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Resumo 
Palavras chaves: Implantação; Cerrado; Conservação da natureza e Educação ambiental.  

 
Hoje com a grande necessidade de contato com a natureza, o homem tem 
buscado criar estruturas que possibilite essa integração. Dentre essas 
estruturas, as trilhas interpretativas constituem-se como opção de 
contemplação e aprendizado sobre a preservação e conservação dos recursos 
naturais. Sendo que as trilhas são roteiros previamente estabelecidos, 
passando por pontos de interesse, servindo de contato direto com a natureza, 
mostrando assim a importância de se preservar o ambiente. Para isto as 
mesmas devem ser bem planejadas e estruturadas, possibilitando assim, 
cumprir seu papel de interação e sensibilização sobre o ambiente natural. Com 
a finalidade criar um instrumento de interpretação e sensibilização ambiental, o 
presente trabalho teve como objetivo planejar a implantação de uma trilha 
interpretativa, num fragmento de cerrado, localizado dentro do Campus 
Universitário, como forma de subsidiar atividades de educação ambiental junto 
à comunidade local e universitária. Para isto, utilizou-se a metodologia de 
identificação de pontos de interesse, onde estes foram anotados e 
identificados, onde todos receberam um valor de relevância. Uma vez 
identificados esses pontos, partiu-se para elaboração do percurso e das 
estruturas necessárias para a sua implantação. A trilha apresentou um 
percurso de 600 metros de extensão, com relevo plano, contendo 15 pontos de 
interpretação ambiental que serviu de orientação para o seu traçado, bem 
como foi proposto à criação de um ponto de descanso. A mesma recebeu o 
nome de Trilha dos Buritis, em virtude do percurso final culminar na represa da 
universidade, local este de grande beleza cênica, devido à existência de 
dezenas de palmeiras Buriti Mauritia flexuosa L., palmeira bastante 
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representativa na região. Esta trilha foi planejada e esta em fase de 
implantação. Assim que efetivada, a mesma contribuirá na educação ambiental 
e na sensibilização em preservar e conservar o meio ambiente, junto a 
comunidade e dos alunos da universidade. 
 
Resumen  
Palabras Clave: Implantación; Cerrado; Conservación la naturaleza y Educación ambiental 

 
Hoy día con la gran necesidad de contacto con la naturaleza, el hombre ha 
tratado de crear estructuras que permitan esta integración. Entre esas 
estructuras, los senderos interpretativos son una opción de contemplación y de 
aprendizaje acerca de la preservación y conservación de los recursos 
naturales. Los senderos son rutas previamente establecidas, pasando por 
puntos de interés, que actúan como un contacto directo con la naturaleza, lo 
que demuestra la importancia de preservar el medio ambiente. Para eso deben 
estar bien planificadas y estructuradas, permitiendo así cumplir con su papel de 
interacción y conocimiento del entorno natural. Con el fin de crear un 
instrumento de interpretación y sensibilización ambiental, el presente estudio 
tuvo como objetivo planificar la implantación de un sendero interpretativo en un 
fragmento de cerrado, ubicado en el campus universitario, como una forma de 
ofrecer actividades de educación ambiental con la comunidad local y la 
universidad. Para alcanzar el objetivo, se utilizó la metodología de identificación 
de los puntos de interés, donde se han registrado e identificado donde todos 
recibieron un valor de relevancia. Una vez identificados estos puntos, elaboró 
se la ruta y las estructuras necesarias para su aplicación. El sendero tiene una 
distancia de 600 metros de largo, con terreno plano, con 15 puntos de 
interpretación ambiental que sirvió como guía para el trazado, y también se 
propuso la creación de un punto de descanso. El mismo se llamó el “Sendero 
de los Buritis” porque la ruta final culmina en la presa de la universidad, lugar 
de gran belleza escénica, porque hay decenas de palmas Buriti (Mauritia 
flexuosa L.), muy representativas de la región. Este sendero  fue planeado y se 
encuentra en la fase de implementación. Una vez efectuado, irá contribuir con 
la educación y sensibilización ambiental para preservar y conservar el medio 
ambiente junto a la comunidad y los estudiantes de la universidad. 
 
1. Introdução  

Com a formação dos centros urbanos, as pessoas deixaram de ter um contato 

mais próximo com o ambiente natural, com isto perdendo a capacidade de 

perceberem o quanto a vegetação é importante no seu dia a dia. E para que o 
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mesmo não perca o contato com a natureza. O homem vem criando estruturas 

que possibilite uma maior integração com a natureza e com o meio ambiente. 

Dentre as inúmeras opções de lazer e recreação estão às trilhas ecológicas.  

 Diante disto as trilhas interpretativas constituem-se em um roteiro previamente 

estabelecido em um sitio natural, passando por pontos de interesse que 

servem de contato direto com a natureza, mostrando a importância de se 

manter um ecossistema florestal.  

Conforme Schelhas (1986) as trilhas são opções onde visitantes de unidades 

de conservação podem aproveitar e conhecer um ambiente natural; além de 

desempenhar um importante papel de educação ambiental. Negreiros et al. 

(1992) diz que na elaboração de um plano de manejo de uma área florestal, 

devem ser oferecidos meios para que as pessoas possam excursionar nos 

locais mais interessantes do parque, dessa forma devem ser elaboradas trilhas 

interpretativas que levem o visitante, de forma segura e orientada, até estes 

locais. 

As trilhas interpretativas, vão além de uma simples caminhada em ambientes 

naturais, pois as mesmas constituem como um instrumento pedagógico, onde 

proporcione aos visitantes (escolas, grupos de terceira idade, pessoas comuns, 

etc.) a possibilidade de aprendizado pratico da importância e influencia dos 

recursos naturais na sobrevivência humana. No planejamento e na implantação 

de uma trilha interpretativa, é necessários tomar algumas medidas importantes, 

tudo isto para que a mesma desempenhe sua função de orientação e 

conhecimento do ambiente onde a mesma esta inserida. Dentre essas 

medidas, podemos citar duas que tem papel importante no planejamento: a 

identificação e seleção de pontos interpretativos e as técnicas e equipamentos 

a serem construídos.   

Magro e Freixêdas (1998) diz que identificar e selecionar pontos interpretativos 

ambientais ajuda e muito na hora de planejar trilhas educativas e ecológicas. 

Desta forma, a escolha destes pontos despertara a curiosidade do visitante 
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sobre os recursos naturais e culturais existentes nas áreas silvestres, devendo 

ter uma preocupação constante em aumentar a qualidade da experiência da 

visitação.  

Podemos dizer que quando escolhemos uma área para ser planejada uma 

trilha, devemos considerar os pontos de interesse, como: espécies de árvores 

nativas e representativas da área, cachoeiras, bem como pontos a serem 

evitados: áreas de solos frágeis, regiões íngremes, tudo isto nos auxiliará no 

traçado principal da trilha interpretativa (HAM, 1992). Segundo Lechner (2006) 

para que uma trilha execute a função a que se destina é importante que o seu 

planejamento, implantação e manejo estejam adequados à destinação 

proposta, especialmente quando ela estiver localizada em uma área natural 

protegida. O planejamento e a construção desses caminhos através do espaço 

geográfico, histórico e cultural devem atender tanto as necessidades dos 

usuários, como da conservação dos seus recursos. 

Na elaboração de implantação de trilhas, é necessário um levantamento de 

subsídios utilizando procedimentos metodológicos que auxiliarão na coleta dos 

dados. Nesta coleta de dados devem ser considerados os seguintes aspectos: 

definição do traçado, análise da paisagem, extensão, direção, declividade, 

além de dados extras coletados durante a busca destas informações. A 

próxima etapa será de implantação, da própria abertura (construção) da trilha, 

que vai mostrar as intervenções que serão feitas na área, como construção de 

pontes, bancos, cortes, aterro, limpeza do percurso, obras de drenagem, 

sinalização, etc. (ANDRADE, 2003).  

Uma vez bem planejadas, as trilhas, constituem-se como um importante 

instrumento pedagógico, o qual oferece oportunidade de contato intimo entre o 

homem e a natureza. Com a finalidade de suprir carência, de um instrumento 

de interação e sensibilização ambiental, o presente trabalho teve como objetivo 

de planejamento e propor a criação de uma trilha interpretativa no Campus 

Universitário de Gurupi como forma de subsidiar atividades de educação 

ambiental junto à comunidade local e regional. 
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2. Metodologia 

O presente trabalho foi realizado no município de Gurupi, sul do Tocantins, 

dentro de em um fragmento de cerrado localizado no campus da UFT de 

Gurupi Figura1. 

 

Figura 1. Localização do fragmento de cerrado dentro do campus da UFT  

no município de Gurupi. 

 

A identificação de pontos de interesse na trilha foi coletada através de visita em 

loco e com o auxilio de uma ficha de campo, onde foram anotados e 

identificados pontos potenciais e de interesse. Nesta fase, com o auxilio do 

binóculo, lupa, câmera fotográfica foi possível à identificação de pontos de 

interpretação ambiental em campo, como espécies de árvores e plantas 

endêmicas, fauna da região, insetos e polinizadores, como dispersores de 

sementes, identificação de estruturas vegetais presente na mata, mostrando a 

importância da preservação desses ecossistemas. Todos estes pontos 
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receberam um valor de relevância, conforme metodologia de (MAGRO e 

FREIXÊDAS, 1998), os quais em escritório foram computados e analisados. 

Após as análises, fez-se uma nova visita na área onde se pode definir um 

traçado preliminar da futura trilha a ser implantada, contemplando os pontos de 

interesses ambientais. 

A metodologia para a elaboração e planejamento deste trabalho baseou se em 

(ANDRADE e ROCHA, 2003) onde determina procedimentos básicos de 

planejamento e implantação de trilhas: como classificação; planejamento e a 

implantação.  Para isto, o traçado da trilha estudada foi baseado nas 

características locais, obedecendo ao traçado pré-existente na área, 

contribuindo assim na classificação da mesma. Já o planejamento foi elaborado 

em campo e escritório, através de apoio em mapas topográficos, mapas de 

solos, e avaliação da vegetação local. Para a implantação da trilha, foram 

propostas diversas obras as quais puderam contribuir na execução de um 

projeto seguro e dinâmico.Estas obras foram: a demarcação de locais que 

necessitavam de algumas estruturas de apoio (pontes, corrimão, etc.). Já a 

largura do traçado da trilha seguiu orientação de (LECHNER, 2006) 

apresentando 1,5 m de largura; com 2,5 metros de altura; o piso foi aplainado e 

feita uma capina nos locais onde a vegetação apresentava-se bastante 

coberta. As pontes bem como os corrimãos foram feitos de madeira, eucalipto 

tratado, não recebendo pintura para ficar o mais rústico possível sem causar 

grandes impactos visuais ao ambiente. Foi previsto a construção de um ponto 

de descanso, contendo bancos, lixeiras. Foram alocadas as placas informativas 

dos pontos de interesse interpretativo.  

Esta trilha teve seu percurso, inteiramente dentro do fragmento do cerrado. 

Este fragmento fica localizado dentro do campus e na borda da represa do 

campus. A trilha recebeu o nome de Trilha dos Buritis, devido o seu percurso 

final culminar na represa, local este onde temos dezenas de palmeiras Buritis, 

palmeira bastante representativa na região. A totalização do percurso da trilha 

apresentou um distancia de aproximadamente 1200 metros, com relevo 
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bastante plano, tornando esta trilha como de fácil percurso e grande 

diversidade cênica.  Ao longo da trilha, foram locados pontos de descanso, 

onde os visitantes pudessem descansar como também contemplar a natureza. 

Nestes locais foram locados bancos, lixeiras e placas informativas do percurso 

restante. Instalaram-se três pontos de descanso, em locais que oferecesse 

uma maior beleza cênica; a qual o visitante pudesse desfrutar melhor do 

ambiente, estes pontos apresentavam atrativo como pequenas quedas de 

águas, local de contemplação da natureza, observação de vestígios de 

possíveis animais silvestres do local, etc.  

Foram locadas, placas informativas ao longo de todo percurso da trilha, onde 

as mesmas continham informações importantes na educação e sensibilização 

ambiental dos visitantes, sobre o local; como: nomes de espécies de arvores, 

previamente identificadas e representativas do bioma cerrado. Além de todas 

essas transformações foram executadas melhorias no seu percurso, as quais 

facilitariam a caminhada na trilha, como: implantação de pontes, corrimões, 

escadas, correção de terreno, lixeiras, bancos, etc. Enfim todo o processo da 

implantação da trilha procurou-se, estabelecer critérios de melhoria do 

ambiente, levando-se em consideração as características naturais da área bem 

como a preocupação na preservação do meio ambiente local. Com isto pode-

se traçar o percurso de acordo com as metodologias sugeridas bem como 

preservar as condições ambientais locais, diminuindo assim o impacto na área. 

3. Resultados e Discussões 

• Pontos de interesse ambiental 

Foram encontrados 15 pontos possíveis de interesse de interpretação, porem 

conforme o valor e peso atribuído a cada um foi definido aos seguintes pontos 

que segue na Tabela 1.  

Tabela 1. Pontos selecionados de interpretação ambiental. 

Ponto Informações relevantes 
Epífitas  As epífitas vivem sobre os troncos das arvores, nada retiram delas 

apenas buscam uma maior luminosidade e ainda retribuem o abrigo 
atraindo animais polinizadores, como o beija-flor, tem uma relação de 
simbiose com os vegetais. 
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Cipó Figura 1 
(a) 

Os Cipos chamam mais a atenção por suas formas retorcidas, 
emaranhadas, espiraladas, enfeixadas ou trançadas, porem são muito 
mais: pois guardam remédios e venenos além de servir como cordas e 
na fabricação de cestos. 

Arvores morta  As arvores morta tem impotência na interpretação ambiental, pois as 
mesmas vão conferir informações sobre o processo cíclico da 
natureza, mostrando a importância da decomposição nas formações 
florestais. 

Formigueiros Um formigueiro é a habitação de formigas, onde vivem em sociedade, 
geralmente construído na terra ou em velhos tocos ou troncos de 
árvores. A maioria das formigas em uma colônia é formada por 
fêmeas, reprodutoras (rainhas) e não reprodutoras (operárias). Essas 
últimas fazem o trabalho pesado: constroem o ninho, coletam comida 
e água, limpam, alimentam machos, larvas, e em alguns casos a 
rainha, e protegem o formigueiro. 

Cupinzeiros 
Figura 1 (b) 

O cupinzeiro é um aglomerado de terra e outros resíduos, edificado 
pelos cupins, constituindo o seu ninho. Os cupins são os grandes 
construtores do mundo dos insetos. As paredes dos cupinzeiros são 
feitas de partículas de solo retiradas pelos pequenos cupins operários 
e misturadas à saliva para formar uma substância dura semelhante ao 
tijolo, resistente a tudo, exceto a um predador persistente. 

Árvores 
dominantes  

Árvores cujas copas estão acima do nível geral do povoamento 
florestal, conferindo informações sobre as espécies que  sobressai o 
dossel das florestas, exemplificando os diferentes extratos da floresta.  

Palmeira Buriti Ocorre naturalmente isolada ou em grupos, de preferência nos 
terrenos pantanosos, sendo por isso denominada Palmeira-do-brejo, 
Buritis Altos, entre outros. No bioma Cerrado é a espécie que 
caracteriza as veredas, marcante fitofisionomia da região, ocorrendo 
também em matas de galeria e ciliares, podendo formar densos 
buritizais, ocorre em solos mal drenados, em áreas de baixa altitude 
até 1000m, sendo considerada a palmeira mais abundante do país.  

Erosões  É a destruição do solo e das rochas e seu transporte, em geral feito 
pela água da chuva, pelo vento ou, ainda, pela ação do gelo, quando 
este atua expandindo o material no qual se infiltra a água congelada. 
A erosão destrói as estruturas (areias, argilas, óxidos e húmus) que 
compõem o solo. Estas são transportadas para as partes mais baixas 
dos relevos e em geral vão assorear cursos d'água. 

Rochas (pedra 
canga) 

Canga pode ser definida como uma rocha porosa, porém resistente, 
que se forma próxima ou na própria superfície do terreno, constituída 
por fragmentos detríticos de rochas, comumente hematita ou itabirito, 
cimentados por uma matriz de limonita porosa. 
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Através do levantamento dos pontos de interesse dentro dá área pudemos, ter 

noção do que seria interessante termo como pontos de interesse de 

interpretação ambiental. Uma vez de posse destes pontos pudemos traçar o 

percurso e a estruturação da trilha. 

• Percurso e estruturação  

Além dos pontos de interesse também se levou em conta na hora do traçado o 

percurso já pré-existente dentro do fragmento. Somente fez algumas alterações 

para que o mesmo passasse por toso os pontos de identificados.  

O percurso da trilha ficou totalmente dentro do fragmento, sob o dossel das 

árvores, sendo de esta totalizou um percurso em 1200 m (trilha de médio 

percurso). Teve seu formato determinado como Linear, conforme definição de 

Andrade e Rocha (2008), tendo como principal objetivo com que o visitante 

chegue a um ponto de interesse final Figura 2.   

  
Figura 1 Alguns dos pontos identificados na trilha: Cipo (a) e Cupinzeiros (b). 
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Figura 2 Ilustração do percurso da trilha na forma de Linear. 

 

Quanto à estruturação foram locados diversos equipamentos necessários a 

segurança, identificação e utilização da mesma. 

Foram locadas, placas informativas ao longo de todo percurso da trilha, onde 

as mesmas continham informações importantes na educação e sensibilização 

ambiental dos visitantes, sobre o local; como: informação sobre trilha (nome da 

trilha Figura 3, distância, etc.), nomes de espécies de arvores, previamente 

identificadas e representativas da região. Além de todas essas transformações 

foram executadas melhorias no seu percurso, as quais facilitariam a caminhada 

na trilha, como: entrada da trilha (Figura 3) implantação de pontes, corrimões, 

escadas, correção de terreno, lixeiras, bancos, etc. Enfim todo o processo da 

implantação da trilha procurou-se, estabelecer critérios de melhoria do 

ambiente, levando-se em consideração as características naturais da área bem 

como a preocupação na preservação do meio ambiente local. 

ENTRADA 

SAIDA 

Buritizal 

Percurso da trilha  
Fonte (Google, 2013) 
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Figura 3. Entrada da trilha: Placa do nome da trilha (a); Foto do local de entrada (b) e ilustração 

da entrada da trilha (c). 

 

4. Conclusões 

Conclui-se que a implantação de uma trilha interpretativa, vai além do que 

simplesmente abrir uma “picada” na mata. Devem-se levar em consideração os 

aspectos ambientais do local, identificar pontos de interesse ambiental, seguir 

algumas metodologias com menor impacto da área como também ofereça uma 

opção de lazer e educação ambiental aos visitantes. A implantação da Trilha 

dos Buritis, no campus contribuiu como mais uma opção de atividade de 

recreação e educação ambiental, colocando os visitantes em contato maior 

com a natureza do local, bem como despertando a sensibilização, nessas 

pessoas a importância de preservação, conservação do meio ambiente.  
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GT 03 - Educação Ambiental e Interpretação do patrimônio Natural e Cultural em Trilhas 

 
NAS TRILHAS DO HORTO BOTÂNICO (MN-UFRJ): HISTÓRIA, 

DIVERSIDADE E EDUCAÇÃO 
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Resumo 
Palavras-chave: Área verde urbana, escolas, visitas guiadas 

 
O Horto Botânico do Museu Nacional (UFRJ) está localizado na Quinta da Boa 
Vista, Rio de Janeiro, RJ. Essa área foi anexada em 1896 e tornou-se 
principalmente um local para experimentos de pesquisa científica. A sua 
coleção viva apresenta espécies brasileiras e exóticas distribuídas em 
20.000m². As trilhas interpretativas estão sendo realizadas desde março de 
2013, com alunos da rede municipal de ensino, com o objetivo de conscientizar 
o público-alvo sobre questões ambientais utilizando a percepção ambiental 
para estimular a valorização e conservação da natureza. As visitas estão sendo 
realizadas duas vezes por mês. Um docente, dois biólogos e quatro alunos de 
graduação se revezam para guiar os visitantes pela trilha onde estão árvores 
que servem de ponto de parada para explicações. As explicações variam de 
acordo com a faixa etária dos visitantes. São abordados temas como 
características ecológicas, econômicas e culturais extrapolando para 
problemas ambientais dos ecossistemas. A apresentação das informações é de 
forma dialogada permitindo a participação dos visitantes tirando dúvidas e 
compartilhando suas próprias experiências. Foram realizadas até o momento 
seis visitas guiadas com crianças de diversas faixas etárias. As árvores que 
mais chamam a atenção são aquelas em que o visitante tem contato com 
produtos industrializados provenientes destas plantas, como Theobroma cacao 

(chocolate), ou conhecimento familiar, como Genipa americana (jenipapo), ou 
pelo contato com a arborização urbana da cidade do Rio de Janeiro, como 
Couroupita guianensis (abricó de macaco). As enormes raízes de algumas 
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espécies de Ficus causam grande admiração. Diante da Caesalpinia echinata 
(pau-brasil), espécie ameaçada de extinção, é ressaltado a necessidade da 
preservação das espécies. Estas ótimas experiências iniciais, levou-nos a 
considerar um aumento do número de visitas por mês no futuro e a diversificar 
os temas abordados durante as trilhas englobando assuntos zoológicos.    
 
Resumen  
Palabras-clave: Area verde urbana, escuelas, visitas guiadas 

 
El Jardín Botánico del Museo Nacional ( UFRJ ) se encuentra en Quinta da Boa 
Vista, Rio de Janeiro, RJ . Esta área fue anexada en 1896 y se convirtió en 
todo un lugar para los experimentos de investigación científica. Su colección en 
vivo cuenta con especies exóticas de Brasil y se distribuye en 20.000 m². Los 
senderos interpretativos están llevando a cabo desde marzo de 2013, con los 
alumnos de las escuelas municipales, con el objetivo de educar a la audiencia 
acerca de los problemas ambientales mediante la percepción ambiental para 
estimular el aprecio y la conservación de la naturaleza. Las visitas se llevan a 
cabo dos veces al mes. Un maestro, dos biólogos y cuatro estudiantes 
universitarios se turnan para guiar a los visitantes a lo largo de la ruta donde se 
encuentran los árboles que sirven como parada para explicaciones. Las 
explicaciones varían según el grupo de edad de los visitantes. Son temas tales 
como las características ecológicas, los problemas económicos y culturales 
extrapolar a los ecosistemas ambientales. La presentación de la información es 
forma de diálogo que permite la participación de los visitantes a hacer 
preguntas y compartir sus propias experiencias. Ha hecho hasta ahora seis 
visitas con niños de diferentes edades. Los árboles más sorprendentes son 
aquellos en los que el visitante tiene contacto con productos industrializados de 
estas plantas, como Theobroma cacao (chocolate), o conocimiento familiar, 
como Genipa americana (jenipapo), o por el contacto con la ciudad de 
silvicultura urbana Río de Janeiro, como Couroupita guianensis (bala de 
cañón). Las enormes raíces de algunas especies de Ficus causan gran 
admiración. Dada la Caesalpinia echinata (pau-brasil), una especie en peligro 
de extinción, se hizo hincapié en la necesidad de preservar la especie. Estos 
grandes experiencias tempranas llevaron a considerar un aumento en el 
número de visitas al mes en el futuro y diversificar los temas tratados durante 
las rutas que cubren temas zoológicos. 
 

1. Introdução:  
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O Horto Botânico do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro é uma das poucas áreas verdes do bairro de São Cristóvão, zona norte 

da cidade do Rio de Janeiro. Essa área foi anexada ao Museu Nacional em 

1896 e possui 40.748,50m² e uma coleção viva (ca. 20.000m2) de espécies 

vegetais introduzidas principalmente por pesquisadores e docentes do Museu 

Nacional. Existem representantes da flora brasileira de diversos ecossistemas 

como região amazônica e restinga (Azevedo et al. 2008), e também de 

espécies exóticas, muitas delas ornamentais. Atualmente está vinculado 

principalmente ao ensino e à pesquisa universitária, sendo local de treinamento 

de alunos de iniciação científica e fonte de material para aulas práticas de 

professores universitários. Muitas de suas espécies já foram estudadas em 

vários aspectos científicos (Mello & Neves 1990, Cunha 2002, Pereira & 

Carauta 2003, Alves et al. 2005, Conceição 2006). Levantamento parcial de 

suas espécies foi realizado para alguns grupos de espécies como plantas 

aquáticas (Moreira & Bove 2008), espécies de Moraceae (Neves & Carauta 

2004) e de Urticaceae (Carauta et al. 2004).  

Também abriga uma variedade de animais como morcegos (Pereira & Lustosa, 

2009), anfíbios (Silveira, 2007), maritacas, gaviões, saguis, garças, beija-flores, 

araras, aranhas, sem falar na gama de insetos que desempenham um papel 

relevante na polinização de grande número de vegetais. Já possuiu uma 

relevante representatividade da fauna de odonatas do estado do Rio de 

Janeiro.  

O Horto apresenta, em suas dependências, construções históricas como a 

base de uma estufa inacabada, datada de 1910; tanques construídos em 1911; 

uma torre provida de uma caixa d´água utilizada, na época, para regular o 

sistema de canais comunicantes de canteiros para plantas aquáticas 

inaugurados em 1917; também é dessa época a construção do chafariz, que 

por causa do problema da falta de água na ocasião, foi interligado ao sistema 

de água potável da cidade. Outra construção importante corresponde à Casa 

de Pteridófitas de 1930.  
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Entre 1997 e 1999 foi executado um projeto de educação ambiental intitulado 

“No meio de verde, brincando e aprendendo”, onde visitas monitoradas foram 

realizadas para alunos do ensino fundamental da rede Municipal de Ensino, 

para grupos de 3a idade da UNATI-UERJ e grupos de deficientes visuais e 

auditivos, guiadas por professores e biólogos do Departamento de Botânica do 

Museu Nacional. As visitas consistiam em roteiros pré-estabelecidos onde, 

durante uma caminhada, eram abordados vários temas ligados ao meio 

ambiente e sua importância no equilíbrio ecológico do planeta através de 

informações sobre a vegetação local, em especial árvores, objetivando 

despertar uma visão preservacionista no educando.  

Posteriormente o Horto Botânico só era aberto à população em eventos como 

as festividades do aniversário do Museu Nacional (Figura 1) ou na Semana 

Nacional de Ciência e Tecnologia (Figura 2), onde os visitantes destes eventos, 

interessados em conhecer o Horto, se inscreviam e durante as visitas guiadas  

as pessoas eram levadas a percorrerem a trilha interpretativa. Desde março de 

2013, as visitas monitoradas têm sido oferecidas periodicamente, duas vezes 

por mês, a grupos organizados interessados.  

O Horto Botânico tem um enorme potencial educacional e científico, como um 

jardim botânico deve ser um instrumento utilizado para a conservação da 

natureza. O objetivo nas visitas monitoradas realizadas na trilha do Horto é 

conscientizar o público-alvo sobre as questões ambientais e difundir ideias que 

levem ao aumento do comportamento pró-ambiente. 

2. Metodologia 

Os responsáveis pelas escolas interessadas em fazer a visita monitorada no 

Horto Botânico do Museu Nacional – UFRJ, agendaram suas visitas através do 

Serviço de Assistência ao Ensino do Museu Nacional – UFRJ. As visitas estão 

ocorrendo quinzenalmente e tem a duração de aproximadamente 40 minutos. 

Um docente, dois biólogos e quatro alunos de graduação se revezaram para 

guiar os visitantes. No início da trilha são abordadas informações históricas 
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sobre o Horto Botânico e sua atual função dentro do Museu Nacional e da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Posteriormente os visitantes foram 

conduzidos até as árvores que servem de ponto de parada para explicações.  

As explicações variaram de acordo com a faixa etária dos visitantes e as 

informações técnico-científicas foram transmitidas para uma linguagem 

compreensível pelo público. Foram abordados temas como características 

ecológicas das espécies em seu ecossistema natural, o perigo de extinção com 

a destruição das florestas, a questão das espécies invasoras; características 

econômicas mostrando a importância das plantas em nossas vidas através da 

utilização, como por exemplo, medicinal, através de cosméticos, alimento, na 

arborização urbana; e características culturais como o uso destas plantas para 

rituais religiosos, sua utilização nas manifestações folclóricas e históricas da 

nossa nação. Sempre que possível foram destacados os problemas ambientais 

dos ecossistemas relacionando com assuntos mais atuais e da realidade dos 

visitantes. A apresentação das informações foi feita de forma dialogada 

permitindo a participação dos visitantes tirando dúvidas e compartilhando suas 

próprias experiências. Em algumas plantas foi proposto o contato físico dos 

visitantes para estimular sua curiosidade ou apelar para os seus sentidos (tato, 

audição, olfato) (Figura 3). 

3. Resultados e Discussão: 

Foram realizadas, até o momento, seis visitas guiadas com crianças de 

diversas faixas etárias de escolas municipais e seus respectivos professores 

responsáveis, perfazendo cerca de 240 visitantes. Em geral, na trilha são 

destacadas 17 espécies de árvores (Tabela 1), contudo outras plantas também 

foram, conforme o interesse do grupo.  

As árvores que mais chamam a atenção são aquelas em que o visitante tem 

contato com produtos industrializados provenientes destas plantas, como 

Theobroma cacao (chocolate) (Figura 4) normalmente é o primeiro contato com 

os seus frutos e/ou flores. Os visitantes ao receberem a informação que o 
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Artocarpus heterophyllus Lam. (jaqueira) é uma espécie exótica ficam 

surpresos e muitos associam a presença abundante dessa espécie na Floresta 

da Tijuca como um demonstrativo de que seja nativa, nesta ocasião foi 

apresentada a história da formação da Floresta da Tijuca. Muitas crianças 

também nunca viram uma bananeira (Musa sp.), além de disso foi abordado o 

assunto do perigo de deslizamentos quando são plantadas bananeiras nas 

encostas devido ao sistema radicular e caulinar que é muito superficial ao solo.  

