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Resumo   

Palavras-chave:  Ecoturismo, Trilhas, Parque Estadual Acaraí.  

 

As atividades de ecoturismo no Brasil vêm crescendo exponencialmente ao longo dos 

últimos anos, sendo que este crescimento ocorre, na maioria das vezes, sem 

planejamento e por consequência sem a devida contribuição para a diminuição 

dos impactos ambientais na fauna e na flora. Sabendo disso e com o intuito de 

verificar o potencial ecológico e turístico das trilhas existentes no Parque 

Estadual Acaraí, São Francisco do Sul – SC, foram realizadas visitas técnicas 

às trilhas do parque a fim de mapeá-las e estruturar uma estratégia para 

desenvolvimento de atividades relacionadas ao ecoturismo. As visitas técnicas 

foram realizadas aos caminhos e trilhas já existentes no parque por uma 

equipe multidisciplinar, objetivando levantar pontos importantes e críticos de 

cada trilha, tais como: espaço adequado para passagem de visitantes, 

capacidade de suporte, classificação de percurso, localização dos atrativos 

principais, trechos e locais impactados pela visitação, trechos e locais de 

atenção para segurança, bem como locais para a instalação de sinalização 

adequada na trilha. Como resultados foram identificados três trilhas (Mirante, 

Casqueiro e Restinga) consideradas viáveis para uso de atividades de 

ecoturismo. Cada trilha apresentou características especificas que podem 

oportunizar seu uso de forma planejada, incluindo os potenciais naturais, 

históricos e culturais da região. A partir deste resultado, as trilhas mapeadas 

receberão placas de sinalização de apoio à visitação pública. Desta forma, 

espera-se que a instalação das placas auxiliem a diminuir os impactos 

ambientais no ecossistema que compõe a paisagem cênica das trilhas 

mapeadas, bem como ordenar a visitação pública desses locais. 
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Resumen 
Palabras-clave:  Ecoturismo, Senderos, Parque Estadual Acaraí.  

 

 

Las actividades de ecoturismo en Brasil vienen creciendo exponencialmente a 

lo largo de los últimos años, y este crecimiento ocurre, la mayoría de las veces, 

sin planificación y en consecuencia sin la debida contribución para la 

disminución de los impactos ambientales en la fauna y flora. Sabiendo eso y 

con el propósito de verificar el potencial ecológico y turístico de los senderos 

existentes en el Parque Estadual Acaraí, São Francisco do Sul – SC, se 

realizaron visitas técnicas a los senderos del parque para mapearlos y 

organizar una estrategia para el desarrollo de actividades relacionadas al 

ecoturismo. Las visitas técnicas se realizaron a los caminos y senderos ya 

existentes en el parque, por un equipo multidisciplinar, con el objetivo de 

plantear cuestiones importantes y críticas de cada sendero, tales como: 

espacio adecuado para el paso de visitantes, capacidad de soporte, 

clasificación del recorrido, localización de los principales atractivos, tramos y 

lugares impactados por la visita, tramos y lugares de atención para seguridad, 

así como lugares para la instalación de señalización adecuada en el sendero. 

Como resultado se identificaron tres senderos (Mirante, Casqueiro y Restinga) 

considerados viables para uso de actividades de ecoturismo. Cada sendero 

presentó características específicas que pueden posibilitar su uso de forma 

planificada, incluyendo los potenciales naturales, históricos y culturales de la 

región. A partir de este resultado, los senderos mapeados recibirán placas de 

señalización de apoyo a la visita pública. De esta forma, se espera que la 

instalación de las placas ayude a disminuir los impactos ambientales en el 

ecosistema que compone el paisaje de los senderos mapeados, así como 

ordenar la visita pública de esos lugares. 
 

 

1. Introdução 

 

Atualmente a criação das Unidades de Conservação (UC) constitui uma das 

principais formas de intervenção governamental, que vislumbra a redução das 

perdas da biodiversidade enfrentando à degradação ambiental imposta pela 

sociedade (desterritorialização das espécies da flora e fauna). As UCs são 

áreas que apresentam características naturais relevantes, legalmente 

instituídas pelo Poder Público para a proteção da natureza, com objetivos e 

limites definidos. Elas prestam importantes serviços ambientais, como a 
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regulação climática, o fornecimento de água e ar puros, a ciclagem de 

nutrientes e a proteção da biodiversidade. Portanto, são áreas essenciais 

servindo para amenizar o impacto das atividades antrópicas sobre 

ecossistemas naturais. Oferecem ainda, em algumas categorias de manejo, 

como contrapartida o bem-estar das populações rurais e urbanas vizinhas, 

possibilitando desta forma um arranjo produtivo econômico, associado à 

atividade turística. Sabendo disso, em 23 de setembro de 2005 foi criado o 

Parque Estadual Acaraí, UC com aproximadamente 6.667 hectares localizada 

no município de São Francisco do Sul, norte de Santa Catarina (Figura 01).  

 

Figura 1 – Limites do Parque Estadual Acaraí, em São Francisco do Sul, Santa Catarina 
(Imagem: Luiz Steffem; Google Earth, 2012). 

O complexo hídrico existente nesta área é responsável pelo abrigo, reprodução 

e alimentação de várias espécies aquáticas, que somado a Vegetação de 

Restinga e de Floresta das Terras Baixas do Domínio da Mata Atlântica, 

constituem local para proteção da flora e fauna, entre elas as endêmicas e 

ameaçadas de extinção. Desta forma, a criação do Parque foi uma ação 

propositiva para o estabelecimento de uma política territorial direcionada, em 

especial, para atividade de turismo e educação ambiental.  
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A percepção ambiental é uma ferramenta importante para a gestão de UC, pois 

permite analisar o conhecimento, os valores e as atitudes da população ou dos 

atores sociais em relação a uma determinada área. Nesse contexto, a 

sensibilização através de ações de educação ambiental aplicadas nas 

comunidades de entorno são instrumentos importantes para a promoção da 

conservação em UCs, pois auxiliam na promoção da mudança de atitudes e 

valores. Para isso, é necessário não somente caracterizar a comunidade, mas 

também a percepção ambiental desta sobre a UC. Esta caracterização é 

imprescindível para projetos que abordem as relações entre as pessoas, o 

ambiente e gestão ambiental (TORRES & OLIVEIRA, 2008). Sendo assim 

considera-se a percepção ambiental como uma ferramenta de planejamento 

para a gestão de UCs, através da análise do conhecimento, dos valores e das 

atitudes das populações (conhecer as interações sensitivas) ou dos atores 

sociais em relação a uma determinada área (FERREIRA, 2005). 

A partir da percepção ambiental pode-se identificar a relação existente entre 

ser humano e natureza, o que faculta a elaboração de uma base de dados para 

o planejamento e implementação da educação ambiental em UC (TORRES & 

OLIVEIRA, 2008). Algumas atividades permitem contato direto com a natureza, 

e propiciam a educação ambiental, como é o caso do ecoturismo. Tais 

atividades devem ocorrer continuamente, realçando aspectos econômicos, 

sociais, políticos, culturais e éticos (TOLEDO & PELICIONI, 2005).  

Em geral, o ecoturismo é considerado como uma atividade de baixo impacto 

ambiental, uma possibilidade de sustentação econômica para as UC e para as 

regiões onde atividades tradicionais, como a agricultura familiar, o extrativismo, 

a pesca artesanal, entre outras, têm revelado fragilidade e insuficiência para a 

manutenção das populações delas dependentes, especialmente, naqueles 

espaços submetidos a restrições legais, onde tais atividades são colocadas 

como incompatíveis com a conservação ambiental, agravando as condições de 

sobrevivência das populações locais (SILVEIRA, 2003). Desta forma, 

ecoturismo pode ser definido como um segmento da atividade turística que 
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utiliza, de forma sustentável, o patrimônio natural e cultural, a fim de incentivar 

sua conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista 

através da interpretação do ambiente, promovendo o bem estar das 

populações envolvidas (BRASIL, 1995). Baseado nisto, durante os meses de 

abril e maio de 2012 foram realizadas visitas técnicas de campo à UC Parque 

Estadual Acaraí, para verificar a viabilidade de implantação de trilhas 

ecológicas nas dependências da UC. 

2. Metodologia 

Na busca de dados e informações para compor um diagnóstico de viabilidade 

técnica para implantação de trilhas ecológicas no Parque Estadual Acaraí, 

foram realizadas 8 (oito) visitas aos caminhos e trilhas já existentes na UC. 

Estas visitas buscaram levantar pontos importantes e críticos de cada trilha, 

tais como: espaço adequado para passagem de visitantes, capacidade de 

suporte de cada trilha, classificação de percurso, localização dos atrativos 

principais, trechos e locais impactados pela visitação, trechos e locais de 

atenção para segurança, bem como locais para a instalação de sinalização 

adequada na trilha. Como material de apoio aos pesquisadores, utilizaram-se 

pranchetas, canetas esferográficas e fichas de campo, para a coleta de dados 

e descrição de fotografias e anotações. Como equipamentos de apoio: um 

automóvel para ida e retorno até as entradas de acesso as trilhas; um GPS 

Garmin Etrex 30 para a demarcação de pontos, trajetos e coordenadas das 

trilhas; uma câmera fotográfica digital Nikon D5100 e uma câmera fotográfica 

digital Canon SX30i; e um par de Walkie Talkie Motorola MC220R, para 

comunicação entre os pesquisadores.  

Para melhoramento das imagens e inserção de linhas de contorno e percurso 

das trilhas visitadas, foram utilizadas imagens de satélite e arquivos de 

polígonos a partir da interface do programa Google Earth 6.2, e os programas 

de processamento digital de imagens ENVI 4.5 e de edição de imagem Corel 

Draw X5. Depois de realizadas as marcações e anotações das trilhas, gerou-se 
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um relatório técnico pelos pesquisadores, indicando o perfil de cada trilha 

visitada.  

3. Resultados 

O relatório técnico apontou a existência de 3 trilhas viáveis para o uso em 

ecoturismo na UC, sendo: Trilha do Mirante, Trilha do Casqueiro e Trilha da 

Restinga.  

 Trilha do Mirante (Figura 2):  Trilha circular, de intensidade leve, com 

distância de 2.050 metros e percurso single track (para uma pessoa).  

 

Figura 2 - Percurso da Trilha do Mirante (Imagem modificada por Luiz Steffem; de Google 
Earth, 2012). 

Os principais atrativos turísticos desta trilha compõem a paisagem, conforme 

seus aspectos geográficos em primeiro plano: hidrografia, relevo e vegetação. 

Estes elementos possibilitam a esta trilha o desenvolvimento de roteiros de 

visitação temáticos. São os elementos: 
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- Rio Acaraí:  Principal atrativo desta trilha. Pode ser observado de um mirante 

natural que proporciona uma visão panorâmica do rio. Temas sugeridos para 

serem trabalhados com os visitantes: formação geológica do Rio Acaraí; 

Relação entre pescadores artesanais e a importância da preservação do rio; 

Espécies marinhas e terrestres associadas ao Rio Acaraí. 

- Dunas: Atrativo principal. Alguns pontos, onde é permitido o transito de 

pessoas, possibilitam uma visão panorâmica do parque em geral. Temas 

sugeridos para serem trabalhados com os visitantes: formação geológica e 

processos erosivos das dunas e importância da conservação dada zona 

costeira  

- Restinga: Atrativo principal composto por vegetação característica de restinga 

que visualmente forma uma espécie de cordão de isolamento separando o mar 

e o Rio Acaraí. Temas sugeridos para serem trabalhados com os visitantes: 

Características principais da vegetação de restinga; Importância da 

conservação da vegetação; Fauna e flora associada.   

Como atrativos secundários, pode-se citar: a observação de fauna por indícios 

(ex.:pegadas), e a observação direta da avifauna e por indícios (vocalização e 

ninhos).   

 Trilha do Casqueiro (Figura 3): Trilha linear, de intensidade leve, com 

distância de 2.332 metros e percurso para duas pessoas.  

Como atrativos turísticos desta trilha os sítios históricos inseridos na paisagem: 

ruínas da igreja do casqueiro e cemitério do casqueiro. Os atrativos naturais 

são caracterizados pelo Rio Acaraí e a flora composta por espécies de 

bromélias e gravatás associados à restinga. 
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Figura 3 - Percurso da Trilha do Mirante (Imagem: Luiz Steffem; Google Earth, 2012). 

- Ruínas da Igreja: Vestígios do passado da história da colonização dessa 

região no município caracterizado pelas colunas da estrutura física da antiga 

igreja que existia no lugar. - Cemitério Histórico de São Gonçalo (Praia 

Grande): É onde os moradores da desativada comunidade local eram 

enterrados. 

- Rio Acaraí: Associado a este atrativo está a Floresta Ombrófila Densa de 

Terras Baixas que margeia o leito do rio, porém inacessível a essa trilha, 

podendo ser apenas avistada desse ponto da UC.  

- Espécies de flora da Restinga:  Atrativos representados pelas espécies de 

bromélias e gravatás que podem ser visualizadas em alguns trechos do 

percurso. Em alguns pontos específicos da paisagem da trilha, o solo é 

encoberto por bromélias formando verdadeiros tapetes, e em alguns pontos é 
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possível perceber a mudança de microclima, promovida pela água acumulada 

nessas plantas, onde o ar se torna mais úmido. 

Como atrativos secundários da trilha, pode-se citar: observação de fauna por 

indícios pegadas, observação direta da avifauna e por indícios (vocalização e 

ninhos) e observação da Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas, que pode 

ser avistada das margens do Rio Acaraí. 

 Trilha da Restinga (Figura 4): É uma trilha circular, que dá continuidade à 

Trilha do Casqueiro, de intensidade moderada, com distância de 1.814 

metros e percurso para uma pessoa. 

 

Figura 4 - Percurso da Trilha da Restinga (Imagem: Luiz Steffem; Google Earth, 2012). 

Por ser uma continuação da trilha do Casqueiro, os atrativos são similares 

nesse trechos, incluindo a passagem pela Estrada Histórica e o um nova 

perspectiva de observação do Rio Acaraí. Neste percurso é perceptível a 
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dinâmica geológica que envolve as paisagem como um todo tendo as dunas 

com grande expressividade.  

- Estrada Histórica: Estrada usada pelos antigos moradores do entorno do 

parque. Consiste numa trilha que corta a UC de ponta a ponta (relação norte-

sul). Era utilizada como via de acesso dos moradores, que residiam onde hoje 

é o parque, para atividades de agricultura, extrativismo e para se chegar aos 

engenhos de farinhas mantidos pela antiga comunidade.  

- Rio Acaraí: Segundo ponto de visão do rio também associado à Floresta 

Ombrófila Densa de Terras Baixas margeando o leito do rio com vestígios de 

ocupação de atividades de camping na área.  

- Vegetação de Restinga: Vegetação de característica edáfica, com 

microclimas distintos ao longo do percurso da trilha que estão ligados 

intrinsicamente com a morfologia do solo, seguindo os padrões de restinga 

arbórea e arbustiva no final da trilha, ponto alto do percurso para se trabalhar 

alguns temas técnicos desse ambiente. 

- Dinâmica geológica de Dunas: Formação geológica do período quaternário 

com características de dunas migratórias que participam do controle do 

processo erosivo de ambientes costeiros, com granulometria alta, e com 

elevação, em relação ao nível do mar de 15 metros.  

4. Discussão 

Conforme Vasconcellos (1998), trilha é uma palavra derivada do latim 

“tribulum” significando caminho, rumo, direção. De acordo com a autora, ao 

longo dos anos, a humanidade vem abrindo e utilizando estes caminhos para 

atender suas necessidades, principalmente de deslocamento. Mas, atualmente, 

as trilhas vêm sendo utilizadas mais como um meio de maior contato com a 

natureza, uma convivência e um bem-estar maior. De acordo com 

Vasconcellos & Ota (2000) uma trilha é um caminho através do espaço 

geográfico, histórico e cultural. A trilha é considerada interpretativa, quando 
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seus recursos são traduzidos para os visitantes, com base em temas pré-

definidos através de guias especializados, folhetos ou painéis. Em termos 

práticos, as trilhas interpretativas têm o propósito de estimular os grupos de 

atores a um novo campo de percepções, com o objetivo de levá-los a observar, 

questionar, experimentar, sentir e descobrir os vários sentidos e significados 

relacionados ao tema selecionado (VASCONCELLOS & OTA, 2000). 

