivo à preservação (MOURÃO, 2004). 

Em 1994, criou-se o Programa Nacional de Ecoturismo, onde se definiu as diretrizes 

políticas. A partir de 1999, esta definição deixou de ser voltada ao mercado, com o 

fortalecimento político das comunidades, minimalização dos impactos ambientais, respeito 

pelos respeitos humanos, desenvolvimento econômico e educação do viajante (ALMEIDA, 

2006). 

Como características do ecoturismo temos que: é uma atividade socioeconômica 

associada ao futuro; é uma gestão responsável pela busca de sustentabilidade ambiental, 

social, econômica e cultural; utiliza educação ambiental como ferramenta; e, estimula a 

participação e inclusão das comunidades no planejamento e benefícios da atividade turística. 

Seus princípios dão ênfase à natureza e aos valores culturais autênticos; propõem-se a 

minimizar os impactos ambientais, e geram benefícios para a comunidade local. Deste modo, 

o ecoturismo tem sido comumente realizado em áreas de preservação ambiental (APA), isto 

porque é uma atividade capaz de conciliar o desenvolvimento local com a conservação do 

meio ambiente (ANDRADE, 2009). 

Temos o ecoturismo surgindo como uma proposta alternativa ao turismo tradicional 

danoso, sendo um dos seus princípios ser desenvolvido através da educação ambiental (EA). 
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Educação Ambiental Crítica 

A Educação Ambiental deve buscar valores que conduzam a uma convivência 

harmoniosa com o ambiente. É preciso considerar que a natureza não é fonte inesgotável de 

recursos, e suas reservas devem ser utilizadas de maneira racional. A manutenção da 

biodiversidade é fundamental para a nossa sobrevivência, e é necessário planejar o uso e 

ocupação do solo nas áreas urbanas e rurais. 

Portanto, seu objetivo é assegurar a maneira de viver mais coerente com os ideais de 

uma sociedade sustentável e democrática. Conduz a repensar velhas fórmulas e a propor ações 

concretas para transformar a casa, a rua, o bairro, as comunidades. Parte de um princípio de 

respeito à diversidade natural e cultural, que inclui a especificidade de classe, de etnia e de 

gênero. A educação deve ser o portal para o desenvolvimento sustentável e essa 

sustentabilidade é o novo paradigma do desenvolvimento econômico e social (CAMARGO, 

2002). 

Para a vertente crítica, a educação ambiental precisa construir um instrumental que 

promova uma atitude crítica, uma compreensão complexa e a politização da problemática 

ambiental, a participação dos sujeitos, o que explicita uma ênfase em práticas sociais menos 

rígidas, centradas na cooperação entre os atores. Esta abordagem busca superar o 

reducionismo e estimula um pensar e fazer sobre o meio ambiente diretamente vinculado ao 

diálogo entre saberes, à participação, aos valores éticos como valores fundamentais para 

fortalecer a complexa interação entre sociedade e natureza. (JACOBI, 2005). 

A Educação Ambiental deve ser entendida como Educação Política, no sentido de que 

ela reivindica e prepara os cidadãos para exigir justiça social e autogestão, ou ao menos 

gestão (realmente) participativa. A Educação Ambiental deve orientar-se para a comunidade. 

Deve proporcionar grande incentivo para que os indivíduos participem ativamente da 

resolução de problemas no seu contexto de realidade específica. (SANTOS, 2009). 

De acordo com Lima (2002), a tendência transformadora, emancipatória se estabelece 

no compromisso de transformar a ordem social e de renovar a sociedade e sua relação com o 

meio ambiente. Para os inseridos numa perspectiva emancipatória a Educação Ambiental é 

meio para a problematização da realidade e transformação integral de sujeitos e sociedade 

(LOUREIRO, 2004). 
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METODOLOGIA 

A metodologia utilizada possui abordagem qualitativa. Segundo Neves (1996): 

“Enquanto estudos quantitativos geralmente procuram seguir com rigor um 
plano previamente estabelecido (baseado em hipóteses claramente indicadas 
e variáveis que são objeto de definição operacional), a pesquisa qualitativa 
costuma ser direcionada, ao longo de seu desenvolvimento; além disso, não 
busca enumerar ou medir eventos e, geralmente, não emprega instrumental 
estatístico para análise dos dados.” 