Quando foi mostrada uma árvore de Genipa americana (jenipapo) a primeira 

lembrança de alguns visitantes tinha foi o licor desse fruto que o pai ou avô 

faziam ou tomavam. A Couroupita guianensis (abricó de macaco), em geral, é 

bastante conhecida pelos visitantes pelo contato que tiveram com a 

arborização urbana da cidade do Rio de Janeiro, onde esta espécie foi muito 

disseminada apesar do risco que os grandes frutos apresentam ao caírem 

sobre carros e pedestres. As enormes raízes tabulares do Ficus benjamina L. 

(espécie exótica e muito utilizada como planta ornamental até em vasos), Ficus 

tomentella (Miq.) Miq. (espécie nativa) e Ficus enormis (Miq.) Miq. (espécie 

nativa que atinge grandes dimensões) causam grande admiração e a 

informação que os indígenas se comunicam dentro da floresta batendo nestas 

raízes tabulares produzindo um som de tambor geralmente leva as crianças a 

fazerem o mesmo para constatar se realmente é assim. Todos gostam de 

conhecer a andiroba (Carapa guianensis) por ter se tornado conhecida devido 

ao uso do óleo das sementes em cosméticos, além disso destaca-se que os 

povos da floresta amazônica o utilizam como repelente contra insetos.  

A maior árvore do Horto Botânico, um indivíduo de Hymenea courbaril (jatobá) 

também provoca impacto nas crianças, nesta espécie é abordado a utilidade 

comestível de seus frutos que podem até ser adquirido em mercados. Diante 

da Caesalpinia echinata (pau-brasil) é explicado o motivo de seu nome, a 

extração de tintura e a ameaça de extermínio desta espécie ressaltando-se a 

necessidade da preservação das espécies. A importância da Cecropia glaziovii 

(embaúba) foi muito ressaltada por ser uma espécie pioneira que coloniza 



 
 

Anais do 2 Congresso Nacional de Planejamento e Manejo de Trilhas / I Colóquio Brasileiro para a Red 
Latinoamericana de Senderismo, 16 a 18 de outubro de 2013 / Nadja Maria Castilho da Costa, Vivian 
Castilho da Costa, Flávio Augusto Pereira Mello, (orgs.).Rio de Janeiro: 1290 p. Rede Sirius-Rede de 
Bibliotec., 2013. ISBN 978-85-88769-56-4  

391 

áreas de mata que sofreram alguma degradação, sua relação de mutualismo 

com as formigas e por ser fonte de alimento para diversos tipos de animais nas 

florestas. Foram levados alguns frutos inteiros de sapucaia para que, junto a 

essa árvore, mostrar como o fruto é antes de abrir e suas sementes caírem, 

isso porque normalmente observa-se nas árvores frutos já abertos e sem 

sementes. 

O contato físico com algumas características das plantas ocorreram 

principalmente com as folhas do Eucaliptus sp. que foram amassadas para 

liberação do odor característicos onde foram citadas suas propriedades 

medicinais. Alguns adultos ficaram surpresos ao ver o diâmetro do tronco dos 

indivíduos de eucalipto pois estavam acostumados a ver os caules finos dos 

reflorestamentos. O tronco da Melaleuca sp. é um dos troncos mais tocados 

durante a trilha (Figura 3) por causa de seu córtex com textura de papel que o 

faz ser mole. Sempre teve algum visitante que se aproximou dos espinhos do 

caule da Hura crepitans (assacú) para tocá-los querendo constatar se 

realmente não saiam com facilidade. 

No meio do trajeto da trilha existe uma área onde os funcionários que 

trabalham no Horto Botânico normalmente fazem compostagem para o preparo 

de terra adubada utilizada nos canteiros. Nesse ponto há uma parada com os 

visitantes para explicações sobre a problemática dos solos exauridos e da 

possibilidade de reutilização do lixo orgânico no preparo de húmus através da 

compostagem.  Alguns adultos que acompanharam as crianças durante as 

visita monitoradas comentaram que já conheciam a Quinta da Boa Vista mas 

nunca tinham prestado atenção nesta grande área verde do Horto Botânico. 

Com isso percebemos a necessidade de continuar esse trabalho permitindo a 

população, através das visitas monitoradas, de não só conhecerem esse 

acervo vivo do Museu Nacional mas levar os visitantes à reflexão sobre os 

problemas ambientais e a forma como cada um pode contribuir para resolvê-

los. Esperamos que essas informações transmitidas durante as visitas 

monitoradas tenham sensibilizado os visitantes e provocado o início de um 
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processo de mudança de comportamento, incorporando os conhecimentos 

adquiridos aos seus hábitos cotidianos.  
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Tabela 1- Lista de espécies de plantas, em ordem de apresentação durante a trilha 
interpretativa no Horto Botânico do Museu Nacional-UFRJ, com seus respectivos nomes 
populares, localidade de origem e temas abordados durante as explicações. 

Espécies Nomes populares origem Assuntos abordados 

Adansonia digitata L. Baobá África Cultural 

Attalea speciosa Mart. ex 
Spreng 

Babaçu Brasil Econômico 

Ficus spp. Figueira Maioria exóticas Econômico, Cultural 

Couroupita guianensis 
Aublet. 

Abricó-de-
macaco 

Região 
Amazônica 

Econômico 

Eucaliptus spp. Eucalipto Austrália Econômico, Medicinal 

Phoenix dactylifera L. Tamareira Índia Econômico 

Cecropia glaziovii Snethl. Embaúba Brasil Ecológico 

Melaleuca sp. Melaleuca Austrália Medicinal 

Mangifera indica L. Mangueira Índia, Ásia Econômico, Medicinal 

Genipa americana L. Jenipapo América do Sul Econômico, Medicinal 

Lecythis pisonis Camb. Sapucaia 
Região 

Amazônica 
Econômico, Medicinal 

Theobroma cacao L. Cacau 
Florestas 
Tropicais 

Econômico 

Hura crepitans L. Assacú 
Região 

Amazônica 
Econômico, Cultural, 
Histórico, Atualidades 

Carapa guianensis Aubl. Andiroba 
Região 

Amazônica 
Medicinal, Econômico 

Hymenea courbaril L. Jatobá Brasil Econômico 

Caesalpinia echinata Pau-brasil Brasil Econômico, Ecológico 

Calycophyllum 

spruceanum (Benth) 
Schum 

Pau-mulato 
Região 

Amazônica 
Econômico, Cultural 
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Figuras 1 – Visita monitorada durante o Aniversário do Museu Nacional-UFRJ em 2012. 2 – 
Visita monitorada durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em 2012. 3 – Visitantes 
tocando no caule de Melaleuca sp. 4 – Monitora da visita guiada mostrando um indivíduo de 
Theobroma cacao. 

GT 03 - Educação Ambiental e Interpretação do patrimônio Natural e Cultural em Trilhas 
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PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DE TRILHAS INTERPRETATIVAS NO 
PARQUE ESTADUAL DA SERRA DA TIRIRICA (NITERÓI-MARICÁ/ RJ) 

 
Camila Pinto Meireles1,  

Stephanie Maia2,  
Mariana Macêdo Barcellos3,  
Douglas de Souza Pimentel4 

Resumo 
Palavras-chave: Interpretação Ambiental; Educação Ambiental; Enseada do Bananal; Morro 
das Andorinhas; Parque Estadual da Serra da Tiririca.  
 

Os parques têm como objetivo básico a preservação dos ecossistemas naturais 
de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de 
pesquisas científicas, atividades de educação e interpretação ambiental, 
recreação e turismo ecológico. Nesse sentido, Trilhas Interpretativas (TIs) 
podem auxiliar no planejamento e gestão do uso público nos parques e se 
configurar como importantes estratégias de conservação, pois sensibilizam e 
colaboram para a tomada de consciência sobre questões socioambientais, 
minimizam impactos negativos da visitação e envolvem os participantes na 
conservação da biodiversidade, além de auxiliarem estudantes no processo de 
ensino-aprendizagem. O presente trabalho apresenta uma proposta de TIs no 
Parque Estadual da Serra da Tiririca (RJ), objetivando o desenvolvimento de 
um processo de educação ambiental com alunos de Ensino Médio de Niterói. 
As TIs foram implantadas na Enseada do Bananal e no Morro das Andorinhas, 
através da adaptação do método de Indicadores de Atratividade de Pontos 
Interpretativos. O levantamento de atrativos foi realizado em abril/2008 e os 
testes piloto em junho e setembro/2008. As trilhas foram utilizadas como 
estratégias metodológicas durante um projeto de educação ambiental sobre o 
parque, desenvolvido com alunos do C.E. Paulo Assis Ribeiro. Na TI da 
Enseada do Bananal, 9 pontos interpretativos abordaram principalmente os 
aspectos históricos, naturais, recreativos e geológicos, e na TI do Morro das 
Andorinhas, 6 pontos abordaram mais os aspectos sociais, naturais e 
históricos. Em questionários de percepção ambiental e avaliação foi verificado 
que nenhum participante conhecia o parque e que todos (n=19) citaram a TI 
como a melhor atividade do projeto. Houve mudança de percepção da visão de 
natureza intocada para a visão socioambiental, onde o homem está inserido. 
As TIs possibilitaram a inserção crítica dos alunos no parque, fator necessário 
ao debate socioambiental e à conservação da biodiversidade. 
. 
Resumen  
Palabras clave: Interpretación Ambiental; Educación Ambiental; Enseada do Bananal, Morro 

das Andorinhas; Parque Estadual da Serra da Tiririca. 
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Los parques tienen como objetivo fundamental la preservación de los 
ecosistemas naturales de gran valor ecológico y la belleza escénica, lo que 
permite la realización de investigación científica, actividades de educación y 
interpretación ambiental, recreación y turismo ecológico. Por lo tanto, senderos 
interpretativos (SIs) pueden ayudar en la planificación y gestión del uso público 
en los parques y se establecer como importantes estrategias de conservación, 
pues colaboran para sensibilizar y crear conciencia, reducen al mínimo los 
impactos negativos de la visitación y envuelven los participantes en la 
conservación, así como ayudan a los estudiantes en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. En este trabajo se presenta una propuesta de SIs en el Parque 
Estadual da Serra da Tiririca (RJ), cuyo objetivo es el desarrollo de un proceso 
de educación ambiental con estudiantes. SIs se implantaron en la Enseada do 
Bananal y en el Morro das Andorinhas, a través del adaptacón del método del 
Indicadores de atractividade de los Puntos Interpretativos. La encuesta se llevó 
a cabo en abril de 2008 y el prueba piloto en junio y septiembre de 2008. Las 
rutas fueran utilizadas como estrategias metodológicas para un proyecto de 
educación ambiental sobre el parque, desarrollado con estudiantes de de 
secundaria. En la SI de la Enseada do Bananal, 9 puntos interpretativos 
dirigidos principalmente a los aspectos históricos, naturales, recreativos y 
geológicos, y en la SI del Morro das Andorinhas, 6 puntos abordaran más los 
aspectos sociales, naturales e históricos. En cuestionarios se encontró que 
ninguno de los participantes conocía el parque y todos (n=19) citaran la SI 
como la mejor actividad del proyecto de SI. Hubo un cambio de percepción de 
la visión de la naturaleza virgen para la visión donde se inserta el hombre. Las 
SIs permiten la inserción crítica de los estudiantes en el parque, un factor 
necesario para el debate social y ambiental y para la conservación de la 
biodiversidad. 

1. Introdução 

A história da interpretação ambiental está relacionada aos parques norte-

americanos (VASCONCELLOS, 2006), conceitualmente estruturados para 

favorecer a visitação de áreas naturais. O guia americano Enos Mills foi o 

primeiro a utilizar o termo “interpretação”, mas foi Freeman Tilden quem 

formalizou sua filosofia e seus princípios, através da publicação Interpreting 

Our Heritage, de 1957, na qual definia a interpretação ambiental como 

(TILDEN, 1977, p.8):  
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[...] atividade educativa que aspira revelar os significados 
e as relações existentes no ambiente, por meio de 
objetos originais, através de experimentos de primeira 
mão e meios ilustrativos, em vez de simplesmente 
comunicar a informação literal. 

Tilden abordou exemplos práticos e de simples entendimento envolvendo os 

principais temas da interpretação ambiental, fundamentado em suas 

experiências no Serviço de Parques Nacionais dos Estados Unidos. Como um 

instrumento da Educação Ambiental (EA), a interpretação ambiental é uma 

atividade educativa que, além de proporcionar o contato direto entre o indivíduo 

e o recurso a ser interpretado, informa, sensibiliza, conscientiza e incentiva a 

capacidade de observação e reflexão. Além disso, viabiliza experiências 

inovadoras e dissemina informações biológicas através da estruturação de 

trilhas interpretativas (TIs) (BEDIM, 2004; LIMA, 1998; PROJETO DOCES 

MATAS, 2002; VASCONCELLOS, 2006). De acordo com (VASCONCELLOS, 

2006, p.46) uma TI:  

Tem o propósito de desenvolver nos usuários um novo 
campo de percepções, levando-os a descobrir um novo 
mundo ainda desconhecido, uma nova forma de olhar e 
sentir a natureza, estimulando-os a observar 
objetivamente, pensar criticamente e decidir 
conscientemente. 

As TIs, consideradas como uma prática pedagógica em EA, possibilitam uma 

visão crítica do meio natural, colaborando na formação da consciência 

ambiental. Além disso, promovem o uso público adequado da área, auxiliando 

na redução dos impactos da visitação (MENGHINI; GUERRA, 2008; 

SIQUEIRA, 2004). O Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2006, p. 17) propõe 

uma série de diretrizes para a elaboração de trilhas interpretativas em unidades 

de conservação: 

(2.1) Adotar a interpretação ambiental como uma forma 
de fortalecer a compreensão sobre a importância da UC e 
seu papel no desenvolvimento social, econômico, cultural 
e ambiental; (2.2) Utilizar as diversas técnicas da 
interpretação ambiental como forma de estimular o 
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visitante a desenvolver a consciência, a apreciação e o 
entendimento dos aspectos naturais e culturais, 
transformando a visita numa experiência enriquecedora e 
agradável; (2.3) Empregar instrumentos de interpretação 
ambiental como ferramenta de minimização de impactos 
negativos naturais e culturais; (2.4) Desenvolver 
instrumentos interpretativos fundamentados em 
pesquisas e informações consistentes sobre os aspectos 
naturais e culturais do local; (2.5) Envolver a sociedade 
local no processo de elaboração dos instrumentos 
interpretativos; (2.6) Assegurar que o projeto de 
interpretação ambiental seja elaborado por equipe 
multidisciplinar e que utilize uma linguagem acessível ao 
conjunto dos visitantes. 

Dentre as unidades de conservação de proteção integral, estão os parques, os 

quais têm como objetivo básico a preservação dos ecossistemas naturais de 

grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de 

pesquisas científicas, atividades de educação e interpretação ambiental, 

recreação e turismo ecológico (BRASIL, 2002). Nesse sentido, TIs podem 

auxiliar no planejamento e gestão do uso público nos Parques Nacionais e se 

configurar como importantes estratégias de conservação, pois sensibilizam e 

colaboram para a tomada de consciência sobre questões socioambientais, 

minimizam impactos negativos da visitação e envolvem os participantes na 

conservação da biodiversidade, além de auxiliarem estudantes no processo de 

ensino-aprendizagem. 

Desta forma, o presente trabalho apresenta uma proposta de implantação de 

TIs na Enseada do Bananal e no Morro das Andorinhas, localizadas no Parque 

Estadual da Serra da Tiririca (Niterói-Maricá/ RJ), objetivando o 

desenvolvimento de um processo de educação ambiental aplicado às 

características da unidade de conservação.   

2. Área de estudo 

2.1. Parque Estadual da Serra da Tiririca 

O Parque Estadual da Serra da Tiririca (PESET) foi criado após intensa 

mobilização popular em 29 de novembro de 1991 (GRAEL et al., 1995) e é 
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administrado pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA), órgão vinculado ao 

Governo do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente abrange 3520 ha, após 

recente inclusão do Morro da Peça, Reserva Natural Municipal Darcy Ribeiro e 

as Ilhas Pai, Mãe e Menina (INEA, 2012).  

Situa-se em cadeia montanhosa perpendicular à costa, na divisa dos municípios 

de Niterói e Maricá (figura 1). A vegetação, característica do bioma Mata 

Atlântica, apresenta preponderantemente formações secundárias e relevo 

acidentado com escarpas rochosas, atingindo até 412 m de altura (Alto 

Mourão). Em 1992, a Serra da Tiririca foi homologada pela UNESCO como 

parte integrante da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (GRAEL et al., 1995). 

Historicamente é uma região de grande relevância. O naturalista Charles Darwin 

esteve na Serra da Tiririca em sua passagem pelo Rio em 1832 (SELLES; 

ABREU, 2002). No que concerne às questões socioambientais, ainda há 

problemas como a especulação imobiliária, a introdução de espécies exóticas 

invasoras, a visitação crescente do Parque, entre outras (BARROS, 2008). O 

PESET apresenta potencial turístico e ecoturístico, devido aos ambientes 

marinhos próximos, aos sítios arqueológicos, além das belas paisagens 

observadas dos afloramentos rochosos.   

Atualmente, o Parque conta com o projeto de “Fortalecimento e Implantação da 

Gestão do Uso Público para o Incremento da Visitação nos Parques Estaduais 

do Rio de Janeiro”, realizado pela organização não governamental Instituto 

Terra de Preservação Ambiental (ITPA) para o INEA. O objetivo do mesmo é 

proporcionar a visitação segura e de qualidade, a partir da implantação de 

metas estratégicas de gestão do uso público em nível institucional para a 

promoção da unidade de conservação como destino turístico e indutor de 

desenvolvimento local (ITPA, 2012). Esse projeto pretende auxiliar a 

administração do PESET a se preparar para a crescente visitação relacionada 

ao afluxo turístico para Copa do Mundo de Futebol em 2014, o que o incluiu na 

categoria de “Parques da Copa”. Nesse contexto, as trilhas da Enseada do 
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Bananal e do Morro das Andorinhas fazem parte do projeto “Trilhas da Copa”, 

as quais, por sua proximidade ao evento, serão revitalizadas.  

 

Figura 1 - Imagem de satélite com a localização de algumas trilhas e informações gerais. Trilha 
da Enseada do Bananal no número 3 e trilha do Morro das Andorinhas no número 1. Fonte:  
http://www.parqueserradatiririca.org . 

 

2.2 Enseada do Bananal  

A trilha da Enseada do Bananal está inserida entre a Pedra de Itacoatiara e o 

Alto Mourão. O percurso inicia-se na sede do Parque em Itacoatiara e também 

dá acesso à trilha da Pedra de Itacoatiara (trilha do Costão), em seu ponto mais 

alto (233 metros). Em levantamento preliminar para o presente trabalho, foi 

verificado que a trilha da Enseada do Bananal apresenta um percurso de 660 

metros, até a base da “pedra do Bananal”, local onde são realizadas diversas 

técnicas de escalada como rapel, tirolesa e high line. Cova e Pimentel (2013) 

mapearam a trilha até a última placa de sinalização do parque e registraram 504 
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metros (figura 2), enquanto o site oficial do parque aponta 800 metros para a 

mesma trilha (PESET, 2012) sem definir o percurso.  

Segundo Barros (2008) a Enseada do Bananal é alvo de visitação intensa e 

desordenada, o que gera problemas de compactação do solo, erosão, coleta 

de plantas para fins comerciais, pichações e introdução de espécies exóticas.  

 

Figura 2 - Imagem de satélite com registro do percurso da trilha da Enseada do Bananal, em 
amarelo. Bifurcação para a trilha da Pedra de Itacoatiara em vermelho. Fonte: Cova e Pimentel 
(2013).  

2.3 Morro das Andorinhas 

O Morro das Andorinhas, localizado na zona urbana da Região Oceânica do 

Município de Niterói (RJ), entre os bairros de Itaipu e Itacoatiara (BARROS, 

2008; PEREIRA; MELLO, 2011), foi incluído ao PESET em 2007, através da 

Lei Estadual nº 5079.   

A trilha do Morro das Andorinhas apresenta 2,6 km de extensão (figura 3), 

atravessando a cumeeira do Morro de mesmo nome, passando por mirantes 

com vistas para as praias de Itaipu e Itacoatiara e finalizando em uma área de 

afloramento rochoso, nomeada Ponta das Andorinhas (BARROS; GARCEZ, 
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2003; BARROS et al., 2005). Segundo Cova e Pimentel (2013), até o mirante 

de Itacoatiara (ponto 17 da figura 3) são 833 metros.  

 

Figura 3: Trilha do Morro das Andorinhas. Linha amarela identificando a TI e linha vermelha 
percurso completo até a Ponta das Andorinhas. Fonte: Imagem adaptada do Google Earth por 
Bruno Cova (Barcellos et al., 2013). 

A trilha permite o acesso à pesca pela comunidade tradicional de pescadores 

artesanais da região, supre a necessidade de deslocamento dos outros 

moradores (BARROS; GARCEZ, 2003; BARROS et al., 2005), além de ser alvo 

de visitação turística. Essa comunidade vive no topo do morro, em uma área 

denominada Sítio das Jaqueiras. A ocupação foi iniciada no século XIX quando 

o português Leonel de Siqueira e a índia Agapita Dias de Gusmão decidiram 

viver na localidade. Segundo Barros e Machado (2012), a presença da 

comunidade, hoje constituída por 14 casas, foi importante para impedir a 

especulação imobiliária.  

3. Materiais e métodos 

3.1 Planejamento das Trilhas Interpretativas 
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As TIs foram planejadas para a Enseada do Bananal e para o Morro das 

Andorinhas, através da adaptação do método de Indicadores de Atratividade de 

Pontos Interpretativos, o qual objetiva facilitar a seleção de pontos com 

potencial interpretativo semelhante na trilha (MAGRO; FREIXEDAS, 1998).  O 

levantamento de atrativos foi realizado pela equipe em abril/ 2008 e os testes 

piloto foram realizados na Enseada do Bananal em junho/ 2008 e no Morro das 

Andorinhas em setembro/ 2008, com uma turma de alunos de terceiro ano do 

ensino médio do Colégio Estadual Paulo Assis Ribeiro, em Niterói. As TIs 

foram percorridas por 19 alunos e utilizadas como estratégias metodológicas 

durante o desenvolvimento de um projeto de educação ambiental nessa escola, 

que envolvia a visitação ao Parque. 

As trilhas projetadas são do tipo guiadas, ou seja, atividades interpretativas “em 

que o guia intérprete dirige um grupo através de um caminho, com paradas 

pré-estabelecidas, onde um tema é desenvolvido” (VASCONCELLOS, 2006, 

p.57). Em um primeiro momento foram levantados todos os pontos potenciais 

para interpretação, de acordo com o tema escolhido para a trilha. Após a 

identificação dos atrativos, uma seleção foi feita a fim de evitar pontos muito 

próximos e repetição de questões já abordadas. A escolha final levou em 

consideração os pontos mais atrativos de acordo com os indicadores de 

atratividade para o tema. Não foram atribuídos pesos aos indicadores, embora 

o método original sugira a adoção desse procedimento. 

3.2 Coleta e análise de dados 

A coleta de dados foi realizada através de questionários de percepção 

ambiental aplicados com alunos da escola, antes e depois do desenvolvimento 

do subprojeto “Educação Ambiental como mediadora na mudança de 

percepção sobre o Parque Estadual da Serra da Tiririca (RJ)”. Este subprojeto 

foi desenvolvido ao longo de oito meses na escola e fazia parte do projeto de 

extensão “Parques de Papel e o Papel Social dos Parques: o Caso do Parque 

Estadual da Serra da Tiririca (PESET)”, coordenado pelo Dr. Douglas Pimentel, 

da Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio 
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de Janeiro (FFP/UERJ). Na TI da Enseada do Bananal também foram 

utilizados os “cadernos naturalistas”, ferramentas de coleta de informações 

inspiradas na passagem do naturalista inglês Charles Darwin pela Serra da 

Tiririca. Após a atividade, os alunos que não conseguiram utilizar o “caderno 

naturalista”, preencheram um roteiro de avaliação da trilha em sala de aula.  

Além dos questionários e cadernos de campo, foram realizadas diversas 

atividades temáticas na escola, durante as aulas semanais, desenvolvidas 

através da disciplina “Projeto”, disponível na rede estadual de ensino de Niterói 

em 2008. Foi feita a transcrição dos questionários e demais atividades em 

conteúdo textual, constituindo-se o corpus documental para utilização posterior 

através da Análise de Conteúdo (BARDIN, 1977). As respostas de percepção 

ambiental passaram pela etapa de leitura flutuante, identificação do núcleo dos 

sentidos e identificação das unidades de registro (categorização de falas). 

4. Resultados e discussão 

A proposta de implantação das TIs na Enseada do Bananal e no Morro das 

Andorinhas foi configurada para mostrar aos visitantes os aspectos que 

justificam a escolha do local como parque, bem como as relações 

socioambientais presentes na área. A biodiversidade do Bioma Mata Atlântica, 

a beleza cênica das montanhas e paisagens e as opções de lazer foram os 

aspectos destacados. Nessa TI foram selecionados nove pontos interpretativos 

(quadro 1). 

 

Quadro 1: Roteiro esquemático da Trilha Interpretativa da Enseada do Bananal. 

Trilha Interpretativa da Enseada do Bananal: Por que parque? 
Pontos de 
Interpretação 

Descrição/ objetivo Localização 

Ponto 1: 
Partida 

• Orientação sobre a conduta na trilha; 
• Informações sobre o percurso e a 

unidade de conservação; 
• Dinâmica sobre o Darwin com o 

caderno naturalista (Como o 
naturalista registrava tudo que via em 
1832, para elaborar a Teoria da 

Entrada da trilha na 
sede de Itacoatiara. 
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Evolução?). 

Ponto 2: 
Tudo que sobe, 

tem que descer! 

• Introdução aos aspectos naturais; 
• Ponto de descanso. 

Clareira com 
bifurcação para a 
trilha da Pedra de 
Itacoatiara. 

Ponto 3: 
Passeando no 

sub-bosque... 

• Características de Mata Atlântica 
(presença de samambaias, fungos, 
sub-bosque, epífitas e umidade). 

Área com 
samambaias e fungos 
na descida da trilha. 

Ponto 4: 
Gigante da 

floresta. 

• Presença de Figueira gigante (Ficus 
sp.); 

• Adaptações ao ambiente (raiz 
tabular); 

• Abraço à árvore (opcional). 

Figueira gigante, área 
com “ponte” de 
passagem. 

Ponto 5: 
Natureza 

intocada? 

• Ocupação humana no passado; 

• Motivo do nome do local. 
Bananal 

Ponto 6: 
Subindo pelas 

paredes! 

• Formação rochosa (grutas, 
matacões); 

• Curiosidades da escalada (bolders). 

Local dos bolders e 
grutas. 

Ponto 7: 
Anfiteatro natural. 

• Ambiente de praia (transição entre a 
floresta e o mar); 

• Paisagem (avistamento do último 
ponto da trilha). 

Praia de pedra da 
Enseada do Bananal. 

Ponto 8: 
Invasores! 

• Espécie exótica invasora (capim 
colonião); 

• Área em recuperação. 

Área de capim 
colonião. 

Ponto 9: 
Chegada. 
 

• Características geológicas (formação 
das montanhas e oceano); 

• Observação da Pedra de Itacoatiara 
e explicação do nome tupi (ita = 
pedra, coatiara = riscada). 

Alto da “Pedra do 
Bananal”. 

 

A TI da Enseada do Bananal, foi realizada em junho de 2008 com 14 alunos 

(figura 4). Além de ser o primeiro contato dos alunos com a unidade de 

conservação, foi também uma oportunidade de descobrir, na prática, conteúdos 

trabalhados em sala de aula por outros professores. Exemplo disso foi a 

dinâmica sobre o naturalista Charles Darwin realizada antes da caminhada. Os 

alunos não lembravam do cientista e nem de sua teoria, embora fossem do 

último ano do ensino médio. Mas, aos poucos, conseguiram imaginar quais 
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instrumentos Darwin teria utilizado durante suas expedições pela Serra da 

Tiririca em 1832. Depois de citarem alguns exemplos, como desenhos no 

papel, eles puderam observar imagens desses utensílios em cartões do “Jogo 

do Aprendiz de Evolução”, distribuído para educadores na “Exposição Darwin 

no Rio”. Durante a trilha, os alunos acabaram registrando no “caderno 

naturalista” principalmente a fala do educador ambiental, ao invés de suas 

próprias observações, reproduzindo o contexto escolar tradicional em que o 

aluno anota o que o professor fala. 

Ao longo dos nove pontos interpretativos percorridos nos quase 700 metros da 

TI, os alunos visitaram a exposição de animais típicos da Serra da Tiririca na 

sede do parque em Itacoatiara, conheceram um pouco sobre as trilhas locais, 

identificaram espécies de plantas de Mata Atlântica, perceberam resquícios das 

plantações de bananas do passado (motivo do nome da Enseada), aprenderam 

curiosidades sobre escalada e formações geológicas, observaram a figueira 

centenária na mata em regeneração e a presença incômoda da espécie 

invasora de capim colonião. Os aspectos que mais chamaram a atenção foram 

as paisagens, fato citado por 12 dos 14 alunos. A maioria se surpreendeu com 

a preservação do local em meio à cidade, principalmente porque durante o 

trajeto não era possível observar os aspectos urbanos. Os alunos puderam 

perceber também que a presença do homem não era proibida no Parque, 

porque esta categoria de unidade de conservação permite a realização de 

diversas atividades como a visitação e a prática de esportes.  

A TI permitiu que os alunos compreendessem os principais fatores que 

transformaram o local em um parque: a biodiversidade, a beleza cênica e a 

visitação.  
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Figura 4 - Turma do Colégio Estadual Paulo Assis Ribeiro com equipe de Educação Ambiental 
do projeto, no último ponto interpretativo da TI na Enseada do Bananal, 12 de junho de 2008. 

 

A TI do Morro das Andorinhas consiste em um percurso de aproximadamente 

833 metros, com seis pontos interpretativos, os quais destacam a ocupação 

humana e a relação homem-natureza (quadro 2). As relações socioambientais 

foram os aspectos mais destacados, através da presença dos moradores 

tradicionais dentro da unidade de conservação, da ocupação por casas no 

entorno, da delimitação do PESET, da presença de índios guaranis que 

ocuparam a área de Sambaqui em Camboinhas, da abertura do canal na 

laguna de Itaipu, além de outros aspectos históricos e socioambientais.  