As trilhas que existem com um caráter educativo, possuem normalmente curta 

extensão e, segundo Ghillaumon (1977), podem ser definidos como sendo um 

percurso em um sítio natural que consegue promover um contato mais estreito 

entre o ser humano e a natureza. Consiste num instrumento pedagógico 

importante que possibilita o conhecimento da fauna, flora, geologia, história, 

geografia, dos processos biológicos, das relações ecológicas, do meio 

ambiente e sua proteção, bem como o desenvolvimento de atitudes e valores 

nos indivíduos. Desta forma, entende-se que as trilhas interpretativas não 

existem somente para a comunicação de fatos, datas e conceitos, mas também 

para compartilhar experiências que levem os visitantes, sejam alunos, 

professores ou turistas a apreciar, a entender, a sensibilizar, a cooperar na 

conservação de um recurso natural e também a educar. 

Sabendo disso, as três trilhas levantadas no projeto serão sinalizadas com 

placas informativas e diretivas de apoio à visitação pública. Estas placas 

conterão informações como distância, tempo de percurso, normas a serem 

seguidas no percurso, infográficos das trilhas e características. 

4. Conclusões 

Espera-se que a instalação das placas de sinalização de apoio à visitação 

pública possa diminuir os impactos ambientais negativos nos ecossistemas da 

UC, e que estes equipamentos auxiliem no ordenamento da visitação pública 

das trilhas mapeadas.  
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Pretende-se ainda realizar um curso de condutores ambientais locais, para que 

sejam formados na comunidade condutores aptos a transmitir aos visitantes 

informações pertinentes sobre o Parque Estadual Acaraí, e auxiliar na 

interpretação dos ecossistemas visitados. 

Trabalhos que envolvem educação ambiental possuem suma importância na 

construção de uma sociedade preocupada com o meio em que vive. A 

associação dos conteúdos teóricos com explanações dinâmicas e práticas 

realizadas em campo auxilia o entendimento das pessoas do porque da 

valorização e importância dos ecossistemas naturais e seu equilíbrio. Assim, 

estas trilhas poderão promover a construção do civismo em cidadãos que 

passarão a valorizar o meio em que vivem, e também, possibilitar o trabalho 

para a preservação e a recuperação de ecossistemas que estejam em 

processo de degradação. 
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GT 05 Análise de risco, vulnerabilidade e impactos ambientais em trilhas 

 

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NOS PARQUES ESTADUAIS 
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Resumo 
Palavras-chave: Ecoturismo; Parques Estaduais; Gerenciamento de trilhas; Segurança; Plano 

de Contingências. 

 

O Governo de São Paulo por meio da Secretaria de Meio Ambiente, com 

investimento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) implantou o 

Projeto de Ecoturismo com o propósito de organizar as Unidades de 

Conservação como produtos turísticos para atrair, reter e satisfazer um 

mercado diversificado de visitantes. O consequente aumento da visitação 

acarreta também em possíveis riscos e ocorrência de acidentes. Para 

minimizar os problemas relacionados à segurança, o Projeto de Ecoturismo 

elaborou Plano de Gerenciamento de Riscos e Plano de Contingência para os 

Parques Estaduais Intervales, Carlos Botelho, Caverna do Diabo, Ilha do 

Cardoso, PETAR e Ilhabela. Este artigo tem o objetivo de analisar os planos 

efetuados, avaliando os desafios e as dificuldades para implantação, diante da 

realidade das UC paulistas. Na etapa diagnóstica, foram identificados os 

atrativos dos seis parques, quantidade de perigos e riscos para os visitantes 

em cada uma das trilhas, equipamentos necessários para mitigação destes e 

demanda por cursos de segurança para qualificação das pessoas que atuam 

na unidade. O Plano de Gerenciamento de Riscos e o Plano de Contingências 

foram parcialmente implantados com recursos do Projeto de Ecoturismo. Além 

disso, o estudo foi um projeto piloto que pode ser replicado para outras UC que 

tenham visitação, visando o manejo seguro das trilhas. Ainda há muita 

pesquisa a ser feita para melhorar a implantação de trilhas com segurança, 

assim como devem ser realizadas discussões com guias, monitores locais e 

trilheiros experientes, formação de equipes de resgate e melhoria na 
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comunicação dentro dos parques. Por último, ressalta-se que a gestão e o 

monitoramento dos riscos são constantes e cíclicos, precisando ser revisado 

periodicamente. Deste modo, espera-se que os parques consigam gerir trilhas 

e atrativos com segurança para os usuários e também para os funcionários, 

tendo documentos que norteiem intervenções, capacitações, aquisições e 

sinalizações. 

 

Resumen 
Palabras-clave: Ecoturismo; Parques Estatales; Gestión de senderos; Seguridad; Plan de 

Contingencia 

 

El Gobierno del Estado de São Paulo, a través de la Secretaria Estadual de 

Medio Ambiente , con inversión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

implantó el Proyecto de Ecoturismo con el propósito de organizar Unidade de 

Conservación como productos turísticos para atraer, retener y satisfacer a un 

mercado diverso visitantes. El consiguiente aumento de las visitas también 

lleva riesgos y accidentes potenciales. Para minimizar los problemas de 

seguridad, el Proyecto de Ecoturismo desarolló el Plan de Gestión de Riesgos 

y el Plan de Contingencia para Parques Estatales Intervales, Carlos Botelho, 

Caverna do Diabo, Ilha do Cardoso, PETAR y Ilhabela. Este artículo tiene como 

objetivo analizar los planes elaborados por la evaluación de los desafíos y las 

dificultades de ejecución, ante la realidad de UC paulistas . En la etapa de 

diagnóstico, se identificaron los atractivos de seis parques, la cantidad de 

peligros y riesgos a los visitantes en cada sendero, el equipo necesario para  

mitigarlos y la demanda de cursos de seguridad para calificación de las 

personas que trabajan en la unidad. El Plan de Gestión de Riesgos y el Plan de 

Contingencia se llevaron a cabo en parte con fondos del Proyecto de 

Ecoturismo. Además, el estudio fue un proyecto piloto que puede ser replicado 

en otras UCs que tienen visitación, en busca de la gestión segura de las rutas. 

Todavía hay mucha investigación por hacer para mejorar la implementación de 

los senderos de forma segura, asi como se requiere debates con guías, 

monitores excursionistas locales y con experiencia, con los equipos de rescate 

de formación y mejora de la comunicación dentro de los parques. Por último, la 

gestión de los riesgos son constantes y cíclicos y necesitan ser revisadas 

periódicamente. Por lo tanto, se espera que los parques puedan gestionar 

senderos y atractivos con seguridad para los usuarios y también para 

empleados basados en documentos que oriente las intervenciones, formación, 

contratación de equipos y placas. 

 



 
 

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  

715 

1. Introdução 

Os visitantes buscam atrativos, experiências e desafios em Unidades de 

Conservação (UC) e essas atividades são variadas, tais como: montanhismo, 

cachoeiras, animais selvagens, cavernas, culturas, canyons/vales, deserto e 

observação de aves. Junto a essas atividades, há riscos e perigos. (Gualtieri et 

al, 2008). O risco existe e é intrínseco a qualquer tipo de atividade, seja ela, 

educacional, profissional, de lazer ou de aventura, sendo necessário minimizá-

lo ou eliminá-lo quando houver a presença humana. A segurança das pessoas 

envolvidas, se tratada de forma sistêmica, gera um controle das atividades, que 

passam a ser praticadas com responsabilidade. Apesar das iniciativas de 

sistematização e gestão dos riscos não serem suficientes para garantir a 

segurança total das atividades, passa a atender os requisitos legais da 

organização. Nesse sentido, o Projeto de Desenvolvimento do Ecoturismo na 

região da Mata Atlântica no Estado de São Paulo executado pela Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente no período de 2006 a 2013, por meio de contrato 

firmado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID teve o objetivo 

de consolidar a vocação do turismo sustentável em sua área de influência 

como estratégia de conservação da natureza e apoio ao desenvolvimento 

socioeconômico da região. Para tanto, foram desenvolvidas ações para 

organizar e consolidar as UC como produtos turísticos com capacidade de 

atrair e satisfazer um mercado diverso de visitantes. 

A área de abrangência do Projeto foram seis Parques Estaduais localizados 

nas regiões do Vale do Ribeira, Alto Paranapanema e Litoral Norte de São 

Paulo. São eles: “Carlos Botelho”, Intervales, Caverna do Diabo, Turístico Alto 

Ribeira (PETAR), Ilha do Cardoso e Ilhabela que englobam regiões contínuas 

de Mata Atlântica - um dos ecossistemas mais rico e ameaçado do mundo - 

reconhecida pela UNESCO como Reserva da Biosfera e Sítio do Patrimônio 

Natural da Humanidade. As atividades planejadas pelo Projeto foram divididas 

em três componentes principais: (i) Estruturação dos parques para a visitação 

pública, com a implantação de novos serviços e estruturas, além da 

reorganização administrativa para maior eficiência, controle e incremento da 

satisfação dos visitantes; (ii) Organização e consolidação do produto turístico 

na área de influência direta do Projeto, envolvendo comunidades, pequenos 

empresários e prefeituras, procurando incrementar novos negócios e promover 

a estruturação da cadeia produtiva do turismo, gerando renda e emprego na 

região; e, (iii) Fortalecimento da gestão pública, incluindo uma nova política de 

ecoturismo para os parques, regras de visitação e controle, plano de 

capacitação de pessoal, monitoramento, entre outros. 
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Dentro das atividades do componente (i) voltado para o fomento do uso público 

dentro das UC abrangidas pelo Projeto foram construídas novas estruturas de 

apoio à visitação, tais como alojamentos, pousadas, restaurantes, Centros de 

Visitantes, trilhas, mirantes, pontes entre outras edificações. Com a melhoria da 

oferta física dos parques vislumbra-se um aumento da visitação e maior 

frequência de pessoas com diversos perfis que buscam atividades diferentes 

dentro dos espaços naturais. Diante desse quadro, foi contratada consultoria 

pelo Projeto de Ecoturismo para elaboração de Planos de Gerenciamento de 

Riscos e de Planos de Contingências para os seis Parques Estaduais.  

O Plano de Contingência tem o objetivo de descrever as medidas 

internas a serem tomadas pelos membros da equipe de busca e 

salvamento, monitores, operadores de turismo e pessoal envolvido 

em situações de emergência, estabelecendo e definindo a 

manutenção de planos e procedimentos para atender a acidentes e 

incidentes, de modo a reduzir as possíveis consequências a eles 

associadas. E, o Plano de Gerenciamento de Riscos é o processo 

sistemático e continuo para a prevenção ou redução de ocorrências 

que envolvam danos e prejuízos aos envolvidos. Implica em 

identificação e análise dos riscos e o desenvolvimento de medidas 

preventivas. Manual de criação e organização de grupos voluntários 

de busca e salvamento (SÃO PAULO, 2010, p. 10) 

O serviço constituiu-se em sete etapas, a saber: (i) Organização e 

Planejamento dos serviços; (ii) Levantamentos e Diagnósticos; (iii) Planos de 

Gerenciamento de Riscos e Planos de Contingências por Parque Estadual e 

por núcleo de visitação; (iv) Recomendações e informações complementares 

para criação de espaços, sugestões de sinalizações, treinamentos específicos 

etc; (v) Recomendações para aquisição de equipamentos e material para 

atendimento de contingências; (vi) Manual de elaboração de Planos de 

Gerenciamento de Riscos e Planos de Contingências; (vii) Apresentação dos 

planos e treinamentos. Os estudos foram concluídos em outubro de 2010 e 

algumas ações foram implantadas até a conclusão do Projeto de Ecoturismo 

em fevereiro de 2013. Assim, o atual artigo tem o objetivo de analisar os planos 

efetuados, avaliando os desafios e as dificuldades para implantação, diante da 

realidade das UC paulistas. 

2. Metodologia 

2.1 O Ciclo PDCA e a Norma ABNT 15.331/2005 

Para a realização deste trabalho foi realizada pesquisa bibliográfica e 

documental focados nos estudos de Plano de Gerenciamento de Riscos e 
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Contingências e dos contratos do Projeto em atendimento ao estudo. Todo o 

estudo foi baseado na Norma Técnica Brasileira para atender requisitos do 

sistema de gestão da segurança no turismo de aventura – NBR ABNT 

15.331/2005, que engloba como referência o ciclo PDCA (Plan – Do – Check – 

Act) com quatro etapas para o controle e melhoria contínua de processos 

(ABNT, 2005): 

 
Figura 5 – Ciclo do PDCA (São Paulo, 2010) 

Plan (Planejar): estabelece os objetivos e processos necessários para fornecer 

os resultados de acordo com a política de segurança da organização; 

Do (Implementar): implementar os processos; 

Check (Verificar): monitorar e medir o resultado dos processos em relação à 

política, aos objetivos e metas e reportar os resultados; 

Act (Agir): tomar ações para melhorar continuamente a performance do 

sistema de gestão. 

Esses recursos são justificados para privilegiar uma abordagem preventiva do 

sistema, assegurando a classificação dos riscos e a identificação dos que 

devem ser eliminados ou controlados, além de já existir boas práticas 

oferecidas e empregadas. 

Seguindo os conceitos determinados pela norma ABNT 15.331/2005 e que são 

considerados neste artigo, seguem definições: 

 Acidente: evento não planejado que resulta em morte, doença, lesão, 

dano ou outra perda.  



 
 

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  

718 

 Perigo: fonte ou situação com potencial para provocar danos em termos 

de lesão, doença, dano à propriedade, dano ao meio ambiente do local 

de trabalho, ou uma combinação destes. 

 Risco: combinação da probabilidade da ocorrência de determinado 

evento e da(s) sua(s) consequência(s). 

 Segurança: isenção de riscos inaceitáveis de danos. 

2.2 Gerenciando riscos nas atividades de ecoturismo 

Interesse em visitar áreas naturais, experimentar a autêntica vida local e 

observar a vida selvagem continua a crescer, trazendo oportunidades, mas 

também pressões e a necessidade crescente de gestão de melhores práticas. 

De acordo com a Declaração do Ecoturismo de Oslo (TIES, 2007), o número 

de desembarques mundiais aumentou 23% desde 2002 e a tendência é dobrar 

até 2020. As comunidades tradicionais e as áreas protegidas continuam 

recebendo pressão pelas atividades desordenadas de turismo e pela falta de 

planejamento e organização dos destinos turísticos, principalmente de áreas 

remotas e ambientalmente frágeis. Focado nessa preocupação, as UC devem 

incorrer ao desenvolvimento de gestão profissionalizada na área do uso 

público, objetivando fazer o manejo de suas áreas naturais, combinada com 

atividades de visitação pública, com planejamento e acompanhamento dos 

impactos, identificando causas e gerando ações mitigatórias que venham a 

corrigir os efeitos negativos. E nesse aspecto, deve-se incorporar o 

gerenciamento dos riscos e tomada de medidas contingenciais para os casos 

reais. 

Dentro dessa preocupação, as UC devem incorporar nos seus Planos de 

Manejo as atividades de uso público e suas diretrizes. O Plano de Manejo é o 

“projeto dinâmico que, utilizando técnicas de planejamento ecológico, 

determine o zoneamento de um Parque Estadual, caracterizando cada uma 

das suas zonas e propondo seu desenvolvimento físico, de acordo com suas 

finalidades” (SÃO PAULO, 1986). 

Dentro do Plano de Manejo foram ordenadas diretrizes para diversos setores 

que compõem a gestão do Parque Estadual. Os chamados Programas de 

Manejo incluem um específico para Visitação ou Uso Público,  

Onde deverão compatibilizar a visitação às condições da UC 

(categoria de manejo, zoneamento, recursos humanos, infraestrutura 

e características dos atrativos), subsidiando a necessidade de 
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reformas e construções de edificações, aquisição de equipamentos, 

contratação de serviços, entre outros (PLANO DE MANEJO PEIC, 

1998, p.93). 