A comunidade pesquisada foi composta pelos frequentadores da APA Morro do Urubu 

e possuiu as seguintes etapas: levantamento bibliográfico, para fundamentação teórica de toda 

a pesquisa; estudo exploratório; e elaboração de um questionário, com perguntas referentes à 

percepção que eles possuem do Parque e como se relacionam com o meio. A coleta de dados 

será realizada mediante a aplicação dos questionários e entrevistas semi-estruturadas tendo 

como finalidade investigar quais os aspectos motivadores para frequentar o Parque da Cidade. 

Caracterização da área de estudo 

De acordo com o decreto de criação, a APA do Morro do Urubu é uma Unidade de 

Conservação Estadual, que está localizada na zona Norte da cidade no município de Aracaju, 

e possui uma área de 213, 8724 ha com um perímetro de 8.135,28m. Localizada na área 

urbana de Aracaju, limita-se ao Norte com o rio do Sal, ao Leste com o rio Sergipe, e ao Sul e 

Oeste com as áreas urbanas da zona Norte do município. Trata-se de região onde 

originalmente predominava a Mata Atlântica e seus ecossistemas associados, além de 

enclaves de Cerrado. Criada e regulamentada pelos Decretos 13.713, de 14.07.93, e 15.505, 

de 13.07.95, a área vem sofrendo pressão urbana e se descaracterizando cada vez mais. 

A Área de Proteção Ambiental Morro do Urubu é de responsabilidade administrativa da 

Administração Estadual do Meio Ambiente - ADEMA. No entanto, os 93 ha que pertencem 

ao Parque da Cidade são de competência do Departamento de Desenvolvimento Agropecuário 

de Sergipe. A área de influência direta da APA compreende a própria área do morro e os 

bairros Porto Dantas, Industrial e Coqueiral, na cidade de Aracaju (ANDRADE, 2009). 

A Área de Preservação Ambiental (APA) Morro do Urubu, localizada na zona Norte de 

Aracaju, de aproximadamente 214 hectares, um dos últimos remanescentes de Mata Atlântica 

da capital, foi transformada em APA em 1993. Além da conservação in situ da 

biodiversidade, ou seja, de ambientes naturais em seu próprio local de origem, a APA também 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 
7 

apresenta a conservação ex situ, na qual exemplares da fauna são mantidos fora de seu habitat 

natural, no zoológico de Aracaju. 

O complexo de vegetação encontra-se hoje bastante comprometido, sobretudo pela 

invasão, construção e 54 urbanização das favelas na área. Possui o único Posto Avançado do 

Estado – O Parque José Rollemberg Leite, aprovado pela Reserva da Biosfera da Mata 

Atlântica em outubro de 2000. Com 68 ha de Mata Atlântica, ainda não dispõe de Plano de 

Manejo. O Parque inserido nessa APA também se encontra em péssimo estado de 

conservação, com áreas degradadas e sofrendo pressão antrópica constante, aumentando cada 

vez mais os prejuízos ao meio ambiente. Embora seja um atrativo potencial, não está inserido 

no roteiro turístico local. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Infra-estrutura do Morro do Urubu 

Ao ter sido realizado o levantamento da estrutura do Parque Estadual José Rollemberg 

Leite, através da literatura existente e de observação in loco, foi possível perceber que o 

Parque da Cidade possui potencial ecoturístico, embora não esteja no roteiro turístico local. 