Dos 12 alunos que percorreram a TI, 10 citaram a presença do homem em 

seus depoimentos sobre o local, seja apontando as casas construídas ou a 

presença de fiação de luz, lixo ou marcas de fogueiras. A contradição que 

existe entre a presença de moradores na unidade de conservação e a 

legislação foi apresentada para os alunos através da leitura do Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação (BRASIL, 2000, p.16), o qual afirma que 
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os parques são “de posse e domínio públicos, sendo que as áreas incluídas em 

seus limites devem ser desapropriadas”. A situação dos moradores também foi 

discutida com os alunos, considerando o conceito de população tradicional e os 

seus direitos. Autores como Toledo e Pelicione (2008, p.11) acreditam que 

estas áreas naturais “podem estar melhor protegidas com o envolvimento das 

comunidades do entorno e da população em geral”. Dessa maneira, sublinha-

se a importância do conhecimento das comunidades tradicionais do Morro das 

Andorinhas e dos visitantes sobre as relações socioambientais mantidas com o 

Parque. Como esta TI apresenta diversos aspectos sociais a serem discutidos, 

foi importante percorrê-la após a primeira visita ao PESET, pois isso 

possibilitou uma nova percepção sobre as questões conservacionistas e a 

relação homem-natureza. Barcellos e colaboradores (2013) afirmam que os 

visitantes costumam prestar atenção apenas na beleza das paisagens do 

Morro das Andorinhas, no entanto as TIs permitem que percebam os aspectos 

sociais e ecológicos. 

 

Quadro 2 - Roteiro esquemático da Trilha Interpretativa do Morro das Andorinhas. 
 

Trilha Interpretativa do Morro das Andorinhas: relações socioambientais 

Pontos de 
Interpretação 

Descrição/ objetivo Localização 

Ponto 1:  

Partida 

• Orientação sobre a conduta na trilha; 
• Informações sobre o percurso e a unidade de 

conservação; 
• Presença da urbanização. 

Entrada da trilha. Rua 
da Amizade. 

Ponto 2: 

Eu nasci aqui, eu 

cresci aqui! 

• Leitura do conceito de parques (se é de 
proteção integral, como há moradores?); 

• Presença da população tradicional. 

Sítio das Jaqueiras, 
praça do balanço. 

Ponto 3: 

Nativas 

 X 

Exóticas 

• Espécies nativas (orquídea Cyrtopodium 
polyphyllum (Vell.) Pabst ex F. Barro., 
bromélia Neoregelia cruenta (R. Graham) L.B. 
Smith, palmeira Jerivá Syagrus 
romanzoffiana, (Cham.) Glassman); 

• Espécies exóticas (Pita Agave americana L.; 
Jaqueira Artocarpus heterophyllus Lam.; ). 

Afloramento rochoso. 

Ponto 4: • Presença de casas na encosta do Morro das 
Andorinhas e bairro de Itacoatiara (mansões 

1° Mirante de 
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Casas para todo 

lado. 
x moradores tradicionais); 

• Delimitação do parque. 
Itacoatiara. 

Ponto 5:  

Pique-nique e 

histórias 

• Observação da laguna de Itaipu (história da 
abertura do canal e construções no entorno); 

• Sambaqui e ocupação por índios guaranis; 
• História ambiental (colonização, plantações); 
• Parada de descanso e lanche. 

Mesa de pedra no 
mirante para Itaipu. 

Ponto 6:  

Chegada. 

• Observação da Serra da Tiririca; 
• Fechamento da atividade (“A atividade 

humana ajudou a conservar o local ou a 
destruir?”). 

Último mirante de 
Itacoatiara. 

 

 

Figura 5 - Vista do mirante de Itaipu, ponto interpretativo 5, sobre a abertura do canal da 
laguna de Itaipu e sobre a ocupação humana (setembro de 2008). A seta branca indica a 
localização das ocas.  

Em questionários de percepção ambiental e avaliação foi verificado que 

nenhum participante conhecia o PESET e que todos (n=19) citaram a TI como 

a melhor atividade do projeto. Dentre os pontos positivos do uso da trilha estão 

as paisagens e a oportunidade de conhecer o local. Os pontos negativos mais 

citados foram o calor e os mosquitos. Em depoimentos, alguns alunos 

afirmaram: 1) “Acho que melhor que falar sobre o parque, é conhecê-lo”; 2) “ Eu 
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conheci muitas coisas que eu não sabia que existia. A gente não só conheceu o 

parque, mas também nos envolvemos nas questões sociais e ambientais”.   

Após o desenvolvimento de atividades na escola e a realização das TIs, os 

alunos apresentaram uma mudança de percepção sobre o parque. A 

percepção sobre “Parque Natural” de visão “de natureza intocada” 

(conceituação de natureza preservada, sem influência antrópica) desapareceu 

depois das atividades. Após as TIs, surgiram as visões “abrangente” (aspectos 

integrados de forma interdisciplinar) e “socioambiental” (o ser humano ou a 

sociedade estão inseridos no ambiente). Essa mudança de percepção mostra 

uma reflexão crítica, fruto das experiências vividas, as quais provaram existir 

uma inserção humana nesses ambientes. 

A vivência nas TIs possibilitou a comparação entre diferentes locais da unidade 

de conservação, proporcionou uma reflexão crítica sobre as questões 

socioambientais pelas quais o Parque passa e despertou o interesse pela 

conservação da biodiversidade. Barcellos (2013), também trabalhou com trilhas 

interpretativas no PESET, consolidando pontos interpretativos na trilha do 

Morro das Andorinhas. A interpretação proposta pela autora foi direcionada 

para alunos do 5º ano do ensino fundamental em escola municipal do entorno, 

que participam das atividades através do Programa de Educação Ambiental 

(PEA) do Museu de Arqueologia de Itaipu (MAI). Nessa proposta, a autora 

também elaborou uma trilha guiada com seis pontos interpretativos, para 

desenvolver aspectos socioambientais, biológicos e paisagísticos. A diferença 

é que a autora produziu um roteiro, em formato de folder, contendo 

informações para a caminhada e os principais questionamentos que o 

educador/ intérprete deve fazer. É considerável ressaltar a importância de 

trabalhos com esse enfoque envolvendo esforços coletivos para a conservação 

da natureza, promovendo a compreensão do entorno ecológico e a reflexão 

crítica sobre a intervenção humana no ambiente natural.  

A iniciativa de usar duas TIs no contexto do PESET propiciou uma comparação 

entre ambientes com diferentes aspectos sociais e ambientais, o que culminou 
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em uma visão interdisciplinar e uma inserção crítica dos alunos nas discussões 

referentes ao Parque.  

5. Conclusão 

As atividades na escola e as TIs possibilitaram uma mudança de percepção dos 

alunos sobre o PESET, bem como houve ampliação do contexto em que a 

discussão sobre diferentes questões ambientais podem acontecer. 

O uso das TIs beneficia as escolas no processo de ensino-aprendizagem, ao 

dar oportunidade dos alunos descobrirem na prática os conteúdos trabalhados 

em sala de aula, construindo novos conhecimentos.  Além disso, forma 

cidadãos mais críticos e responsáveis pelo seu ambiente. Nesse sentido, os 

parques podem ser reconhecidos como espaços públicos que cumprem a 

função de conservação da biodiversidade, direito de todos os cidadãos, aliada 

ao fomento da participação comunitária nas questões socioambientais locais. 

Assim, as atividades em TIs não permitem a reprodução de um ideário de áreas 

protegidas apartadas da realidade social na qual estão inseridas.   

A proposta de implantação de TIs aqui apresentada deve ser considerada como 

instrumento de educação ambiental para escolas e unidades de conservação. 

Dessa maneira, as primeiras podem exercer um processo de ensino realmente 

interdisciplinar em um espaço não formal de aprendizagem e as últimas 

encontram um locus de inserção para que efetivamente ocorra a Educação 

Ambiental preconizada pela legislação nacional.  
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GT 03 - Educação Ambiental e Interpretação do patrimônio Natural e Cultural em Trilhas 

 
O USO DE TRILHAS NA MARATONA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA 

ESTAÇÃO ECOLÓGICA JURÉIA-ITATINS, PERUÍBE, SP. 
 

Vanessa Cordeiro9 

Marcos Samuel Macedo10 

Clécio Rogério Silva11 

Claudio de Moura12 

Resumo 
Palavras-chaves: trilhas; interpretação ambiental; estudo do meio; comunidade escolar; 
Unidade de Conservação. 

 
A visitação é instrumento essencial para aproximar a sociedade da natureza e 
despertar a consciência para conservação dos ambientes e processos naturais. 
A interpretação ambiental pode ser considerada como um instrumento da 
educação ambiental, que busca ampliar conhecimento e mudar 
comportamentos considerados ambientalmente incorretos. A Maratona de 
Educação Ambiental Juréia Itatins é um projeto do Programa de Uso Público e 
Educação Ambiental da Estação Ecológica Juréia-Itatins (EEJI), que tem por 
objetivo aproximar a comunidade escolar da região de Peruíbe às áreas 
remanescentes de Mata Atlântica. O projeto desenvolveu atividades teóricas e 
práticas, abordando os temas curriculares de forma inter e multidisciplinar onde 
as trilhas são uma das principais ferramentas para a interpretação ambiental. A 
primeira etapa foi a visita da equipe da EEJI às unidades escolares, para 
divulgação do projeto e convite dos profissionais da educação. Posteriormente 
foram realizadas visitas técnicas para apresentar as trilhas dos Núcleos 
Arpoador e Itinguçú e as possibilidades de interação entre o conhecimento 
abordado na sala de aula e no ambiente natural. E por fim os educadores 
foram incentivados a desenvolverem atividades de estudo do meio a partir dos 
temas abordados pelas disciplinas, possibilitando assim a vivência de novas 
experiências. Participaram do projeto 80 profissionais, dos quais grande parte 
não conhecia e jamais desenvolveu qualquer atividade na EEJI, dentre as 
escolas participantes houve predomínio das estaduais. Após as atividades de 
campo os professores de diversas disciplinas foram orientados e estimulados a 
elaborarem planos de aula para serem desenvolvidos na EEJI. A maratona 
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possibilitou aos participantes um novo olhar sobre a questão ambiental 
estimulando-os a realizarem projetos sobre essa temática em suas escolas.  
 
Resumen 
Palabras-clave: senderos; interpretación ambiental; estudio del medio; comunidad escolar; 
Unidad de conservación. 

 
La visita es un instrumento esencial para aproximar la sociedad de la 
naturaleza y despertar la conciencia para la conservación de entornos y 
procesos naturales. La interpretación ambiental puede considerarse como un 
instrumento de educación ambiental, que busca ampliar conocimientos y 
cambiar comportamientos considerados ecológicamente incorrectos. La 
maratón de la educación ambiental Juréia-Itatins es un proyecto del programa 
de uso público y educación ambiental de la Estación Ecológica Juréia-Itatins 
(EEJI), que pretende acercar a la comunidad escolar de la región de Peruíbe 
de las áreas restantes del Mata Atlântica. El proyecto ha desarrollado 
actividades teóricas y prácticas, abordando temas curriculares de forma inter y 
multidisciplinarios donde los senderos son una de las principales herramientas 
de interpretación ambiental. El primer paso fuela visita del equipo de la EEJI a 
las escuelas, para la difusión del proyecto y la invitación de los profesionales de 
la educación. Se realizaron visitas técnicas en una fecha posterior para 
presentar los senderos de los núcleos Arpoador y Itinguçú y las posibilidades 
de interacción entre los conocimientos cubiertos en el aula y en el medio 
natural. Y finalmente los educadores se animó a desarrollar actividades de 
estudio ambiental de los temas tratados en las disciplinas, permitiendo así 
experimentar nuevas experiencias. Participaron en el proyecto 80 
profesionales, la mayoría de los cuales no sabía y nunca desarrollaron alguna 
actividad en la EEJI, entre las escuelas participantes huboun predominio del 
estado. Después de las actividades de campo profesores de distintas 
disciplinas fueron aconsejó y animó a elaborar planes de lección para ser 
desarrollado en EEJI. El maratón permitió a los participantes una nueva 
perspectiva sobre el tema ambiental por estimularlos para llevar a cabo 
proyectos sobre este tema en sus escuelas. 
 

1. Introdução 

A visitação é instrumento essencial para aproximar a sociedade da natureza e 

despertar a consciência para conservação dos ambientes e processos naturais 

(MMA, 2006). As trilhas podem potencialmente auxiliar a alcançar objetivos 

conservacionistas e concomitantemente aumentar as oportunidades sociais 
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com baixo impacto sobre o ambiente, pois, quando bem e devidamente 

mantidas, as trilhas protegem o ambiente do impacto do uso e proporcionam 

aos visitantes conforto e segurança, além de desempenhar papel significativo 

na impressão que o visitante possa vir a ter sobre a área e a instituição 

mantedora (SCHELHAS, 1986 apud MENDES et al. 2007).   

Outros estudos apontam a importância das unidades de conservação e dos 

ecossistemas terrestres brasileiros para as atividades de educação ambiental e 

na percepção dos alunos em relação a estes ambientes, independentemente 

da disciplina escolar ser ciência (SALLES et al., 2002; MOREIRA e SOARES, 

2002; PASQUALI et al., 2002). Segundo Santos (2002), as contribuições da 

aula de campo em um ambiente natural podem ser positivas na aprendizagem 

dos conceitos á medida que são um estímulo para os professores, que veem 

uma possibilidade de inovação para seus trabalhos e assim se empenham 

mais na orientação dos alunos. Para os alunos é importante que o professor 

conheça bem o ambiente a ser visitado e que este ambiente seja limitado, no 

sentido espacial e físico, de forma a atender os objetivos da aula. 

A interpretação ambiental pode ser considerada um instrumento da educação 

ambiental, que busca ampliar conhecimento e mudar comportamentos 

considerados ambientalmente incorretos (DELGADO, 2000). A utilização de 

trilhas interpretativa, adaptada ao conteúdo estudado em sala de aula e as 

necessidade dos alunos pode se tornar um excelente instrumento de ensino e 

aprendizagem. A Maratona de Educação Ambiental Juréia Itatins é um projeto 

do Programa de Uso Público e Educação Ambiental da Estação Ecológica 

Juréia-Itatins (EEJI), que tem por objetivo aproximar a comunidade escolar da 

região de Peruíbe ás áreas remanescente de Mata Atlântica. O projeto 

desenvolveu atividades teóricas e práticas, abordando os temas curriculares de 

forma inter e multidisciplinar onde as trilhas são uma das principais ferramentas 

para a interpretação ambiental. 

2. Local de estudo 
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Este estudo foi realizado na Estação Ecológica Juréia-Itatins (EEJI) localizada 

no litoral sul do Estado de São Paulo que é uma Unidade de Conservação de 

Proteção Integral, cujos objetivos principais são a realização de pesquisa e de 

educação ambiental. A EEJI foi criada pelo Decreto Estadual nº 24.646, de 20 

de janeiro de 1986, com aproximadamente 82.000 ha. Alterado pela Lei 

Estadual nº 5.649, de 28 de abril de 1987 que alterou sua área para 79.270 ha, 

abrangendo parte dos municípios de Peruíbe, Itariri, Miracatu e Iguape com o 

objetivo de assegurar a integridade dos ecossistemas associados à Mata 

Atlântica e da fauna e flora nelas existentes, bem como sua utilização para fins 

educacionais e científicos (SÃO PAULO, 1986; SÃO PAULO, 1987).  

 

A Maratona de Educação Ambiental foi realizada em dois núcleos da EEJI, no 

Núcleo Arpoador e Itinguçú. O Núcleo Arpoador está localizado no município 

de Peruíbe, e compreende o rio Guaraú, várias praias, Floresta Atlântica, 

restinga, manguezal e costão rochoso, bastante biodiversos em fauna e flora. 

Também pode ser utilizado como tema gerador para as disciplinas as ruínas de 

uma construção do final do século XVII construída por escravos (CALI, 1999). 

O núcleo dispõe de trilhas que dão acesso a vários destes ambientes, além de 

hospedaria e auditório, para apoio das atividades de educação ambiental, 

estudo do meio e pesquisa (Figura 1).  
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Figura 1 – Localização dos núcleos onde a maratona foi desenvolvida na E.E. Juréia-Itatins. 

O Núcleo Itinguçú está localizado no município de Iguape, cujo acesso 

somente é possível pelo município de Peruíbe, engloba o rio Itinguçú, rico em 

poços d’água, em áreas de mata ciliar e de Floresta Atlântica, tendo como 

principal atrativo a Cachoeira do Paraíso, cujo acesso se dá através de uma 

trilha auto guiada em meio a floresta. Este núcleo dispõe de auditório para 

recepcionar os visitantes nas atividades de Educação Ambiental. 

3. Metodologia 

3.1 Desenvolvimento da Maratona de Educação Ambiental 

No município de Peruíbe existem 51 escolas de ensino fundamental e médio, 

sendo12 estaduais, 32 municipais e sete particulares, todas foram convidadas 

para participar do projeto. Na primeira etapa houve a visita da equipe da EEJI 

às unidades escolares, para divulgação do projeto e convite dos profissionais 

de educação. Para atingir todos os educadores estas visitas eram feitas nos 

horários de ATPC (Aula de Trabalho Pedagógico Coletivo). Em um segundo 

momento foram realizadas visitas técnicas com os educadores para apresentar 
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as trilhas dos Núcleos Arpoador e Itinguçú para que os docentes pudessem 

conhecer todos os ambientes físicos da EEJI e também a historia local. As 

visitas possibilitaram uma interação entre o conhecimento abordado na sala de 

aula e no ambiente natural. Cabe mencionar que todas as visitas técnicas 

foram realizadas aos finais de semana, de modo a não comprometer dias 

letivos. A administração da EEJI disponibilizou o transporte aos núcleos onde 

as atividades foram desenvolvidas.  Durante as visitas técnicas os educadores 

foram incentivados a desenvolverem atividades de estudo do meio a partir dos 

temas abordados nas disciplinas, possibilitando assim aos educandos a 

vivência de novas experiências. Os técnicos da EEJI realizaram um trabalho de 

sensibilização com os participantes utilizando nas trilhas a interpretação 

ambiental e atividades lúdicas como ferramentas. 

3.2 Atividade no Núcleo Arpoador 

A atividade consistiu em uma visita ao manguezal onde os educadores 

tomaram conhecimento das características do ecossistema, assim como das 

possibilidades de abordagem com os educandos. Durante a sensibilização 

foram realizadas dinâmicas para aguçar os sentidos dos participantes, onde os 

educadores eram vendados e tinham que percorrer uma trilha de 100 metros 

em silêncio para ouvir e sentir os sons da floresta. Ao final da trilha, e ainda 

vendados os participantes eram direcionados até o gramado com vista para o 

mar e convidados a refletirem sobre a atividade. 

Dando continuidade à atividade de sensibilização os educadores foram 

vendados novamente, e guiados até uma sala. O objetivo desta dinâmica é 

aguçar o tato e o olfato dos participantes, e assim foram apresentados caixas 

com alguns objetos de origem animal e vegetal. Cada educador explorou com o 

tato e olfato, além de objetos, e depois escreveram em um papel seus 

comentários. No final da dinâmica os objetos foram apresentados aos 

educadores. Na segunda parte da visita os docentes caminharam na trilha do 

Arpoador e observando a trilha como ferramenta pedagógica, é considerada de 

nível fácil e tem aproximadamente 600 metros. No percurso da trilha os 
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educadores tiveram informações sobre a dinâmica da Mata Atlântica e a 

ecologia de algumas espécies encontradas na trilha. A atividade termina na 

Praia do Arpoador, onde os educadores tiveram um tempo para contemplar a 

natureza e caminhar pela praia. 

3.3 Atividade no Núcleo Itinguçú 

A trilha do Itinguçú que dá acesso a Cachoeira do Paraíso é uma outra 

alternativa de ferramenta pedagógica para desenvolver atividades de estudos 

do meio. É considerada de nível fácil e possui 300 metros de percurso. Neste 

núcleo os educadores foram convidados a conhecer uma outra característica 

da mata atlântica e foram estimulados a desenvolverem atividades sobre a 

mata ciliar, formação dos rios, análise da qualidade da água e ecoturismo. A 

realização das visitas técnicas com os educadores em ambos os núcleos tem 

como principal objetivo incentivar a produção e transferência de conhecimento 

sobre a temática ambiental de uma forma interdisciplinar e transversal, a partir 

de uma abordagem local, regional e global. Os educadores foram incentivados 

a desenvolverem atividades de estudo do meio a partir dos temas abordados 

pelas disciplinas, possibilitando assim a vivência de novas experiências. 

4. Resultados e discussão 

Das 51 escolas convidadas, aderiram à proposta e participaram da Maratona 

de Educação Ambiental da EEJI apenas sete escolas, sendo duas municipais e 

cinco estaduais, representando 13,72% do total.  

Esta baixa adesão das escolas e consequentemente dos profissionais de 

educação se deve a alguns fatores relacionados ao desestímulo dos docentes, 

temor de assumir compromissos fora do horário normal de trabalho, cansaço 

devido a dupla ou tripla jornada dos docentes que os impedem de participar de 

atividades extra classe, entre outros. Pôde-se verificar nas reuniões de 

apresentação da proposta nas escolas, um conflito de opiniões sobre a forma 

de realização da Maratona, onde um educador entendia que as atividades 

deveriam ocorrer no horário normal de aula em dia letivo e não no final de 
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semana, por outro lado uma Diretora de Escola afirmou que “todo dia é dia de 

aprender e não é só em dia letivo que se aprende”. 

Após as atividades de campo os professores de diversas disciplinas foram 

orientados e estimulados a elaborarem planos de aula para serem 

desenvolvidos na EEJI. Ao todo participaram do projeto 80 profissionais de 

educação, dos quais grande parte não conhecia e jamais havia desenvolvido 

qualquer atividade na EEJI. As escolas participantes desenvolveram os 

seguintes projetos/planos de aulas, conforme apresentado no Quadro 1. 

Quadro 1 – Escolas participantes da maratona de Educação Ambiental e projetos 
desenvolvidos na Estação Ecológica Juréia-Itatins. 

Escola/tipo Nome Plano de aula/projeto 
Estadual E. E. Portal da Juréia - Portal da Juréia na maratona de 

Educação Ambiental 
Estadual E. E. Maya Alice Ekman - O nosso pedacinho da Mata Atlântica; 

- Projeto Juréia-Itatins: Uma Floresta em 
minha cidade; 

- A extraordinária Juréia. 
Estadual E. E. Prof. Ottoniel 

Junqueira 
- Amar o Mar; 

- Do jundú aos Campos de Altitude. 
Estadual E. E. Prof. Padre Vitalino 

Bernini 
- Aprendendo com Ciência. 

Estadual E. E. Luiz Abel - Que mato é esse? 
Municipal E.M.E.F. Prefeito José 

Roberto Preto 
- Cultura Caiçara. 

Municipal E.M.E.F. Pastor Manoel 
Eustáquio Damacena 

- Educação Ambiental para Investigação e 
Conservação. 

 

Os resultados das visitas técnicas foram bem diversificados, visto que algumas 

escolas os projetos ultrapassaram as expectativas, enquanto outras cumpriram 

estritamente a sua programação prevista no plano de aula. As escolas 

participantes do projeto iniciaram discussões nas reuniões de ATPC, com a 

participação dos técnicos da EEJI para auxiliar na elaboração dos planos de 

aula.  

Na Escola Estadual Portal da Juréia, que está situada no centro da cidade, foi 

desenvolvido o projeto “Portal da Juréia na Maratona de Educação Ambiental”. 
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Nesta escola a professora de Ciências desenvolveu um projeto de pesquisa 

com seus alunos. Esse projeto teve dois momentos, primeiro os alunos 

pesquisaram sobre as principais características dos ecossistemas da EEJI e 

posteriormente os alunos vieram até o auditório da Sede Administrativa da 

EEJI para apresentar o resultado do trabalho de pesquisa para os técnicos do 

Programa de Educação Ambiental e Uso Público. Depois da apresentação os 

alunos foram levados para uma atividade de estudo do meio e vivenciar cada 

ambiente pesquisado. 

A Escola Estadual Professor Padre Vitalino Bernini está situada no Bairro do 

Caraguava, o mais populoso da cidade de Peruíbe, onde o Coordenador 

Pedagógico com o colegiado de professores desenvolveu o projeto 

“Aprendendo com Ciência” onde os alunos desenvolviam experimentos nos 

ambientes naturais, no manguezal os alunos realizavam experimentos medindo 

o nível de salinidade no solo, analisando também as principais adaptações das 

espécies presente no ambiente, já na mata de encosta verificavam a 

temperatura ambiente e a incidência de luz, na restinga mediam a temperatura 

do solo e observam as principais adaptações das espécies peculiares da 

restinga. A maneira como tal projeto foi desenvolvido corrobora com o que foi 

afirmado por Freire (1996): 

“Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Fala-se 
hoje, com insistência, no professor pesquisador. No meu 
entender o que há de pesquisador no professor não é uma 
qualidade ou uma forma de ser ou de atuar que se acrescenta 
a ensinar. Faz parte da natureza da prática docente a 
indagação, a busca, a pesquisa, para constatar, constatando, 
intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para 
conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a 
novidade” (FREIRE, 1996, p.32). 
 
 

Na Escola Estadual Maya Alice Eckmam o Coordenador Pedagógico 

desenvolveu em conjunto com os professores três projetos, conforme Quadro 

1, dentre os quais o denominado “Projeto Juréia Itatins: Uma floresta em minha 

Cidade”, projeto multidisciplinar onde os alunos produziram um vídeo relatando 

a experiência vivida pelos mesmos em uma aula na E.E. Juréia-Itatins. 
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O segundo projeto foi coordenado pela professora de Língua Portuguesa, que 

desde a visita técnica já havia indicado que elaboraria com seus alunos um 

livro relatando a experiência da visita dos alunos aos ambientes naturais da 

EEJI, tal livro foi intitulado como “A extraordinária Juréia”.  

E no terceiro projeto desta escola ocorreu o protagonismo de uma aluna do 

segundo ano do ensino médio, que na saída para estudo do meio desenvolveu 

um projeto de pesquisa que tratou dos ciclos econômicos brasileiros e da 

devastação da Mata Atlântica até a criação da EEJI, esse projeto foi 

denominado “O nosso Pedacinho da Mata Atlântica”.  

O pressuposto aqui é que, se o aluno aprender sobre a dinâmica dos 

ecossistemas ele estará mais apto a decidir sobre os problemas ambientais e 

sociais de sua realidade quando for solicitado (SENICIATO e CAVASSAN, 

2004). Conforme afirmou Machado (1982) só cuidamos, respeitamos e 

preservamos aquilo que conhecemos, e que a ignorância traz uma visão 

distorcida da realidade. 

A Escola Estadual Professor Ottoniel Junqueira, situada no bairro do Centro, 

em Peruíbe, tradicionalmente desenvolve aulas práticas de estudo do meio em 

suas atividades, legado deixado pelo falecido Professor de Ciências, Gino 

Gaiofatto, que idealizou o projeto denominado “Amar o Mar” para ser 

desenvolvido pelos alunos do ensino fundamental e médio, que realizavam 

coleta de lixo na praia do centro, caracterizavam-no e averiguavam a sua 

procedência através da interpretação do código de barras. 

Em função deste histórico da E.E. Prof. Ottoniel Junqueira, o Coordenador 

Pedagógico em conjunto com os Professores de Geografia e Ciências, optaram 

por adaptar o “Amar o Mar” para ser o projeto de pesquisada escola, e ser 

desenvolvido ao longo dos 18 quilômetros de extensão da praia do Una, no 

interior da EEJI, possibilitando assim a discussão sobre a destinação correta de 

resíduos sólidos, procedência e fatores ambientais que favorecem sua 

dispersão. 
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A maratona instigou bastante seus participantes, ao ponto do Professor de 

Geografia, Tiago Cavalcante, ter desenvolvido um Curso de Especialização em 

Geografia, através da Rede São Paulo de Formação Docente (REDEFOR), 

onde apresentou o trabalho intitulado “O estudo do meio em Unidades de 

Conservação como ferramenta pedagógica para o ensino de Geografia. 

Reflexões sobre o projeto do Jundu aos Campos de Altitude”, aproveitando a 

sua experiência no desenvolvimento do plano de aula “Do jundu aos campos 

de altitude”, que segundo Cavalcante (2012) faz parte de um conjunto de 

esforços para levar aos educandos da escola a possibilidade de uma reflexão 

mais profunda sobre seu lugar e seus lugares de vivência, aproximando a 

teoria da sala de aula ao cotidiano do aluno. 

A primeira reunião de ATPC em que o projeto foi proposto todos os presentes 

concordaram com o desenvolvimento do mesmo. Para Pontuschka et al. (2007) 

o estudo do meio é uma metodologia de ensino interdisciplinar que pretende 

desvendar a complexidade de um espaço determinado extremamente dinâmico 

e em constante transformação, cuja totalidade dificilmente uma disciplina 

isolada poderá dar conta de compreender. Na Escola Estadual Luiz Abel, 

situada na zona rural da cidade, a Coordenadora Pedagógica desenvolveu um 

plano de aula que iniciava com uma pesquisa previa do local a ser visitado, 

onde os alunos tomavam conhecimento sobre a área de estudo, e preparavam 

material didático para a visita em campo. A segunda fase compreendeu a saída 

a campo, momento de coleta de dados e intervenção com o ambiente natural. 

A terceira fase foi desenvolvida em sala de aula onde os alunos exploraram e 

analisaram os dados coletados, identificando as relações entre o conhecimento 

empírico e o científico levantado. Neste momento, os alunos através de 

diferentes formas de linguagem apresentaram suas considerações. 