Atividades na natureza despertam o interesse cada vez maior de adeptos a 

aventura, da aproximação com ambientes remotos ou simplesmente para 

contemplação. Sem dúvida alguma, os visitantes de áreas naturais estão 

sujeitos à ocorrência de acidentes, vinculados ao ambiente (raios, avalanches) 

ou às condutas do próprio visitante (perda de atenção, falta de preparo físico). 

A partir de exemplos retirados do quadro de acidentes da Associação Férias 

Vivas – instituição sem fins lucrativos – que dá assistência jurídica a pessoas 

que sofreram acidentes em atividades turísticas, demonstram que os acidentes 

são ocasionados geralmente pela falta de equipamentos adequados de 

segurança e guias capacitados, falta de sinalização dos espaços internos, 

ausência de equipe preparada para situações emergenciais e de informações 

sobre as características dos locais visitados (SILVA e LAMAS, 2011). Implantar 

um sistema de gestão da segurança e plano de contingência dentro de 

Parques Estaduais implica de um lado a responsabilidade do gestor público em 

relação às atividades praticadas dentro da UC e de outro, a busca de 

sensações intensas por parte dos visitantes, como comenta López-Richard at 

al, 2007: 

O risco e a motivação, neste tipo de experiência, estão também 

estreitamente ligados. Considera-se que o risco funciona como 

estímulo e fonte de emoções prazerosas para os indivíduos 

envolvidos ou atraídos pelas atividades de aventura. (LÓPEZ-

RICHARD, ALAMINO e SIMÕES, 2007). 

De acordo com os autores, o risco nas atividades de aventura não é limitador 

para as práticas, “devendo existir um equilíbrio entre risco e segurança, para 

que a atividade não se torne irracionalmente perigosa ou segura demais”, 

desmotivando alguns perfis de praticantes.  

2.3 Plano de Gerenciamento de Riscos e de Contingências 

Durante o planejamento do Projeto de Desenvolvimento do Ecoturismo na Mata 

Atlântica, diversas diretrizes foram definidas. O objetivo era transformar os 

parques em pontos turísticos e apoiar o ecoturismo como ferramenta para o 

desenvolvimento sustentável, através de questões-chaves como melhoria da 

gama, qualidade e padrões dos produtos, desenvolvendo capacitações e 

promovendo a conscientização turística e educação ambiental, além de 

otimizar os potenciais turísticos para beneficiar comunidades, formar parcerias 

e criar perspectivas de longa duração sobre sustentabilidade (São Paulo, 
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2005). Este último tema envolve a segurança nos parques para os visitantes, 

em especial, de acordo com as características peculiares de cada UC, que tem 

como atividades observação de aves, turismo familiar, esportes e turismo de 

aventura, cavernas interpretativas e cachoeiras, pesquisa científica, lazer e 

pesca, praia e meio ambiente natural. Uma das metas do Projeto Ecoturismo 

envolve o aumento do número de visitantes nos parques, inclusive em áreas 

remotas, mas destinadas para uso público (São Paulo, 2005). A evolução do 

número de visitantes ano a ano encontra-se detalhada na tabela a seguir: 

Tabela 1 - Número de visitantes nos Parques Estaduais abrangidos pelo 

Projeto de Ecoturismo 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

“Carlos Botelho” 14.175 16.384 16.288 32.966 35.128 13.327 

Caverna do Diabo 27.545 9.198 24.453 26.162 26.871 27.143 

Ilha do Cardoso 40.480 64.756 23.242 34.280 27.000 20.378 

Ilhabela 22.280 14.756 35.535 39.106 54.606 83.972 

Intervales 9.756 7.098 7.175 16.083 15.778 16.718 

PETAR 25.794 25.155 21.689 34.980 36.856 20.378 

TOTAL 142.037 139.355 128.382 183.577 196.239 198.839 

Fonte: Dados Fundação Florestal (2012) 

Esse acréscimo aumenta a possibilidade de ocorrer acidentes, seja por riscos 

do ambiente como humanos. Portanto, há a necessidade de conhecer melhor 

as adversidades existentes nas trilhas para iniciar um plano de contingências 

em caso de emergência. Para uma boa gestão do uso público nas UC, é 

necessário conhecer, avaliar a estabelecer o conjunto de medidas necessárias 

para evitar danos, reduzir os riscos e orientar os visitantes quanto aos riscos 

inerentes aos ambientes naturais e às atividades a realizar. A partir dessas 

características e visando a geração de oportunidades para as comunidades do 

entorno das UC, o Projeto contratou a Elaboração de Plano de Gerenciamento 

de Riscos e de Contingências4 para o sistema de Trilhas nas UC abrangidas 

pelo Projeto. E por se tratar de um projeto piloto, englobava também a 

elaboração do Manual para a elaboração dos planos, de forma a replicar essa 

                                                           
4
 A empresa vencedora da licitação foi a Módulo Soluções para GRC – Governança, Riscos e Compliance. 
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importante atividade em outras áreas públicas abertas à visitação. O serviço foi 

realizado em sete fases: 

1. Organização e planejamento do projeto – para segurança do trabalho, o 

escopo foi detalhado e organizado através de reuniões. 

2. Levantamento e Diagnósticos – Inventário dos riscos e perigos com 

tabulação e análise dos dados. 

3. Elaboração dos Planos de Gerenciamento de Riscos e de Contingências 

– detalhamento com a identificação dos riscos, bem como a qualificação 

e controle dos mesmos para monitoramento e recomendações para 

mitigação ou eliminação dos riscos, além de fornecer procedimentos 

para caso de acidentes, reunindo informações e orientações necessárias 

e básicas para ocorrências 

4. Relatório com Recomendações e Informações Complementares –

propostas de implantação dos planos de gerenciamento de riscos e de 

contingências 

5. Relatório de Aquisição de Equipamentos e Material para Contingências 

– Lista de materiais e quantidades de equipamentos necessários para a 

execução dos planos 

6. Manual de Elaboração dos Planos de Gerenciamento de Riscos e 

Contingências –ferramenta com detalhamento das atividades e materiais 

para nortear um estudo padronizado para elaboração do Plano para 

outras UC não abrangidas pelo Projeto 

7. Apresentação dos Planos de Gestão de Riscos e Treinamento para 

contingências – apresentação dos produtos acima relacionados para o 

Conselho Consultivo de cada UC e interessados no assunto (São Paulo, 

2010a) 

As trilhas e atrativos dos seis parques do Projeto foram identificados, 

localizados e resultaram em um mapa contendo as seguintes informações: 

localização, nome e extensão da trilha, orientação cartográfica, hidrografia, 

curvas de nível, legenda, DATUM e escala utilizada (São Paulo, 2009). Os 

materiais utilizados para a elaboração foram: trena, GPS, computador, rádio, 

máquina fotográfica, e, se possível, todos embutidos no GPS (São Paulo, 
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2010). A partir daí caracterizou-se a trilha com o grau de dificuldade, duração 

da atividade e os tempos necessários para o deslocamento de uma equipe de 

resgate. No mapeamento foram indicadas rotas de fuga para melhor 

atendimento à emergência. 

3. Resultados 

Os resultados geraram conhecimento sobre riscos e segurança, identificou 

fatores de riscos em trilhas e cavernas. O estudo permite nortear os gestores 

dos parques quanto às prioridades na gestão de segurança no local. E com o 

aumento do controle de riscos e de perigos, poderá atuar com mais segurança 

e transpassar mais conhecimento do local para os visitantes.Um levantamento 

muito importante realizado no estudo foi o das capacidades e tipos de 

atendimentos de emergências em cada uma das cidades no entorno dos 

parques, tais como: hospitais, pronto-socorro, clínicas, corpo de bombeiros, 

polícia militar e defesa civil e equipamentos disponíveis, além de elencar outros 

meios de comunicação realizada em cada região. 

Para a efetividade do Plano de gerenciamento de Riscos, foi identificada a 

necessidade de formação de parcerias com outros órgãos relacionados à 

segurança e bem-estar da sociedade, tais como hospitais, polícia, corpo de 

bombeiros, a fim de unificar forças para o salvamento em caso de acidentes 

(São Paulo, 2010). 

Uma deficiência encontrada ao longo do estudo é que as gestões atuais dos 

Parques não fazem registros dos acidentes e incidentes para mapear os riscos, 

a fim de permitir a identificação e análise dos dados. O histórico de acidentes 

mostraria a frequência e o local dos acontecimentos, o que favorece ou justifica 

uma intervenção a ser realizada para diminuir as ocorrências. Um mapeamento 

interno da gestão também foi realizado, de forma a analisar os equipamentos 

existentes, as condições em que se encontram, o que falta e, em relação à 

mão-de-obra, qual o nível de capacitação existente em cada parque e quais os 

cursos necessários para atingir um patamar de segurança aos visitantes e aos 

próprios funcionários.  

Os riscos nos parques podem ser pontuais, ou seja, em locais específicos nas 

trilhas ou podem ser geral, podendo ser encontrados em qualquer ponto da 

trilha. Abaixo segue a Tabela 2 com os perigos e riscos encontrados ao longo 

das trilhas estudadas e foram listadas como referência para facilitar a aplicação 

em todos os parques que necessitam realizar a melhoria contínua ou estão 

iniciando o estudo do mesmo: 
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Tabela 2 – Lista com perigos e riscos que podem ocorrer em uma Unidade de 

Conservação 

Acidente com animal doméstico Contato com atividade ilegal 

Acidente com animal peçonhento Contato com elemento cortante 

Acidente com animal selvagem 
Desistência da atividade por motivo 

psicológico 

Acidente com monitor/condutor Desorientação - se perder 

Afogamento 
Doenças infecciosas, endêmicas ou 

não  

Arrasto por curso d’água Exposição prolongada ao frio 

Assalto Exposição prolongada ao sol 

Assédio Falta de equipamento de segurança 

Ataque de insetos Fobia 

Atropelamento por veículo 
Inaptidão do turista (capacidade 

física, faixa etária...) 

Aumento repentino do volume da água Indisposição do turista 

Caminhar sem calçado 
Isolamento por circunstâncias 

naturais 

Choque com madeira 
Longa caminhada sem 

condicionamento físico 

Choque com rocha 
Perda de equipamento e outros 

suprimentos 

Colisão Pisar em buraco pequeno 

Contaminação Quedas 

Pisar em pedras cortantes e/ou 

escorregadias 

 

Fonte: São Paulo, 2010. 

Quanto à análise de riscos, foram adotados critérios para definir a 

probabilidade de ocorrência do acidente: 

Tabela 3 – Critérios de probabilidade de consequência de acidente 

Nível Descrição 
Exemplo de descrição de 
medidas qualitativas de 
probabilidade 

Exemplo de descrição de 
medidas qualitativas de 
consequência 

1 Muito baixa 

Poderá ocorrer somente em 
circunstâncias excepcionais. 
Muito improvável, quase 
impossível. 

Sem lesões. 
Pequena perda financeira. 

2 Baixa 
Poderá ocorrer alguma vez. 
Pouco provável, mas possível. 

Tratamento com primeiros 
socorros. 
Média perda financeira.  

3 Média Deverá ocorrer alguma vez. Tratamento médico 
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Média possibilidade.  necessário. 
Grande perda financeira.  

4 Alta 
Provavelmente ocorrerá na 
maioria das vezes. 
Muito provável – quase certo. 

Graves lesões. 
Grande perda financeira.  

5 Muito alta 
Espera-se que ocorra na 
maioria das vezes. 
Certo que irá acontecer.  

Morte. 
Interrupção da atividade. 
Enorme perda financeira. 
Catastrófica.  

Fonte: São Paulo, 2010 

 

Com isso, é realizada a identificação do nível do risco, que pode ser aceitável 

(verde), moderado (Amarelo) ou crítico (vermelho). 

 

Tabela 4 – Identificação de níveis de risco por cores.  

 
Fonte: São Paulo, 2010 

Foram identificados os riscos e perigos das seis UC, além das probabilidades e 

dos possíveis danos que podem ocorrer, sejam danos materiais, desconforto 

psicológico, lesão ou morte. O conjunto dos dados coletados geraram 

informações suficientes para analisar, planejar e implantar ações para diminuir 

o risco de acidentes.Parte dos tratamentos foi realizada, tais como capacitação 

de primeiros socorros a monitores, capacitação das normas de turismo de 

aventura para gestores de parques, implantação de sinalização com 

orientações e cuidados, intervenções em trilhas e atrativos para evitar ou 

minimizar acidentes e compra de materiais de contingências para os parques. 

De todo o material apresentado, é importante ressaltar que, para o uso público 

em UC que envolve turismo de aventura e trilhas, a gestão do parque deve 
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exigir dos visitantes o preenchimento de Termo de Conhecimento de Riscos 

como procedimento operacional de visitação. Este mecanismo serve tanto para 

assegurar a gestão do parque, quanto para conscientizar os turistas dos riscos 

e perigos que são conhecidos no meio em que ensejam. Os parques não 

contam com estruturas completas, nem equipes para o atendimento às 

emergências e os recursos materiais são limitados. Quando há equipamentos e 

materiais de primeiros socorros, não há pessoal capacitado para utilizar de 

forma correta. Portanto, o treinamento realizado durante o investimento do 

Projeto foi essencial para dar noções de segurança a todos os envolvidos, 

porém, ainda insuficiente para garantir a segurança como os já existentes em 

parques no exterior, como nos EUA, Nova Zelândia e Costa Rica, por exemplo. 

Há também protocolos de atendimento que a administração dos parques 

precisa incorporar à rotina dos funcionários a fim de diminuir o tempo de 

resposta para emergências. Isso é melhorado através da articulação com 

outras instâncias do poder público e privado. 

Outra ação importante efetuado com recursos do Projeto de Ecoturismo foi a 

implantação de sinalizações de segurança e de orientações aos visitantes. As 

placas foram instaladas em todos os núcleos de visitação dos Parques 

envolvidos, nos idiomas português e inglês. Embora o parque forneça 

informações de prevenção para uma atividade turística segura, a garantia do 

lazer depende também do visitante, que, como protagonista, a 

responsabilidade deve ser compartilhada, tendo sua viagem planejada para 

minimizar os riscos. 

4. Considerações Finais 

A atuação de grupos voluntários ou o estímulo para a criação destes deve ser 

considerada e prevista como importante complemento nos serviços públicos, 

bem como a formação de parcerias com os diversos interessados como as 

comunidades do entorno, prestadores de serviços e outros voluntários que 

atuam nas Unidades de Conservação. Embora em meio a muitas dificuldades 

de material, mão-de-obra e burocracias, espera-se que os parques consigam 

aproveitar os estudos de Gerenciamento de Riscos e de Contingências para 

melhorar as estruturas das Unidades de Conservação. 

Ainda há muito que fazer e estudar sobre os riscos nos parques, especialmente 

por ser uma área vulnerável a intempéries ambientais constantemente, 

modificando a geografia da região, ressaltando a importância de um 

monitoramento cíclico dos planos. O planejamento das atividades nos parques 
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projetados pelo próprio turista, tendo as informações necessárias à sua 

disposição, minimizam os riscos durante a viagem.  
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GT 05 Análise de risco, vulnerabilidade e impactos ambientais em trilhas 

BIOINDICADORES DE IMPACTOS EM TRILHAS EM UMA UNIDADE DE 

CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL (PARNA TIJUCA), NO 
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Resumo 
Palavras chave: Efeitos de borda; ecoturismo; vegetação arbóreo-arbustiva. 

 

Impactos ambientais de atividades associadas ao ecoturismo apresentam 

significativas lacunas de conhecimento. Ampliar esse arcabouço é essencial 

para subsidiar planos de manejo, especialmente no contexto de unidades de 

conservação. O objetivo deste trabalho é avaliar efeitos de borda sobre a 

vegetação arbóreo-arbustiva em trilhas de uma unidade de conservação de 

proteção integral. A área de estudo é o Parque Nacional da Tijuca, localizado 

na cidade do Rio de Janeiro. Foram estabelecidas dez parcelas, de 25 m², para 

amostragem do componente arbóreo-arbustivo, cinco nas bordas das trilhas 

(BT) e cinco a 40 m de trilhas (IF - interior da floresta). Em cada parcela foi 

medido o diâmetro a 1,3 m do solo (DAP) como critério de inclusão de 

indivíduos, sendo amostrados os de DAP ≥ 1 cm e ≤ 5 cm. Foram comparadas 

as variáveis altura, área basal e densidade de indivíduos entre si e com 

estudos anteriores no mesmo local em bordas de estradas acima de encosta 

(BCE) e bordas de estradas abaixo de encosta (BBE). Diferenças significativas 

foram encontradas apenas na comparação de BT com BBE, onde a segunda 

apresentou menor densidade de indivíduos. Os resultados preliminares 
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sugerem que as trilhas do setor “A” do PARNA Tijuca não apresentam 

impactos significativos na estrutura física do sub-bosque. 