Quanto aos equipamentos, infra-estrutura e serviços turísticos em funcionamento no 

parque foram identificados o teleférico, o mirante, o zoológico e o Centro de Equoterapia de 

Sergipe. O teleférico possui 70 cadeiras, distribuídas em 35 pares e conta com um percurso de 

600 metros realizado em 25 minutos. Desse modo, o teleférico constitui uma opção de lazer 

para os visitantes, pois proporciona uma visão das instalações do zoológico de cima, além de 

partes da cidade de Aracaju e do rio Sergipe. O mirante localiza-se próximo ao centro hípico e 

proporciona a visão de boa parte da cidade de Aracaju, além do município de Barra dos 

Coqueiros, podendo vislumbrar o rio Sergipe e o oceano mais adiante. 

O zoológico está aberto para visitação pública de quarta a domingo das 10 às 17 horas, 

nele é possível conhecer espécies nativas e exóticas, como onça pintada, onça suçuarana, urso 

pardo, leão, cobras, jacarés, macaco-prego, entre outros. Existem também as visitas de escolas 

orientadas pelos técnicos do local. A associação nacional de equoterapia define a atividade 

como um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem 

interdisciplinar, nas áreas de saúde, educação e equitação, buscando o desenvolvimento 
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biopsicossocial de pessoas com deficiência e/ou com necessidades especiais. No parque da 

Cidade também está localizado um centro de equoterapia destinado ao público alvo citado e 

também se caracteriza como um atrativo da localidade, podendo ser adaptado para uso 

turístico (ANDRADE, 2009). 

A última reforma proporcionou a construção de um prédio, onde se situa a 

administração do parque que conta com uma biblioteca, uma loja e uma sala de vídeo, 

importantes para a implementação de ações de educação ambiental. Todavia, as mesmas ainda 

não estão sendo utilizadas para os devidos fins. Além deste prédio, foram construídos também 

um restaurante e uma área que conta com sanitários e um amplo espaço, onde poderia estar 

sendo desenvolvida como estrutura de apoio como lanchonete, barraca de artesanato, dentre 

outros (ANDRADE, 2009). 

Quanto às áreas naturais, é o único remanescente de mata atlântica da capital 

sergipana, onde também é possível distinguir os ecossistemas manguezal e cerrado. Segundo 

Andrade (2009), é uma área muito agradável para realização de piqueniques e caminhadas. 

Segundo Barreto (2009), o parque apresenta potencial para o desenvolvimento de 

algumas atividades compatíveis com o meio natural que são: cicloturismo, estudo do meio, 

Hikking (caminhada de curta duração), observação da fauna e flora e safári fotográfico. A 

partir dos resultados obtidos foi possível considerar o ecoturismo viável para o parque sob o 

aspecto da sustentabilidade em âmbito econômico, ecológico e ambiental. 

Graças a seu valor ecológico, as áreas de proteção ambiental, especialmente aquelas 

situadas nas regiões tropicais e em países em desenvolvimento, guardam muitos atrativos do 

ecoturismo mundial. Esses atrativos podem se constituir de apenas uma, ou de uma 

combinação de espécies raras da flora ou da fauna, de uma vida silvestre abundante, de altos 

índices de diversidade de espécies, de formações geomorfológicas incomuns, ou de 

manifestações culturais históricas ou atuais singulares e vistas em seu contexto natural 

(ROCHA, 2007). 

Perfil dos frequentadores 

No total, foram respondidos 34 questionários, onde 12 foram por pessoas do sexo 

masculino (35,30%) e 22 por pessoas do sexo feminino (64,70%). 
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Quanto à idade, os resultados foram distribuídos em faixas etárias para facilitar a 

análise de dados devido número de questionários aplicados. Foram escolhidos quatro grupos, 

sendo eles: até 15 anos (5,9%), de 15 a 25 anos (44,11%), de 25 a 35 anos (26,47%) e acima 

de 35 anos de idade (23,52%). 

Os dados mostram que a frequência maior em relação à faixa etária é de jovens. De 

acordo com Fonseca (1997), os jovens procuram os jardins sobretudo como local de convívios 

com outros jovens, namoro, prática de atividades desportivas ou qualquer outra atração 

específica, como sejam os animais no zoológico.   