O estudo do meio como método que pressupõe o dialogo, a formação de um 

trabalho coletivo e o professor como pesquisador de sua prática, de seu 

espaço, de sua história, da vida de sua gente, de seus alunos, tem como meta 

criar o próprio currículo da escola, estabelecendo vínculo com a vida de seu 
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aluno e com a sua própria, como cidadão e como profissional (BACCI e 

PATACA, 2008). Na Escola Municipal de Ensino Fundamental Prefeito José 

Roberto Preto, situada no entorno imediato da EEJI, onde cerca de 20% de 

seus alunos são descendentes de caiçaras que moravam no interior da EEJI, 

foi desenvolvido pelos professores o projeto “Cultura Caiçara” que elaborou um 

roteiro de entrevistas que foi aplicado junto aos moradores mais antigos da Vila 

Barra do Una, situada no interior da EEJI, pelos alunos em uma saída a campo, 

com a aplicação deste questionário foi possível caracterizar como era o modo 

de vida dos caiçaras e a relação com o meio ambiente, suas tradições e festas. 

No projeto “Cultura Caiçara” foi desenvolvida também uma oficina de música e 

danças caiçaras, que foram apresentadas em um evento realizado na própria 

escola para os pais e os mestres. Na Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Pastor Manoel Eustáquio Damacena, situada na zona rural da cidade, foi 

desenvolvido o projeto “Educação Ambiental para Investigação e 

Conservação”, que foi idealizado à partir da curiosidade dos alunos em 

compreender o meio ambiente como condição para sobrevivência humana. 

Este projeto trabalhou com o “ciclo de indagações” onde os alunos realizaram 

uma saída de campo conhecendo os ambientes da EEJI, e posteriormente 

foram divididos em grupos e cada grupo fez perguntas sobre as curiosidades 

de cada ambiente visitado.  

Dando sequência os grupos apresentaram as perguntas, a professora 

selecionou a mais significativa e tentou responder junto com os alunos. A 

pergunta que direcionou a pesquisa foi sobre a herbivoria, ou seja, a utilização 

das folhas na alimentação de animais, na trilha do fundão, situada no Núcleo 

Arpoador da EEJI. Os alunos observaram um arbusto que tinha folhas de 

coloração diferenciada, onde as folhas mais jovens tinham uma coloração mais 

avermelhada e não apresentava sinais de herbivoria. Ao voltar para a trilha 

cada grupo tentou desvendar porque aquelas folhas mais jovens não 

apresentavam sinais de herbivoria, e então foi levantada a hipótese de que 

com uma coloração diferente das folhas espantava os herbívoros, isto é, era 
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uma defesa da planta produzir folhas jovens de uma coloração diferente, que 

sem muita possibilidade de análise levou-os a concluir ser a hipótese 

verdadeira. 

Tais experiências corroboram com Compiani e Carneiro (1993) que afirmaram 

que as aulas de campo, têm papel pedagógico fundamental, pois é no campo 

que ocorre o conflito entre o real (o mundo), o exterior e o interior, as idéias e 

as representações, gerando um contexto único de observação e interpretação 

da natureza na busca de informações, no entendimento dos fenômenos e na 

formulação de conceitos explicativos. Desta maneira a Maratona de Educação 

Ambiental Juréia-Itatins possibilitou aos participantes um novo olhar sobre a 

questão ambiental estimulando-os a realizar projetos sobre essa temática em 

suas escolas. 

5. Conclusão  

O uso de trilhas no projeto Maratona de Educação Ambiental Juréia-Itatins 

possibilitou a integração entre Unidade de Conservação e a comunidade 

escolar, onde educadores e educandos puderam vivenciar suas próprias 

experiências em meio à natureza e aprenderem juntos. A experiência de 

estudo do meio requer do professor um papel ativo, orientador e mediador que 

não estão claros nas propostas pedagógicas desenvolvidas nas escolas.  

Os educadores encontraram dificuldades em enxergar a natureza como 

recurso pedagógico, no entanto, a Maratona de Educação Ambiental 

possibilitou que algumas escolas conseguissem formar um elo entre a teoria e 

a prática, promovendo a reflexão da ação do homem sobre o meio ambiente, 

sensibilizando educadores e educandos para uma mudança de comportamento 

e utilizando uma abordagem interdisciplinar. 

O desenvolvimento de atividades em áreas naturais, tal como a Maratona de 

Educação Ambiental Juréia-Itatins, são primordiais para gerar e transferir 

conhecimento além daquele obtido da forma tradicional na sala de aula. 
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Este trabalho nos permite inferir que as escolas precisam ser mais respaldadas 

e estimuladas incentivando os seus Coordenadores Pedagógicos e 

Professores para despertarem o interesse em atividades de estudo do meio, 

saindo da rotina e do tradicional e entendendo que os alunos podem aprender 

muito mais quando estão sendo estimulados de diferentes formas, 

proporcionando assim a construção de um currículo mais significativo também 

para o aluno. 
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Resumo 
Palavras-chave: Trilhas do IF Barbacena; Mapas e gráficos; Educação socioambiental; 
Levantamento de espécies animais e vegetais; Classificação de trilhas. 

  
o trabalho versa sobre as trilhas existentes em áreas de Mata Atlântica e 
inseridas nos 479 ha do Campus do Instituto Federal (IF) de Barbacena-MG. 
Pesquisamos os seguintes dados sobre seis trilhas: extensão, tempo médio de 
caminhada, altimetria ao longo do percurso e levantamento de espécies 
animais (vertebrados e invertebrados) e vegetais. As trilhas puderam ser 
mapeadas por meio do uso de GPS e depois fizemos os mapas destas, sendo 
que analisamos a variação altimétrica e a extensão por intermédio dos dados 
deste aparelho. Com a altitude pudemos fazer gráficos com os perfis 
altimétricos das trilhas por meio do GPS Trackmaker. De acordo com a 
diferença de nível, entre o maior e o menor ponto, verificamos o grau de 
dificuldade dessas trilhas quanto à intensidade (leve) e ao nível técnico (fácil), 
com base em Pagani (1999). Tais resultados acerca das dificuldades – leve e 
fácil – permitem que as trilhas do IF tenham amplo alcance quanto aos 
usuários, por exemplo, abarcando todas as idades. As trilhas estão, 
atualmente, sob a expectativa da implantação de sinalização, de acordo com o 
Projeto de Extensão sob nossa coordenação. Assim, os dados sobre extensão, 
tempo médio de caminhada e altitude serão somados ao inventário sobre as 91 
espécies animais encontradas nas matas (distribuídas em 46 famílias e 4 
classes) e 140 de vegetais, pertencentes a 9 famílias (correspondentes a 
52,14% do total). O inventário sobre as espécies arbóreas e os animais 
vertebrados e invertebrados conta com o suporte dos professores Ricardo 
Tayarol (engenheiro florestal), Fernando Martins Costa (biólogo) e Elisa Aiko 
Miyasato (bióloga), respectivamente. O objetivo final desta pesquisa é equipar 
as trilhas com informações que possam ser usadas pelo IF Barbacena e pelas 
demais instituições de ensino do Município, visando proporcionar a educação 
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socioambiental por meio de visitas guiadas. Dessa forma, nossa pesquisa 
também cumpre um papel social, ao servir a uma cidade com cerca de 130 mil 
habitantes (IBGE, 2013) que não possui jardim botânico nem áreas públicas 
verdes disponíveis para educação e lazer. 
 
Resumen 
Palabras clave: Trillas IF Barbacena, Mapas y gráficos, Educación social y ambiental, Estudio 
de las especies animales y vegetales; Senderos de clasificación. 

 
El trabajo aborda los senderos existentes en el Mata Atlântica y se inserta en 
479 hectáreas de Instituto Federal (IF) Campus de Barbacena - MG. Se 
realizaron búsquedas en los datos siguientes en seis senderos: extensión 
tiempo medio de duración de la caminata, la altitud de la ruta y el estudio de las 
especies animales (vertebrados e invertebrados) y de plantas. Los senderos 
pueden fueron analizados mediante el uso de la tecnologia GPS y luego nos 
hicieron estos mapas, y analizar los datos de altimetría variación y extensión a 
través de este dispositivo. Con la altitud podría hacer gráficos con perfiles 
altimétricos de senderos a través del GPS TrackMaker. De acuerdo con la 
diferencia de nivel entre el punto más alto y el más bajo, nos encontramos con 
el grado de dificultad de estos senderos sobre el nivel de intensidad (leve) y el 
nivel técnico (fácil), con sede en Pagani (1999). Estos resultados sobre las 
dificultades - levo y fácil – muestran que las trillas tienen un gran alcance de 
usuarios, por ejemplo, que abarca todas las edades. Los senderos se 
encuentran actualmente en la expectativa de la implementación de 
señalización, según proyecto de extensión bajo nuestra coordinación. Por lo 
tanto, los datos sobre la duración, el tiempo medio de caminata y la altitud se 
agregará al inventario de las 91 especies que se encuentran  los bosques (y 46 
familias y 4 clases) y 140 plantas pertenecientes a 9 familias (correspondientes 
a 52,14 % del total). El inventario de especies de árboles y vertebrados e 
invertebrados cuenta con el apoyo de los profesores Ricardo Tayarol (ingeniero 
forestal), Fernando Martins Costa (biólogo) y Elisa Aiko Miyasato (bióloga), 
respectivamente. El objetivo final de esta investigación es dotar a las trillas con 
información que puede ser utilizada por IF Barbacena y por otras instituciones 
educativas de la ciudad, destinadas a la educación ambiental a través de 
visitas guiadas. Por lo tanto, nuestra investigación también cumple una función 
social, para servir a una ciudad de unos 130.000 habitantes (IBGE, 2013), que 
no tiene jardín botánico o áreas verdes disponibles para la educación y el ocio.  
 
 
1. Introdução 
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A pesquisa em tela surgiu motivada pela existência de trilhas inseridas em 

áreas remanescentes de Mata Atlântica localizadas nas dependências do 

Instituto Federal (IF), campus Barbacena-MG. A cidade, que conta com cerca 

de 130 mil habitantes (IBGE, 2013), é extremamente carente em espaços 

públicos que poderiam ser utilizados para educação ambiental e lazer. Esta 

carência foi o outro grande fator motivacional para a presente pesquisa. Além 

disso, o campus do IF situa-se em plena região central de Barbacena, como 

mostrado no mapa 1, pois surgiu, em 1910, com destinação para o ensino 

técnico agrícola (daí sua ampla área), a primeira escola dessa modalidade de 

ensino no Brasil 

.  

Mapa 1: Localização do Instituto Federal no Município de Barbacena. Fonte: Araújo, 2002. 

Os 479 hectares de área do IF são utilizados para vários fins, divididos em 

setores: Núcleo de Agricultura (NA), Núcleo de Zootecnia (NZ), Laticínio, Setor 

Poliesportivo, Abatedouro, Setor de Equoterapia, Núcleo de Química (NQ), 

Área para Búfalos, Núcleo de Informática (NI), além da Sede. As áreas de 

mata, onde estão as trilhas deste estudo, podem ser identificadas no mapa 2. 
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Mapa 2: Mapa de uso do solo na área do Instituto Federal - Barbacena. Fonte: Araújo, 2002. 

Diante desse quadro foi desenvolvido um projeto de iniciação científica 

(CAMPOS e FERNANDES, 2011) com a finalidade de estudar as trilhas que já 

existiam entre as matas do IF, criadas ao longo de sua centenária história. A 

título de elucidação, concordamos com Murta e Goodey (2002, p. 36), que 

assim conceituam o que é uma trilha: "é uma rota, já existente ou planejada, 

que liga pontos de interesse em ambientes urbanos ou naturais". Esta é a visão 

adotada neste trabalho.  Pesquisamos os seguintes dados sobre seis trilhas 

das matas do IF: extensão, tempo médio de caminhada, altimetria ao longo do 

percurso e levantamento de espécies animais (vertebrados e invertebrados) e 

vegetais. As trilhas puderam ser mapeadas por meio do uso de GPS e depois 
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fizemos os mapas destas, sendo que analisamos a variação altimétrica e a 

extensão por meio dos dados deste aparelho. Com isso disponível, elaboramos 

os perfis altimétricos de cada trilha por intermédio do GPS Trackmaker. Tais 

estudos e procedimentos foram realizados entre 2011 e 2013. 

A segunda etapa de estudos, a partir de 2012, contou com a contribuição de 

professores de áreas afins ao estudo sobre as trilhas. Desse modo, passamos 

a contar com o levantamento das espécies de animais invertebrados (por parte 

da bióloga Elisa Aiko Miyasato) e das espécies arbóreas (a cargo do 

engenheiro florestal Ricardo Tayarol). As pesquisas acerca dos animais 

vertebrados já vinham sendo realizadas, impetradas pelo biólogo Fernando 

Martins Costa, que, gentilmente, cedeu-nos seus resultados e banco de fotos. 

Em decorrência dessa cooperação e de pesquisas anteriores, já contamos com 

91 espécies de animais e 140 espécies de vegetais inventariadas. 

A terceira e última etapa de trabalho sobre as trilhas do IF Barbacena está 

inserida em um Projeto de Extensão, em vigência, com o escopo de expor os 

saberes levantados nas etapas anteriores por intermédio da fixação de placas 

de sinalização nas seis trilhas: pretende-se implantar a identificação das 

principais espécies arbóreas das margens e também pórticos nas entradas das 

trilhas, compostos dos dados de extensão, tempo médio de caminhada, perfil 

altimétrico, grau de dificuldade, mapeamento, fotos de espécies animais e 

vegetais presentes no entorno das trilhas. Para a consecução desta etapa, nos 

apoiamos, dentre outros, em Goodey (2002) e GIA, IEF e IBAMA (2002). 

Ao se fechar esta última seção de trabalhos, a pesquisa alcançará seu objetivo 

de equipar as trilhas com informações que possam ser usadas pelo IF 

Barbacena (sobremaneira pelos cursos superiores de Meio Ambiente, Biologia, 

Educação Física e Turismo) e usadas também pelas demais instituições de 

ensino do Município, visando à educação socioambiental por meio de visitas 

guiadas, cujo objetivo é atrair escolas dos níveis fundamental e médio, 

conforme o Projeto de Extensão. Dessa forma, nossa pesquisa também 

cumpre um importante papel educacional e social. 
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O contato da comunidade discente com as trilhas do IF vem sendo preparado, 

como vimos. As principais funções históricas das trilhas são as de suprir e 

encurtar os deslocamentos. Contudo, com o passar dos anos, as trilhas 

passaram de simples vias de circulação para um meio de contato com a 

natureza. As trilhas ecológicas têm se mostrado grandes aliadas na 

sensibilização das pessoas, uma vez que permitem o contato perdido entre 

indivíduo e meio ambiente, trazendo conhecimentos sobre aquele local, suas 

características e aspectos, além de proporcionar momentos de recreação e 

lazer. Destarte, segundo os preceitos do Ecoturismo, é através da Educação 

Ambiental, favorecida pelo contato das pessoas com os lugares de natureza, 

que se pode despertar uma consciência ambiental de conservação dos locais. 

Essa seria a base para uma atividade de sustentabilidade para os locais que a 

desenvolvem (SANDEVILLE JR. e SUGUIMOTO, 2010). 

Concorda-se que o contato com a natureza é um grande estímulo à 

sensibilização sobre o ambiente e à sua conservação, mas existe um espaço a 

preencher entre essa sensibilização e a Educação Ambiental. Neiman (2002, 

p.18) afirma que, se o contato com a natureza for proporcionado de forma 

adequada, estimulando todos os sentidos (sentir o cheiro da mata, olhar os 

animais, ouvir os barulhos), há uma melhora de sentimentos positivos em 

relação ao que deve ser conservado, afinal “não é apenas através do 

sentimento ético de obrigação que se pode trabalhar o gosto pela natureza e 

pela conservação”.  Em nosso trabalho, tivemos como objetivo mapear as 

trilhas do Núcleo de Zootecnia, verificando o tempo médio necessário para a 

caminhada, extensão e sua variação altimétrica. Além disso, com nossos 

parceiros, os professores Ricardo Tayarol e Elisa Miyasato, buscamos a 

identificação de algumas espécies vegetais e de animais invertebrados nas 

trilhas já estudadas anteriormente (que ficam próximas ao Complexo 

Poliesportivo e ao Núcleo de Agricultura) e também nas trilhas que foram 

estudadas nesta atual etapa do projeto. 

2. Metodologia 
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Foi realizada uma revisão bibliográfica acerca das temáticas relacionadas, 

sobretudo aquelas envolvendo outros estudos sobre trilhas. As trilhas puderam 

ser mapeadas por meio do uso de GPS e depois fizemos três mapas destas, 

sendo que analisamos a variação altimétrica e a extensão por meio dos dados 

deste aparelho. Com a altitude pudemos fazer gráficos das três trilhas próximas 

ao Núcleo de Zootecnia.  De acordo com esta diferença de nível, entre o maior 

e o menor ponto, verificamos o grau de dificuldade dessas trilhas, consoante a 

classificação abaixo indicada. As altitudes de cada ponto foram exportadas do 

aparelho GPS e processadas com o programa GPS Trackmaker para a criação 

dos perfis altimétricos. 

2.1 – Classificações para as trilhas usadas nesta pesquisa 

Com a finalidade de caracterizar as trilhas estudadas nas matas do IF 

Barbacena, adotamos três tipos de classificação de trilhas acerca dos 

seguintes pontos: 1º) extensão; 2º) grau de dificuldade; 3º) formato geográfico-

espacial. Tais classificações são apresentadas a seguir. As trilhas podem ser 

divididas, quanto à extensão, em:  

a) Trilhas de curta distância: até 2.500 m de extensão. São as chamadas 

Trilhas de Interpretação ou “Natural Trails”; 

b) Trilhas de média distância: variam de 2.500 m a 5.000 m; 

c) Trilhas de longa distância (“Wilderness Trails”): acima de 5.000 m de 

extensão.  

As trilhas de curta distância, caso de todas as existentes na matas do IF, têm 

potencial recreativo e educativo, incluindo o desenvolvimento de programação 

para interpretação do ambiente natural. De acordo com o GIA, IEF e IBAMA 

(2002), três métodos básicos podem ser apontados na interpretação de trilhas: 

a trilha guiada, a trilha autoguiada com placas ou painéis e a trilha autoguiada 

com roteiros. Os métodos podem ser utilizados independentes um do outro e, 

também, de maneira mais rica, como complementares. Um local com potencial 
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interpretativo, para a instalação de uma trilha, é aquele que apresenta grande 

diversidade de elementos, ao longo de seu percurso. As trilhas não devem ser 

visualmente monótonas. Alguns fatores contribuem para assegurar esta 

diversidade, como: possuir plantas com diferentes cores de folhas, flores e 

frutos, além de formas e texturas diferentes; uma área exposta ao vento, em 

contraste com uma área abrigada; ser uma trilha com trechos sombreados, que 

abram para uma área ensolarada; formas de relevo contrastantes e diferentes 

aspectos de uma paisagem; mudança de habitat, com transição de cerrado 

para mata (GIA, IEF e IBAMA, 2002). 

Uma segunda classificação refere-se ao grau de dificuldade, que é bastante 

subjetivo, pois pode variar dependendo do condicionamento físico e do peso da 

bagagem dos praticantes. Pagani (1999, p.160) adota a seguinte classificação 

quanto:  

a) à intensidade: leve, regular e semipesada;  

b) ao nível técnico: fácil; com obstáculos naturais; exige habilidade específica. 

Todas as trilhas do IF Barbacena são de leve intensidade e de fácil nível 

técnico, o que aumenta o espectro de possíveis usuários. A terceira 

classificação das trilhas versa sobre o formato espacial/geográfico que elas 

possuem, e é derivada de Andrade e Rocha (2008):  

a) Trilha com forma Circular: quando esta oferece a possibilidade de se voltar 

ao ponto de partida sem repetir o percurso ou cruzar com outros visitantes.  

b) Trilha em forma de Oito: são muito eficientes em áreas limitadas, pois 

aumentam a possibilidade de uso destes espaços.  

c) Trilha Linear: formato de trilha mais simples e comum. Geralmente seu 

objetivo é conectar o caminho principal, quando já não é o próprio, a algum 

destino, como lagos, mirantes, cavernas, picos etc. Apresenta as desvantagens 

do caminho de volta ser igual ao de ida, e a possibilidade de se cruzar outros 

visitantes.  
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d) Trilha em Atalho: é aquela cujo início e fim estão em diferentes pontos de 

uma trilha ou caminhos principais. 

Todas as trilhas do IF Barbacena são Lineares. Em duas delas, a Trilha das 

Borboletas e a Trilha do Lago, também encontramos a forma em Atalho. A 

pesquisa de campo incluiu, além das marcações com GPS supracitadas, a 

averiguação do tempo médio para caminhadas e um banco de dados com fotos 

e observações sobre o estado de conservação das trilhas. Além disso, a 

pesquisa in loco serviu para a identificação de espécies arbóreas e de animais 

invertebrados, por meio da colocação de armadilhas aéreas (com iscas de 

banana fermentada) e de armadilhas de queda (com fezes humanas e baço 

suíno). Os animais vertebrados estão em estudo, desde 2009, pelo professor 

Fernando Martins Costa, que disponibilizou seu acervo de fotos e de 

identificação das espécies, sendo também um eminente colaborador desta 

pesquisa. 

3. Resultados e discussão 

Depois do estudo de campo, produzimos 3 (três) “mapas” das trilhas já 

estudadas no Núcleo de Agricultura e outros três para as trilhas pertencentes 

ao Núcleo de Zootecnia. Apesar de o traçado apresentado nas próximas 

figuras das trilhas não compor, efetivamente, documentos cartográficos, estão 

sendo por nós denominados “mapas” pelo motivo central de mostrarem a 

localização de cada trilha. Com isso considerado, passamos a apresentar os 

resultados da pesquisa. 

3.1 – Trilhas próximas ao Setor Poliesportivo e ao Núcleo de Agricultura 

1ª) “Trilha da Quadra”  
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Figura 1: Traçado da Trilha da Quadra Fonte: Adaptação do Google Earth 

 

 

Gráfico 1: Variação altimétrica da Trilha da Quadra. Fonte: Campos e Paiva, 

2013. 

 

Esta trilha passa completamente dentro da mata, e é a mais próxima da Sede 

do Instituto. Começa e termina ao lado da Quadra Poliesportiva, perfazendo um 

total de 218, 22 metros. Possui uma diferença altimétrica de 15,14 metros, 

sendo considerada de fácil caminhada, completada em cerca de 15 minutos. 

  

Figuras 2, 3 e 4: Lixo, galho caído e mato na trilha, respectivamente. 

Suas características estão assim distribuídas: 
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- parte inicial: estreita, onde encontramos muito lixo, indicando seu uso, e 

também muito mato, dificultando sua utilização; 

- parte intermediária: a trilha se alarga, mas existem muitos galhos de árvores 

caídos no chão, também prejudicando a passagem de visitantes; 

- parte final da trilha: a saída é muito íngreme, sendo que para a utilização da 

população ou para estudantes devem ser feitos escada e corrimão para facilitar 

a subida. 

Foram encontradas algumas espécies vegetais, como embaúba e bromélias, 

além de espécies de insetos ainda não identificados. 

 

2ª) “Trilha das Rosas” 

 

Figura 5: Traçado da Trilha das Rosas. Fonte: Adaptação do Google Earth 

 

Gráfico 2: Variação altimétrica da Trilha das Rosas. Fonte: Campos e Paiva, 2013. 

 

Essa trilha começa atrás do complexo esportivo e vai até a estufa de rosas, 

com 315,74 metros. Seus primeiros metros são muito estreitos e possui muito 

mato, havendo a necessidade de capina periódica. Apesar disto, é de fácil 
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utilização, pois sua diferença altimétrica é de 28,11 metros, e o tempo médio de 

caminhada é, em média, de 20 minutos. 

 

3ª) “Trilha da Equoterapia” 

 

Figura 6: Traçado da Trilha da Equoterapia. Fonte: Adaptação do Google Earth 

 

 

Gráfico 3: Variação altimétrica da Trilha da Equoterapia. Fonte: Campos e Paiva, 2013. 

 

Essa trilha começa na estufa de rosas e termina próximo ao Setor de 

Equoterapia, com extensão de 453,08 metros. Nela foi visualizado muito mato 

e também muitas poças de lama, dificultando o uso desta no período chuvoso 

(outubro a março). Mesmo assim, é uma trilha de fácil acesso – inclusive por 

ser larga – e com baixa dificuldade de caminhada, sendo sua diferença de nível 

de 21,63 metros, percorridos em 20 minutos, aproximadamente. 
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Figura 7: poça de lama na trilha.Fonte: Campos e Paiva, 2013. 

 

3.2 – Trilhas próximas ao Núcleo de Zootecnia 

1ª) Trilha das Borboletas 

 

Figura 8: Traçado da Trilha das Borboletas. Fonte: Adaptação do Google Earth 

 

Essa trilha começa atrás do curral de bovinocultura de leite e termina em um 

lago no início da mata. Esse começo é dificultado pela presença de esterco e 

de lama perto da porteira, porém, conta com árvores de grande porte, como o 

eucalipto e o ipê, além de alguns animais, dentre os quais o caracará. Outros 

animais são encontrados ao longo da trilha, como vários pássaros (espécies de 

canário, pica-pau, tucano etc.), além de muitas borboletas, sobretudo na 

clareira vizinha a um córrego. 
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Gráfico 1: Variação altimétrica da Trilha das Borboletas Fonte: Campos e Paiva, 2013. 

 

    

     

Figuras 9,10, 11 e 12: Espécie animal, insetos, córrego e musgo vermelho, respectivamente. 

Fonte: Campos e Paiva, 2013. 

 

Existem musgos vermelhos nas árvores, que são indicativos de ar de boa 

qualidade. A trilha termina perto de um lago, onde existe uma junção com a 

“Trilha do Lago”, local com muito mato, sendo que a passagem assim fica difícil 

e perigosa, visto que podem existir animais peçonhentos. Esta trilha é de fácil 
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acesso e com baixa dificuldade de caminhada, mesmo com sua diferença 

altimétrica sendo de 80 metros ao longo de seus 951,38 metros de extensão. O 

tempo médio de caminhada é de 45 minutos. 

 

Figura 13: Lago. Fonte: Campos e Paiva, 2013. 

2ª) Trilha do Lago 

 

Figura 14: Traçado da Trilha do Lago. Fonte: Adaptação do Google Earth 

 

Essa trilha começa no meio da Trilha das Borboletas, onde há uma bifurcação, 

e termina próxima ao lago. Ela não tem muito mato, porém existem muitos 

galhos de bambu caídos na trilha. Além disso, a trilha está no meio da mata, 

permitindo a visualização de alguns animais, como pássaros e pequenos 

mamíferos roedores, e também algumas espécies de árvores nativas da região, 

a exemplo de embaúbas, araucárias e ipês. Existe uma nascente ao final da 

trilha, um lugar fresco e com um agradável barulho de água corrente. 
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 Gráfico 2:  Variação altimétrica da Trilha do Lago. Fonte: Campos e Paiva, 2013. 

 

 A Trilha do Lago, com 375,57 metros de extensão, pode ser percorrida em 

cerca de 30 minutos. Apresenta 28 metros de diferença de nível, isto é, de fácil 

caminhada. 

      

Figura 15 e 16: Galhos caídos e a nascente d’água encontrados na trilha. Fonte: 

Campos e Paiva, 2013. 

3ª) Trilha da Clareira 

 

Figura 17: Traçado da Trilha da Clareira. Fonte: Adaptação do Google Earth 
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Esta trilha passa completamente dentro da mata, começando no lago e 

terminando numa propriedade fora da área escolar. Por isso, é possível 

visualizar alguns animais, como primatas e pequenos anfíbios.  

 

Figura 18: Mato na trilha. Fonte: Campos e Paiva, 2013. 

 

Um problema dela é ter muito mato e galhos caídos ao longo de sua extensão, 

que é de 621,32 metros. Pode ser percorrida em cerca de 1 hora. Apresenta, 

em geral, facilidade para caminhada. Porém, seu trecho final, a partir da 

clareira, é íngreme (desnível de 10%) em um espaço de 112 metros. 

 

 Gráfico 3:  Variação altimétrica da Trilha da Clareira. Fonte: Campos e Paiva, 2013. 

3.3 – Síntese da caracterização das trilhas estudadas no IF Barbacena 

Ao longo das seis trilhas pesquisadas existem várias espécies animais e 

vegetais: são 91 espécies de animais encontradas nas matas (distribuídas em 

46 famílias e 4 classes) e 140 de vegetais, pertencentes a 9 famílias 

(correspondentes a 52,14% do total). Parte desse inventário pode ser 

observada na tabela a seguir. 

Tabela 1: Lista de animais encontrados nas matas do IF Barbacena. 



 
 

Anais do 2 Congresso Nacional de Planejamento e Manejo de Trilhas / I Colóquio Brasileiro para a Red 
Latinoamericana de Senderismo, 16 a 18 de outubro de 2013 / Nadja Maria Castilho da Costa, Vivian 
Castilho da Costa, Flávio Augusto Pereira Mello, (orgs.).Rio de Janeiro: 1290 p. Rede Sirius-Rede de 
Bibliotec., 2013. ISBN 978-85-88769-56-4  

447 

Classe Nº de Famílias Nº de Espécies Exemplos 

AMPHIBIA 2 3 Bufoniade 

REPTILIA 5 9 Anguidae 

AVES 31 69 
Ardeidae 

MAMMALIA 8 10 Canidae 

Fonte: Campos e Paiva, 2013. 
 

Tabela 2: Famílias de vegetais encontradas nas matas do IF Barbacena. 

Família Número de espécies % do total 

Myrtacea 35 12,5 

Fabacea 31 11,07 

Laurácea 21 7,5 

Annonacea 12 4,3 

Euphorbiacea 11 3,9 

Rubiácea 10 3,57 

Sapindácea 10 3,57 

Meliácea 8 2,86 

Melastomatacea 8 2,86 

Fonte: Campos e Paiva, 2013. 

 

Todo o conhecimento produzido nesta pesquisa (incluindo o levantamento de 

espécies animais e vegetais a cargo dos professores colaboradores) será 

utilizado em um Projeto de Extensão, em andamento, que tem por escopo 

sinalizar as seis trilhas com totens, contendo mapa, fotos de animais 

vertebrados e invertebrados, perfil altimétrico e tempo médio de caminhada. Ao 

longo de cada trilha poderá ser observada a identificação das espécies 

arbóreas. Pretende-se, ao final desta etapa extensionista, possibilitar o uso das 

trilhas para fins educacionais do IF e de outras instituições, atendendo a 

diversas áreas científicas. 