 

Resumen 
Palabras-clave: Efectos de borde; ecoturismo; vegetación arbóreo-arbustiva. 

Los impactos ambientales ocasionados por actividades relacionadas al 

ecoturismo presentan lagunas de conocimiento importantes. Ampliar este 

marco es esencial para apoyar los planes de gestión, especialmente en el 

contexto de la conservación. El objetivo de este estudio es evaluar los efectos 

del borde sobre la vegetación de árboles y arbustos en los senderos de un área 

de conservación protegida. El área de estudio se encuentra en el Parque 

Nacional de Tijuca, en la ciudad de Rio de Janeiro. Se establecieron diez 

cuotas anuales de 25 m², para tomar muestras de los bordes arbóreo-

arbustivos de cinco senderos (BT) y de cinco a 40 metros de senderos (IF - el 

bosque). En cada parcela se midió el diámetro a 1,3 m del suelo (DAP) como 

un criterio para la inclusión de individuos mostrados a partir de los DAP ≥ 1 cm 

y ≤ 5 cm. Fueron comparadas las variables de altura, área basal y densidad de 

los individuos entre sí y con estudios previos en la misma ubicación de los 

bordes de estradas arriba de laderas (BCE) y bordes abajo de laderas (BBE). 

Sólo se encontraron diferencias significativas en comparación con BT y BBE, 

en el que el segundo tuvo una menor densidad de individuos. Los resultados 

preliminares sugieren que el sector "A" del PARNA Tijuca no tiene impactos 

significativos en la estructura física del sub-bosque. 

 

1. Introdução 

A conservação de áreas naturais, em seu sentido mais amplo, envolve 

aspectos relacionados à preservação, conservação e uso dos espaços, sejam 

esses considerados “naturais” ou modificados pelo Homem. A  conservação da  

natureza é fundamental para a sobrevivência de milhões de espécies, além de 

ser essencial para a manutenção de funções dos ecossistemas que 

possibilitam a melhor qualidade de vida ou mesmo a manutenção de 

sociedades (TERBORGH et al., 2002). 

No contexto da alteração da paisagem natural e da fragmentação de habitats, 

em especial da Mata Atlântica (RIBEIRO et al., 2009), destacam-se os efeitos 

de borda, que são alterações de origem antrópica (MURCIA, 1995). Estudos 

conduzidos em bordas de florestas tropicais frequentemente caracterizam 
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diferenciações e gradientes borda-interior em relação a condições 

microambientais, estrutura vegetal, composição biótica e interações 

(LAURANCE; YENSEN, 1991; BIERREGAARD et al., 2001). Entretanto, 

impactos ambientais dessa natureza associados às atividades de ecoturismo 

apresentam lacunas de conhecimento. Ampliar esse arcabouço é essencial 

para subsidiar planos de manejo, especialmente no contexto de unidades de 

conservação.  

O turismo ambiental é muito importante nos processos de educação dos 

usuários, populações locais e nos processos de fiscalização, contribuindo de 

forma direta para a conservação de espaços naturais e culturais (TERBORGH, 

2002). Dentro de um perfil que adota e valoriza o ambiente natural, o 

ecoturismo é frequentemente apresentado como um dos poucos exemplos de 

“desenvolvimento sustentável”, uma vez que pode auxiliar a preservação in situ 

das áreas naturais, gerar retorno econômico (DAVENPORT; RAO, 2002), além 

de gerar impactos indiretos, como mudanças positivas na qualidade de vida da 

população (HAMMER et al., 2001).  

Além disso, o turismo amplo senso é uma importante atividade econômica em 

fase de crescimento (DOUROJEANNI; PÁDUA, 2007). Por outro lado, o 

turismo mal executado, como qualquer outra atividade “não sustentável” de uso 

do espaço, contribui para a degradação ambiental (LAMB; WILLIS, 2011). 

Desta forma, as práticas de uso do espaço associadas ao ecoturismo 

demandam zoneamento adequado, o qual deve considerar a possibilidade de 

delimitação de trechos nos quais a visitação deve ser desestimulada ou 

restringida e outros onde deva ser incentivada, pela valorização de aspectos 

cênicos, ecológicos, educativos ou culturais (DOUROJEANNI; PÁDUA, 2007).  

Alguns indicadores podem ser utilizados para aferição da capacidade de carga. 

Dentre estes, são exemplos: a avaliação da frequência de encontros com 

outros visitantes; aspectos relacionados à erosão e compactação de trilhas; a 

qualidade da água; alterações na estrutura física da vegetação nas 

proximidades de trilhas, nas áreas de lazer ou acampamentos; a abundância 
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de espécies sensíveis e de espécies exóticas e a quantidade de lixo 

encontrada (DAVENPORT; RAO, 2002). 

Num contexto de intensa pressão antrópica, certamente ampliada em 

decorrência dos grandes eventos que a cidade do Rio de Janeiro está sediando 

e ainda irá sediar, os processos de degeneração do habitat decorrentes de 

atividades turísticas acima das capacidades de suporte assumem relevância. 

Mesmo porque as unidades de conservação em geral não são apenas 

fundamentais para a preservação da biota, como também para a perpetuação 

de benefícios ambientais, como fornecimento de água, controle da erosão, 

amenização de enchentes, atenuação de oscilações térmicas, redução da 

poluição atmosférica e sonora, manutenção estética da paisagem natural e do 

próprio espaço como área de lazer, inclusive para uso turístico (ICMBIO, 2008). 

O objetivo deste estudo é avaliar efeitos de borda sobre a estrutura física da 

vegetação arbóreo-arbustiva em trilhas para caminhantes no interior de uma 

unidade de conservação de proteção integral do sudeste do Brasil.  

2. Metodologia 

A área de estudo é um fragmento florestal da Mata Atlântica, localizado no 

centro urbano da cidade do Rio de Janeiro. O Parque Nacional da Tijuca é uma 

unidade de conservação de proteção integral de cerca de 4 mil ha que 

apresenta antigo histórico de alterações antrópicas ao longo dos séculos XVII e 

XVIII (ICMBIO, 2008). Atualmente é o Parque Nacional mais visitado do Brasil, 

com mais de 2,5 milhões de visitantes por ano, transitando pelo setor de estudo 

aproximadamente 316 mil pessoas e 100 mil veículos por ano (Parna 

Tijuca/ICMBio, dados de visitação não publicados referentes ao ano de 2009 

apud. Zaú, 2010, p. 16).  

Foram estabelecidas dez parcelas de 10 m x 2,5 m para a amostragem do 

componente arbóreo-arbustivo. As parcelas foram marcadas com seu maior 

comprimento paralelo às bordas das trilhas, sempre encosta acima no corte de 

relevo em relação à trilha considerada. A alocação das unidades amostrais foi 
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baseada em sorteio de localidades pré-definidas como passíveis de serem 

amostradas a partir da análise de base cartográfica (INSTITUTO PEREIRA 

PASSOS, 2004). Para ser passível de amostragem, a localidade deveria estar 

a pelo menos 50 m de corpos d’água, estradas e clareiras, excluindo-se ainda 

trechos em linhas de cumeada e fundos de vales, de forma a reduzir a variação 

natural de uma amostragem realizada em grande heterogeneidade ambiental. 

A distância de 50 m foi também a mínima entre os pontos de amostragem.  

Cinco parcelas foram delimitadas nas bordas das trilhas (BT) e as outras cinco 

distando 40 m da trilha, no interior da floresta (IF). Em cada parcela foi medido 

o DAP (diâmetro à altura de 1,3 m do solo) como critério de inclusão dos 

indivíduos vegetais, tanto vivos quanto mortos, sendo amostrados os de DAP ≥ 

1 cm e ≤ 5 cm, que tiveram também suas alturas medidas. Para auxiliar a 

posterior identificação taxonômica, características como presença ou ausência 

de látex e espinhos foram anotadas, além de forma, coloração e textura dos 

caules.  

Os indivíduos mortos foram anotados para posterior análise separada.Foram 

definidas as variáveis: altura, área basal e densidade de indivíduos vivos e 

comparadas as diferentes distâncias em relação às trilhas e destas com bordas 

de estradas acima de encosta (BCE) e bordas de estradas abaixo de encosta 

(BBE), ambas na mesma localidade (dados de MACHADO, 2012). 

Foi utilizado o pacote Statistica v. 8.0 (STATSOFT, 2007) para a execução dos 

testes de normalidade, homocedasticidade das variáveis. Para as comparações 

de médias, as variáveis que apresentaram características paramétricas (altura 

e área basal) foram submetidas, no pacote GraphPad Prism v. 6.00 

(GRAPHPAD PRISM, 2013), ao teste ANOVA, enquanto a variável com dados 

não paramétricos (densidade de indivíduos) foi submetida ao teste H de 

Kruskal-Wallis.   

Para verificar a existência de diferenças estatísticas sob a ótica multivariada 

entre as duas distâncias de amostragem adotadas neste estudo (BT e IF), e 
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destas com as situações caracterizadas por Machado (2012) (BCE e BBE), foi 

conduzido o Procedimento de permutação de resposta múltipla (MRPP) 

utilizando a distância Euclidiana relativa e a Ordenação do Escalonamento 

multidimensional não paramétrico (NMS), com a distância Euclidiana simples, 

após padronização dos dados. A primeira análise foi realizada com o pacote 

PC-ORD v. 5.1 (MCCUNE; MEFFORD, 2002) e a segunda com o PAST v. 

2.17c (HAMMER; HARPER; RYAN, 2001). 

 

3. Resultados e Discussão 

Nas comparações entre BT, IF, BCE e BBE não foram encontradas diferenças 

significativas para as variáveis altura e área basal (Figura 1 e Tabela 1). Para a 

densidade de indivíduos foram observadas diferenças entre IF e BBE, sendo 

menor na segunda (Figura 2). 

 
 

                            (A)                                                             (B) 
Figura 1: Distribuição comparativa da altura (m) (A) e da área basal de indivíduos (mm²) (B) na 

comunidade vegetal arbóreo-arbustiva. Altura (F=1,337; p= 0,2839) e área basal (F=1,312; p= 

0,2916). BT= borda de trilha; IF= interior da floresta; BCE= bordas de estradas acima de 

encosta; BBE= bordas de estradas abaixo de encosta. Linhas horizontais: média e desvio-

padrão. Letras iguais indicam ausência de diferenças. PARNA Tijuca, Rio de Janeiro, RJ. 

 

 

Tabela 1: Valores da comparação da densidade da vegetação arbóreo-arbustiva em bordas de 

trilhas (BT) e interior da floresta (IF), este estudo, e bordas de estradas acima (BCE) e abaixo 
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de encosta (BBE), obtidos a partir de Machado (2012). Sombreado (à direita) valores do teste a 

posteriori de Dunn e não sombreado (esquerda) os de “p”. PARNA Tijuca, Rio de Janeiro, RJ. 
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Figura 2: Distribuição comparativa da densidade (ind./m²) na comunidade vegetal arbóreo-

arbustiva. KW = 14,8805; p=0,0019. BT= borda de trilha; IF= interior da floresta; BCE= bordas 

de estradas acima de encosta; BBE= bordas de estradas abaixo de encosta. Linhas horizontais 

representam mediana e quartis. Letras iguais indicam ausência de diferenças e letras 

diferentes indicam diferenças significativas. PARNA Tijuca, Rio de Janeiro, RJ. 

 

A análise de NMS (Figura 3) sugere uma tendência de proximidade 

multidimensional entre as localidades IF. Porém, a MRPP (A = 0,024, T = -

0,522, p = 0,2522), não apontou diferenças significativas para essa possível 

distinção (Tabela 2). A eventual ausência de percepção de impactos negativos, 

considerando os trechos estudados e as variáveis analisadas, pode estar 

associada à maior amplitude de variáveis e a complexidade de fatores 

ambientais que influenciam a ocorrência, abundância, distribuição e estrutura 

física dos indivíduos no local. Em bordas localizadas em encostas abaixo das 
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estradas são maiores as alterações, tanto florísticas quanto estruturais 

(MACHADO, 2012).  

 
Figura 3: Ordenação do Escalonamento multidimensional não-paramétrico (NMS), baseada 

nas alturas, áreas basais e densidade de indivíduos, utilizando a distância Euclidiana simples. 

Estresse = 0; r² Eixo 1 = 0,9807 e r² Eixo 2 = 0,02209. BT= borda de trilha; IF= interior da 

floresta; BCE= bordas de estradas acima de encosta; BBE= bordas de estradas abaixo de 

encosta. PARNA Tijuca, Rio de Janeiro, RJ. 

 

Assim, a menor densidade de indivíduos encontrada nestes locais, em 

comparação com bordas de trilhas pode estar associada a uma variedade de 

interferências específicas em consequência das alterações que a estrada 

causa nos fluxos associados ao relevo.  

Tabela 2: Resultados do Procedimento de permutação multi-resposta (MRPP) de testes 

pareados usando a dissimilaridade Euclidiana relativa na comparação das três variáveis: altura, 

área basal e densidade da vegetação arbóreo-arbustiva em bordas de trilhas (BT) e interior da 

floresta (IF) – este estudo; e bordas de estradas acima (BCE) e abaixo de encosta (BBE) 
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obtidos a partir de Machado (2012). Os grupos correspondem às respectivas comparações par 

a par, o “T” é o teste estatístico de separação, o “A” indica a homogeneidade dos grupos 

comparados e o p é o valor da probabilidade para o erro tipo 1. Os resultados gerais foram A = 

0,024, T = -0,522 e p = 0,252. PARNA Tijuca, Rio de Janeiro, RJ. 

 

Grupos comparados T A p 

BT x BCE -0,12850132 0,01144040 0,31424105 

BT x BBE 0,64834984 -0,03728467 0,70511396 

BT x IF 0,70754244 -0,03371639 0,73692519 

BCE x BBE -0,70067977 0,04214066 0,17953977 

BCE x IF -2,26266165 0,11797907 0,03764734 

BBE x IF -0,00526979 0,00022071 0,34815327 

 

No caso particular de estradas florestais de encosta, estas interferências estão 

relacionadas à interceptação da precipitação e alteração dos fluxos de água, 

sedimentos e detritos para encosta abaixo (GUCINSKI et al., 2001, WEMPLE; 

SWANSON; JONES, 2000, JONES et al., 2000, FORMAN et al., 2003). Tais 

distúrbios são recorrentes, sendo mais intensos em picos de vazão (JONES et 

al., 2000), com precipitações mais fortes, podendo ser esta recorrência 

responsável pela não recuperação da densidade de indivíduos nas bordas a 

jusante. 

Pouca influência na altura e área basal do sub-bosque foi encontrada em 

estudos de bordas lineares (PRIETO, 2008; LIMA, 2012; MACHADO, 2012). Já 

a densidade de indivíduos em bordas lineares de matriz mais ampla ou bordas 

externas em ambientes muito contrastantes frequentemente é maior que no 

interior da floresta (POHLMAN, 2006; PRIETO, 2008; LIMA, 2012), o que não 

foi encontrado em nosso estudo até o momento. Diferenças na composição e 

diversidade de espécies entre borda e interior de floresta são comumente 

retratadas em estudos de efeitos de bordas lineares (POHLMAN, 2006; 

PRIETO, 2008; MACIEL; SILES; BITENCOURT, 2011; LIMA, 2012; 

MACHADO, 2012), assim como diferenças em fatores abióticos (MAGRO, 

1999; POHLMAN, 2006). 
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Na análise multivariada comparativa da MRPP, levando em consideração as 

três variáveis medidas até o momento, foram encontradas diferenças entre IF e 

BCE. Também pode ser observada uma tendência de proximidade das 

amostras IF entre si, não descartando a possibilidade de haver diferenciação 

entre estruturas arbustivo-arbóreas em beirada de bordas lineares e locais 

distantes destas. 