Com relação ao grau de escolaridade, encontramos que 5,9% possuem Ensino 

Fundamental Incompleto; 8,82% possuem Ensino Médio Incompleto; 23,52% possuem 

Ensino Médio Completo; 35,29% possuem Ensino Superior Incompleto e 26,47% possuem 

Ensino Superior Completo. Não foi encontrado nenhum com Ensino Fundamental Completo.  

Esse dado vem corroborar com o dado anterior, quando fazemos a relação entre idade 

e grau de escolaridade em sua projeção natural. Podemos verificar que os frequentadores têm 

sua escolaridade em tempo normal. 

De acordo com a renda, foi possível perceber que os frequentadores do Parque da 

Cidade, localizado dentro da APA Morro do Urubu, em sua maioria possuem renda de até um 

salário mínimo, o que pode ser explicado pelo alto número de jovens discutido anteriormente. 

Dentre os entrevistados, 5,9% informaram sua renda familiar. 

Sobre a procedência dos frequentadores, de acordo com a amostra foi possível 

constatar a presença de alguns turistas baianos (11,76%) e o restante de moradores de Aracaju 

de diferentes bairros. Devido ao grande número de bairros existentes em Aracaju, dividimos 

por zonas, sendo elas: sul, norte, oeste, centro e grande Aracaju (que compreende os 

municípios de São Cristovão, Laranjeiras, Barra dos Coqueiros e Nossa Senhora do Socorro). 

Apesar da APA do Morro do Urubu estar localizada na zona norte de Aracaju, o maior 

número de frequentadores vem da zona sul, no que se pode inferir que o parque da cidade é 

um local procurado para lazer. 
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Aspectos motivadores 

Para identificar as razões que motivam a frequentar o Parque e identificar as formas de 

envolvimento e participação das comunidades locais e visitantes com a ideia de conservação 

do Parque da Cidade foram feitas um total de seis perguntas. 

Quando perguntado qual sobre a importância do parque, 14 (41,17%) responderam o 

lazer, sendo que 1 abordou a questão do turismo e 2, a questão do adquirir conhecimento 

sobre espécies e a natureza de modo geral, como é possível perceber na resposta  

saber diferenciar os tipos de espécies animais e ter contato com a natureza”.  

Dos entrevistados 10 (29,41%) abordou a questão da preservação, sendo 1 com 

enfoque ao lazer, 2 tratando do turismo e 3 discutindo a interação do homem com o meio 

natural podendo ser notado na seguinte resposta:  

preservação  da natureza e distração. É forma das crianças conhecerem a 

natureza. 

Trataram somente da importância do turismo no parque 5,9%; da educação, 5,88% e 

17,64% abordaram a questão da interação do homem com o meio possível de ser notado a 

partir da seguinte afirmação retirada de um dos questionários,  

é um local onde o ser humano pode ter um convívio com os animais, sem falar 

que é uma forma de incentivo para a preservação do meio. 

Segundo Ashton (2008), as pessoas deslocam-se para o Turismo e lazer em busca de 

coisas para ver e fazer, diferentes daquelas encontradas no seu dia-a-dia, ou seja, demandam 

uma oferta que considere alternativas de lazer, como oferta cultural, comercial, gastronômica, 

área natural para passeios e prática de esportes, patrimônio arquitetônico, urbanístico, entre 

outras. 

Quando foi perguntado sobre a importância de um parque para a população, e as 

respostas foram praticamente as mesmas que na primeira questão, o que era esperado devido a 

proximidade das interpretações de ambas as perguntas. Foi abordado o lazer, a interação do 

homem com a natureza, a educação, a preservação e conservação do espaço natural, a 

interação social e a utilização do parque como um refúgio da vida urbana. 14,7% não 

informaram.   
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A quarta questão era a pergunta chave para a identificação dos aspectos motivadores 

para frequentar o Parque, porém, não foi possível comprovar que os equipamentos, infra-

estrutura e serviços turísticos em funcionamento no parque, como o teleférico e o centro de 

equoterapia são aspectos motivadores para os frequentadores.  