Os resultados desta pesquisa estão sumariados abaixo, apresentando os 

dados coletados in loco e as classificações adotadas para as trilhas (Extensão, 

Intensidade, Nível Técnico e Formato). 

Tabela 3: Classificação das trilhas quanto à extensão, intensidade, nível técnico e formato. 

Nome da Trilha Extensão Intensidade Nível técnico Formato 
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Trilha da Quadra Curta Leve Fácil Linear 

Trilha das Rosas Curta Leve Fácil Linear 

Trilha da Equoterapia Curta Leve Fácil Linear 

Trilha do Lago Curta Leve Fácil Linear/Atalho 

Trilha das Borboletas Curta Leve Fácil Linear/Atalho 

Trilha da Clareira Curta Leve Fácil Linear 

Fonte: Campos e Paiva, 2013. 
Tabela 4 
Síntese geral das características das trilhas. 

Nome da Trilha 
 Extensão (m) 

Desnível 
(m) 

 
 

Tempo médio de  
caminhada (min.) 

Trilha da Quadra 218, 22 15,14  15 

Trilha das Rosas 315,74 28,11  20 

Trilha da Equoterapia 453,08 21,63  20 

Trilha do Lago 375,57 28  30 

Trilha das Borboletas 951,38 80  45 

Trilha da Clareira 621,32 110,79  60 

Fonte: Campos e Paiva, 2013. 

 

4. Conclusão 

As trilhas são de boa acessibilidade e de acordo com as com as classificações 

adotadas neste estudo, todas elas são consideradas de leve intensidade, de 

curta distância, com o nível técnico fácil e com o formato linear (exceto a Trilha 

das Borboletas e a Trilha do Lago, que também têm o formato em “atalho”). 

Contudo, apresentam um problema em comum, que são os galhos caídos e o 

mato excessivo em sua extensão, necessitando de capina periódica e 

recolhimento dos galhos.  

 

Elas possuem um ótimo potencial utilizável para educação ambiental, pela 

presença de espécies vegetais e de animais nativos da região, além de ser 

uma boa área de lazer, com clareiras, lagos e nascentes. Mesmo assim, para 

que as trilhas sejam utilizadas de maneira adequada, ainda existe a 
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necessidade de serem estudadas para melhor conhecimento de sua fauna e 

flora, e a consequente exploração de todos os seus recursos. 
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GT 03 - Educação Ambiental e Interpretação do patrimônio Natural e Cultural em Trilhas 
 

ELABORAÇÃO DE ROTEIRO INTERPRETATIVO PARA A TRILHA DA 
FONTE, PARQUE NATURAL MORRO DO OSSO, PORTO ALEGRE, RS. 

 
Izadora Flores Rech15 

 Celson Roberto Canto Silva16 
Resumo 
Palavras-chave: Roteiro interpretativo; Trilha ecológica; Interpretação ambiental; Unidades de 
Conservação; Parque Natural Morro do Osso. 

 

Atualmente, a interpretação Ambiental desenvolvida em trilhas ecológicas é um 
instrumento eficaz de gestão para Unidades de Conservação (UC), podendo 
fortalecer a compreensão sobre a importância dessas áreas e do seu papel no 
desenvolvimento das regiões. O Parque Natural Morro do Osso é uma UC de 
proteção integral localizada na zona urbana de Porto Alegre, RS, que 
apresenta um programa de interpretação ambiental desenvolvido em trilhas 
ecológicas. A trilha da Fonte é o principal percurso utilizado neste programa, 
atendendo grupos de estudantes, universitários e público em geral, mediante 
agendamento prévio e orientação por parte de condutores credenciados para 
esse fim. Apesar do pleno funcionamento do programa, ainda não foi 
sistematizado um roteiro de interpretação ambiental específico para a trilha, de 
modo a padronizar a orientação dada pelos condutores ou que possa ser 
facilmente transmitido a eles em sua formação. Dessa forma, o objetivo deste 
trabalho foi propor um roteiro interpretativo para a Trilha da Fonte, elaborado a 
partir de metodologias específicas para esse fim. A metodologia consistiu nas 
seguintes etapas: definição de temas e pontos interpretativos, inventário das 
oportunidades interpretativas e elaboração do roteiro propriamente dito. Para a 
definição dos pontos a serem interpretados utilizou-se o método Indicadores de 
Atratividade de Pontos Interpretativos (IAPI). Em função das características 
locais e interesse da gestão do parque, definiu-se um tema para a trilha 
relacionado à variação da fisionomia vegetacional típica dos morros graníticos 
de Porto Alegre. De dezessete pontos inicialmente considerados, foram 
selecionados dez, nos quais foram investigados diversos aspectos da fauna, 
flora, história e impacto humano. Por fim, foram elaborados 58 textos 
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orientadores sobre os aspectos investigados, constituindo-se no roteiro 
interpretativo proposto.  
 
Resumen 
Palabras clave: Hoja de ruta interpretativa; sendero ecológico; interpretación 
ambiental; Unidades de Conservación; Parque Natural Morro do Osso. 
 
En la actualidad, la interpretación desarrollada en senderos ambientales es una 
herramienta de gestión eficaz para las Unidades de Conservación (UC), que 
puede reforzar la comprensión de la importancia de estas áreas y su papel en 
el desarrollo regional. El Parque Natural del Morro do Osso es una UC de 
protección integral situado en la zona urbana de Porto Alegre, que presenta un 
programa de senderos de interpretación ambiental desarrollados. La pista da 
Fuente es la ruta principal utilizada en este programa, servicio a grupos de 
estudiantes, académicos y público en general, con cita previa y orientación de 
controladores certificados para tal fin. Apesar de la plena vigencia del 
programa, aún no fue sistematizada una hoja de ruta para la interpretación 
ambiental específica a la pista con el fin de normalizar las orientaciones dadas 
por los conductores o se puede transmitir fácilmente a ellos en su formación. 
Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue proponer una hoja de ruta para la 
Fuente sendero interpretativo, extraídos de metodologías específicas para este 
fin. La metodología consistió en los siguientes pasos: definir los temas y puntos 
de interpretación, inventario de oportunidades de interpretación y la 
preparación de la propia escritura. Para la definición de los puntos a ser 
interpretados utilizado el método Indicadores de Atractivo por Punto de 
Interpretación (IAPI). Debido a las características e intereses de la gestión local 
del parque, crear un tema para la variación ruta relacionada con la vegetación 
típica fisonomía de colinas graníticas de Porto Alegre. Diecisiete puntos 
considerados inicialmente, se seleccionaron diez de los cuales se investigaron 
distintos aspectos de la fauna, flora, historia y el impacto humano. Por último, 
hemos desarrollado 58 textos de orientación sobre los aspectos investigados, 
lo que constituye el guión interpretativo propuesto. 
 
 
1. Introdução 

Diversas são as definições para interpretação ambiental (IA). A mais conhecida 

e difundida delas vem de Freeman Tilden, considerado até hoje como 

precursor dessa atividade. Para Tilden, a interpretação ambiental consiste em 

“uma atividade educativa, que se propõe a revelar significados e inter-relações 

por meio do uso de objetos originais, do contato direto com o recurso e de 
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meios ilustrativos, em vez de simplesmente comunicar informação literal” 

(TILDEN, 1977 apud PROJETO DOCES MATAS, 2002). Em Unidades de 

Conservação (UCs), a interpretação ambiental não só tem importância 

educativa, como também é importante no manejo dessas áreas, podendo 

fortalecer a compreensão sobre a importância da UC e seu papel no 

desenvolvimento social, econômico, cultural e ambiental da região 

(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2006). 

Muitos são os recursos e meios interpretativos que podem ser utilizados em 

unidades de conservação, entretanto, o mais comum deles são as trilhas 

interpretativas, que possibilitam ao observador in loco se sensibilizar, perceber, 

refletir e compreender elementos, fenômenos e interações no meio natural que 

aprendem na escola ou com a mídia, mas que normalmente não são 

percebidos por ele no dia a dia, reformular seus valores e atitudes e também 

desafiar seu corpo através de uma atividade física (IKEMOTO, 2008; AGUIAR 

et al, 2010; NASCIMENTO, 2004). 

 Para obter sucesso com uma trilha (ou com qualquer outro recurso de 

interpretação), é essencial o planejamento do processo interpretativo, 

constituindo-se na elaboração de um roteiro interpretativo. A elaboração de um 

roteiro permite que em uma trilha sejam trabalhados temas com enfoques 

diferenciados através de uma organização lógica, que possa permitir a 

compreensão do ambiente visitado pelo visitante (IKEMOTO, 2008). Com um 

roteiro interpretativo, o visitante passa a compreender o ambiente de uma 

forma integral e desperta para sua conservação. Uma trilha, quando bem 

planejada, pode contribuir para o despertar da percepção dos visitantes quanto 

ao ambiente natural em todas as suas escalas (COSTA & MELO, 2005). 

O Parque Natural Morro do Osso (PNMO) é uma unidade de conservação de 

proteção integral do município de Porto Alegre, RS. O parque foi criado em 

1994, através da Lei Complementar nº 334 de 27 de dezembro de 1994, sendo 

denominado na época Área Funcional de Parque Natural, com 114 hectares. É 

rodeado por intensa urbanização, sendo constituído por formações florestais 
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sob influência da Mata Atlântica e apresentando elevada biodiversidade, além 

de áreas de grande beleza cênica, muito utilizadas pela comunidade do 

entorno para o contato com a natureza (SESTREN-BASTOS, 2006).  

No Plano de Manejo do PNMO consta o Subprograma de Interpretação e 

Educação Ambiental, que tem por objetivo promover a compreensão do 

ambiente natural do parque pelos seus visitantes, incentivando-os a contribuir 

na proteção e preservação do mesmo. Segundo esse subprograma, as ações 

de EA e IA ocorrerão sob a forma de palestras e trilhas orientadas por 

funcionários do parque ou pessoas credenciadas (SESTREN-BASTOS, 2006). 

A Trilha da Fonte é o principal percurso utilizado para o desenvolvimento da 

educação e interpretação ambiental no parque.  Trata-se de uma trilha circular, 

guiada, de aproximadamente 3 km, que percorre as diferentes formações 

vegetacionais presentes na unidade de conservação.  A trilha percorre também 

ambientes alterados pelo homem, sítios de valor histórico-cultural e locais de 

rara beleza cênica.  

Neste sentido, no intuito de qualificar o processo interpretativo, padronizando a 

orientação dada pelos condutores e facilitando o processo de formação dos 

mesmos, foi elaborado neste trabalho um roteiro interpretativo para a Trilha da 

Fonte. Para tal, foram escolhidos temas interpretativos relacionados à trilha, 

delimitados pontos de interpretação, desenvolvidos tópicos de interpretação a 

partir do levantamento de dados e, a partir desses, elaboradas as informações 

que comporão o roteiro interpretativo. 

 

2. Metodologia 

A metodologia utilizada foi baseada em propostas metodológicas para o 

planejamento interpretativo de trilhas ecológicas de Magro & Freixêdas (1998) 

e Vasconcellos (2003). Basicamente, segue as seguintes etapas: definição de 

pontos interpretativos a partir da determinação dos temas a serem abordados, 
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levantamento de dados ambientais e elaboração do roteiro interpretativo 

propriamente dito. 

2.1. Definição dos pontos interpretativos 

Para o desenvolvimento do roteiro interpretativo, foi necessário definir 

previamente os pontos de interpretação da trilha. Para tal, foi utilizada a 

metodologia de Indicadores de Atratividade dos Pontos Interpretativos (IAPI), 

proposta por Magro & Freixêdas (1998). O IAPI tem por objetivo selecionar os 

pontos mais atrativos para o visitante através de indicadores de atratividade e 

consistiu na realização de cinco etapas: 

1) Levantamento dos pontos iniciais para interpretação  

O desenvolvimento da metodologia iniciou com a observação dos recursos 

naturais e culturais encontrados na trilha, através de visitas a campo e com 

base em informações dos gestores e funcionários do parque sobre a mesma. 

Foram selecionados 17 pontos previamente, estes coincidentes com os já 

utilizados pelos condutores do parque no processo de interpretação ambiental, 

adicionados de dois pontos não utilizados por eles. Após a prévia seleção dos 

pontos a serem submetidos à avaliação de atratividade, determinou-se o tema 

a ser interpretado na trilha.   

Para isso, seguiu-se o sugerido pelo Manual de Interpretação Ambiental do 

Projeto Doces Matas (PROJETO DOCES MATAS, 2002), que indica 

primeiramente escolher o tópico mais genérico, depois o tópico mais específico 

e por fim, o tema interpretativo que deve ser comunicado e compreendido pelo 

público. A definição do tema foi feita com base nas características da área, em 

especial a diversidade de formações vegetais, e também no fato da unidade de 

conservação estar inteiramente circundada pela malha urbana. 

2) Levantamento e seleção de indicadores 

Nesta etapa foi realizado um levantamento dos recursos potencialmente 

presentes nos pontos pré-selecionados, identificando, portanto, indicadores de 

atratividade para os mesmos. Foram definidos os seguintes indicadores: 
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espaço disponível para o visitante, tipo de estímulo, presença de água, 

vegetação diferenciada, presença ou sinais de animais, beleza cênica, valor 

histórico-cultural, ocorrência de epífitas, ocorrência de bioindicadores, conforto 

térmico e abordagem dos temas definidos. 

3) Elaboração da ficha de campo 

A partir da seleção dos indicadores, foi elaborada uma ficha de campo, para a 

identificação da presença ou ausência dos indicadores nos pontos. Seguindo o 

proposto por Magro & Freixêdas (1998), a cada indicador foi atribuído um valor 

que corresponde a sua importância para a qualidade da experiência do 

observador, variando de 1 (indicadores com pouco potencial de sensibilizar os 

observadores) a 4 (indicadores com maior potencial de sensibilização). Neste 

trabalho, alguns indicadores, como espaço disponível, estímulo, presença de 

água, vegetação diferenciada, beleza cênica e conforto térmico, possuem mais 

de um valor possível de ser atribuído, variando conforme a percepção do 

observador (Figura 1). 

 
Figura 1. Ficha de campo utilizada para seleção dos pontos de interpretação da Trilha da Fonte 
do Parque Natural Morro do Osso, Porto Alegre, RS, através do uso da metodologia do IAPI. 
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4) Uso da ficha de campo 

O IAPI foi submetido a dezesseis alunos e um professor do curso Técnico em 

Meio Ambiente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Sul (IFRS), Campus Porto Alegre.  Em campo, a ficha foi utilizada 

para observar se em cada ponto estavam presentes os indicadores definidos, 

marcando-se na ficha o valor do indicador caso este estivesse presente no 

ponto. Além disso, os indicadores presença de água, vegetação diferenciada, 

beleza cênica e valor histórico-cultural, além de seus valores de atratividade, 

foram valorados também de acordo com sua intensidade ou abundância (1= 

presente; 3= predominante). Ao final, foi feito o somatório de cada indicador de 

atratividade presente nos pontos, resultando no valor total para cada ponto. 

5) Seleção final 

Após a aplicação do IAPI, os dados das dezessete fichas foram repassados 

para o software Excel, obtendo-se a média aritmética simples de cada ponto. A 

partir da média final, os pontos foram ordenados de forma decrescente. 

2.2. Levantamento de dados ambientais 

Após a determinação dos pontos interpretativos, a continuidade do trabalho 

consistiu no inventariamento das oportunidades interpretativas de cada ponto 

selecionado. Tal inventário foi feito a partir de saídas de campo e consistiu na 

definição dos tópicos específicos a serem abordados nesses pontos, conforme 

suas características e em face dos temas escolhidos para a trilha. Posterior à 

definição dos tópicos, os dados ambientais foram coletados através de 

levantamento secundário. Para o levantamento secundário foi realizada uma 

busca no banco de dados disponível na sede administrativa do PNMO e na 

Biblioteca Jornalista Roberto Eduardo Xavier da Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente (SMAM), a fim de descobrir quais trabalhos já realizados no parque 

poderiam auxiliar na elaboração do roteiro interpretativo. A principal fonte para 

o levantamento secundário foi o Plano de Manejo do Parque Natural Morro do 
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Osso (SESTREN-BASTOS, 2006), além de livros e artigos publicados em 

revistas e periódicos.  

2.3. Elaboração do roteiro interpretativo 

A partir do levantamento secundário de informações e de uma avaliação da 

aplicabilidade das mesmas, foram elaborados e digitalizados textos que 

auxiliarão na interpretação dos elementos presentes em cada ponto 

selecionado na trilha.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Definição dos pontos interpretativos 

Na etapa de determinação dos pontos para a interpretação, em face da riqueza 
de oportunidades interpretativas que a trilha oferece, foram escolhidos dois 
temas para orientar a elaboração do roteiro interpretativo, conforme 
apresentado na Figura 2. 

 
Figura 1. Temas selecionados para interpretação ambiental na Trilha da Fonte do Parque 
Natural Morro do Osso, Porto Alegre, RS.  
 
Dos dezessete pontos considerados inicialmente, foram selecionados dez: os 

oito primeiros que apresentaram melhor desempenho na análise, e outros dois 

que, apesar de não terem obtido médias altas no IAPI , foram sugeridos pelos 

gestores do parque para compor o roteiro interpretativo, por tratarem de 

assuntos específicos e relevantes para o Parque. Constatou-se que a maioria 
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dos observadores relacionou os 10 pontos primeiramente colocados com o 

tema Diversidade Vegetacional e não com o tema Tensão Urbana. Mesmo os 

pontos Pedreiras, Toca do sapateiro e Vista para o extremo sul - que 

apresentam características histórica, cultural e social - foram relacionados à 

vegetação. Segundo Ikemoto (2008), temas como “Floresta” (ou vegetação) 

permitem trabalhar diversos aspectos presentes no espaço (flora, fauna, 

homem, solo, água), suas inter-relações e seus usos possíveis, demonstrando 

a importância desses recursos naturais no equilíbrio de todo o ecossistema. 

Mas segundo a autora (op. cit.), é importante numa trilha interpretativa explorar 

também as questões de cunho histórico e cultural para aproximar o assunto ao 

cotidiano do observador. 

 
Figura 2. Ordenamento dos Pontos Interpretativos da Trilha da Fonte, do Parque Natural Morro do Osso, 

Porto Alegre, RS, conforme o IAPI, e percepção dos temas abordados. Os pontos selecionados para 

compor o programa interpretativo estão destacados em negrito.  
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Percebe-se também que os quatro pontos mais atrativos foram aqueles que 

apresentam recursos estéticos relevantes, como a presença de um corpo 

d’água ou vista panorâmica. De acordo com Magro & Freixêdas (1998), esses 

recursos apresentam efeitos positivos sobre as trilhas, alcançando 

normalmente as maiores pontuações, pois a beleza estética do sítio incentiva a 

apreciação do turista pela área que está visitando. 

 Além disso, diversos autores (LITTON et al, 1974; OLIN & BOYLE, 1971; 

USDA, 1974; ZUBE, 1970;) citados por Griffith (1983) consideram que as 

paisagens mais variadas quanto as suas formas, texturas, linhas, cores e 

contrastes são mais valorizadas pelos observadores. Por outro lado, os dois 

pontos com menor pontuação (Vassoural e Corredor de vegetação) foram 

aqueles que, apesar de possuírem grande potencial de interpretação, não 

apresentaram indicadores de atratividade relevantes. Costa & Melo (2005) 

também consideram que áreas mais impactadas, com menor beleza cênica, 

podem interferir na apreciação do espaço pelo visitante, como o que ocorre no 

Vassoural. 

Observando-se na Figura 4 os pontos selecionados com seus índices de 

atratividade, conforme sua localização na trilha. Percebe-se que a Trilha da 

Fonte possui diversidade de elementos no decorrer do seu percurso, o que é 

importante para que a atividade não se torne monótona para o observador 

(PROJETO DOCES MATAS, 2002).  

A trilha começa com o ponto considerado menos atrativo (Vassoural) e vai 

seguindo seu caminho até atingir o máximo de atratividade, no ponto “Fonte”. 

Desse ponto em diante a atratividade cai um pouco, mas mantém-se na média 

até o final da trilha. 
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Figura 2. Pontos de interpretação e seus índices de atratividade selecionados por meio da 
aplicação do IAPI para a Trilha da Fonte do Parque Natural Morro do Osso, Porto Alegre, RS, 
conforme sua localização na trilha. 
 

Outro ponto favorável na Trilha da Fonte é que ela é circular, com algumas 

curvas, ou seja, além de permitir que o visitante possa voltar ao ponto de 

partida sem repetir o percurso já realizado, as curvas dificultam o observador 

de avistar o próximo ponto, o que aguça sua curiosidade e deixa o percurso da 

trilha mais interessante. Além disso, a maior parte dos pontos está localizada 

na primeira metade da trilha, quando os visitantes ainda estão dispostos e 

focados na interpretação ambiental (PROJETO DOCES MATAS, 2002). 

3.2. Levantamento de dados ambientais 

 

Para cada ponto interpretativo foram delimitados os tópicos genéricos conforme 

suas características e, a partir desses, foram definidos tópicos mais 

específicos.  
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Os tópicos específicos abordam temas como fauna, flora, aspectos 

geográficos, geologia, atividades antrópicas, uso de recursos naturais, 

impactos ambientais, aspectos histórico-culturais, preservação do patrimônio, 

entre outros. Na figura abaixo pode ser observado os tópicos específicos 

definidos para cada ponto interpretativo.  

Ponto interpretativo Tópicos específicos  

 
Vassoural 

- Sucessão vegetal: 
• Transição campo-floresta; 
• Condições ambientais; 
• Relação sucessão campos-florestas em função da ausência 
do fogo, do pastejo e do clima mais quente; 
- Espécies pioneiras; 
-  Estágio inicial 
- Fauna associada; 
- Bioindicadores vegetais de impacto da visitação na trilha. 

 
Mata das acácias 

velhas 

- Plantas exóticas; 
- Fungos em acácias mortas (processo de decomposição); 
- Produção de serrapilheira; 
- Acácia negra: 
• Origem; 
• Histórico de introdução no parque; 
• Porque está ali? 
• Utilidade; 
• Relação com a sucessão vegetal; 
• Fase da sucessão vegetal; 
• Fauna associada; 
• Fauna não associada; 
• Problemas relacionados com a acácia. 

 
Entrada da mata 

higrófila 

- Sucessão vegetal: 
• Estágios de transição ou clímax? 
- Composição florística; 
- Presença de cipós e outras epífitas 
- Perfil da vegetação em relação ao terreno; 
- Fauna associada. 

Fonte 

- Importância da água em um ecossistema; 
- Nascente e foz da fonte; 
- Vegetação associada; 
• Mata ciliar; 
• Porte da Mata; 
• Profundidade do solo; 
• Umidade do solo; 
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- Fauna associada. 

Pedra no meio do 
caminho 

- O que são matacões?; 
- Formação geológica do Morro do Osso 
• Morros graníticos de Porto Alegre; 
• Como se formam os matacões?; 
- Intemperismo e formação do solo; 
- Sucessão ecológica em rochas; 
- Liquens associados; 
- Mensagem filosófica; 
- Diversidade em uma escala espacial reduzida. 

 
Pedreiras 

- Uso do granito; 
- A extração no passado; 
- Impacto da extração no ecossistema; 
- Impacto antrópico (mensagem final); 
- Recuperação da floresta. 

Toca do sapateiro 

- Lendas; 
- Explicações científicas: 
• Água; 
• Paleotocas; 
- Curiosidade humana. 

 
Trilha com vista para 

o extremo sul 

- Vista do relevo (diferentes formações vegetais); 
- Vista do entorno (outros morros); 
- Lago Guaíba; 
- Impacto da visitação e manejo da erosão. 

Platô 

- Vegetação de campo: 
• Características; 
• Histórico; 
- Explicação geológica; 
- Aspectos geográficos: 
• Delta do Jacuí; 
• Planalto Sul-Riograndense; 
• Relação sucessão campos-florestas em função da ausência 
do fogo, do pastejo e do clima mais quente; 
• Dinâmica dos mosaicos vegetacionais. 

Pé-de-Deus 
- Origem da lenda; 
- Relação com os índios; 
- Preservação do patrimônio histórico-cultural; 

 
Figura 5. Tópicos específicos utilizadas na elaboração do roteiro interpretativo da Trilha da Fonte, Parque 
Natural Morro do Osso, Porto Alegre, RS, por ponto interpretativo. 
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3.3. Elaboração do roteiro interpretativo 

A partir do levantamento secundário, realizado conforme os tópicos específicos 

e as referências citadas anteriormente, foram elaborados 58 textos, que 

comporão o roteiro interpretativo para a Trilha da Fonte.  A Figura 6 apresenta 

alguns exemplos do roteiro interpretativo elaborado para a trilha da Fonte. 

Vassoural 
O vassoural é uma vegetação que caracteriza a transformação gradativa do campo 
em mata. Este processo ocorre naturalmente nas áreas do parque perturbadas por 
fogo ou anteriormente utilizadas para o pastejo do gado. As espécies presentes são 
adaptadas à alta incidência de luz e a solos arenosos, secos e ácidos. As vassouras 

vermelhas e as vassouras brancas são as espécies que predominam no estrato 
arbustivo, enquanto os gravatás e o alecrim do campo são abundantes no estrato 
herbáceo. 

Mata das acácias velhas 
Neste ponto, a espécie que mais se destaca é a acácia-negra (Acacia mearsii), que é 
uma espécie exótica. Espécies exóticas são aquelas não pertencentes a um 
determinado local, sendo introduzidas nesses ambientes principalmente através de 
ações humanas (SETUBAL et al, 2011). 

Entrada da mata higrófila 
A mata higrófila é a floresta encontrada nas porções mais baixas, nos vales e nas 
encostas mais úmidas na porção sul do morro (SETUBAL et al, 2011; BRACK, 2006). 
Essas condições proporcionam maior proteção à radiação solar e ao ressecamento 
provocado pelos ventos na porção norte do morro (SESTREN-BASTOS, 2006). 

Fonte 
 
A disponibilidade da água determina a localização e a morfologia dos vegetais 
(DAJOZ, 2006). Nesse ponto da trilha percebe-se uma maior umidade devido à 
presença da fonte. A maior profundidade dos solos junto com a umidade e com a 
maior capacidade de armazenamento de água permitem a presença de árvores de 
grande porte que continuam a crescer mesmo em períodos mais secos, devido ao 
seu sistema radicular bem desenvolvido (BACELLAR, 2005). 

Pedra no meio do caminho 
Matacões são blocos de rocha superficialmente expostos, com formato normalmente 
arredondado devido ao intemperismo (CORSINI, 2011). O intemperismo se resume a 
processos físicos, químicos e biológicos que modificam, desintegram e decompõem a 
rocha, transformando-a em solo (CHANG; BASTOS, s/d). A ação dos ventos, a 
variação da temperatura e a ação das chuvas são exemplos de processos envolvidos 
no intemperismo. 

Pedreiras 
Percebeu como estas pedras de granito apresentam formas retilíneas? Vemos isso 
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hoje porque o Morro do Osso sofreu extração de granito até a década de 1980, 
quando os blocos de granito eram partidos com dinamite para facilitar seu posterior 
transporte e comercialização (SESTREN-BASTOS, 2006; FUHR et al, 2012). O 
granito é bastante utilizado na construção civil, no calçamento de ruas, e foi usado 
em obras do patrimônio histórico, cultural e religioso de Porto Alegre, como a 
Catedral Metropolitana, o Museu Julio de Castilhos, o Museu de Artes do Rio Grande 
do Sul, entre outros. (FUHR et al, 2012; PHILIPP et al, 2009) 

Toca do sapateiro 
 
Estas cavidades são conhecidas no parque como Toca do Sapateiro. As tocas 
possuem esse nome, pois, segundo uma lenda, um sapateiro da região cometeu um 
crime passional e, para se esconder das acusações, acabou passando anos vivendo 
numa dessas tocas, dando origem ao nome das mesmas (PRADELLA, 2008). 

Trilha com vista para o extremo sul 
Você sabia que em Porto Alegre há 44 morros graníticos? Do Morro do Osso é 
possível observar outros morros de Porto Alegre, como o do Sabiá, o da Ponta 
Grossa, Santa Tereza, Agudo, das Abertas e Teresópolis. 

Platô 
No Morro do Osso, as áreas de topo e com orientação norte apresentam vegetação 
predominantemente campestre, composta basicamente por gramíneas de folhagem 
fina e leguminosas. Isso acontece possivelmente porque essas áreas recebem maior 
insolação e, também, porque o solo é mais raso, o que favorece o desenvolvimento 
de espécies herbáceo-arbustivas mais tolerantes à escassez de água. Mas o fato da 
vegetação ser composta em sua maioria por gramíneas não significa que nos 
campos não haja diversidade, pelo contrário, nos campos do Morro do Osso são 
encontradas mais de 200 espécies vegetais (SESTREN-BASTOS, 2006; SETUBAL 
et al, 2011). 

Pé-de-Deus 
O Pé-de-Deus é um grande matacão granítico encontrado próximo ao topo do morro, 
apoiado em outros matacões formando uma pequena gruta (PRADELLA, 2008). Visto 
de baixo, parece um grande pé pronto a pisar na terra, parecendo o pé de Deus. 
 
Figura 6. Exemplos do roteiro interpretativo elaborado para a Trilha da Fonte.  
 

 

4. Considerações finais 

A Trilha da Fonte apresenta algumas características próprias da interpretação 

ambiental: é prazerosa, parcialmente provocante, divertida e significativa. 