Alterações na comunidade são mais claramente observadas nos primeiros 

anos após a abertura da borda (LAURANCE et al., 1998, D’ANGELO et al., 

2004). A eventual ausência de diferenças estruturais entre as localidades, 

exceto BBE e BT, pode decorrer do longo período de tempo, desde a criação 

do suposto distúrbio, no caso a abertura das trilhas. Entretanto, tais resultados 

não podem ser extrapolados para outras localidades ou condições ecológicas e 

de usos distintos. Para o aprofundamento da análise é fundamental a 

ampliação das unidades amostrais e a inclusão de outras variáveis bióticas, 

derivadas da identificação taxonômica dos indivíduos coletados, como riqueza, 

proporção de espécies exóticas, síndrome de dispersão e forma de vida. 

Devem também ser incorporadas ao estudo outras variáveis como 

profundidade de serapilheira e cobertura de dossel, além da declividade, grau 

de compactação do solo e largura das trilhas. 

4. Conclusões 

Ao não serem encontradas diferenças significativas para altura, área basal e 

densidade da vegetação da borda da trilha em relação ao interior da floresta, 

acreditamos que os trechos borda acima das trilhas do setor “A” do PARNA 

Tijuca não apresentam evidentes impactos na estrutura física do sub-bosque. 

Tais resultados não podem ser extrapolados para outras localidades ou 

condições ecológicas e de usos distintos, pois é essencial o refinamento do 

diagnóstico com o aumento das unidades amostrais e a inserção de outros 

bioindicadores, como a composição florística e abertura do dossel e a inclusão 

de variáveis abióticas, como declividade, grau de compactação do solo, largura 

da trilha, profundidade de serrapilheira e cobertura de dossel. 
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GT 05 Análise de risco, vulnerabilidade e impactos ambientais em trilhas 

PARQUE NATURAL MUNICIPAL MONTANHAS DE TERESOPÓLIS: 

POTENCIALIDADES E FRAGILIDADES 

 

Fernanda Priscila Ribeiro Mackert10 

 

Resumo: 
Palavras-chaves: Unidades de Conservação. Uso Público. Teresópolis. Trilhas. PNMMT 

 

Neste trabalho será apresentado o Parque Natural Municipal Montanhas de 

Teresópolis – PNMMT, localizado em área anteriormente usada para 

competição de motocross e atividades agrícolas. A unidade foi criada após 

intensas reivindicações da população para proteção da área. O processo de 

criação da primeira unidade de conservação de proteção integral municipal 

representou um passo importante para a ampliação da conservação da 

biodiversidade da Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro e com papel 

fundamental para o desenvolvimento e fortalecimento do turismo em 

Teresópolis. O objetivo do presente trabalho é apresentar e discutir as 

fragilidades e potencialidades do PNMMT que, apesar de existir há cerca 

quatro anos, recebe ainda pouca atenção dos governantes locais fazendo com 

que o parque não cumpra todos os seus objetivos. De fato o PNMMT ainda não 

é considerado, na prática, uma área de lazer para muitos teresopolitanos, 

apesar de seu potencial. Os resultados obtidos por este trabalho mostram um 

exemplo da preocupação inicial em criar a UC, porém não se investiu em 

condições básicas para a visitação e conservação. 

 

Resumem 

Palavras-chaves: Areas protegidas. Uso Publico. Teresópolis. senderos. PNMMT 

 

En este trabajo se presenta el Municipal Parque Montañas Teresopolis 

Naturales - PNMMT, previamente utilizadas para la competición de motocross y 

las actividades agrícolas. La unidad fue creada después de intensas demandas 

de la población para la protección de la zona (Fuente: Raimundo Lopes, Asesor 

de la Secretaría de Medio Ambiente de Teresópolis). El proceso de creación de 

la primera unidad de la protección integral de conservación municipal 

representó un paso importante en la expansión de la conservación de la 

biodiversidad en la región montañosa del estado de Río de Janeiro y su papel 

clave en el desarrollo y fortalecimiento del turismo en Teresópolis. El objetivo 
                                                           
10 fernandaprm@hotmail.com Graduação em andamento em Turismo.  Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro, UERJ, Brasil. 
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de este trabajo es presentar y discutir las debilidades y fortalezas PNMMT que 

aunque existen alrededor de cuatro años, también recibe poca atención de los 

gobiernos locales que hacen el parque no cumple con todas sus metas. En 

efecto PNMMT aún no se considera en la práctica, una zona de recreo para 

muchas teresopolitanos, a pesar de su potencial. Los resultados de este trabajo 

muestran un ejemplo de la creación de la preocupación inicial de la UC, pero 

no invierten en las condiciones básicas para el régimen de visitas. 

 

1. Introdução 

Segundo o Plano Nacional de Turismo (2013-2016) do Ministério do Turismo 

[...] a participação do turismo na economia brasileira já representa 3,7% do 

Produto Interno Bruto (PIB) do nosso país. De 2003 a 2009, o setor de turismo 

cresceu 32,4%, enquanto a economia brasileira apresentou expansão de 

24,6% (MTUR, 2012). Considerando o contexto de realização de grandes 

eventos como a Copa das Confederações, a Jornada Mundial da Juventude, 

que foi realizada na cidade do Rio de Janeiro em julho/2013, a Copa do Mundo 

de 2014 e as Olimpíadas de 2016, pode-se observar o quanto o Brasil está 

passando por mudanças contínuas, o que comprova também o potencial para o 

turismo e demonstram que grandes empresas estão querendo investir no país. 

Há 91 km da cidade do Rio de Janeiro (Fonte: Portal de Turismo de 

Teresópolis), Teresópolis é um dos destinos que certamente sofrerá impactos 

do esperado aumento de turistas que os grandes eventos trarão para o estado 

do Rio de Janeiro. Está localizado na Serra Verde Imperial, segundo 

classificação da TURISRIO (classificação em regiões turísticas), e na Área 

Turística da Serra de Turismo Consolidado, segundo Base Cartográfica do 

IBGE- 2009. Possui uma população de 163.746 mil habitantes e uma área de 

770.601 km2, segundo dados do censo de 2010.  

O Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis (PNMMT) possui uma 

rica cadeia de montanhas, variedades de fauna e flora nativas da Mata 

Atlântica e várias nascentes, o que propicia, além de uma identidade regional, 

uma forte indução turística.  A região se torna importante e especial por integrar 

o Mosaico de Unidades de Conservação da Mata Atlântica Central Fluminense 



 
 

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  

742 

e o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, ou seja, na mesma cidade tem-se 

uma unidade de proteção federal (Parque Nacional da Serra dos Órgãos), 

estadual (Parque Estadual dos Três Picos) e municipal (PNMMT). O PNMMT 

foi criado por meio do Decreto Municipal n° 3.693 no dia 6 de julho de 2009, 

com uma área total de 4.397 hectares. O Parque Natural Municipal Montanhas 

de Teresópolis é a maior unidade de conservação de proteção integral criada 

por um município do Estado do Rio de Janeiro e sua área abrange 

parcialmente seis bairros.  

 

Dimensão do PNMMT/ Figura 1 

 

O PNMMT está situado na porção noroeste do município, parcialmente inserido 

no Primeiro e Segundo Distritos e limitando-se com os municípios de Petrópolis 

e São Jose do Vale do Rio Preto.  O Parque é a primeira unidade de 

conservação de proteção integral criada pelo município. Nesse contexto, 
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representa um passo importante para a ampliação da conservação da 

biodiversidade da Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro. 

 

2. Objetivos 

O objetivo do presente trabalho é apresentar e discutir as fragilidades e 

potencialidades da atual situação do uso público do Parque Natural Municipal 

Montanhas de Teresópolis.  Através deste estudo exploratório, o PNMMT será 

apresentado e discutido, tendo como base o trabalho de campo e os dados 

coletados ems entrevistas, no sentido de oferecer subsídios para futuros 

estudos relacionados à área. Apesar de esforços recentes no sentido de 

desenvolver iniciativas que permitam a melhor experiência de uso público, o 

PNMMT foi inaugurado há quatro anos, mas ainda não recebe atenção 

merecida por parte da administração pública local. Por essa razão, este estudo 

pretende oferecer subsídios para identificação de prioridades para ações de 

melhoria futuras. Espera-se, portanto, que este trabalho chegue à população 

através de trabalhos sociais ou pesquisa cientifica. 

3. Metodologia  

O turismo e a natureza possuem uma estreita relação de dependência. Pode-

se dizer, inclusive, que o meio ambiente é a base de um amplo segmento do 

turismo, quando o homem desloca-se para outros lugares em busca do contato 

com a natureza, do desconhecido, da aventura e de novas culturas. Entretanto, 

toda atividade turística gera impactos, que podem ser negativos ou positivos, 

quer em termos ambientais como sociais (III Congresso de Natureza, Turismo 

e Sustentabilidade, Bonito/2013). Sob este ponto de vista a pesquisa terá como 

justificativa a importância da UC para a biodiversidade da região trazendo o 

equilíbrio para as espécies nativas que ali habitam. O uso público no PNMMT é 

um desafio para os gestores, já que existe uma preocupação em controlar o 

número de visitantes da mesma forma que se reconhece a necessidade de 

aumentar o número de visitantes na sede do parque e nos demais núcleos.  
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Foi realizada uma revisão bibliográfica dos principais autores e estudiosos do 

turismo e ecoturismo, utilização de sites referente ao assunto como o próprio 

blog do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis e o site da 

Secretaria de Meio Ambiente. Foram realizadas entrevistas com o assessor da 

unidade de conservação, Raimundo Lopes, conversas informais com turistas e 

pessoas que trabalham no PNMMT, além de visitas técnicas no núcleo Pedra 

da Tartaruga. Houve dificuldade em encontrar material bibliográfico e até 

mesmo online para este estudo visto que o parque analisado é uma UC 

recente, sem nenhum ou pouquíssimos estudos na região. 

4. Discussões e resultados 

Segundo relato do Sr. Raimundo Lopes, assessor técnico da Secretaria de 

Meio Ambiente de Teresópolis e participante ativo da criação do PNMMT desde 

sua fase de decisão e implementação, o parque é um desejo antigo dos 

moradores do município, principalmente para demarcar a área que 

anteriormente era utilizada para fins ilícitos e estava degradando a área dos 

bairros que compõem o PNMMT.  

De acordo com o decreto de criação do PNMMT seus principais objetivos são:  

I – Assegurar a preservação dos remanescentes da Mata Atlântica da porção 

fluminense da Serra do Mar e recuperar as áreas degradadas ali existentes.  

II – Proteger espécies raras, endêmicas, e ameaçadas de extinção ou 

insuficientemente conhecidas da fauna e da flora nativa.  

III – Integrar o Mosaico de Unidades de Conservação da Natureza Mata 

Atlântica Central Fluminense, no Estado do Rio de Janeiro 

IV – Promover atividades de recreação, educação ambiental e pesquisa 

científica quando compatíveis com os demais objetivos do Parque.  

V – Contribuir com a melhoria da qualidade de vida da população por meio do 

fornecimento, indireto, de serviços e produtos ambientais. 
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A seguir, serão destacados o principais pontos encontrados no decorrer desta 

pesquisa, especialmente as ações que resultaram na criação da área, as trilhas 

atualmente existentes, os usos atuais, as fragilidades e potencialidades para 

uso público do parque. 

 

4.1 Criação e Implementação do PNMMT 

- São aplicados recursos predominantemente oriundos de parcerias com 

instituições nacionais e internacionais, da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e da Defesa Civil.  

- Existem cerca de 10 (dez) funcionários para a gestão e manejo, 

especialmente para a realização de atividades de educação ambiental, 

reflorestamento e fiscalização.  

- A UC já possui o número de material e equipamentos suficientes para a 

realização de suas atividades básicas, tais como: veículos, rádios 

transmissores, GPS, máquinas fotográficas e computadores. O Parque também 

dispõe de identidade visual, constituída de Logomarca e Manual de Utilização. 

4.2 Trilhas 

A principal função das trilhas sempre foi o deslocamento, porém isso tem 

mudado. Atualmente, as trilhas não são locais de passagem para chegar ao 

destino, muitas vezes é o próprio destino. Infelizmente as trilhas no Brasil não 

recebem a atenção que deveriam, o que podemos observar são trilhas que não 

recebem a manutenção periódica, influenciando até mesmo na segurança dos 

turistas. Trilhas com bifurcações sem explicações, trilhas que não levam a lugar 

nenhum, tomado pelo mato, lixo no caminho e vandalismo são alguns 

problemas que encontramos nas trilhas. (Manual de Construção e Manutenção 

das Trilhas. 2009). 

Uma trilha ajuda-nos a sair da rotina, colocando-nos em harmonia com o meio 

ambiente. Nos recordam coisas boas vividas, desafiam nosso corpo, fazem 

meditar, permite-nos praticar atividades não exigidas no cotidiano, apreciação 
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estética e relacionando ao turismo, atividades de educação ambiental. (Manual 

de Construção e Manutenção das Trilhas. 2009).  

 A grande maioria das trilhas já existia quando o PNMMT foi criado, mas houve 

um cuidado em adequá-las para a visitação, observando sua declividade e 

erosão, existente desde o período em que a área era utilizada indevidamente 

para atividades de motocross. Não há qualquer tipo de facilidade ou 

infraestrutura que permita a mobilidade para cadeirantes. Da maneira como 

estão atualmente deve-se ter muito cuidado com idosos e crianças ao longo 

das trilhas, pois existem muitos galhos retorcidos ou que foram podados e 

permaneceram no caminho, tocos e raízes que atrapalham o percurso e 

representam perigo. Algumas trilhas existentes hoje possuem valas, ou seja, 

não é adequado para a prática do turismo. Este tipo de trilha que oferece risco 

ao turista está fechada, é sinalizada para que o turista não passe. Outras que 

possuem um mínimo de desgaste por conta das motos, ainda são abertas ao 

público. A gestão do PNMMT deve dar uma atenção especial para este 

problema, visto que pode ocasionar acidentes, denegrindo a imagem do parque 

perante os visitantes. Em geral, as trilhas são em áreas abertas, poucos são os 

trechos onde encontramos mata fechada. 

No caso do PNMMT, existem duas trilhas oficiais: Pedra da Tartaruga e do 

Camelo, ambas sinalizadas adequadamente. No geral são amplas e abertas. 

As trilhas desativadas devido ao mau uso e falta de conservação estão 

bloqueadas a qualquer tráfego e as razões são explicadas aos usuários através 

de placas, porém não existem barreiras físicas que impeçam o uso. Várias 

trilhas foram realocadas devido ao uso indevido durante anos de atividades de 

motocross praticados no parque. 

 

4.3 Potencialidades 

I- Atividades de escaladas e caminhadas. 

II- Abrigam importantes espécies da fauna e flora regional. 

III- Remanescentes florestais e nascentes de rios. 
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IV- Desenvolvimento local sustentável. 

V- Planejar e fomentar o turismo de observação 

VI- São mais de 200 espécies que convivem no local (principalmente no núcleo 

Ponte Nova onde a interferência humana é mínima) 

VII- Atividades relacionadas à recreação (potencial a ser explorado) 

 

4.4 Fragilidades 

 

1. Poucos recursos e não possui um orçamento próprio (para melhoria 

estética, da infraestrutura e condições de acesso); 

2. Inexistência do Plano de Manejo;  

3. Necessidade de estruturação do setor de fiscalização;  

4. Falta de Regularização Fundiária;  

5. Recuperação de áreas degradadas;  

6. Recuperação e criação de trilhas interpretativas. 

7. Necessidade de melhoria na segurança; 

8. Falta de padronização das placas de sinalização 

9. Construção do centro de informação ao turista 

10.  Aumento da área de camping 

11.  Manutenção das trilhas 

12.  Subidas muito íngremes impossibilitam a visitação de deficientes e idosos 

13.   Melhoria no entorno (favelização) e acesso (melhorar condições das vias 

e oferecer mais linhas de ônibus) 

 

4.5 Usos atuais do PNMMT 

1. Área Urbana. 

2. Uso Público/Recreação e Lazer 

3. Educação Ambiental 

4. Antrópico (armazenamento dos cultivos). 

5. Agricultura/Pastagem. 
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6. Mineração e extração. 

 

4.6 Medidas para conservação/ manutenção e valorização do PNMMT: 

 Recuperação ambiental (principalmente das trilhas) 

 Realocação de moradores que vivem em áreas preservadas ou no entorno 

muito próximo ao parque. 