Os parques urbanos são espaços destinados a um grande público em busca de 

recreação e lazer, podem atrair visitantes de municípios vizinhos e de lugares distantes, 

dependendo do planejamento, da organização, da oferta e da divulgação (ASHTON, 2008). 

As respostas encontradas foram referentes ao lazer, embora não se especificasse o que 

é feito no parque (23,52%), e a utilização do parque como um refúgio da vida urbana 

(38,23%). Dos equipamentos e infra-estrutura somente o zoológico foi especificado (5,9%), 

como podemos observar nas seguintes respostas:  

afinidade com os animais” e “quero mostrar a natureza, além dos bichos. 

Dos entrevistados 8,82% vão para realizar pesquisa e 2,94% querem conhecer a 

biodiversidade brasileira. Este último obteve a mesma porcentagem dos que não informaram. 

14,7% relataram que frequentam o parque por gostar do ambiente. 

Podemos perceber que a maioria não sabe o que é uma Área de Proteção Ambiental 

(APA), associando em sua grande maioria simplesmente a preservação e conservação de 

espécies da fauna e flora (58,82%) como foi relatado na resposta de um entrevistado:  

área em que deve ter cuidados especiais por ter a fauna e a flora em extinção. 

 Outros 23,52% responderam erroneamente, sem qualquer ideia do que seja uma APA; 

5,9% admitem não saber e 8,82% não informaram, o que pode significar que também não 

saibam a resposta e optaram por deixar a questão em branco. Somente 2,94% responderam 

corretamente, e de modo bem básico, não reconhecendo os limites legais de uma APA, como 

podemos perceber na seguinte resposta:  

é uma área protegida por leis, e que se desobedecidas, estará cometendo crime. 

De acordo com Garcia (2008), Área de Proteção Ambiental é uma área extensa, com 

certo grau de ocupação humana, dotada de tributos naturais importantes, que deve ser 

protegida, disciplinando-se a ocupação e o uso sustentável. Pode ser constituída por terra 

particular. Ainda para esse mesmo autor, uma APA é um tipo de Unidade de Conservação de 
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Uso Sustentável, que são espaços que buscam a preservação da natureza, sendo admitido o 

uso direto da coisa, mas com restrições que assegurem a sustentabilidade do uso dos recursos 

naturais.   

Quando perguntado sobre a importância de um parque em uma área de proteção 

ambiental. 11,76% não informaram e 14,72% informaram que não sabem. Isso deve está 

relacionado ao fato de não saberem o que é uma APA, como foi corroborado na questão 

anterior. Alguns, ainda, informaram que é importante, mas não disseram o porquê (14,7%). 

Novamente a discussão sobre preservação e conservação desponta como os mais relatados 

(50%); 2,94% abordaram que é importante para a divulgação de trabalhos sociais e 5,88% 

responderam que a importância está no conhecimento de espécies em extinção e ainda faz 

menção ao parque ser utilizado como um local de reprodução ou propagação dessas espécies. 

 

CONCLUSÃO 

A APA Morro do Urubu possui diversos atrativos, não apenas naturais, que podem 

estar sendo utilizados como aspectos motivadores para se frequentar o parque. A infra-

estrutura do Parque José Rollemberg Leite favorece a implementação do ecoturismo na 

região, embora não esteja no roteiro turístico local. Contudo, não foi possível comprovar que 

os equipamentos, infra-estrutura e serviços turísticos em funcionamento no parque, como o 

teleférico e o centro de equoterapia são aspectos motivadores para os frequentadores. 

Com relação ao perfil sócio-econômico dos frequentadores do parque, foi possível 

constatar que a maior partes dos frequentadores estão na faixa etária entre os 15 aos 25 anos, 

fato que acaba explicando o porque da maior parte dos frequantadores também possuir renda 

de até um salário mínimo. Além disso, boa parte dos frequentadores tem uma ideia 

equivocada do que é uma APA, tratando algumas vezes de assuntos não pertinentes para 

responder tal pergunta.  
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