Entretanto, a trilha ainda não possuía um roteiro interpretativo formalmente 

desenvolvido, não sendo possível avaliar se estava organizada em torno de um 

tema interpretativo que integrasse a interpretação do ambiente como um todo.  
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A metodologia utilizada para a primeira etapa do trabalho alcançou seu 

objetivo, proporcionando a seleção dos pontos interpretativos a partir da 

percepção ambiental de um grupo de visitantes e com base ainda na 

experiência já acumulada pelos trabalhadores do parque. A partir da aplicação 

do método IAPI foi possível selecionar com menos subjetividade os pontos de 

interpretação da trilha que mais apresentam maior atratividade para os 

observadores. Evidenciou, entretanto, que o IAPI não é um método fechado ou 

impositivo, mas que visa somente auxiliar na escolha dos pontos interpretativos 

e não defini-los. Prova disso é que dois dos pontos selecionados para compor 

o programa interpretativo da Trilha da Fonte não estavam entre aqueles que 

obtiveram melhores médias de atratividade, mas mesmo assim foram incluídos 

no roteiro a partir de sugestões dos gestores do parque.  

Na segunda etapa da metodologia, o levantamento dos dados para a 

confecção dos textos abordou diversas temáticas, indo além das ciências 

ambientais, procurando proporcionar ao visitante uma visão holística da trilha 

em estudo. É preciso ressaltar, entretanto, que existem muitas lacunas de 

informações a serem preenchidas com relação à trilha abordada, necessitando, 

dessa forma, que pesquisas sejam desenvolvidas neste sentido. Estas 

pesquisas, dentro do possível, devem ser direcionadas especificamente ao 

ambiente da trilha, de modo que os dados obtidos possam ser plenamente 

aproveitados no processo interpretativo. Informações sobre a identificação de 

espécies da fauna e flora associadas aos pontos interpretativos são exemplos 

de estudos que podem ser realizados. 

A elaboração dos textos para subsidiar o processo interpretativo parece ser 

uma medida importante para que haja uma maior padronização da atuação dos 

condutores na trilha. Por outro lado, tais textos facilitarão o processo de 

formação de novos condutores para a trilha.   

Espera-se que os resultados obtidos neste trabalho possam contribuir 

efetivamente para o incremento da Interpretação Ambiental no PNMO.  
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PLANEJAMENTO, MANEJO DE TRILHAS E SOCIEDADE. VALORAR É 

PROTEGER 

Jorcelino Rinalde de Paulo17 

Resumo 

Palavras chaves: Valoração ambiental. Cartilhas digitais. Campos Novos – RJ. Trilhas em 

locais preservados. Ferramenta inovadora  

 

Diante da exploração de trilhas em áreas protegidas surge a necessidade de se 

buscar elementos que auxiliem uma melhor relação entre o homem e a 

natureza. Para tanto, alinhado ao pensamento adotado pela Geografia Física 

Ambiental que enfatiza o estudo da sustentabilidade como principal aliado ao 

desenvolvimento de tecnologias, estão sendo desenvolvidas Cartilhas Digitais 

(arquivo digital) para diagnóstico e divulgação do potencial socioambiental da 

região de Campos Novos – RJ, através de eventos estudantis locais. As 

Cartilhas são elaboradas em arquivos do LibreOffice Impress, arquivo livre de 

projeto brasileiro, que possibilita a constante atualização de seu conteúdo, bem 

como sua distribuição e divulgação direta; Sua estrutura está disposta em 

tópicos que descrevem os aspectos físicos, geográficos, socioculturais, 

ambientais e econômicos da região. Espera-se que a utilização destas cartilhas 

durante o processo da visitação, facilite a assimilação de informações 

geográficas, ecológicas e sociais para o público participante, contribuindo para 

o aumento da percepção e valoração ambiental e para uma melhor análise do 

cenário natural frequentado.  

. 

Resumen 

Palabras clave: Valoración ambiental. Folletos digitales. Campos Novos - RJ. Senderos en 

sitios conservados herramientas inovadoras 
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Teniendo en cuenta las rutas de exploración en áreas protegidas proviene la 

necesidad de encontrar los elementos que ayudan a una mejor relación entre el 

hombre y la naturaleza. Por lo tanto, en línea con el pensamiento adoptada por 

Geografía Física Ambiental, que hace hincapié en el estudio de la 

sostenibilidad como principal aliado del desarrollo de las tecnologías se están 

desarrollando primers digital (archivo digital) para el diagnóstico y divulgación 

del potencial ambiental de la región de Campos Novos - RJ través eventos 

estudiantiles locales. Los cebadores se diseñaron en los archivos de 

LibreOffice Impress, conexión del proyecto brasileño de archivos, que permite 

la actualización constante de los contenidos, así como su distribución y difusión 

directa; Su estructura se organiza en temas que describen las características la 

información de los beneficios geográficos, ecológicos y sociales a los que el 

público participa, contribuyendo al aumento de la conciencia y la valoración del 

medio ambiente y un mejor análisis del paisaje natural frecuentado. 

 
1. Introdução. 

Nos dias atuais a prática de atividades voltadas para a interação do homem 

com a natureza está inserida em uma longa lista de possibilidades, e dentre 

elas podemos destacar a realização de trilhas localizadas em regiões 

ambientalmente protegidas. Durante o exercício desse tipo de atividade é 

possível identificar que, sob o ponto de vista de seu potencial para a 

preservação e conservação da área que está sendo visitada, há uma crescente 

necessidade do surgimento de melhores técnicas de manejo e gestão para sua 

realização. Visando viabilizar uma pesquisa que colabore para o surgimento de 

novas tecnologias que permitam um contato com o cenário natural protegido de 

maneira mais segura e sustentável, este estudo trás uma proposta que aborda 

o desenvolvimento de Cartilhas digitais, inicialmente projetadas para a 

localidade de Campos Novos – RJ, que possam ser utilizadas como 

ferramentas facilitadoras e disseminadoras de informações estratégicas da 

região visitada, buscando aperfeiçoar o conhecimento local disponível, bem 

como, tornar a prática de trilhas em áreas preservadas uma atividade mais 

segura e planejada. 
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2. Manejo de Trilhas e Cartilhas Digitais. 

Diante das tecnologias eletrônicas dos tempos modernos é muito importante 

reconhecer a necessidade de se inserir ferramentas digitais no 

desenvolvimento e criação de novos estudos e análises científicas, pois suas 

funcionalidades permitem um maior dinamismo e aplicabilidade dos projetos e 

pesquisas atuais.  Portanto, nesse trabalho o uso de Cartilhas digitais está  

inclinado em contextualizar o contato do homem com a natureza preservada 

sob a ótica digital, utilizando-se de suas facilidades e modernizações.  

 De acordo com o pensamento adotado pela Geografia Física Ambiental cujo 

objeto de análise está nas implicações socioambientais das relações entre as 

sociedades humanas e o espaço geográfico que estas ocupam, incluindo 

interações com ambientes naturais, esta pesquisa busca elementos que 

possam minimizar os impactos ambientais decorrentes do contato direto com o 

a natureza, bem como o uso sustentável e uma melhor valorização ambiental 

de suas paisagens naturais. 

A análise paisagística é o conjunto de métodos e procedimentos técnico-

analíticos que permitem conhecer e explicar a estrutura da paisagem, estudar 

suas propriedades, índices e parâmetros sobre a dinâmica, a história do 

desenvolvimento, os estados, os processos de formação e transformação da 

paisagem e a pesquisa de paisagens naturais, como sistemas manejáveis e 

administráveis (RODRIGUEZ; SILVA; CAVALCANTI, 2007, p. 40).  

Sob este enfoque e tomando por base os fundamentos da Geografia Física 

Ambiental este trabalho trás um estudo parcial do potencial socioambiental que 

a localidade de Campos Novos, situada no 2º Distrito da Cidade Litorânea de 

Cabo Frio, Região dos Lagos – RJ, Brasil, possui para colaborar no processo 

de formação de uma melhor estrutura e gerenciamento de trilhas em locais 

preservados. A região da pesquisa está situada em uma área de propriedade 

da União, cujo acesso é restrito e protegido. Tais características permitem que 
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o bioma local esteja plenamente conservado, tornando-se assim um importante 

vetor para realização desta experiência.  

Durante as primeiras incursões nessa área geográfica foi possível coletar 

informações que serão utilizadas como subsídio inicial do banco de dados 

desta pesquisa, viabilizando desta forma o começo da divisão e mapeamento 

de suas características. Buscando traçar um raciocínio lógico e uma melhor 

forma para demonstração e discussão do potencial desta localidade no 

processo de melhoramento de uso e gestão de trilhas em locais 

ambientalmente protegidos, este trabalho versará, exclusivamente, sobre os 

aspectos ambientais dessa região, reservando as outras temáticas para futuros 

estudos que levarão à conclusão desse projeto inovador.  

 Face ao exposto, durante o exercício de trilha no interior daquele território é 

possível observar que inúmeros espécimes animais peçonhentas habitam 

aquele lugar e são facilmente avistadas durante a realização dessas atividades. 

Dentre elas podemos citar a cobra jararaca dormideira, a cobra coral 

verdadeira, a aranha marrom e a aranha armadeira (todas identificadas por 

seus nomes populares). Diante dessas informações fica clara a necessidade de 

uma maior difusão do potencial sustentável e preservador que a pratica de 

trilha possui ante o local preservado, pois poucas pessoas são capazes de 

identificar que além de possuírem o dever de manterem conservados os habitat 

naturais desses animais, suas ações ainda podem contribuir para um potencial 

risco de acidente com essas espécies, podendo causar sérios riscos para a 

vida humana.   

Diante dessas circunstâncias esse estudo busca explicitar que a ausência de 

informações referentes ao local que está sendo explorado turisticamente, pode 

contribuir tanto para apontar deficiências na gestão dessa atividade, como para 

identificar riscos potenciais à saúde de seus praticantes, além de sérios 

desafios para uma eficaz preservação da fauna existente na região.  
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O uso de Cartilhas digitais estruturadas em uma base de dados composta de 

conhecimentos estratégicos sobre a região visitada está sendo elaborado com 

o propósito de servir como elemento facilitador ou complementar de 

informações pré-existentes do lugar da visitação, representando não apenas 

uma forma mais eficiente de interação com o meio natural, mas também como 

um método mais adequado para valoração e entendimento da importância de 

se conservar e preservar o meio ambiente local.  

O protótipo dessa tecnologia está em fase de desenvolvimento inicial, e 

preliminarmente estruturado no LibreOffice Impress, que é uma plataforma 

livre, de fácil manuseio e de boa dinâmica para a elaboração de tópicos, 

tabelas e gráficos descritivos. Este projeto está disposto em temas que 

descrevem os aspectos físicos, geográficos, socioculturais, ambientais e 

econômicos da região a ser visitada, possibilitando uma reunião de dados que 

permitirão uma melhor dinâmica na visualização do espaço geográfico 

explorado. Um esboço de sua estrutura interna pode ser observado nas figuras 

abaixo: 

 

Figura: 3 Ilustra o Layout interno principal do protótipo - Cartilha digital. 
Fonte: Autor da pesquisa. 
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Figura 2: Ilustra o Layout interno secundário do protótipo - Cartilha digital. 

Fonte: Autor da pesquisa. 
 

De acordo com os exemplos acima, essa pesquisa propõe uma variada gama 

de informações possíveis em cada tópico, que podem contribuir para o 

aumento futuro da difusão do conhecimento sobre a prática segura de visitação 

em locais preservados, além de uma reflexão mais profunda sobre o 

comportamento sustentável nesses espaços naturais. Tais indicadores também 

permitem a expectativa de uma maior valorização da preservação das espécies 

nativas de cada região, uma melhor análise e admiração de seu habitat natural, 

bem como a colaboração direta sobre a importância e real necessidade do 

incentivo do uso de equipamentos e acessórios adequados de segurança para 

a realização desse tipo de atividade.  

2.1 Abordagens Específicas. 

Para uma melhor análise e demonstração da viabilidade e eficácia do uso de 

Cartilhas digitais em trilhas em locais protegidos, este estudo abordará apenas 

uma do total das variantes que compõe o aspecto ambiental da região de 

Campos Novos – RJ. A variante selecionada é a que trata dos animais 

peçonhentos da região, cujo desconhecimento de seus hábitos e 

características pode ocasionar risco de acidentes ou incidentes durante a 

realização de trilhas nessa localidade, principalmente pela falta de informações, 

ao público visitante, da existência dos mesmos em abundância nessa região. 

Sob esta ótica podemos observar que é de suma importância a elaboração de 

novos meios tecnológicos de interação para minimizar possíveis impactos 
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sobre a população dessas espécies, bem como prevenir imprevistos com os 

adeptos dessa modalidade de contato com natureza.   

A pesquisa pode ser considerada um procedimento formal com método de 

pensamento reflexivo que requer um tratamento científico e se constitui no 

caminho para se conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais 

(DONAIRE, 1999). De acordo com esse conceito, o processo sistemático de 

construção deste estudo foi estruturado em pesquisas exploratórias que 

proporcionaram a concretização de entrevistas com cerca de 30 (trinta) 

indivíduos colaboradores, que participaram ativamente desta fase de 

experimentos preliminares. Esse evento permitiu uma familiarização com os 

arquivos digitais contendo informações individualizadas sobre os principais 

tipos de animais venenosos naturais do local da pesquisa. Como metodologia 

escolhida para coleta de dados resultantes desta etapa do estudo, foi utilizada 

a técnica de observação em pesquisa de campo, com base na interpretação 

indutiva, a partir da qual os colaboradores puderam avaliar de forma criteriosa 

a viabilidade da aplicação das Cartilhas digitais em trilhas realizadas em locais 

protegidos. Estes experimentos foram realizados na região de campos Novos - 

RJ durante o mês de setembro de 2013. 

a. - Dados obtidos na fase preliminar da pesquisa: 

 

Figura 4: indica o percentual de colaboradores que sabiam da existência das espécies. 
Fonte: o autor da pesquisa. 
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Podemos perceber que menos de 10% do total de participantes possuíam o 

conhecimento da existência dessas espécies venenosas em regiões de trilhas 

situadas naquela localidade geográfica; demonstrando que a falta de 

informações sobre as características do lugar é uma potencial deficiência na 

prática dessa atividade. 

 

      Figura 4: indica o percentual de colaboradores que sabiam dos efeitos de um acidente com 
essas espécies. 

Fonte: O autor da pesquisa. 

Diante deste outro indicador podemos analisar que menos de 30% dos 

participantes possuíam o conhecimento do nível de periculosidade que 

acidentes com essas espécies podem causar a saúde humana, especialmente 

as duas espécies de aranhas citadas acima. Como referência segue abaixo 

algumas características de um acidente com esses dois espécimes animais: 

Aranha armadeira: A ação de seu veneno é neurotóxica ou cardiotóxica. No 

Brasil, é a segunda aranha que mais causa acidentes, perdendo apenas para a 

aranha-marrom. Os pontos de inoculação sobre a pele são vistos 

acompanhados de inchaço, vermelhidão e sudorese local. A dor é queixa 

comum, pode ser local ou irradiada tem intensidade variada e é acompanhada 

e parestesias (formigamento).  Dependendo do estado da pessoa, além da dor, 

os sintomas mais comuns são taquicardia com alterações no 

eletrocardiograma, hipertensão arterial, sudorese com visão turva e vômitos 

ocasionais. (Em http://pt.wikipedia.org/wiki/Armadeira) 
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Aranha-marrom: Conhecidas por sua picada necrosante. No ato da picada há 

pouca ou nenhuma dor e a marca é praticamente imperceptível. Depois de 12 a 

14 horas ocorre um inchaço acompanhado de vermelhidão na região (edema e 

eritema, respectivamente), que pode ou não coçar. Também pode ocorrer 

escurecimento da urina e febre. Com o avanço (sem tratamento) da picada, o 

veneno (dependendo da quantidade inoculada) pode causar necrose do tecido 

atingido, falência renal e, em alguns casos, morte. (Em: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aranha-marrom) 

 

 

Figura 5: indica os pontos positivos do emprego das Cartilhas digitais. 
Fonte: o autor da pesquisa. 

 

Nesse gráfico, a descrição de elementos favoráveis a aplicação desta 

tecnologia em trilhas preservadas demonstra indícios significativos de que seu 

uso aponta para um importante avanço no planejamento desse tipo de 

atividade, principalmente naquelas regiões que possuem populações de 

animais como os citados nesta pesquisa.  
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Figura 6: indica os aspectos negativos do emprego das Cartilhas digitais. 
Fonte: o autor da pesquisa. 

 

Tal fato também permite que o praticante de trilha possua um alerta situacional 

mais aguçado, aumentando a segurança no ecoturismo realizado em 

ambientes que ainda preservam suas condições naturais.  

Podemos perceber que menos de 10% dos participantes possuem posição 

contrária ou não souberam se posicionar sobre a importância dessa técnica em 

eventos de trilha em local preservado. Alguns questionamentos sobre a 

utilização dessa ferramenta foram levantados pelos colaboradores, e dentre 

eles destacamos o que se refere ao uso de aparelhos eletrônicos em meio à 

natureza, diante de intempéries ou de características climáticas de 

determinadas épocas do ano.  

Porém, vale ressaltar que este estudo está pautado para melhoria do processo 

de uso e gestão de trilhas em ambientes preservados e não possui o objetivo 

de dirimir todas as questões que envolvem a interação do homem nesses 

ambientes naturais, mas sim colaborar para que esse processo possa ser feito 

de uma maneira mais segura e racional.  
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3. Conclusão. 

Por fim, podemos concluir que com base nos resultados preliminares obtidos 

na região de Campos novos – RJ é possível avaliar que as Cartilhas digitais 

podem representar, no futuro, uma importante ferramenta para disseminação 

de características singulares de áreas escolhidas para a prática de trilhas. 

Essas evidências permitem também apontar que as visitações podem ser 

analisadas sob outro enfoque ou abordagem, cujo teor produza novas visões 

referentes aos aspectos de segurança individual e maior viabilidade de 

informações para realização dessas atividades. 

Sob a ótica da variante isolada para avaliação é possível analisar, através dos 

resultados obtidos, que o papel facilitador das Cartilhas digitais apresenta um 

potencial conservador, assim como um indicativo para uma melhor gestão e 

uso público de trilhas, pois aumentam as condições de segurança e permitem 

um maior conhecimento das características particulares da paisagem natural a 

ser explorada.  Portanto, diante desses fatos, este estudo proporciona a 

possibilidade de reafirmar que o uso de técnicas inovadoras como as 

empregadas por esses arquivos digitais, serve de parâmetro inicial para um 

melhor manuseio e prática dessa modalidade de interação entre o ser humano 

e o ambiente natural conservado e protegido. 
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GT 03 - Educação Ambiental e Interpretação do patrimônio Natural e Cultural em Trilhas 

 
PROPOSTA PARA A IMPLANTAÇÃO DE UMA TRILHA INTERPRETATIVA 

NA FLORESTA ESTADUAL “EDMUNDO NAVARRO DE ANDRADE”  
– RIO CLARO, SP 
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Resumo 
Palavras chave: Trilha interpretativa; Educação ecológica; Pedagogia Waldorf; FEENA; 
Interpretação ambiental. 
 

Numa época em que as pessoas se voltam cada vez mais para as inovações 
tecnológicas e para as redes virtuais, uma interação de maior proximidade com 
o meio ambiente pode lhes proporcionar experiências sensibilizadoras. Um dos 
instrumentos que facilita esta aproximação é a trilha interpretativa: a sua 
utilização numa Unidade de Conservação (UC) permite maior contato do 
visitante com os elementos da natureza. Esta pesquisa, em andamento, tem 
como objetivo propor a implantação de uma trilha interpretativa na Floresta 
Estadual “Edmundo Navarro de Andrade” (FEENA) em Rio Claro (SP) com 
bases teóricas da Pedagogia Waldorf. A trilha proposta é destinada a 
educandos de 07 a 14 anos, período em que a sensibilização está mais 
apurada no ser, segundo o ensino Waldorf. Ao longo do percurso da trilha, 
propomos atividades educativas nos pontos de interpretação: contação de 
história com a temática meio ambiente; “fotografar” o lugar com um desenho; 
criação de música com sons produzidos pelo corpo e por elementos da 
natureza; guia com olhos vendados e roda para compartilhar as experiências. 
Como parte das atividades de uso público, proporcionam um contato mais 
próximo e harmônico do indivíduo consigo mesmo, com os outros e com o 
mundo natural, bem como servem de subsídios para os programas de uso 
público e educação ambiental da UC. O processo de sensibilização ambiental 
no contexto da FEENA, que possui alta valoração paisagística, se desenvolve 
através de sensibilidades do mundo exterior e interior e pela geração de 
imagens, pensamentos, sentimentos e relações de interdependências. Assim, a 
educação ecológica pode possibilitar mudanças e formação de valores e 
atitudes sensíveis aos educandos em relação ao meio ambiente. 

 

                                                           
18 larissaikeda@hotmail.com Geografia, IGCE-UNESP, Campus Rio Claro 
19 hadra@uol.com.br Depto. de Geografia, IGCE-UNESP, Campus Rio Claro 
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Palavras chave: Trilha interpretativa; Educação ecológica; Pedagogia Waldorf; 
FEENA; Interpretação ambiental. 

 
Resumen 
Palabras clave: Sendero interpretativo; Educación ecológica; Pedagogía 
Waldorf; Bosque Estatal Edmundo Navarro Andrade; Interpretación ambiental. 
 
En una época en que las personas recurren cada vez más hacia a las 
innovaciones tecnológicas y las redes virtuales, la interación de cercania con el 
medio ambiente les puede proporcionar experiencias sensibilizadoras. Una 
herramienta que facilita este enfoque es el sendero de interpretación: su uso en 
el área de conservación permite un mayor contacto del visitante con los 
elementos de la naturaleza. La investigación, en curso, tiene como objetivo 
proponer la implementación de un sendero interpretativo en el Bosque Estatal 
"Edmundo Navarro de Andrade" (Feena) en Rio Claro / SP con el teórico de la 
pedagogía Waldorf. La propuesta es dirigida a los estudiantes de siete a 14 
años, durante el cual la sensibilización es más fuerte en el ser, de acuerdo a la 
enseñanza Waldorf. A lo largo del recorrido del sendero, proponemos 
actividades educativas en los puntos de interpretación: narrativas con temáticas 
ambientales; "disparar" el ambiente a través de un dibujo; creación de música 
con los sonidos producidos por el cuerpo y elementos de la naturaleza; guía 
con los ojos vendados; círculo para que se lo compartam experiencias. Estas 
actividades buscan un contacto más cercano y armónico de uno con uno 
mismo, con los demás y con el mundo natural, así como sirvem como subsidios 
para los programas de uso público y educación ambiental en la área de 
conservación. El proceso de sensibilización ambiental en el contexto del 
bosque, que tiene alta valoración del paisaje, se desarolla a través de la 
sensibilidad del mundo exterior e interior y por medio de la generación de 
imágenes, pensamientos, sentimientos y relaciones de interdependencias. Por 
lo tanto, la educación ecológica puede permitir cambios, formaciones de 
valores y actitudes sensibles a los estudiantes en relación con el medio 
ambiente. 
 
 

1. Introdução 

Ao observarmos a vida cotidiana na contemporaneidade, em seus vários 

aspectos, torna-se evidente um distanciamento do meio natural, devido a 

inserção cada vez mais intensa dos seres humanos em ambientes 

artificializados, nos quais a experiências com as paisagens naturais são 



 
 

Anais do 2 Congresso Nacional de Planejamento e Manejo de Trilhas / I Colóquio Brasileiro para a Red 
Latinoamericana de Senderismo, 16 a 18 de outubro de 2013 / Nadja Maria Castilho da Costa, Vivian 
Castilho da Costa, Flávio Augusto Pereira Mello, (orgs.).Rio de Janeiro: 1290 p. Rede Sirius-Rede de 
Bibliotec., 2013. ISBN 978-85-88769-56-4  

484 

restringidas, ou em casos extremos, inexistente. A partir dessa realidade, a 

educação ecológica vem ganhando forças no sentido de sensibilizar e 

aproximar o homem, resgatando a relação com a Natureza e seus elementos, 

muitas vezes como um refúgio do caos urbano, entre outras situações.  

Quanto à sensibilização da sociedade perante a problemática ambiental a qual 

se tem deparado: 

Observa-se que há muito tempo o ser humano já se distanciou 
da Natureza [...] torna-se necessário e premente um 
reencontro, no sentido de informá-lo da dinâmica dos 
processos ecológicos, bem como conscientizá-lo para que use 
sua inteligência na guarda dos recursos não renováveis, pois 
deles depende sua vida. Deve haver simbiose do ser humano 
com a natureza, convivência em comum, que permitiria a ele 
desenvolver suas aptidões materiais, e, mormente, as 
espirituais, ao máximo de suas capacidades (NEIMAN, 2008, p. 
36). 

 

Mediante a percepção e interpretação ambiental, considerados também os 

aspectos culturais, temos processos de valoração objetiva e subjetiva, 

intrínseca e extrínseca, de um lugar para um indivíduo. Neste sentido, emoções 

topofílicas, biofílicas e hidrofílicas associadas ao sentido de lugar podem ser 

despertadas, isto é, o desenvolvimento de uma afetividade, gerando relações 

marcadas por emoções e sentimento entre o indivíduo e o lugar, seres vivos, e 

águas. (TUAN, 1974; WILSON; KELLERT, 1993; GUIMARÃES, 2007). Deste 

modo, surge a proposta para implantação de uma trilha interpretativa na 

Floresta Estadual “Edmundo Navarro de Andrade” (FEENA), como uma 

atividade estimulante e participativa de fazer com que as pessoas 

compreendam o seu entorno e, em decorrência, os valores que atribuem, bem 

como os seus filtros perceptivos.  

A FEENA localiza-se na área urbana do município de Rio Claro, na porção 

Centro-Leste do estado de São Paulo (SP), nas coordenadas 22° 05' e 22° 40' 

S, 47° 30' e 47° 55' W. É um local que possui cenários paisagísticos estéticos 

relevantes, adequado para práticas de lazer e recreação – presença de lago, 

trilhas, museu, entre outros atrativos histórico-arquitetônicos e elementos 

naturais. No contexto do Sistema Nacional de Unidades de 
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Conservação (SNUC), a FEENA é uma unidade de conservação de uso 

sustentável, podendo compatibilizar a conservação do meio natural ao uso 

sustentável de partes dos seus recursos florestais, visando atender 

necessidades socioeconômicas, culturais, científicas, dentre outras (BRASIL, 

2000). 

 
Figura 1 – Mapa de localização da área de estudo: A – Estado de São Paulo no Brasil; B –       
Município de Rio Claro no estado de São Paulo; C – Área de Rio Claro, com destaque em seu 
interior para a FEENA. 

 
       Elaboração: PIEDADE, L. I., 2013. 
 

A trilha interpretativa proposta visa propiciar uma interação de maior 

proximidade entre o indivíduo e o meio ambiente, pois a sua utilização dentro 

do programa de uso público da UC permite um maior contato do visitante com 

os elementos da natureza: além de ser um meio de contemplação da natureza, 

gera aprendizados através da experiência direta e das vivências adquiridas 

durante o percurso e, muitas vezes, elucida realidades exteriores e interiores 

para uma pessoa. A trilha interpretativa é uma atividade interativa que abrange 

afetividade, cooperação, coletividade e companheirismo relacionado à 
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educação ecológica, aproximando as pessoas com o meio ambiente através de 

experiências sensibilizadoras (GUIMARÃES, 2007; 2010). 

O objetivo geral deste estudo é a proposição de implantação de uma trilha 

interpretativa no percurso da já existente, conhecido como Trilha da Saúde, 

para educandos de 07 a 14 anos, com enfoque na sensibilização ambiental, 

tendo como base teórico-metodológica os fundamentos da Pedagogia Waldorf, 

trazendo mais alternativas de uso para a área, relacionadas aos programas de 

educação e interpretação ambiental previstos no Plano de Manejo da FEENA, 

buscando uma relação mais integrada e harmônica entre o meio natural e o 

cultural, visto a dimensão eclética do seu patrimônio paisagístico.  

Uma das principais características dessa pedagogia é a importância que se dá 

para o desenvolvimento do ser humano, respeitando suas características de 

acordo com a idade, evidenciando suas potencialidades e proporcionando 

maior liberdade e autonomia ao educando. Busca-se uma articulação entre os 

pontos de vista científico, estético e artístico bem como dos aspectos ligados 

ao respeito profundo e à admiração e harmonia pelo e com o mundo. A 

Pedagogia Waldorf tem como fundamento a Antroposofia, do grego 

“conhecimento do ser humano”. A ciência antroposófica, introduzida pelo 

austríaco Rudolf Steiner (1861-1925), tem como particularidade a busca pelo 

entendimento do ser humano e do universo por uma concepção que amplia o 

método científico convencional, apresentando-nos outras dimensões de 

compreensão da paisagem natural e construída. 

 

2. Metodologia 

 

Para o desenvolvimento deste estudo, a primeira etapa se constituiu no 

levantamento e revisão da literatura pertinente à área de estudo, com o intuito 

de traçar um panorama sobre a discussão de aspectos temáticos relacionados 

às UCs, educação ecológica, percepção e interpretação ambiental, valoração 

paisagística por meio das trilhas interpretativas. O estudo busca relacionar a 
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atividade educativa com as bases da Pedagogia Waldorf, convergindo para 

maior ênfase à interpretação, sensibilização e percepção ambiental, 

interligando as esferas física e emocional da integridade do homem. Utilizam-

se os fundamentos desta pedagogia como embasamento para atingir a 

finalidade das atividades propostas no percurso da trilha, ou seja, para cada 

atividade ter um caráter interpretativo, perceptivo e educativo, foram utilizados 

princípios waldorfianos.  Posteriormente, foram realizados trabalhos de campo 

com visitas à FEENA, nos meses de junho a agosto de 2013, com o percurso 

da Trilha da Saúde, tendo como enfoque a observação dos recursos 

paisagísticos existentes no trajeto, demarcando os pontos de interpretação 

para o desenvolvimento das atividades propostas. Foram selecionadas cinco 

estações ou pontos interpretativos na trilha e em cada uma delas, cinco 

atividades distintas foram propostas com embasamento nos fundamentos da 

Pedagogia Waldorf.  

A sensibilização dos indivíduos é realizada por meio dos pontos de 

interpretação, isto é, as “paradas selecionadas” localizadas ao longo da trilha. 