 Ciclovias para facilitar o acesso ao parque 

 Construção de um centro de educação ambiental. 

 

4.7 Necessidade de envolvimento com a comunidade: 

 Hotel e restaurantes mais próximos. 

 Criação de cooperativas para a reutilização do óleo de cozinha na geração 

de fontes alternativas de energia. 

 Planejamento participativo e educação ambiental. 

 Combate aos crimes ambientais e preservação das espécies. 

 Fortalecer a fiscalização e estimular a visitação. 

 Conservação da biodiversidade. 

 

5. Resultados preliminares 

 

Primeiramente é importante ressaltar que o processo de criação da UC foi 

participativo e democrático. Ou seja, era um desejo antigo da população que se 

criasse ali um local para atividades que pudessem dar aos moradores maior 

segurança. em contrapartida eles não queriam grandes investimentos para tal 

feito, o que queriam na verdade era apenas o cercamento e a limitação na 

entrada de pessoas, pois vinha causando efeitos negativos para o bairro 
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principalmente no núcleo que fica mais próximo da cidade de Teresópolis 

(Núcleo Pedra da Tartaruga). 

Quanto à questão do planejamento é necessário cuidados na hora de elaborar 

a gestão das UC do Brasil. As atividades turísticas são usadas como 

oportunidade de sustentabilidade nas áreas protegidas “[...]Entretanto, toda 

atividade turística gera impactos, que podem ser negativos ou positivos, quer 

em termos ambientais como sociais. [..]” (III Congresso de Natureza, Turismo e 

Sustentabilidade, Bonito/2013) 

 Os impactos negativos de projetos turísticos incluem a degradação ambiental 

e a possível descaracterização dos costumes das comunidades locais, neste 

sentido é preciso cautela para que isso não prejudique o entorno. No entanto é 

possível gerenciar o desenvolvimento do turismo para minimizar seus impactos 

negativos e potencializar os benefícios para o ambiente e a sociedade 

juntamente com o trabalho de um Planejador só assim o turismo torna-se 

aliado da conservação da natureza. [...] Quando se fala em turismo e 

sustentabilidade, é preciso reconhecer a importância de planejar em longo 

prazo e utilizar indicadores de desempenho que avaliem aspectos econômicos, 

ambientais e sociais.  Além disso, é preciso investir em práticas e tecnologias 

que permitam minimizar e monitorar os impactos negativos do turismo sobre o 

ambiente e as comunidades locais. [..] (Congresso de Natureza, Turismo e 

Sustentabilidade, Bonito/2013) 

No PNMMT observamos a prática ecoturística para atrair turistas, pois é uma 

alternativa sustentável e sem muitos custos, mas é necessário entender que 

esta não é a única riqueza que o parque possui. É importante ter outras 

atividades para não desgastar ou sobrecarregar alguma atividade afetando o 

seu valor natural e estético. Podemos destacar as seguintes atividades que 

poderiam ser praticadas no PNMMT: tirolesa, cavalgada, observação de aves, 

cicloturismo entre outras. É uma “[...] proposta associada aos princípios de 

conservação e benefício comunitário. Preocupante devido à velocidade de sua 
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disseminação e crescimento como negócio [...]” (Manual de Ecoturismo de 

Base Comunitária, 2003, pág 12).  

O PNMMT possui vários pontos atrativos de interesse ecológico e turístico que 

poderiam ser aproveitados. Primeiramente é importante destacar que o 

PNMMT não possui Plano de Manejo demonstrando o oposto que é dito pelo 

SNUC (Lei nº 9.985/2000) que estabelece que a visitação em UC somente 

deva ser permitida em unidades que tenha Plano de Manejo. Tal Plano é 

importante para contribuir no alcance dos objetivos de criação da UC através 

do controle da visitação e dos impactos negativos assim como controlar as 

alterações nos recursos naturais e culturais produzidos pela atividade. 

O manejo ou gestão de Unidades de Conservação compreende o conjunto de 

ações e atividades necessárias ao alcance dos objetivos de conservação das 

áreas protegidas (IBAMA, 2000). 

O PNMMT precisa de um profissional para monitorar as trilhas, criar o controle 

da declividade do terreno (onde em certos pontos pode ser feito pela população 

em geral, mas chegando a certos pontos idosos nem crianças conseguem se 

movimentar sem ajuda), manejo das trilhas para aproveitar os recursos naturais 

no parque, drenagem para manter longe a água, que prejudica a trilha em 

qualquer circunstância. Por ser uma cidade serrana, em Teresópolis chove 

praticamente o ano todo é necessário muito cuidado na manutenção das 

trilhas, várias delas possuem os bolsões de escoamento (lugares quase plano) 

e valetas de drenagem (íngremes) que são canaletas acompanhando as trilhas, 

quase imperceptíveis.  

É necessário esforço para manejar a visitação com a minimização de impactos 

sem deixar de oferecer conforto ao turista oferecendo atividades e 

oportunidades recreativas de alta qualidade em ambientes naturais que 

propiciem o contato com a vivência local e a natureza. Esta metodologia tem 

sido empreendida desde os anos 70, em diferentes países do mundo, inclusive 

da América Latina. (Fonte: Roteiro Metodológico da Visitação, ICMBIO, 2011) 
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O manejo da visitação é responsabilidade da equipe de gestão da UC, 

pesquisadores e especialistas contribuirão na definição de indicadores e de 

padrões, na realização de pesquisas para monitoramento de indicadores e 

poderiam opinar na forma de execução de ações de manejo; excursionistas, 

montanhistas, escaladores, na sensibilização e educação ambiental de outros 

visitantes, prestadores de serviços de apoio à visitação também poderão 

contribuir no monitoramento e na realização de ações de manejo; lideranças 

locais e pessoas experientes da comunidade poderão contribuir com 

informações históricas.( Fonte: Roteiro Metodológico da Visitação, ICMBIO, 

2011). Atualmente observa-se que a população tem buscado mais contato com 

ambientes naturais, principalmente os de área protegidas, na minha concepção 

por oferecer maior segurança e por conter recursos raros.  

O PNMMT possui alguns problemas tais como: falta de padronização das 

placas de sinalização assim como das trilhas, centro de informação ao turista, a 

área de camping é pequena em relação ao potencial do parque e ocupação de 

algumas áreas do parque por agricultura, somado ao fato da unidade não 

possuir orçamento próprio e poucos recursos dificultam qualquer melhoria em 

infraestrutura, vias de acesso, segurança, informação. Ressalta-se ainda que 

muitas das trilhas sofrem com processos erosivos que dificultam o acesso do 

turista a alguns atrativos. Creio que seja um problema de muitas UC brasileiras 

que possuem recursos limitados.  

Foi realizado no ano de implementação do PNMMT um levantamento ecológico 

que nos comprova a importância da UC para a região e para o sustento da 

biodiversidade da região. 

Levantamento Ecológico no PNMMT (06/ 2009): 

1. Mamíferos - 31 espécies;  

2. Aves – 121 Espécies;  

3. Peixes – 9 espécies;  

4. Insetos – 8 grupos;  

5. Répteis – 19 espécies;  
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6. Anfíbios – 10 espécies. 

(Dados fornecidos pela Secretaria de Meio Ambiente de Teresópolis) 

 

6. Conclusão 

Os resultados obtidos com este trabalho nos mostram que é necessário um 

maior comprometimento com a gestão do PNMMT; é importante destacar que 

uma UC não deve ser trabalhada de forma isolada. Há uma preocupação em 

protegê-las, porém não se sabe como tampouco com qual verba. No PNMMT 

há uma intranquilidade quanto a divulgação intensiva já que isto pode levar a 

um turismo massificado e com um determinado público que não tem 

consciência acerca da importância da UC. Em contrapartida, existe a 

possibilidade em oportunizar a entrada de pessoas com maior frequência 

sendo um público assíduo na UC, porém há uma preocupação com a 

localidade que não dispõe de infraestrutura nem de aparência estética 

favorável ao crescimento da atividade turística. 

O parque ainda não é considerado uma área de lazer para muitos 

teresopolitanos apesar de ter potencial em atividades como escaladas, 

caminhadas, atividades de contemplação da fauna e flora local, locais onde 

existem nascentes de rios e remanescentes florestais.  

O município vem tentando se consolidar no desenvolvimento do turismo, mas 

pode-se afirmar que o que a cidade possui hoje é pouco para alavancar a 

cidade como destino turístico. Teresópolis possui potencial, mas infelizmente 

as perspectivas de crescimento dos empresários e até mesmo da população 

precisam ser mais otimistas. O CONTUR da cidade ficou durante anos 

abandonado, se trabalhava de forma segmentada cada um com seus 

interesses, hoje se tenta mudar este quadro através de reuniões com foco no 

Turismo. 

Observamos que o parque possui diversos usos, dentre eles a agricultura e até 

mesmo mineração, essa atividades eram realizadas anteriores a criação do 
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parque, porém como ainda não existe verba para desapropriação essas 

pessoas continuam a utilizar da área, ainda existem muitas famílias morando 

dentro da unidade, é um problema enfrentado pelos gestores, mas não há 

muito que se fazer em curto prazo, o processo de retirada dessas pessoas é 

lento e burocrático.  

Este trabalho teve como base um trabalho acadêmico executado no município 

de Teresópolis no final do ano de 2012. De acordo com os resultados da 

pesquisa, temos base para dizer que a cidade de Teresópolis possui 

potencialidade para o turismo, porém o que se observa é falta de políticas 

públicas adequadas para a região.  
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Vista da Pedra da Tartaruga/ Figura 2 

 

 

 
Placa localizada na entrada do PNMMT/ Figura 3 
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Placa sinalizadora/ Figura 4 

 

 

Fotos do entorno: 
 

 
Ponto de ônibus mais próximo do PNMMT/ Figura 5 
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Foto tirado na Pedra da Tartaruga com vista externa do PNMMT/ Figura 6 

GT 05 Análise de risco, vulnerabilidade e impactos ambientais em trilhas 
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GT 05 Análise de risco, vulnerabilidade e impactos ambientais em trilhas 

 

ANÁLISE DAS TAXAS DE EROSÃO E COMPACTAÇÃO DO SOLO NA 

TRILHA DO CARTEIRO, APA SERRA SÃO JOSÉ, TIRADENTES – MG 

 

Ítalo Sousa de Sena11  

Hilton Wagner Teixeira12  

Múcio do Amaral Figueiredo13  

Leonardo Cristian Rocha14  

Resumo 
Palavras chave: erosão; compactação do solo; trilhas; APA Serra São José 

 

O trânsito de pessoas em áreas protegidas se dá, principalmente, nos trajetos 

de trilhas existentes para esse fim. Contudo, as trilhas servem também como 

vetores de propagação de diversos desequilíbrios ambientais, tais como 

introdução e propagação de espécies vegetais exóticas, pisoteio na vegetação, 

exposição, compactação e erosão do solo. Como forma de compreender estes 

dois últimos processos citados, foi utilizada como área de estudo a Trilha do 

Carteiro, localizada na APA Serra São José, próximo à cidade de Tiradentes, 

Minas Gerais. A análise se baseou na utilização do método de Área Seccional 

Transversal (AST), e cálculo das taxas de compactação (penetrometria) do solo 

no leito e nas bordas da trilha com uso de um penetrômetro de cone com anel 

dinamométrico. Os resultados sugerem ser necessário efetuar um manejo 

integrado em toda a extensão da trilha, abrangendo não somente problemas 

como a intensificação dos processos erosivos, mas também com a dinâmica 

ecogeossistêmica que circunda todo o percurso, passível de desequilíbrios 

oriundos da intensificação da utilização e visitação turística da trilha. 

 

Resumen 
Palabras clave: erosión; compactación del suelo; senderos; APA Serra São José 

 

El movimiento de personas en las áreas protegidas se presenta principalmente 

en los senderos de las vías existentes para este fin. Sin embargo, los senderos 

también sirven como vectores para la propagación de muchos desequilibrios 

ambientales, tales como la introducción y propagación de especies vegetales 

exóticas, pisoteando la vegetación, la exposición, la compactación del suelo y 
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la erosión. Con el fin de entender estos dos últimos casos citados, se utilizó 

como un área de estudio el Sendero del Carteiro, ubicado en área de 

protección ambiental (APA) Serra São José, cerca de la ciudad de Tiradentes, 

Minas Gerais. El análisis se basa en el uso del método de área de sección 

transversal (AST), y la estimación de la compactación del suelo (penetrómetro) 

en el lecho y en los bordes de lo sendero utilizando un penetrómetro de cono 

con el anillo de dinamómetro. Los resultados sugieren la necesidad de realizar 

la gestión integrada a lo largo del sendero, que abarca no sólo cuestiones tales 

como la intensificación de los procesos de erosión, sino también con la 

dinámica ecogeossistêmica que rodea toda la ruta, con sujeción a los 

desequilibrios resultantes del aumento en el uso y las visitas de la ruta turística. 

 

1. Introdução 

A humanidade tem introduzido cada vez mais em seu cotidiano, a 

conscientização e atitudes ecológicas. Como grande parte da população 

mundial vive atualmente em áreas urbanas, a sensibilização cada vez maior 

com os valores ecológicos, tem levado um crescente contingente de pessoas a 

buscar um contato mais estreito espaços naturais. A procura por atividades de 

lazer, esportes ou simples contemplação, intensifica continuamente a visitação 

pública em áreas protegidas. Isso é um fator positivo no ponto de vista da 

divulgação do patrimônio natural, bem como para a conscientização da 

população. No entanto, o aumento do contingente de pessoas nas áreas 

silvestres deveria ser acompanhado de planejamento de gerenciamento, 

principalmente quando se trata de áreas protegidas (SENA et al, 2013). 

O trânsito de pessoas nas áreas protegidas, em sua maioria, ocorre através de 

trilhas existentes para esse fim. Assim, tais percursos (as trilhas) têm sido cada 

vez mais utilizados, pois nas últimas décadas tem havido um crescente 

contingente de pessoas buscando a prática e o contato com o meio natural 

(COLE, 1993; COLE & LANDRES, 1995; HAMMITT & COLE, 1998). No 

entanto, assim como as trilhas servem como elo entre as pessoas e a natureza, 

servem também como vetores de propagação de diversos desequilíbrios 

ambientais, tais como introdução e propagação de espécies vegetais exóticas, 

pisoteio na vegetação, exposição, compactação e erosão do solo (LIDDLE, 
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1975). A compactação tem desdobramentos, pois afeta o desenvolvimento de 

raízes vegetais, interfere nas taxas de infiltração hídrica, além de favorecer 

processos erosivos (HAMMITT & COLE, 1998). Quando tais fenômenos se 

intensificam, passam a ser um sério problema gerencial para os 

administradores das áreas protegidas. 

A principal função inicial das trilhas foi de suprir a necessidade de 

deslocamento, assim como ocorreu durante um período na Trilha do Carteiro, 

área de investigação deste trabalho, onde o trajeto era realizado como 

comunicação entre diferentes vilas da região, fazendo parte do circuito de 

caminhos do Brasil Colonial em Minas Gerais, conhecido como Estrada Real 

(SENA et al, 2013). Contudo, verifica-se que ao longo dos anos houve uma 

alteração de valores em relação às trilhas. De simples meio de deslocamento, 

as trilhas surgem como novo meio de contato com a natureza. A caminhada 

incorpora um novo sentido, passa a ter um sentido em si próprio e recebe um 

grande número de adeptos (ANDRADE, 2003). 

A trilha investigada é historicamente conhecida como Trilha do Carteiro, que 

segundo guias locais, serviria de acesso às vilas que circundam o monumento 

geoturístico Serra de São José, que abriga a Área de Proteção Ambiental 

(APA) de mesmo nome. Por se tratar de uma trilha de secular utilização, é 

possível perceber que em determinados trechos existem estruturas criadas 

para facilitar o trajeto assim como evitar a degradação da trilha, podendo-se 

observar blocos de rocha metarenítica local servindo como calçamento do leito 

da trilha, principalmente em locais de declividade mais acentuada, inclusive 

com pequenas de engenharia históricas para desvio de drenagem pluvial do 

leito da trilha, atuantes até a atualidade (SENA et al, 2013). 

 

2. Metodologia 

A Serra de São José situa-se entre os municípios de São João del-Rei, 

Tiradentes, Coronel Xavier Chaves, Santa Cruz de Minas e Prados. O clima da 
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região enquadra-se no tipo Cwb, segundo a classificação de Köppen, ou seja, 

subtropical moderado úmido, também chamado tropical de altitude (Silva et al, 

2004), com temperatura média dos meses mais quente e mais frio, 

respectivamente, de 22 e de 15 °C, apresentando duas estações bem definidas 

(verão quente e úmido e inverno frio e seco). A vegetação natural é bastante 

diversificada (Radambrasil, 1983), apresentando vários ecótipos em um raio de 

1 km. No talus da escarpa da serra, a Floresta Estacional Semidecidual é a 

vegetação dominante, mas nas proximidades são encontradas florestas mistas, 

com a ocorrência de Araucárias. A norte e a leste da serra, predominam os 

cerrados (Cerrado Stricto sensu, Campo cerrado e Cerradão) (Silva et al, 

2004). A partir de 1.250 m de altitude, no maciço metarenítico, predominam os 

Campos Rupestres, caracterizados por apresentar ampla variedade de 

espécies de Orchidaceae, Bromeliaceae, Xyridaceaee Velloziaceae (Alves & 

Kolbek, 1994) se desenvolvendo sobre as rochas metareníticas e sobre solos 

pouco desenvolvidos. 

Geologicamente, as litologias da Formação Tiradentes compõem a Serra São 

de José e são constituídas por metarenitos puros com níveis 

ortoconglomeráticos e estruturas preservadas como ripples (marcas de ondas). 

Saadi (1991) identificou a ação da tectônica ressurgente na dinâmica da 

paisagem das adjacências da área estudada, analisando a descrição de um 

Graben formado no contato entre os metarenitos da Formação Tiradentes e 

metassiltitos da Formação Prados. Os solos predominantes na região são os 

Cambissolos cascalhentos, formados a partir das litologias metassedimentares 

do Grupo São João Del Rei. Nos topos concordantes do nível topográfico 

regional (em torno de 1.000 m), são encontrados Latossolos formados a partir 

de materiais retrabalhados (Silva et al, 2004). No maciço metarenítico e em 

seus talus, predominam a floramentos de rochas, Neossolos Litólicos e 

Neossolos Quartzarênicos. Em áreas do topo, são encontrados solos arenosos 

com singular alternância de camadas enriquecidas com matéria orgânica em 

profundidade (Silva et al, 2004). 
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Para realização do estudo, utilizou-se o método do cálculo da Área Seccional 

Transversal (AST) (COLE, 1983; MARION & OLIVE, 2006) aplicado no leito da 

Trilha do Carteiro para a apuração dos dados de perda ou acúmulo de solo. A 

trilha foi mapeada com o auxílio de um GPS e uma trena de 30 metros, 

totalizando um trajeto de 6,3 km. Para um melhor acompanhamento, foram 

selecionados pontos ao longo da trilha (Figura 1), facilitando o 

acompanhamento e otimizando o processo de análise comparativa (COLE, 

1983). Porém, para o presente trabalho foram selecionados 6 trechos 

específicos dentre os 19 marcados ao longo da trilha, estes trechos foram 

escolhidos por apresentarem resultados consideráveis em relação às análises 

propostas. 

 
Figura 1: Mapa de localização da trilha. 

 

O método do cálculo da AST se baseia em selecionar dois pontos fixos nas 

laterais da trilha, de maneira que formem uma linha perpendicular à trilha, para 

que, com o auxílio de uma trena, sejam realizados os cálculos de altura da fita 

em relação ao solo, sendo estas medidas retiradas no intervalo de 10 



 
 

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  

763 

centímetros ao longo da fita (Figura 2). Foi possível gerar gráficos de cortes 

transversais ao longo da trilha utilizando uma fórmula descrita por Cole (1983), 

onde o mesmo é expresso por:  

A = V1+2V2+.......+2Vn+Vn+1 x L/2 

Onde:  

A = Área Seccional Transversal (AST).  

V1 - Vn+1 = Medidas verticais começando em V1, e terminando em Vn+1.  

L = Intervalo horizontal entre as medidas verticais. 

 
Figura 2: Exemplo de fixação da linha horizontal para cálculo da AST, tendo como ponto fixo 

piquetes ou caules de plantas nas laterais da trilha (COLE, 1983). 

 

Para a obtenção das medidas das taxas de compactação do solo foi utilizado 

um penetrômetro de cone com anel dinamométrico da marca Solotest. Foram 

feitas medições no leito da trilha (área impactada) e à 1m de distância de cada 

borda da mesma (área de controle), com três repetições de penetrometria para 

cada local analisado, finalizando um valor único através de cálculo de média 

aritmética para cada local escolhido (FIGUEIREDO et al, 2010), sendo os 

pontos de coleta de dados os mesmos escolhidos para a realização dos 

cálculos da AST. A fim de uma leitura mais fiel dos dados, posicionou-se o 
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penetrômetro verticalmente, pressionando-o contra o solo de forma contínua 

até que o cone penetrasse inteiramente no solo. Os dados foram coletados em 

Kgf (quilograma-força), sendo a resistência de penetração (qc em Kgf/cm²) 

obtida dividindo-se a carga de penetração (em Kgf) pela área da base do cone 

(em cm²). Sendo o diâmetro do cone 28,4mm, a área da base será 6,33cm² 

(FIGUEIREDO et al, 2010). Os valores finais foram transformados em MPa 

(megapascal) com a finalidade de padronizar os dados com esta unidade de 

medida, utilizada internacionalmente. 

3. Resultados e discussões 

Os dados foram coletados em três etapas, sendo a primeira etapa realizada no 

mês de julho de 2012, a segunda etapa em dezembro de 2012 e a terceira em 

setembro de 2013. Com base na Tabela 1, é possível perceber a evolução dos 

processos erosivos e deposicionais ocorridos nos pontos de controle ao longo 

da trilha. 

Tabela 1 Resultados dos cálculos de AST 
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Do total de pontos analisados foi possível acompanhar durante as três etapas 

apenas 6. Os demais pontos não puderam ser analisados durante a segunda e 

terceira etapa devido à retirada dos piquetes - provavelmente por vandalismo, 

problema também verificado por Cole (1983), durante o período de execução 

de sua investigação – comprometendo os resultados da aplicação do método 

da AST nos referidos pontos, prejudicando o processo metodológico 

conjuntural proposto. Optou-se por não utilizar os pontos coletados com o GPS 

para a recuperação dos pontos de análise devido ao déficit de precisão do 

equipamento utilizado, o que comprometeria a confiabilidade dos dados 

coletados.  

De acordo com os dados coletados, percebeu-se que alguns pontos 

apresentaram variações quanto aos processos erosivos. Os pontos 2, 6, 7 

apresentaram perda de solo no intervalo entre a 1ª e 2ª etapa de coleta de 

dados e deposição no intervalo da 2ª e 3ª etapa. O ponto 5 apresentou uma 

perda de solo ao longo das três etapas e no ponto 19 percebeu-se inicialmente 

um processo deposicional, acompanhando de um processo erosivo na 3ª etapa 

(Figura 3). 

O ponto 3, encontra-se a 700m do início da trilha, apresentou maiores taxas de 

erosão ao longo de todo acompanhamento, totalizando uma perda total de 

16927,5 cm² de solo (Figura 4), o que pode ser explicado pelo fato deste trecho 

ter sofrido intenso processo erosivo histórico, apresentando pronunciado 

aprofundamento do leito, com taludes laterais de cerca de 3m de altura. Por 

consequência, verificou-se instabilidade dos taludes laterais, devido à sua sub-

verticalidade e exposição do saprolito.  

Verificou-se nesse trecho de trilha, uma série de pequenos deslizamentos de 

terra (Figura 5). O referido trecho da Trilha do Carteiro encontra-se fora da 

Unidade de Conservação APA Serra São José, e cruza trechos de 

propriedades particulares, onde foi possível observar indícios de pisoteio de 

animais, o que contribui ainda mais os problemas verificados, cujo resultado 

pode ser a intensificação da compactação e erosão do solo. 
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Figuras 3 e 4: Gráficos demonstrativos dos processos erosivos e deposicionais ocorridos na 

trilha. 
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Figura 5: Desmoronamentos nos taludes laterais ao longo do trecho correspondente ao ponto 

3. Foto: Ítalo Sena 

 

Além do cálculo da AST para verificação da perda de solo no leito da trilha, 

foram efetuadas medidas de compactação do solo. A compactação é definida 

como diminuição do volume do solo ocasionado por compressão, causando um 

rearranjo mais denso das partículas do solo e consequente redução da 

porosidade (CURI, 1993). Este processo faz com que o solo fique mais 

vulnerável a outros tipos de processos. Por consequência da diminuição das 

taxas de infiltração, o excedente hídrico, não infiltrado, potencializa o 

escoamento superficial, intensificando a drenagem pluvial que, ao ser 

interceptada pelo leito da trilha, este se transforma num caminho preferencial, 

concentrando o escoamento, e resultando, consequentemente, no aumento da 

quantidade de sedimentos nas zonas de deposição. A retirada da vegetação 

acompanhado do pisoteio (por pessoas, animais de montaria e de criação, 

bicicletas e motocicletas off-road) dos horizontes superficiais do solo, são os 

principais vetores para a intensificação dos processos erosivos no leito da 

trilha. Para entender melhor este processo, procedeu-se o levantamento de 

dados penetrométricos dentro e fora da trilha, como forma de comparar as 
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taxas de compactação do solo. Com base nos dados tabulados (Tabela 2), é 

perceptível uma padrão de maior compactação do solo no leito da trilha. A 

compactação é resultado de intenso rearranjamento das partículas 

componentes do solo, resultando na diminuição da sua porosidade e 

permeabilidade hídrica, cujos desdobramentos, já citados, originam processos 

erosivos. 

Tabela 2 Resultados das coletas de dados penetrométricos 

 
   

4. Conclusões 

A erosão do solo é um importante e significativo indicador da degradação da 

trilha. A utilização do método do cálculo da Área Seccional Transversal (AST) é 

provavelmente o método replicável mais frequentemente utilizado para 

monitorar segmentos da trilha afetados por erosão. Esse método pode ser 

aplicado sistematicamente em posições fixas para redes inteiras de 

monitoramento de trilhas. A erosão ou a deposição de solos e sedimentos pode 

ser medida com muito mais precisão e exatidão com esse método, e os dados 

coletados usando este método são adequados para os gestores que precisam 
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tomar decisões a respeito da manutenção e conservação das trilhas 

monitoradas (GUALTIERI-PINTO et al, 2008). 

Foi percebido que locais com solos mais propícios para erosão apresentaram 

maiores taxas de perda de solo, influenciados pela declividade do local e pelo 

caráter psamítico do solo. As taxas de compactação do solo apresentaram o 

esperado, taxas mais elevadas de compactação no interior da trilha e menos 

acentuadas nas bordas da mesma. 

Diante do exposto, percebe-se que é necessário pensar um manejo integrado 

de toda a trilha, que abranja não somente problemas como a intensificação dos 

processos erosivos, mas também com a dinâmica ecogeossistêmica que 

circunda todo o percurso da trilha, passível de desequilíbrios originados a partir 

da intensificação da utilização e visitação turística da trilha (SENA et al, 2013). 

Para que a crescente utilização ecogeoturística seja ambiental e 

economicamente viável, há de se investir em conservação da trilha. Contudo, 

tais ações poderiam ser otimizadas, se precedidas de monitoramento da sua 

qualidade ambiental, com o intuito de adequá-la para que a visitação 

ecogeoturística cause menos impactos. Portanto, um manejo sustentável se faz 

necessário quando é perceptível que os níveis de degradação erosiva da trilha 

tendem a um ambiente de desequilíbrio, aumentando os impactos 

geoambientais, podendo alterar seus níveis de dificuldade. Dentre os 

problemas observados ao longo do trajeto, destacam-se o aprofundamento do 

leito da trilha; a instabilidade de taludes laterais, ocasionando deslizamentos de 

terra; formação de lamaçais nas zonas deposicionais nos períodos chuvosos, o 

que pode dificultar ou até mesmo impedir a circulação dos visitantes. 

O equacionamento do problema está no contínuo monitoramento das 

condições físicas da trilha, de modo que os dados apurados possam subsidiar 

as decisões sobre as intervenções necessárias à correta manutenção das 

condições de sua utilização pública, o que propicia um ambiente favorável para 

a exploração ecogeoturística. 
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GT 05 Análise de risco, vulnerabilidade e impactos ambientais em trilhas 

ESTUDO DA GESTÃO DE RISCOS (ABNT NBR 15331:2005) NA TRILHA DO 

MORRO DO DIABO DO PARQUE ESTADUAL DO MORRO DO DIABO – 

TEODORO SAMPAIO-SP 
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Resumo 
Palavras – chave: Turismo de Aventura; Unidade de Conservação; Sistema de Gestão da 

Segurança; Parque Estadual do Morro do Diabo; Trilha do Morro do Diabo. 

 

O Parque Estadual do Morro do Diabo é o maior representante de mata 

atlântica do interior que antes recobria o Pontal do Paranapanema, no extremo 

oeste do estado de São Paulo, garantindo a proteção de 33.845,33 hectares do 

bioma. Apesar dos empenhos realizados por sua gestão e pela Secretaria de 

Meio Ambiente no uso público da Trilha do Morro do Diabo, a gestão sofre com 

perigos e riscos intrínsecos a sua operação, potencializado pelos hábitos de 

vida dos visitantes, deliberadamente urbanos. A normalização do turismo de 

aventura é uma alternativa ao processo de gestão dessa atividade, 

principalmente o Sistema de Gestão da Segurança – SGS (ABNT NBR 

15331:2005). Neste trabalho, buscou-se realizar o estudo da gestão de riscos 

do SGS na Trilha do Morro do Diabo; discutindo o Programa de Uso Público da 

área, com posterior descrição da Trilha e o manejo de sua visitação, além de 

uma discussão sobre as políticas estaduais relacionadas à sua visitação. 

Utilizou-se da pesquisa exploratória, composta de revisão bibliográfica e uma 

entrevista semiestrutura com responsável da área sobre a política de 

segurança da Unidade, além de saídas a campo e observação participante, 

onde ao final se reuniu e se organizou todos os subsídios, para posterior 

análise e interpretação. Os resultados apontam que as políticas estaduais e a 

gestão do Parque, caminham na direção da normalização do segmento. 

Ademais, durante o processo de gestão de riscos, identificaram-se oito perigos 

analisados e avaliados como temporariamente aceitos e somente dois como 

críticos, num total de cinquenta e quatro perigos considerados, estabelecendo-

se assim, o tratamento de riscos. A relevância deste estudo é a de contribuir 

com mais um gradiente de segurança no uso público da Trilha do Morro do 

Diabo, fornecendo subsídios para a minimização de incidentes com potencial 
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para se tornarem acidentes, além de possibilitar o processo de melhoria 

contínua da segurança de todo o processo de visitação. 

 

Resumen 

Palabras – clave: Turismo de Aventura; Unidad de Conservación; Sistema de 

Gestión de la Seguridad; Parque Estadual do Morro do Diabo; Trilha do Morro 

do Diabo. 