Esses locais são escolhidos de acordo com os atrativos interpretativos 

existentes, geralmente relacionados aos recursos paisagísticos, podendo ser 

um rio, uma árvore, um som, uma fragrância ou um cheiro característico, 

mesmo um gramado adequado para realização de atividades ludo-educativas. 

Em cada ponto de interpretação foi proposta uma atividade para ser realizada 

por indivíduos com idade entre 07 a 14 anos.  

A trilha a ser desenvolvida é destinada para educandos com esta faixa etária, 

pois segundo a Pedagogia Waldorf esse é o período em que a sensibilização 

está mais apurada no indivíduo. Chamado de “segundo setênio” (juventude) na 

visão waldorfiana, é durante essa fase em que há um desenvolvimento intenso 

dos sentimentos, das fantasias e das emoções. Por isso, a metodologia voltada 

para essa idade se baseia em experiências estéticas, para que assim surja 

uma estrutura imaginativa no pensar do educando (BACH, 2007). De acordo 

com Lanz (1990, p. 41): “A chave de ouro da educação durante o segundo 
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setênio consiste, pois, em trabalhar com os sentimentos da criança, em apelar 

para sua fantasia criadora”. Nesse momento, o registro fotográfico como 

técnica de documentação também foi considerado para o levantamento e 

registro de informações, visto que é de extrema importância para a visualização 

e obtenção de dados imagéticos da área de estudo. A etapa seguinte realizada 

foi a elaboração de um mapa com o percurso da trilha, destacando-se os cinco 

pontos interpretativos selecionados. Essa etapa foi desenvolvida com o auxílio 

de um GPS (Global Position System) modelo Garmim juntamente com os 

softwares ArcGIS 10 e Google Earth. 

 

3. Resultados e discussão 

No presente trabalho optamos por adotar o termo educação ecológica ao invés 

de educação ambiental, já que o primeiro é mais abrangente do que a segunda 

terminologia. O termo educação ecológica, aqui utilizado, inclui as dimensões 

de ética, sensibilização, imaginário e espiritualidade, suas relações com o 

entorno – natureza e cidade – e com o próximo, o meio social. As três 

dimensões ecológicas: mental, social e ambiental constituem um todo numa 

relação de interação e dependência mútua, em que uma ação em um âmbito 

traz consequências para os outros, segundo Bach (2007, p.13). Essa relação 

com o mundo, sendo este um habitat vivo e orgânico da humanidade, é um dos 

princípios da Pedagogia Waldorf. O objetivo para a educação não é apenas 

acumular dados e informações, mas sim a formação do caráter, da mente 

pensante, da personalidade do ser individual. O educando Waldorf não procura 

conhecimentos, mas vivências (LANZ, 1990, p. 71), sendo a partir destas que o 

homem se transforma. As vivências relacionadas às questões ecológicas 

surgem das relações harmoniosas com plantas, animais e fenômenos da 

natureza. Essa aproximação interativa com os elementos da natureza é um 

hábito cultivado na escola Waldorf, presente nos conteúdos das aulas de todas 

as disciplinas. 
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A partir dessa realidade, surge o encontro entre a presente trilha interpretativa 

e a Pedagogia Waldorf: uma proposta de experiências e vivências que buscam 

um contato mais próximo e harmônico do indivíduo consigo mesmo, com os 

outros e com o mundo natural, a partir das cinco atividades propostas. Por 

meio da realização destas atividades são abordados elementos que podem 

despertar maior sensibilização com o ambiente ao entorno visto o contato 

direto com ele, ao ar livre; maior cooperação entre os participantes, pois 

existem diversas situações de interação entre estes; momentos de 

contemplação e introspecção individual, visto a importância de se voltar para o 

interior de cada um, no sentido de maior reflexão sobre as propostas das 

atividades realizadas.  

   Figura 2 - Mapa da trilha com os pontos de interpretação selecionados 

 
    Elaboração: PIEDADE, L. I., 2013. 
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A trilha é realizada a pé, por um caminho já existente e previamente 

estabelecido, constituindo-se de uma atividade dirigida, ou seja, monitorada; 

sua extensão é de 1,3 km e o tempo de percurso de aproximadamente duas 

horas, com a realização de todas as atividades propostas. 

Os cinco pontos interpretativos foram selecionados de acordo com os atrativos 

paisagísticos presentes e com a disponibilidade de espaços apropriados para a 

execução das atividades, bem como uma distribuição adequada entre as 

paradas ao longo do percurso, não permitindo afastamentos extensos entre 

elas.   

As atividades propostas ao longo do percurso da trilha interpretativa têm o 

intuito, de modo geral, estimular nos participantes o desenvolvimento de uma 

acuidade relativa à percepção ambiental e promover uma maior interação 

homem/natureza.   

O desenvolvimento das atividades foi fundamentado em experiências 

vivenciadas pelas autoras anteriormente em campo; no manual de excursões 

guiadas, elaborado pelo Projeto Doces Matas e com a adaptação de atividades 

presentes no currículo da escola Waldorf.   

 

• Atividade 1 - “Contando um conto”: contação de história com a temática 

meio ambiente. 

Objetivos: contextualizar os educandos no ambiente da floresta e destacar a 

importância do meio ambiente para a vida humana. 

Ao chegar à primeira parada da trilha, o guia que estiver conduzindo o grupo 

deve reunir os participantes para que um conto seja iniciado. Estando todos em 

silêncio, o guia lê, em voz alta, a história. Essa contação servirá como parte 

introdutória da atividade como um todo no sentido de contextualizar os 

indivíduos em relação ao meio ambiente e despertar a valorização do momento 

no qual estarão no interior de uma floresta, observando, sentindo, 

experienciando os elementos dela, de modo imediato, direto.  Os contos de 

fada, assim como as rodas de histórias, são muito utilizadas nas escolas 
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Waldorf como valiosos recursos pedagógicos e terapêuticos. Por meio da ação 

de escutar uma história, é possível o desenvolvimento de imagens pela mente, 

permitindo a construção de sentidos, significados e valores.  Rudolf Steiner diz 

que os contos de fadas podem ser considerados “um tesouro espiritual da 

humanidade. Fruto de vivências primordiais da existência humana, sua atuação 

tem um efeito inconsciente na alma ao resgatar, por meio de imagens 

significativas, o longo percurso do amadurecimento humano na Terra.” 

(STEINER, 1913). 

Figura 3 - Primeiro ponto de interpretação - “Alameda das essências nativas”, Trilha da Saúde, 
FEENA 

 
         Foto: PIEDADE, L. I., Ago/2013. 
 

• Atividade 2 – “Musicando”: Criação de música com sons produzidos pelo 

corpo e por elementos da natureza ao entorno.  

 

Objetivos: espontaneidade; criatividade; contato direto com elementos do corpo 

e do ambiente; estimular percepção sonora; integração dos indivíduos. 

 

A proposta desta atividade volta-se para que o grupo de participantes crie uma 

música a partir das sonoridades produzidas por eles mesmos, utilizando-se das 
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partes dos corpos (mãos, dedos, boca, pés etc.) e de elementos do ambiente 

ao redor (folhas, galhos, pedras etc.).  

 

Todos deverão participar contribuindo com a produção de pelo menos um som. 

Não há de existir uma ordem exata para cada um contribuir com a música: os 

sons deverão surgir de maneira espontânea e podem ser emitidos por mais de 

uma pessoa ao mesmo tempo. Palavras faladas também serão permitidas. 

A musicalidade é um elemento fundamental e presente no ensino Waldorf, e 

está em seu currículo continuamente com 12 anos de duração (GUERREIRO, 

2012).  

 

A música está no currículo desde o primeiro ano do ensino fundamental e não 

possui um caráter recreativo, mas sim, de formação do ser. É intrínseca a todo 

percurso do educando Waldorf, pois está intimamente ligada às relações com o 

ritmo e repetições mundanas e individuais, como por exemplo, dia e noite, 

estações do ano, dias da semana, fases da lua, horário de acordar, de ir à 

escola, de se alimentar etc. Assim sendo, a música, presente na estrutura 

curricular das escolas Waldorf, tem o intuito de estimular e harmonizar o 

temperamento do educando, proporcionando não somente um aprendizado 

individual, mas também melhorias no bem estar para os seres. É através da 

música que se originam alternativas para que haja o desenvolvimento das 

potencialidades que equilibram o indivíduo e proporcionam maior criatividade, 

conforme Terra (2013).  

 

Ainda, de acordo com Steiner (2003, p. 19) “O homem nasce no mundo 

querendo levar sua própria corporalidade do ritmo musical à relação musical 

com o mundo”. Este pensamento elucida a presença da musicalidade na vida 

humana relacionada tanto com o corpo quanto ao seu exterior (o mundo). As 

partes do corpo são interessantes elementos para a produção de sons, já que 

correspondem a um instrumento musical antigo e com muitas possibilidades 

para serem exploradas (CZYKIEL et al., 2013) . 
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Figura 4 – Segundo ponto de interpretação – “Alameda dos eucaliptos citriodora”, Trilha da Saúde – 

FEENA 

 
                        Foto: PIEDADE, L. I., Ago/2013. 
 

• Atividade 3 – “Uma foto em um desenho”: “fotografar” o lugar 

desenhando.  

Objetivos: aguçar a percepção da paisagem; estimular a percepção visual e a 

arte. 

Pedir aos participantes que observem, em silêncio, a paisagem ao entorno 

durante 3 a 5 minutos. Após a observação geral do lugar à procura de imagens 

interessantes, escolher um ponto desejado para que seja sua “fotografia”. 

Escolhida a cena, o educando deverá imaginar uma moldura enquadrando a 

imagem e fazer um desenho representando-a em um papel. Os participantes 

devem se sentir à vontade para produzirem suas “fotografias” a partir do ângulo 

desejado, podendo permanecer em pé ou sentados.  

O material utilizado deverá ser responsabilidade de cada um, prevalecendo a 

escolha de materiais naturais e simples. A utilização de materiais naturais 
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(madeira, pedras e argila) e não artificiais (plástico) reforça, de maneira sutil, a 

natureza presente no mundo dos educandos. Em contrapartida, os materiais 

artificiais refletem a presença humana no mundo natural (HUTCHISON, 2000, 

p. 139). Tendo em vista a relação da educação ecológica com a Pedagogia 

Waldorf nesta atividade, pode-se dizer que as vivências individuais a partir de 

imagens são de extrema importância para despertar a percepção do ambiente. 

Com a realização da “foto” gerada por meio de imagens observadas, sentidas e 

desenhadas, uma aproximação com o mundo exterior é intensificada. Nesse 

sentido, Bach Jr. (2008, p. 114) afirma: 

O essencial no processo pedagógico Waldorf é o 
desenvolvimento de um pensar vivificado como fundamento 
para o desabrochar da percepção ecológica. As imagens 
utilizadas na experiência estética escolar traduziram o conceito 
à vivência afetiva, a teoria à prática cotidiana de estar diante do 
mundo.  

Convém ressaltar a presença da arte como um elemento fundamental na 

construção de um futuro sustentável, tendo em vista que a estética artística 

proporciona o desenvolvimento de indivíduos mais criativos, mais inovadores, 

mais solidários, mais participativos e mais críticos (EÇA, 2010), componentes 

essenciais na educação waldorfiana.  Com essa atividade, podemos voltar ao 

conceito de topofilia de Tuan: elo afetivo entre o indivíduo e o lugar, já que 

ocorre a apreciação da paisagem para cada participante, individualmente. É a 

partir da observação e da procura por uma cena que seja de caráter relevante 

ao educando que se podem estimular percepções de maneira inesperada e 

bela: “O despertar profundo para a beleza ambiental, normalmente acontece 

como uma revelação repentina” (TUAN, 1974, p. 110). 

 Este despertar não depende de outrem, mas sim ocorre como algo 

essencialmente particular do indivíduo. A forma com que essa relação da 

criança e do pré-adolescente por um despertar espontâneo para o encanto pela 

natureza é um aprendizado para como os adultos também deveriam agir: 

Figura 5 – Terceiro ponto de interpretação – “Corredor de eucaliptos”, Trilha da Saúde – 
FEENA. 
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A natureza 

produz 

sensações 

deleitáveis à 

criança, que tem 

mente aberta, 

indiferença por 

si mesma e falta 

de preocupação 

pelas regras de 

beleza 

definidas.  

O adulto deve 

aprender a ser 

complacente e 

descuidado 

como uma 

criança, se 

quiser desfrutar 

polimorficament

e da natureza 

(TUAN, 1974, p. 

111). 

 
          Foto: PIEDADE, L. I., Ago/2013. 

• Atividade 4 - “Passeio cego”: guia com olhos vendados  

Objetivos: estimular a audição, tato e olfato; coletividade; confiança no outro. 

A partir da divisão da turma em duplas, uma pessoa ficará com os olhos 

vendados com uma faixa escura, fazendo com que ela não consiga enxergar. A 

outra pessoa da dupla servirá como guia, conduzindo quem está com os olhos 

vendados de mãos dadas para caminhar ao redor: percebendo os passos, a 

textura do chão, apalpando árvores e folhas, atentando aos sons. Ao final de, 



 
 

Anais do 2 Congresso Nacional de Planejamento e Manejo de Trilhas / I Colóquio Brasileiro para a Red 
Latinoamericana de Senderismo, 16 a 18 de outubro de 2013 / Nadja Maria Castilho da Costa, Vivian 
Castilho da Costa, Flávio Augusto Pereira Mello, (orgs.).Rio de Janeiro: 1290 p. Rede Sirius-Rede de 
Bibliotec., 2013. ISBN 978-85-88769-56-4  

496 

pelo menos, cinco minutos a dupla volta ao ponto de partida, a venda é 

retirada, os papéis são invertidos e a atividade é repetida (PROJETO DOCES 

MATAS, 2002, p. 69). Logo em seguida, ao retirar a venda dos olhos, 

questionar os participantes sobre a qualidade das experiências e as 

transformações da acuidade perceptiva – as sensações e as percepções ao 

realizar a atividade e também sobre a noção de deslocamento no espaço 

(sensação de estar completamente perdido? Insegurança? Maior percepção 

dos sons? Mais sensibilidade ao tocar em algo? Olfato mais aguçado?).  

A atividade do “passeio cego” visa despertar a confiança no próximo, ou seja, 

confiar na pessoa que foi o guia por conduzir quem está com os olhos 

vendados sem deixá-lo cair ou ir ao encontro com alguma árvore ou com outra 

pessoa; ter a experiência da ação em conjunto com outrem, despertando o 

espírito da cooperação e coletividade, da solidariedade e do companheirismo. 

Outra finalidade é se atentar mais à sensibilização dos sentidos: o tato torna-se 

mais apurado no contato dos pés com o chão, com as texturas percebidas (se 

o solo está mais macio, pela presença da grama, por exemplo); o contato das 

mãos com as árvores, folhas e galhos ao redor e com a mão do guia; a audição 

desperta maior atenção aos sons provenientes do ambiente ao entorno (canto 

de pássaros; sons de insetos; vento nas folhas das árvores), entre outros 

aspectos. 

Segundo os pressupostos da Pedagogia Waldorf, os sentidos são parte central 

do ser humano. Rudolf Steiner propõe uma teoria com 12 sentidos e não 

apenas cinco, pois tendo em vista as percepções considera o ser humano 

como um todo íntegro, isto é, não há somente a participação do homem 

cognitivo, mas também do homem sentimento e do homem volitivo. Segundo 

Bach Jr. (2007, p. 25): “A amplitude do que percebemos com o corpo inteiro é a 

perspectiva de que o ser humano é, em si e em seu todo, um ser sensório”. 

O estímulo à coletividade e cooperação despertados na atividade vem de 

encontro a um dos principais fundamentos da Pedagogia Waldorf: uma 
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educação por meio de cooperação e não competição, que é a base também de 

um processo de educação ecológica.  

Figura 6 - Quarto ponto de interpretação – “Clareira”, Trilha da Saúde – FEENA. 

  Foto: PIEDADE, L. I., Ago/2013. 

• Atividade 5 – “Grande roda”: círculo para compartilhar as experiências.  

Objetivos: assimilação das percepções; compartilhamento; saber escutar o 

outro. 

A quinta parada interpretativa, localizada nas proximidades dos bambuzais de 

fronte ao lago central, é realizada em formato de roda, com todos os 

participantes sentados no chão. É um momento importante para que os 

participantes consigam assimilar e processar o que foi vivenciado no percurso 

da trilha. O guia da turma inicia a atividade com questionamentos para 

estimular a participação interativa e levar os educandos a refletirem sobre tudo 

que foi realizado até o momento, com perguntas como: o que mais chamou sua 

atenção ao longo da trilha? Qual a importância de estar mais perto da 
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natureza? Os vários sentidos do corpo foram estimulados? A realização da 

trilha interpretativa pode ajudar as pessoas a se sensibilizarem com a 

importância da conservação ambiental? 

A partir das questões propostas, pedir para que as pessoas compartilharem 

suas contribuições das experiências obtidas com a atividade desenvolvida. É 

interessante que os participantes se manifestem com naturalidade, não 

precisando participar por meio de falas no momento; quem se sentir mais 

confortável para somente ficar em silêncio e refletir sobre as experiências 

vividas, é permitido. A disposição em formato circular é bastante usada nas 

escolas Waldorf, já que dessa forma, há uma “sensação” de horizontalidade em 

relação a todos os educadores e educandos. Outro fator é o posicionamento 

que dá a oportunidade de ampla visão em uma totalidade, isto é, a 

possibilidade de maior visibilidade de todos se enxergarem, numa posição face 

a face, bem como de contemplarem diferentes ângulos da paisagem 

vivenciada. 

Figura 7 – Quinto ponto de interpretação – “Bambuzal”, Trilha da Saúde - FEENA

Foto: PIEDADE, L. I., Ago/2013. 
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4. Conclusão 

O processo de interpretação se desenvolve através de sensibilidades da 

paisagem exterior e interior e também, pela geração e construção de 

simbologias e imagens que combinam espaços e lugares, sentimentos e 

emoções, gerando relações de territorialidades, identidades e 

interdependências (GUIMARÃES, 2008, p. 65). Podemos observar que o 

conceito de interpretação ambiental está intimamente relacionado com a 

sensibilização ecológica, com os aspectos ludo-educacionais, de habilidades 

de comunicação, comportamentos proambientais e as ações proativas para a 

proteção e conservação do ambiente. 

As mudanças valorativas e de significados correlacionadas à percepção do 

meio ambiente, através dos estudos sobre experiências com e na paisagem, 

nos apresentam duas situações mescladas, numa perspectiva fenomenológica 

– o espaço vivido e mundo vivido. Daí, as transformações nas atitudes e 

comportamentos individuais e coletivos pertinentes à compreensão do entorno 

e do papel dos seres humanos na conservação ambiental, envolvendo um 

despertar para uma melhor atuação e responsabilidade social.    

Partindo-se da visão de mundo natural na educação Waldorf, o ser humano é 

uma parte implícita deste mundo, conectado intrinsecamente à sua dinâmica, 

funcionamento e destino final (HUTCHISON, 2000, p. 43). Por isso “a 

necessidade de recuperar um sentido de conexão com o mundo natural e com 

a comunidade da Terra como um todo surge como uma tarefa cultural 

essencial para que possamos responder efetivamente ao desafio ecológico.“ 

(HUTCHISON, 2000, p. 136).  

Portanto, ao tecermos conexões entre a trilha interpretativa, a educação 

ecológica e a Pedagogia Waldorf, torna-se evidente a importância para uma 

aproximação do ser humano com seu mundo interior (a partir de atividades 

educativas que despertem a acuidade perceptiva) e exterior (por meio do 

contato direto com mundo ambiente externo). Nesse sentido, o precursor da 
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Pedagogia Waldorf afirma: “Ora, mais importante do que a habilidade prática é 

a relação da criança com a vida do mundo” (STEINER, p. 122, 2003). É desse 

relacionamento com o mundo que surge maior contato e sensibilidades com o 

meio ambiente. 
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GT 03 - Educação Ambiental e Interpretação do patrimônio Natural e Cultural em Trilhas 

EDUCAÇÃO E INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL NAS TRILHAS DO PICO DO 
TOTORÓ E CÂNIONS DOS APERTADOS, CURRAIS NOVOS/RN 
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Resumo  
Palavras-chave: Educação ambiental; Interpretação ambiental; Trilhas; Cânions dos Apertados; 
Pico do Totoró. 
 

No turismo a educação ambiental (EA) pode ser utilizada como estratégia que 
busca maximizar os impactos positivos oriundos da atividade, como também 
procurar sensibilizar o indivíduo sobre as questões ambientais, atentando para 
os impactos negativos que são provocados ou intensificados pela visitação 
turística. No turismo de natureza, comumente elementos da biodiversidade e 
geodiversidade, são trabalhados como atrativos turístico, é o que acontece no 
Pico do Totoró e Cânions dos Apertados do município de Currais Novos/RN. 
Esses apresentam potencial para o desenvolvimento do ecoturismo e 
geoturismo. O presente trabalho tem por objetivo geral propor estratégias de 
educação ambiental para as trilhas que dão acesso ao Pico do Totoró e Cânion 
dos Apertados e específicos a) caracterizar as trilhas, b) apontar estratégias de 
educação ambiental e, c) propor ações de interpretação ambiental. Para tanto 
foi procedido, revisão da literatura, visita in loco, aplicação dos formulários do 
Invtur (2006) do Ministério do Turismo e Indicadores de Atratividade e Pontos 
Interpretativos (IAPI) (Magro; Freixêdas, 1998). Nos resultados foi possível 
detectar que as trilhas necessitam de planejamento de manejo, com 
implantação de estruturas que deem suporte a visitação (placas, corredores, 
corrimões). Como estratégias de interpretação ambiental, destacam-se a 
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implantação de placas interativas em alguns pontos, guias de trilhas com 
demarcações e pontos interpretativos e painéis interpretativos. Como ações de 
EA, pode-se apontar capacitação de guias locais, promoção de sensibilização 
ambiental da comunidade e turistas por meio de palestras abordando os 
principais aspectos bióticos e abióticos, históricos e culturais, e durante as 
trilhas distribuição de sacolas recicláveis. Conclui-se que as estratégias podem 
servir como ferramenta de sensibilização, conservação e valorização do 
patrimônio natural, histórico-cultural e a comunidade poderá ser beneficiada por 
meio da geração de renda utilizando o meio natural de forma racional.   
 
Resumen 
Palabras clave: Educación ambiental; Interpretación ambiental; Senderos; Cânions dos 
Apertados; Pido do Totoró.  

 
En el turismo, la educación ambiental (EA) puede ser utilizada como estrategia 
que busca maximizar los efectos positivos resultantes de la actividad, como 
también busca sensibilizar al individuo sobre los problemas ambientales, 
señalando los impactos negativos causados o intensificados por las visitas de 
turistas. En el turismo de la naturaleza,  de la biodiversidad y de la 
geodiversidad, son trabajados como atractivos turísticos normalmente, es lo 
que sucede en la cima del “Pico do Totoró” y los “Cânions dos Apertados” de 
CurraisNovos/RN. Estos presentan potencial para el desarrollo del ecoturismo y 
geoturismo. Este trabajo tiene como objetivo general proponer estrategias de 
educación ambiental para los caminos que dan acceso al “Pico do Totoró” y los 
“Cânions dos Apertados”  y como especificamos a) caracterizar las pistas; b) 
mostrar las estrategias de educación ambiental; y c) proponer acciones para la 
interpretación ambiental. Para ello se llevó a cabo, una búsqueda de 
información, trabajo de campo, aplicación de los formularios INVTUR (2006) del 
Ministerio de Turismo y el Indicadores de Atractivo y Puntos Interpretativos 
(IAPI) (Slim; Freixedas, 1998). En los resultados se pudo detectar que las 
pistas necesitan de gestión de planificación, poniendo en práctica las 
estructuras que dan soporte a las visitas (placas, pasillos, barandas). Como 
estrategias de interpretación ambiental, se destacan placas interactivas, 
señales para guiar el camino y puntos y paneles interpretativos. Y como 
acciones de la (EA), puede destacar, la capacitación de guías locales, 
promoción y sensibilización ambiental de la comunidad de turistas por medio de 
conferencias abordando los principales aspectos ambientales (bióticos y 
abióticos), culturales e históricos y también repartir bolsas reciclables a los 
visitantes. Concluyendo, las estrategias pueden servir como herramienta para 
sensibilizar, conservar y valorar el patrimonio natural, histórico y cultural, la 
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comunidad se beneficiara con la generación de ingresos mediante el uso 
racional del medio natural. 
 
1. Introdução 

Com o crescimento do turismo voltado à natureza, a visitação em áreas 

naturais vem crescendo consideravelmente desde a década de 1980. Essa 

modalidade de viagem busca propiciar lazer e recreação em contato com a 

natureza, privilegiando as áreas naturais protegidas, como também as 

propriedades privadas que mantêm áreas naturais conservadas. (DINES; 

PASSOLD, 2008). Por esse motivo existe a necessidade do manejo e controle 

de visitação de forma adequada, sendo considerada como uma estratégia 

importante para harmonizar a atividade turística com a natureza.  

Essa modalidade pode ser representada pelo ecoturismo, que se baseia em 

três características principais e constitui o chamado tripé da sustentabilidade, a 

saber: conservação ambiental, educação ambiental e a geração de benefícios 

para a comunidade receptora. (NEIMAN; FACO, 2010). Do ponto de vista 

conceitual , segundo a Embratur (1994) ecoturismo é: 

Um segmento da atividade turística que utiliza de forma 
sustentável o patrimônio natural e cultural, incentiva sua 
conservação e busca a formação de uma consciência 
ambientalista através da interpretação do ambiente, 
promovendo o bem estar das populações. 

Também existem outros autores que debruçam sobre o conceito do ecoturismo 

como, Machado (2005), Wearing; Neil (2001), Goodwin (1996), Neiman (2010), 

Swarbrooke (2000), e entre outros. De modo geral, destacam a atividade como 

um turismo alternativo, podendo ser capaz de maximizar os benéficos e 

garantindo o mínimo impacto negativo advindo da visitação turística. Para 

tanto, no ecoturismo diversas atividades podem ser praticadas, dentre elas 

estão as trilhas ecológicas, sendo essas as mais frequentes de ser realizadas, 

tendo em vista que oportunizam que os turistas tenham maior aproximação 

com a natureza, por meio da interpretação e ações de educação ambiental.  
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De acordo com Salvati (2003, apud DOUT, 2006), as trilhas são caminhos 

naturais estreitos, já existentes ou planejadas para tal fim, que podem ser de 

diferentes formas, comprimentos e larguras. Essas são destinadas 

principalmente ao transito de pessoas e têm por finalidade a aproximação do 

visitante/turista com a natureza ou sua condução a um atrativo turístico 

específico, possibilitando ao visitante entretenimento ou educação, por meio de 

sinalizações ou de recursos interpretativos. Diante disso, para que a finalidade 

da trilha seja alcançada é necessário planejamento visando o manejo 

adequado, com instalações e equipamento almejando a minimização dos 

impactos negativos da visitação. Outro ponto de extrema relevância para o 

planejamento das trilhas é a capacidade de carga, pois é importante e 

fundamental para proteção do ambiente. (NEIMAN; RABINOVICI, 2008). 

Além disso, outros elementos que devem existir ao se planejar trilhas são as 

atividades de interpretação e educação ambiental, devendo ser realizadas ao 

decorrer do caminho, tornando assim uma atividade propensa a geração de 

conhecimento sobre o ambiente, possibilitando transformação de atitudes e 

comportamento dos visitantes. Desse modo, a educação ambiental procura 

preparar o indivíduo para exercer a sua cidadania, seja através da participação 

individual ou coletiva nos processos sociais, culturais, políticos e econômicos 

de uma sociedade democrática. 

Portanto, entra a educação ambiental, como forma de conscientização e 

sensibilização das pessoas, para que ajam de maneira adequada em relação 

ao meio natural. Dessa forma Neiman; Rabinovici (2010, p. 64) apud O Tratado 

de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidades 

Global afirmam:  

Consideramos que Ela estimula a formação de sociedades 
socialmente justas e ecologicamente equilibradas, que 
conservam entre si relação de interdependência e diversidade. 
Isto requer responsabilidade individual e coletiva em nível local, 
nacional e planetário. (GRUPO DE TRABALHO DE 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL DAS ORGANIZAÇÕES NÃO 
GOVERNAMENTAIS NO FÓRUM GLOBAL, 1992, s/p). 
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Nesse sentido, de acordo com Seabra (2011, p. 245) “a educação ambiental 

deviria cumprir um papel fundamental na conscientização dos povos, bem 

como na conservação da sociobiodiversidade e do ambiente em que vivemos”. 

Portanto, a educação ambiental poderá ser utilizada como estratégia para 

maximizar os impactos positivos oriundos da atividade, como também 

sensibilizar os indivíduos sobre as questões ambientais, atentando para os 

impactos negativos que são provocados ou intensificados pela visitação 

turística. 

No planejamento de trilhas outro importante fator, são as atividades de 

interpretação ambiental, pois como corroboram Neiman; Rabinovici (2008, p. 

88) elas podem “[...] auxiliar no desenvolvimento da percepção humana, da 

valorização ambiental e de uma educação voltada a conservação cultural e 

paisagística. 

Em relação à percepção e interpretação ambiental, essas mesmas categorias 

apresentam paisagem em seus aspectos geográficos, ecológicos, sociológicos, 

históricos, antropológicos, estéticos, ideológicos e psicológicos, em 

permanentes e complexas transformações e inter-relações, especialmente 

aquelas relacionadas à construção de nossos campos de visibilidade, de 

significados, ao envolver aspectos tangíveis e não tangíveis da experiência 

humana no conjunto de sua totalidade, influenciando nossos valores, 

juízos,  reflexões e representações , quer objetiva, quer subjetivamente, sendo 

então a percepção e interpretação do meio ambiente e de suas paisagens 

culturalmente condicionadas, levadas em conta os significados e as 

configurações das imagens de mundo vivido. (KLUCKHOHN, 

1988apud GUIMARÃES, 2008).  

Nesse contexto o Pico do Totoró e os Cânions dos Apertados localizados no 

município de Currais Novos/RN, comumente recebem visitantes, contudo, 

ainda em fluxo incipiente, mas que devido os locais não disporem de 

planejamento que ordene as trilhas e a visitação, podem sofrer podem sofre 

maiores impactos ambientais negativos, desse modo o presente trabalho tem 
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por objetivo geral propor estratégias de educação ambiental para as trilhas que 

dão acesso ao Pico do Totoró e Cânion dos Apertados e específicos a) 

caracterizar as trilhas, b) apontar estratégias de educação ambiental e, c) 

propor ações de interpretação ambiental. 

2. Metodologia  

Os processos metodológicos para elaboração do presente artigo consistiram 

inicialmente na pesquisa documental e bibliográfica, que segundo Medeiros 

(2008, p. 39) “é aquela que busca o levantamento de livros, revistas de 

relevante interesse para pesquisa que será realizada”. Dessa forma foram 

obtidas informações em livros e documento dos autores como Neiman; 

Rabinovici (2008), Salvati (2003, apud DOUT, 2006), DINES; PASSOLD, 

2008), Seabra (2011). A pesquisa se caracteriza como descritiva, que para 

Dencker (1998, p. 130) “são estudos bem estruturados e planejados que 

exigem um conhecimento aprofundado do problema estudado por parte do 

pesquisador.” 

Posterirormente ocorreu a visita in loco, na oportunidade foram aplicados os 

formulários do Invtur do Ministério do Turismo(2006) para obtenção de 

informações gerais e turísticas acerca dos atrativos em questão, como também 

aplicação da metodologia Indicadores de Atratividade de Pontos Interpretativos 

(IAPI) (Magro; Freixêdas, 1998), que permitiu o levantamento e a seleção de 

indicadores de atratividade, na qual possibilitou a coleta de dados como as 

principais características da trilha e a identificação dos principais indicadores 

de atratividades. 

2.1 Área de estudo  

A Região Seridó é uma microrregião do Rio Grande do Norte (Nordeste do 

Brasil), é composto por 25 municípios por e tem uma extensão territorial de 

10.954,50 Km². Os municípios a formam apresentam características similares 

entre se, como clima, relevo, atividades econômicas desenvolvidas. Além 

disso, parte dos municípios da Região Seridó tem também tem comum um rico 
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patrimônio histórico-cultural e natural com eminente potencial para o 

desenvolvimento da atividade turística a partir desses recursos.     

2.2 Currais Novos 

O município de Currais Novos está localizado na mesorregião Central Potiguar 

e na microrregião Seridó Oriental, distante aproximadamente 172 km de Natal, 

capital do Estado do Rio Grande do Norte.Os limites territoriais da cidade de 

Currais Novos são: ao norte os municípios de Lagoa Nova e Cerro Corá, ao sul 

Acari, Estado da Paraíba, ao leste Campo Redondo e São Tomé e ao oeste 

São Vicente e Acari. (INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E 

MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE, 2013). A totalidade de seus 

habitantes a apresenta 42.652 habitantes, com uma área de 864 km2, e o 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M): 0,724 (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010). 

O clima da região onde Currais Novos está inserida é o semi-árido e apresenta 

poucas chuvas. A vegetação é caatinga hiperxerófila com abundância de 

plantas, como: pereiro, favela, facheiro, macambira, mandacaru, xique-xique e 

jurema-preta.  A Caatinga subdesertica do Seridó, essa tem característica ser 

mais seca sendo árvores baixas e arbustivas. (IDEMA, 2013). Em meio a esse 

cenário, existem diversos pontos na cidade que configuram-se como aspectos 

potenciais para a geração de fluxo turístico, como é o caso Pico do Totoró e os 

Cânions dos Apertados que podem propiciar um maior contato direto com a 

natureza, por meio das trilhas existentes e da contemplação da paisagem. 

O Pico do Totoró situa-se no Distrito Totoró, há aproximadamente 10 km do 

centro de Currais Novos, tem como principal acesso uma estrada de chão 

batido. Essa localidade foi que onde teve início a expansão populacional da 

cidade de Currais Novos, por esse motivo é dotado de importância histórico 

cultural para o município. Neste local ocorrem rochas graníticas e estão 

situados atrativos que envolvem geoformas, presença de fósseis e pinturas 

rupestres, com destaque para a Pedra do Caju, Pedra do Letreiro, Pedra 

Furada, Pedra do Sino, Sítio  e a  Lagoa do Santo. 
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Contudo o atrativo de maior destaque é o Pico do Totoró. A visita ao atrativo 

consiste principalmente na subida por meio de uma trilha até o topo, ao longo 

do percurso existem mirantes onde é possível contemplar a paisagem do local, 

permitindo também visualizar algumas cidades da região. 

O outro local em questão são os Cânions dos apertados, eles estão situados a 

10 km, a SE, do centro de Currais Novos, na área privativa da Fazenda Aba da 

Serra, no leito do Rio Picuí, ao longo da Serra da Timbaúba. Uma energia 

hidráulica elevada em tempos passados produziu o dessecamento do relevo, 

erodindo superfícies mais frágeis, rebaixando o relevo e escavando o seu 

próprio leito. O atrativo não dispõe de infraestrutura turística, mesmo assim, 

recebe visitante regularmente, sobretudo no período de chuvas (janeiro a 

julho), mas há o controle de visitantes na localidade, de modo que é cobrada 

um taxa de R$ 10,00 (dez reais) por pessoa.  

Um aspecto positivo que merece destaque, é fato de os Cânions dos Apertados 

serem considerados como a sétima maravilha do Rio Grande do Norte, o 

concurso foi organizado por um jornal da cidade e Natal.  

3. Resultados e discussões  

3.1 Características das trilhas  

3.1.2 Trilha do Pico do Totoró 

A trilha que dá acesso ao Pico do Totoró tem início encima da parede do Açude 

do Totoró, e ao pé do Pico é onde começa de fato a subida, a trilha tem um 

nível de dificuldade que vária de média a alto, sendo que em muitos locais há 

grandes rochas que necessitam ser escaladas, atrelado a isso, a subida é 

íngreme.  

Existem pontos que são adequados para mirantes, atualmente eles são usados 

como pontos de descanso, neles é possível contemplar a paisagem que 

circunda a localidade, com destaque para a comunidade e o Açude do Totoró. 
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Já no cume do Pico do Totoró, há um amplo espaço sob uma rocha, de onde é 

possível observar a cidade de Currais Novos/RN, algumas montanhas da 

região, fauna e flora do local, além de outros elementos que compõem a 

paisagem do ambiente.  

A visita dura em média uma hora e trinta minutos e não conta com pontos de 

apoio ou qualquer tipo de infraestrutura que facilite o percurso, o que 

apresenta-se como um fator negativo e que deve ser melhorado para o 

desenvolvimento turístico da comunidade. Por questão de segurança e para o 

melhor aproveitamento da experiência turística, o ideal é que a trilha seja feita 

com um guia de turismo regional, pois ele exerce um relevante papel para os 

visites, haja vista que é o responsável por mante o grupo no caminho correto, 

além de prestar relevantes informações sobre a localidade, como por exemplo, 

a existência de uma lenda que existe acerca de um tesouro que no passado 

teria sido enterrado no Pico do Totoró. Mesmo assim, pode-se optar pode fazer 

a trilha de maneira alto-guiada, contudo o local não conta com nenhum tipo de 

sinalização, e nem controle de visitantes.  

3.1.3 Trilha dos Apertados Cânions dos Apertados  

O atrativo Cânions dos Apertados fica distante 10km da cidade de Currais 

Novos/RN, localiza-se na Fazenda Aba da Serra, até um determinado porto é 

possível seguir de carro, após isso faz-se uma trilha até os cânions. A trilha não 

dispõe de sinalização, e pode ser feita de maneia autoguiada, o percurso 

inicialmente tem um nível fácil, porém vai elevando o nível gradativamente, pois 

de início a caminhada é facilitada pela amplitude da trilha e pela falta de 

obstáculos, mas o cenário vai mudando mais a frente, haja vista que em alguns 

pontos faz-se caminhar sob rochas.   O objetivo final é chegar até o leito do Rio 

Acauã, pois o ele está localizados entre os cânions rochosos, isso aliado a 

fauna e flora atribuem beleza cênica e valorização turística ao local.   

3.2 Estratégias de educação ambiental 
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Diante desse contexto, serão elencadas algumas propostas de estratégias de 

educação ambiental para sem implantadas nas trilhas dos dois atrativos em 

questão. E como ações de EA, pode-se apontar capacitação dos guias locais, 

pois atualmente existem apenas dois guias de turismo regionais que levam 

grupos ao atrativo, sendo outras pessoas da comunidade também poderiam 

ser capacitadas para exercer tal atividade.  

Outra ação necessária é a busca pela sensibilização ambiental da comunidade 

e dos turistas, com a comunidade poderiam ser realizadas palestras abordando 

os principais aspectos ambientais (bióticos e abióticos),bem como precauções 

que a comunidade poderiam tomar visando a conservação dos recursos 

naturais que estão presente na localidade.   Os moradores podem fazer 

produtos artesanais dos atrativos, como pedra do caju, do navio e montar uma 

loja de suvenir e vender aos turistas, assim gerando renda para comunidade. 

Outro fator importante é a criação de postos de orientação, onde o turista 

possa obter informação tanto dos atrativos como de noções de educação 

ambiental para o bom desempenho do passeio, nesse local pode transmitir 

conhecimento acerca da importância dos recursos naturais para aquela 

comunidade. Sendo que nessa atividade, poderia participar as crianças da 

comunidade, para que eles também obtivessem conhecimento, além de 

propiciarem um contato dos visitantes com os moradores.  

Especificamente para os visitantes, poderia ser distribuído sacolas plásticas 

recicláveis que para o lixo gerado durante o tempo de visita fosse nelas 

colocado e recolhido ao final.  

3.3 Estratégias de interpretação ambiental 

Como propostas de estratégias para a interpretação ambiental, destacam-se a 

implantação de placas interativas em pontos estratégicos para ser exploradas 

em momentos de descanso dos visitantes, essas placas seriam fixadas nos 

pontos de descanso existentes nas trilas. Como também guias de trilhas com 
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os mapas interativos exibindo os principais pontos interpretativos e seus 

elementos constituintes, como fauna, flora, meio físico, lendas e histórias.  

E o centro de interpretação ambiental, constituindo por um acervo de objetos e 

fotos que mostrem a relevância ecológica das trilhas, por meio de painéis 

informativos, exibição de filmes e murais de fotos.  Nesse sentido, percebe-se a 

importância de meios interpretativos, pois torna-se um processo de 

sensibilização quantos ao meio biótico e abiótico, podendo assim gerar uma 

transformação nas atitudes e comportamentos dos visitantes. 

Dessa forma, os visitantes teriam a oportunidade de obter conhecimento 

acerca do meio onde os atrativos estão inseridos, e principalmente, da 

importância de preserva-los.  

4. Conclusões  

Feita a análise e com o término dos resultados obtidos, permitiu-se em que 

alcançamos os objetivos propostos no presente trabalho, na qual foram 

norteadores para construção da pesquisa. Este teve por objetivo geral propor 

estratégias de educação ambiental para as trilhas que dão acesso ao Pico do 

Totoró e Cânion dos Apertados. 

A pesquisa que campo, foi um elemento na qual possibilitou melhor 

conhecimento da área estudada, identificando assim as principais 

características das trilhas. Quanto as metodologias utilizadas para analisar o 

potencial da trilha, essas foram um aspecto contribuinte para a realização da 

interpretação ambiental da área, permitindo assim a identificação dos pontos 

de atratividade e de interpretação. 

Conclui-se que as estratégias podem servir como ferramenta de sensibilização, 

conservação e valorização do patrimônio natural, histórico-cultural e a 

comunidade seja beneficiada por meio da geração de renda utilizando o meio 

natural de forma racional.   
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GT 03 - Educação Ambiental e Interpretação do patrimônio Natural e Cultural em Trilhas 

UTILIZAÇÃO DEINDICADORES DE ATRATIVIDADE PARA AVALIAÇÃO DE 
POTENCIAL TURÍSTICODA TRILHA DE CARNAUBINHA TOUROS/RN 

 

Wagner Araújo Oliveira24 
Clébia Bezerra da Silva25 

Ricardo Farias do Amaral26 
Resumo 
Palavras-chaves: Trilha Ecológica; Unidade de Conservação; Planejamento.  

 
O presente trabalho tem como objetivo analisar o potencial de atratividade da 
trilha ecológica de Carnaubinha, em Touros/RN como possível produto turístico 
contemplando aspectos como: a) Identificação das principais características da 
trilha; b) Seleção de indicadores de atratividade e c) Identificação dos possíveis 
usos da trilha. Para tanto foi procedido revisão da literatura e aplicação da 
metodologia “Indicadores de Atratividade e Pontos Interpretativos (IAPI). Foi 
utilizado GPS (PGPSMAP 60CSx) para demarcação do percurso da trilhas e 
pontos de atratividade e para elaboração de mapas. Foi constatado que a trilha 
de Carnaubinha é linear, com duração média de 2h, com grau de dificuldade 
moderado devido à subida em dunas. Como conclusão, a trilha de Carnaubinha 
apresenta-se como um recurso turístico a ser explorado pela comunidade, no 
entanto, são necessários investimentos, como sua demarcação e sinalização 
para que os visitantes possam percorrê-la e que proporcione condições básicas 
a eles afim de que tenha um contato com a natureza e que se torne o elemento 
gerador de sensibilização quanto à conservação do meio ambiente.  
 
Resumen 
Palabras clave: Sendero ecologico, Unidad de Conservación, Planificación. 

 
Este estudio tiene como objetivo analizar el atractivo de potencial sendero 
ecológico de Carnaubinha de Toros / producto turístico RN como sea posible 
teniendo en cuenta aspectos tales como: a) Identificación de las principales 
características de la pista b) La selección de los indicadores de atractivo y c) la 
identificación de posibles utiliza el rastro. Para esta revisión de la literatura se 
llevó a cabo y la aplicación de la metodología de "Indicadores de Atractivo y 
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puntos interpretativos (IAPI). Se utilizó GPS (PGPSMAP 60CS) para delimitar 
la ruta de senderos y puntos de atractivo y la cartografía. Se encontró que el 
Carnaubinha sendero es lineal, con una duración promedio de 2 horas, con 
dificultad moderada, debido a la subida de las dunas. En conclusión, el 
Carnaubinha sendero se presenta como un recurso turístico para ser 
explotados por la comunidad, sin embargo, se necesitan inversiones, como su 
demarcación y señalización para que los visitantes pueden caminar y establece 
las condiciones básicas, a fin de que tiene un contacto con la naturaleza y se 
convierte en el elemento generador de la conciencia acerca de la conservación 
del medio ambiente. 

 
1. Introdução 

 

Nas últimas décadas pode-se perceber a busca ascendente por lugares de 

caráter natural e tranquilo, isso se justifica pelo fato que a considerável parte da 

sociedade moderna vive em uma intensa rotina diária dos grandes centros 

urbanos, com isso as pessoas tendem a fugir dessa realidade por meio do 

lazer e pelo contato com a natureza. Para tanto, a atividade turística em meio 

natural, destaque para as Unidades de Conservação (UCs) que vem 

destacando nesses aspectos, principalmente, por meio do ecoturismo, que 

segundo Wearing e Neil (2001, p. 5) “ é descrito como um turismo 

interpretativo, de mínimo impacto, discreto, em que se busca a conservação, o 

entendimento e a apreciação do meio ambiente e das culturas”. Ou ainda, 

podendo ser entendido segundo Faco; Neiman (2010, p. 45) 

O ecoturismo deve, portanto, garantir que a interação entre o 

ser humano e a natureza desencadeie, por meio de uma 

relação vivencial, a reflexão sobre a exploração dos recursos 

naturais e a compressão de que os mesmos devem ser 

utilizados de forma sustentável. 

Nesse sentido, uma das atividades que propicia o desenvolvimento do 

ecoturismo é a realização de trilhas ecológicas que permitem com que o turista 

tenha maior contato com a natureza. E que elas tornem-se um elemento de 

sensibilização quanto a conservação dos recursos naturais. Nesse contexto 

tem-se as trilhas ecológicas, que, em princípio, sempre foram os meios pelos 
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quais o homem procurava se deslocar para atender suas devidas 

necessidades.  

No entanto, com o passar do tempo esse conceito foi sendo modificado, se 

tornando mais que um simples deslocamento e sim uma atividade que 

oportuniza que o visitante o contato e contemplação da natureza. Desse modo, 

de acordo com Boçon (2002, apud MARGANHOTTO, SANTOS, MIARA, 2009, 

p. 146): “Trilha é uma palavra decorrente do latim ‘tribulum’ que tem na sua 

origem o significado de caminho, rumo e direção.” Já para Guillaumon (1977, 

apud MARGANHOTTO, SANTOS e MUARIA, 2009, p. 146), as trilhas são 

caminhos em um sítio natural e ou artificial, que podem incluir belezas cênicas, 

enfocando dentro do possível, aspectos históricos, geomorfológicos, culturais e 

principalmente ambientais. No tocante as suas características as trilhas podem 

ter várias classificações. Em linhas gerais, Andrade (2005) classifica trilhas por 

meio da sua função, forma e grau de dificuldade: 

• Quanta a sua função: as trilhas podem ser usadas em serviços 

administrativos, bem como pelo público visitante, em atividades educativas 

e/ou recreativas, nesses casos, pode ser dividido em trilhas de curta distância, 

as chamadas "trilhas interpretativas" (NatureTrails) ou de trilhas selvagens e de 

longa distância (WildernessTrails). 

 

• Quanto à forma: as trilhas podem ser circular, em oito, linear e atalho. 

 

• Quanto ao grau de dificuldade: presumir afirmar que o grau de dificuldade é 

bastante relativo, isso dependente dos aspectos e obstáculos geográficos e 

varia de pessoa para pessoa. Dessa forma, pode ser dividida em duas 

categorias: guiadas que leva em consideração sua intensidade e seu nível 

técnico; e auto-guiadas que pode ser classificada como caminhada leve, 

caminhada semi-pesada, caminhada pesada. 

De acordo com, Costa (2004, p. 9) as “trilhas devem ser criteriosamente 

localizadas, planejadas, construídas e manejadas de modo a permitir a 
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conservação dos recursos naturais e a realização de contatos adequados pelos 

visitantes”. Portanto, perceber a importância dada ao planejamento de trilhas, 

uma vez em seu conceito implica que o turista possa atender suas perspectivas 

quando aos recursos existentes nela tornando um elemento motivador ao 

contato com a natureza, no entanto, se não planejada pode ocasionar efeitos 

contrários conforme apontados por Maganhotto et al (2009, p. 146) 

[...] a implantação de trilhas de forma desordenada e sem 

planejamento pode contribuir para o desencadeamento de 

impactos, potencializados pelo não entendimento da dinâmica 

física de um local. Além disso, a carência de monitoramento e 

manutenção são fatores determinantes à conservação destes 

ambientes. Desta forma evidencia-se uma série de problemas 

inerentes a abertura e utilização deste recurso. 

Portanto, as trilhas devem estar planejadas e implementadas para atender a 

públicos diferentes e oferecer experiências mais integradoras no contato a 

natureza. (RABINOVICI;NEIMAN 2008, p. 81). Visto seu potencial para 

propiciar educação ambiental, trilhas ecológicas são amplamente planejadas e 

executadas em Unidades de Conservação (UC) ou nas áreas de seu em torno, 

possibilitando também a integração das comunidades com a UC. Nesse 

processo educativo, deve-se atentar para as possibilidades de trilhas mais 

eficientes de se atingir os objetivos propostos por elas, com, por exemplo, a 

interpretação ambiental se mostrou menos eficiente em trilhas autoguiadas por 

placas, conforme mostrou Vasconcelos (2004).  

Diante desse contexto, o presente artigo tem como objetivo analisar o potencial 

de atratividade da trilha ecológica de Carnaubinha, em Touros/ RN, como 

produto turístico comunitário. E como objetivos específicos: a) identificar as 

principais características da trilha; b) indicar os principais indicadores de 

atratividade e c) sugerir possíveis usos da trilha. 

2. Metodologia  
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Os processos metodológicos para elaboração do presente artigo consistiram 

inicialmente na pesquisa documental e bibliográfica, que segundo Medeiros 

(2008, p. 39) “é aquela que busca o levantamento de livros, revistas de 

relevante interesse para pesquisa que será realizada”. Dessa forma foram 

obtidas informações em livros e documento dos autores como Boçon (2002); 

Costa (2004); Wearing(2001); Maganhotto et al (2009)Magro; Freixêdas (1998) 

Andrade(2003).  

A pesquisa se caracteriza como descritiva, que para Dencker (1998, p. 130) 

“são estudos bem estruturados e planejados que exigem um conhecimento 

aprofundado do problema estudado por parte do pesquisador.” O instrumento 

escolhido para coleta foi feito com base na adaptação do formulário da 

metodologia Indicadores de Atratividade de Pontos Interpretativos (IAPI) 

(Magro; Freixêdas, 1998), que permitiu o levantamento e a seleção de 

indicadores de atratividade, na qual possibilitou a coleta de dados como as 

principais características da trilha e a identificação dos principais indicadores 

de atratividades. 

Quadro 1 – Caraterização do instrumento de coleta de dados das principais caraterísticas da 
trilha Carnaubinha Touros/RN.  

 

 

 

 

Quadro 2 – Relação de Indicadores para Avaliação da Atratividade de Pontos Interpretativos da 
Trilha Carnaubinha Touros/RN.  

INDICADOR CARACTERÍSTICAS 

I – Identificação 

Geral  

Região Turística  Município Tipo de atrativo Propósito 

II – Identificação 

da trilha  

Nome Localização  Duração 

III - 

Caraterísticas 

da trilha  

 

Forma 

Distância Dificuldade  Atrativos 

naturais e 

artificiais  

Caraterização geral 
da vegetação 

INDICADOR CARACTERÍSTICAS 
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Fonte: adaptado Costa; Melo 2005 apud Magro; Freixêdas, 1998.  

 

E por fim, foi utilizado GPS (PGPSMAP 60CSx) para demarcação do percurso 

da trilhas e pontos de atratividade e para elaboração de mapas.  

 

Área de estudo  

O município de Touros dista aproximadamente 99 km da Capital do Estado, 

Natal, o qual, juntamente com os municípios de Maxaranguape e Rio do Fogo 

fazem parte de uma área de influência direta da Área de Proteção Ambiental 

dos Recifes de Corais (APARC). Ele é bastante conhecido pelos seus aspectos 

históricos culturais, nele a história resguardar que o primeiro povoamento do 

Estado do Rio Grande do Norte foi em Touros por meio do portugueses, além 

disso é conhecida também por suas pelas praias, como Praia de Perobas, 

Praia de São José, Praia do Cajueiro e por fim Praia de Carnaubinha. 

Pontos de 

parada  

Lugares onde encontrava maior predominância de elementos em potencial 
para pontos interpretativos  

Posição 
Visualização do horizonte em relação à posição do olhar do observador 

N = em nível  I = Inferior  S= Superior  

Estímulo 
Visualização do ponto de parada do observador  
 
V= Visual S = Sonoro T = Tático 

Escala 

1º Plano: Os elementos melhor analisados encontram-se próximos ao 
observador, como interpretar uma árvore cujo tronco esteja perto do 
visitante. A atenção é voltada para a percepção dos detalhes (forma, cor, 
cheiro, características onde os sentidos são mais apurados). 
2º Plano: Média - Escala e distancias intermediárias, podendo-se o 
ambiente com menos detalhes que no 1º plano. Ex.: Lagoas, mirantes, 
cachoeiras, etc. 
3º Plano: Fundo – Predominam as vistas panorâmicas e espaços abertos. 
Não há detalhamento dos recursos observados. Ex.: Mirantes, áreas 
montanhosas (relevo), árvores, etc. 

Observação 

A escolha de indicadores de atratividade fundamenta-se na facilidade de 
sua identificação em campo e na possibilidade de repetição desta 
avaliação por um segundo observador. (Variedade de vegetação, 
proximidade de corpos d’água, relevo, áreas históricas... combinados ou 
não). 
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Figura 01: Área de Estudo, 2013. 

 

3. Resultados e discussões  

 

A partir da aplicação do formulário, foi possível caracterizar a trilha 

Carnaubinha. Ela foi apelidada por esse nome, devido ser uma trilha percorrida 

nas proximidades da Praia Carnaubinha. Sua duração de percurso fica 

aproximadamente duas horas. 

Essa trata-se de uma trilha linear, que de acordo com Andrade (2003), é uma 

trilha que apresenta formato simples e comum, que geralmente tem como 

objetivo conectar o caminho principal a algum destino como lagoas, lagos, 

árvores frutíferas, etc. E como desvantagem apresenta o caminho de volta 

igual ao de ida e a possibilidade de cruzar com outros visitantes. 
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Foto 1 – Trilha Carnaubinha                                   
Foto 2 – Praia Carnaubinha 
Fonte: Oliveira, 2012.                                            Fonte: Oliveira, 2012.  
 

Inicialmente o ponto de partida da trilha, é em uma antiga construção de viveiro 

de camarões, essa encontra-se desativada e com sua infraestrutura  

deteriorada. A distância percorrida é considerada média, com um grau de 

dificuldade moderada.  Durante a trilha é possível encontrar vários elementos 

naturais e artificiais em potencial para atrativo como também pontos 

interpretativos. Como naturais, é possível encontrar a própria praia, potencial 

exuberante para contemplação da paisagem. Vegetação restinga, onde essa 

apresenta em caráter pouco degradada, e possui árvores de pequeno e médio 

porte, como também plantas frutíferas, caju e “maça de pobre”. Ainda é 

observada a presença de falésias, e dunas fixas e móveis.  

Dentre os elementos artificiais, destaquem-se a antiga construção de viveiro de 

camarões como já foi citado anteriormente, e Farol da Gameleira, considerado 

como um ponto de parada para contemplação da natureza, interpretação 

ambiental e registros fotográficos. Como mostram a fotos a seguir.  
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Foto 3 – Construção antiga de viveiro camarões Foto 4 – Farol da Gameleira 
Fonte: Oliveira, 2012.                                         Fonte: Oliveira, 2012.  

 
 
Por fim, ainda foi possível identificar algumas caraterísticas adicionais daquelas 

que não constavam no formulário de verificação para caraterização da trilha de 

Carnaubinha. Desse modo, essas podem ser visualizadas na tabela 1 a seguir. 

 

Tabela 1 - Características adicionais da trilha de Carnaubinha Touros/RN.  

FUNÇÃO 
• Recreativa 
• Interpretativa 
• Educativa  

TIPO 
• Guiada 
• Autoguiada 

PÚBLICO ALVO 
• Crianças 
• Jovens 
• Adultos 

PERÍODO DE FUNCIONAMENTO • Permanente  
INFRAESTRUTURA • Não há infraestrutura para apoio 

CONDIÇÕES AMBIENTAIS • Os espaços naturais encontram-se 
relativamente conservados.  

Fonte: Oliveira, 2012.  
 Após a caraterização da trilha, fez necessário avaliar a atratividade da 

trilha de Carnaubinha, para isso foi aplicado o método Indicadores de 

Atratividade Pontos Interpretativos – IAPI (adaptado Magro; Freixêdas, 1998), 

onde a partir disso foi possível apontar os principais pontos interpretativos da 

trilha conforme previa o formulário, como mostra o quadro 3 a seguir. 

 
Quadro 3 – Principais Pontos Interpretativos da Trilha Carnaubinha Touros/RN  
Fonte: Oliveira, 2013.  
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PONTOS DE PARADA 
ESTÍMULO POSIÇÃO ESCALA 

V S T I N S 1 2 3 
Construção Antiga de um 
viveiro Camarão  

x x   x   x  

Praia x x  x   x   

Farol da Gameleira  x x    x x   

Parada Inicio das Dunas x  x  x   x  

Mirante Natural  x     x  x  

 

Os pontos interpretativos mostrado no quadro anterior foram escolhidos 

devidos apresentarem caraterísticas e aspectos naturais, por possuir 

vegetação expressiva, e pela proximidade com água. A escolha ainda 

fundamentou-se por serem pontos de acesso e parada fácil e pela 

possibilidade da contemplação da paisagem e por apresentar potencial de 

pontos de interpretação e sensibilização ambiental. Como mostra no quadro, a 

predominância do estímulo dos pontos interpretativas é o visual, podendo 

assim afirmar que existe uma semelhança entre esses pontos.  

Com relação à posição dos pontos, pode-se perceber que varia um pouco, pois 

a trilhas é constituído de um relevo não plano, com descidas e subidas 

íngremes fazendo com que alguns pontos ficam em posições diferente, sendo 

evidente afirmar que a trilha possui um nível de dificuldade moderada. E por 

fim, as escalas dos pontos ficaram entre 1ª e 2ª escala, onde pode-se concluir 

que a trilha possibilidade ao visitantes/turistas um contato mais próximo com os 

recursos naturais, facilitando assim a interpretação ambiental desses lugares 

por meio da sensibilização quanto a valorização e conservação do meio 

ambiente.  

 

 

4. Considerações finais  
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Com base em suas características, a trilha ecológica de Carnaubinha, em 

Touros/RN apresenta-se como possível produto turístico. Com base em seus 

pontos de interpretação apresenta-se como um espaço que propiciar a reflexão 

sobre os impactos ambientais, bem como, o contato com a natureza. Contudo, 

ser estruturada, para que possa proporcionar condições básicas de 

interpretação aos visitantes afim de que eles tenham um contato com a 

natureza e que se torne o elemento gerador de sensibilização quanto a 

conservação do meio ambiente. Sendo assim, o planejamento seria o primeiro 

passo para tornar o produto turisticamente e economicamente viável, e assim 

promover a conservação do espaço natural e visando a minimização dos 

impactos que podem vir gerar por meio do uso do meio.  

Por fim, sugere-se que a trilha de Carnaubinha tenha usos de cunho educativo, 

interpretativo e científico, para obtenção da geração de renda para 

comunidade. Para tal, é necessário que com já citado, um planejamento e 

estruturação da trilha com manejo, e o incentivo dos gestores públicos, bem 

como o interesse da comunidade, e, por conseguinte a divulgação do atrativo e 

a inclusão desses em roteiros para fim de comercialização.  
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