 

El Parque Estadual do Morro do Diabo es el mayor representante de la mata 

atlántica del interior que antes cubría todo el Pontal do Paranapanema, en el 

extremo oeste del estado de São Paulo, garantizando la protección de 

33.845,33 hectáreas del bioma. A pesar de los empeños realizados por su 

gestión y de la Secretaría de Medio Ambiente en el uso público de la Trilha do 

Morro do Diabo, la gestión sufre con peligros y riesgos intrínsecos a su 

operación, potencializado por los hábitos de vida de los visitantes, 

deliberadamente urbanos. La normalización del turismo de aventura es una 

alternativa al proceso de gestión de esa actividad, principalmente el Sistema de 

Gestão da Segurança – SGS (ABNT NBR 15331:2005). En este trabajo, se 

buscó realizar el estudio de la gestión de riesgos del SGS en la Trilha do Morro 

do Diabo; discutiendo el Programa de Uso Público del área, con descripción 

posterior de la Trilha y el manejo de su visitación, más allá de una discusión 

sobre las políticas estaduales relacionadas a su visitación. Se utilizó la 

investigación exploratoria, compuesta de revisión bibliográfica y una entrevista 

medio estructurada con el responsable del área sobre la política de seguridad 

de la Unidad, además de las salidas al campo y observación participante, 

donde al final se reunió e se organizó todos los subsidios, para análisis e 

interpretación posterior. Los resultados apuntan que las políticas estaduales y 

la gestión del Parque, caminan en la dirección de la normalización del 

segmento. Además, durante el proceso de gestión de riesgos, se identificaron 

ocho peligros analizados y examinados como temporalmente aceptados e 

solamente dos como críticos, en una lista de cincuenta y cuatro peligros 

considerados, estableciéndose así, el tratamiento de riesgos. La relevancia de 

este estudio es la de contribuir con más una garantía de seguridad en el uso 

público de la Trilha do Morro do Diabo, forneciendo subsidios para la 

minimización de incidentes con potencial en accidentes, más allá de posibilitar 

el proceso de mejora continua de la seguridad de todo el proceso de visitación. 

 

1. Introdução 

A segurança é fator de relevante importância na operação de atividades 

turísticas, principalmente quando realizadas no meio natural, pois apresentam 
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condições arriscadas, já que são desenvolvidas em locais remotos e de difícil 

acesso, como as trilhas das Unidades de Conservação (UC’s), gerando 

preocupação para o poder público e as instituições ligadas ao setor. Dessa 

forma, o perigo que a realização de percorrer uma trilha pode oferecer a 

turistas não familiarizadas a interagir com o meio natural, é uma realidade.Os 

Parques e suas trilhas são áreas de proteção integral acessível à visitação 

pública e apta ao desenvolvimento de atividades turísticas como o turismo de 

aventura (BRASIL, 2006a). O Parque Estadual do Morro do Diabo (PEMD) com 

seus 33.845,33 hectares, localizado na Bacia Hidrográfica do Pontal do 

Paranapanema (extremo sudoeste paulista), município de Teodoro Sampaio, 

insere-se nesse contexto. Transformado em Parque em 1986 pelo Decreto 

25.342/86, é vinculado à Fundação Florestal (FF) e ao Instituto Florestal (IF), 

autarquias da Secretaria de Meio Ambiente – SMA (IF, 2006). 

Dessa forma, constata-se a necessidade de elaboração do estudo da gestão 

de riscos na Trilha do Morro do Diabo, como objetivo geral deste trabalho, por 

meio do requisito 5 da Norma ABNT NBR 15331:2005. Buscou-se, como, 

objetivos específicos: discutir o Programa de Uso Público (PUP) do PEMD; 

descrever a Trilha do Morro do Diabo e o manejo de sua visitação e; relacionar 

as políticas estaduais ligadas a sua visitação.  

Este estudo justifica-se devido ao grande potencial de geração de incidentes 

e/ou acidentes não desejáveis na operação em trilhas de UC’s (BRASIL, 2005), 

associado ao número crescente de visitantes que chegam ao PEMD, 

aumentando, consequentemente, o uso das trilhas da Unidade (IF, 2006). Tal 

trabalho adotou a linha de pesquisa exploratória, pois envolve levantamento 

bibliográfico e familiarização com o tema e objeto estudado através de 

materiais relacionados, além do emprego de entrevista semiestruturada com 

responsável da área sobre a problemática investigada (GIL, 2002), uma 

conversa sem restrições sobre temas propostos (objeto ou objetivo) 

(SCHLÜTER, 2003). 
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Simultaneamente foi utilizado o estudo de campo, realizando assim as saídas a 

campo e obtendo-se nesses momentos relevante contato com a realidade 

estudada (GIL, 2002), principalmente nas reuniões realizadas com a equipe do 

PUP sobre o processo da gestão de riscos. Assim sendo, visitou-se o Parque e 

a Trilha do Morro do Diabo, verificando-se rotineiramente sua realidade, a fim 

de estabelecer uma melhor compreensão do funcionamento, da gestão turística 

da área e os processos adotados na Trilha. Todavia se optou pelo uso da 

observação participante, por sua forma de proporcionar uma visão próxima e 

confiável sobre o objeto estudado, que por meio do contato direto, proporciona 

uma compreensão das ações e de seus atores em seu contexto natural 

(CHIZZOTTI, 2005).  

O emprego de tal técnica se passou uma vez que se acompanhou o contexto 

de visitação desenvolvido pelo PUP.  Com o transcorrer do trabalho, a 

pesquisa de dados, das informações e de conceitos relevantes foram reunidos 

e organizados para análise e interpretação (LAKATOS; MARCONI, 2009). 

Então, durante esta fase, todos os subsídios coletados, juntamente com as 

informações adquiridos no estudo da gestão de riscos, foram analisados e 

interpretados. 

2. Turismo de aventura e UC 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) define o turismo de 

aventura como sendo uma atividade de caráter comercial, geralmente 

adaptada das atividades de Esporte de Aventura, que tenha ao mesmo tempo 

filosofia recreativa e que envolva riscos avaliados, controlados e assumidos 

(ABNT, 2005b). O relatório diagnóstico do segmento (BRASIL, 2005), aponta 

que entre as modalidades mais praticadas em média nos Parques (nacionais e 

estaduais), a “caminhada de um dia” tem percentual médio de 23% (primeiro 

lugar) e o maior número de vítimas fatais e não fatais nos números gerais do 

resumo de acidentes por modalidade. A União Internacional para a 

Conservação da Natureza (UICN) define as UC’s como territórios de terra ou 

mar, dedicados à proteção e manutenção da biodiversidade e os serviços 
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ecológicos, desde os recursos naturais até os culturais a ela associados. 

Menciona ainda que tais áreas são administradas por meio de mecanismos 

legais ou medidas que tornem possível alcançar tais objetivos (PHILLIPS, 

2004). 

Nesse contexto, Brasil (2006b) apresenta um conjunto de princípios, 

recomendações e diretrizes práticas de segurança, na ordenação à visitação 

em UC’s e aponta para uma busca cada vez maior pela segurança que deve 

ser realizada pelos gestores, sendo o uso da normalização, em especial a 

norma aqui tratada, uma opção nessa vertente.O uso de técnicas de gestão de 

risco, procedimentos de melhoria e de condições de segurança, é aplicável a 

qualquer organização de diferentes condições geográficas, culturais ou sociais 

(ABNT, 2005a). A “(...) gestão de riscos, inclui compreender a fundo as 

características da operação, identificando e avaliando as situações de risco a 

fim de diferenciar os riscos menores dos maiores e encontrar formas de 

tratamento desses eventos indesejados. (...)” (ABETA, 2009, p. 25).  

Assim sendo, tendo como base as pesquisas realizadas sobre o tema e seu 

processo de normalização, parte-se, então, para a construção de um conceito 

de Turismo Responsável nas UC’s, concebido por meio de planejamento 

comunitário e participativo, de acordo com as limitações do plano de manejo, 

conjugado com a capacidade de suporte destes locais, considerando condições 

socioculturais e econômicas, além de respeitar e valorizar as especificidades 

locais ao desenvolver a atividade turística (OLIVEIRA, 2005). 

3. Resultados e discussões  

O PEMD está localizado entre os paralelos 22º 27’ a 22º 40’ de latitude sul e os 

meridianos 52º 10’ a 52º 22’ de longitude oeste (IF, 2006). O recente projeto de 

revitalização dos aspectos físicos da Trilha do Morro do Diabo realizado, 

restaurou com métodos e técnicas adequadas, todo o caminho, reabrindo-o ao 

público. 
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A visitação pública ao Parque data do fim da década de 1980, porém somente 

após a elaboração do plano de manejo e o estabelecimento do PUP em 2006, 

as atividades começaram a ser monitoradas e planejadas, tendo, como um de 

seus objetivos, o planejamento da segurança nas trilhas para o público 

visitante. Com isso, os subprogramas pautados no caráter educativo e voltadas 

a comunidade local/regional, tiveram um aumento espantoso na visitação 

(maioria de estudantes), gerido por meio de um sistema de visitas agendadas, 

que coleta o perfil dos visitantes, suas debilidades e expectativas (IF, 2006). 

Observou-se nas atividades do PUP que, um briefing sempre é realizado antes 

do início das visitas, elucidando dados da área com recomendações de 

comportamento e segurança ao adentrar as trilhas.  

A falta de alguns itens de atividade laboral exigidos para cada monitor (apito, 

canivete etc.), e outros de segurança para os visitantes (calçados, refil de água 

etc.) foi verificado, assim como a não elucidação, aos visitantes, de inclusão do 

seguro para a atividade e o não aquecimento/alongamento para o seu início. 

A Trilha do Morro do Diabo se localiza na zona de uso extensivo do PEMD e 

tem origem anterior ao uso público, sofreu pequenas alterações de percurso 

para facilitar o acesso à visitação. Monitores conduzem a caminhada, entre 

subidas, declives, ondulações e curvas, de dificuldade média e limitação de 77 

visitantes/dia (IF, 2006). Dentre as políticas estaduais relacionadas à visitação 

da Trilha, tem-se: a distribuição de folhetaria com premissas de mínimo 

impacto aos visitantes (IF, 2006); o emprego da política estadual de uso público 

para UC’s (Resolução Nº 59), com medidas para o desenvolvimento seguro da 

atividade (SÃO PAULO, 2008); a participação no programa “Trilhas de São 

Paulo” (publicação, sinalização etc.), do Projeto Estratégico de Ecoturismo, que 

visa consolidar o ecoturismo para preservar o meio natural, coordenado pela 

Gerência de Ecoturismo e Visitação Pública da SMA que; também tem 

estabelecido Termos de Cooperação para reconhecer e disseminar a 

normalização do turismo de aventura nas UC’s estaduais (SÃO PAULO, 2012). 
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Na entrevista realizada com responsável da área17, esclareceu-se que a 

política de segurança do PEMD (Plano de Contingência) usada no uso público 

é pouco requisitada na prática, dada a ausência de registros de 

acidentes/incidentes. Percebe-se que, a necessidade do uso de tal política se 

faz somente em momentos de real precisão e não de forma preventiva. 

4. Gestão de riscos da trilha do morro do diabo 

No processo de gestão de riscos, a definição do contexto realiza-se antes d as 

demais etapas (Tabela 1), caracterizando a gestão dos riscos e a atividade 

trabalhada com informações essenciais. 

Tabela 1 – Contexto da gestão de riscos da Trilha do Morro do Diabo 

CONTEXTO DA GESTÃO DE RISCOS 

PRODUTO: Trilha do Morro do Diabo. 

ATIVIDADES:  Deslocamento em transporte; Caminhada e; Observação de Vida 
Silvestre e de Paisagem. 

LOCAL DE 
REALIZAÇÃO: 

Início/fim da trilha no km 16 da SP-613 (sentido Teodoro Sampaio x 
Rosana). 

OBJETIVOS DA 
GESTÃO DE RISCOS: 

Manter a constante mensuração dos riscos e a documentação 
necessária, aperfeiçoando todo o processo da gestão de riscos, a fim 
de torná-la um padrão na visitação da Trilha do Morro do Diabo. 

DESCRIÇÃO TÉCNICA: Trilha sombreada que leva ao pico do Morro do Diabo, passando por 
ponto de descanso. É monitorada. Piso: terra, pedregoso. 
Desnível de Subida: 250 metros. Desnível de Descida: 250 metros. 
Distância: 2.500 metros de superfície, incluído o retorno (ida/volta), 
que se realiza no mesmo fluxo de subida. Existem ainda duas trilhas 
adjacentes no cume do Morro, uma com 100 metros e outra com 300 
metros de comprimento, aumentando-se assim o deslocamento e o 
percurso total da trilha. 

LIMITANTE: 08 anos. 

DURAÇÃO: 2 a 3 horas. 

ATENÇÃO: Usar protetor solar e repelente. Tênis obrigatório. 

INTERFACES/FRONTEI
RAS COM OUTRAS 
ATIVIDADES: 

Encontro repentino com visitantes invasores (caçadores ou visitantes 
intrusos) e com fauna silvestre. Chuva com raios. 

IDENTIFICAÇÃO DOS 
ESTUDOS 
NECESSÁRIOS: 

PUP e Plano de Manejo. Todos os monitores têm responsabilidade 
para identificar o perigo da atividade e fazer uso dos controles 
operacionais existentes (Plano de Contingência). 

Versão: 1.0 (Este documento deve ser revisado anualmente). 
Data do documento: 1º Semestre/2012. 

                                                           
17 Dr. Helder Henrique de Faria (Gestor do PEMD, responde pela Fundação Florestal de São 

Paulo). 



 
 

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  

779 

Fonte: Faria (2012). 

Fez-se então, na definição do contexto, uso de meios disponíveis e já 

estabelecidos sobre a norma em questão, adotando-se instrumentos como: os 

perigos à vida associados à atividade de caminhada e a base teórica utilizada 

na análise de riscos, onde se fez uso das tabelas de: escala de classificação da 

probabilidade de ocorrência, que classifica a probabilidade/frequência de 

ocorrência dos perigos por níveis com procedentes descrições; escala de 

classificação da consequência do evento, que classifica a consequência dos 

perigos por níveis e procedentes descrições; escala de avaliação e 

classificação de nível de risco, que apontam o nível de risco das situações de 

perigo (Probabilidade x Consequência) e; a categoria de danos, que classifica e 

categoriza os danos por níveis, com posteriores descrições (ABETA, 2009). Em 

reuniões realizadas no Centro de Visitantes do PEMD (Figura 1), durante os 

dias 14, 16 e 25/05/2012, foi feito, respectivamente, a identificação, 

análise/avaliação e tratamento dos perigos associados à atividade, com a 

presença dos monitores da Unidade, responsáveis pelo desenvolvimento do 

PUP. 

 

Figura1 – Reunião do processo de gestão de riscos (FARIA, 2012). 
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Foram identificados, 26 perigos dentre os 53 apreciados da lista de “(...) 

Perigos à vida associados à atividade de caminhada que devem ser levados 

em consideração na gestão de riscos (...)” (ABETA, 2009, p. 89). Todavia, 

outros dois perigos foram incluídos pela especificidade de deslocamento em 

transporte da Trilha (problema mecânico, elétrico ou pneumático e; acidente de 

trânsito), uma vez que não compõem a lista de perigos considerados.  

Na análise dos riscos outras fontes de informações são levadas em conta, além 

da estimativa do nível de risco (P x C), como o Plano de Contingência do 

PEMD para controle operacional, a escala de categoria do dano e seu exterior 

causador, as experiências decorrentes das práticas dos monitores e suas 

consequentes opiniões (especificas e precisas). Já a avaliação dos riscos, 

considera a aceitabilidade ou não dos 28 perigos identificados, avaliados 

segundo a aceitabilidade ou não de cada risco, como ilustrado a seguir (Fig 2). 

 

Figura 2 – Esquema do Processo de Avaliação de Riscos (ABNT, 2005a). 
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Apresenta-se a seguir (Tabela 2), uma lista dos perigos e riscos trabalhados, 

identificados com suas posteriores análises e aceitabilidade. 

Tabela 2 – Lista de avaliação dos riscos identificados da gestão de riscos da Trilha do 

Morro do Diabo 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS IDENTIFICADOS 

Perigo 
Análise 

de Risco 
Avaliação do Risco 

Aceitabili
dade 

1) Queda da própria altura durante 
caminhada 

9 Ac. temporariamente Não 

2) Escorregão durante caminhada 9 Ac. temporariamente Não 

3) Tropeção durante caminha 9 Ac.temporariamente Não 

4) Queda em terrenos muito inclinados 6 Aceito Sim 

5) Mal súbito 4 Aceito Sim 

6) Ausência de água para 
consumo/desidratação 

1 Aceito Sim 

7) Ausência de alimentação para consumo 2 Aceito Sim 

8) Ser atingido por queda de galhos 4 Aceito Sim 

9) Contato com espinhos 2 Aceito Sim 

10) Galho retornar contra a pessoa após 
passagem de quem vai à frente 

2 Aceito Sim 

11) Ataque de abelhas ou insetos do 
gênero 

5 Aceito Sim 

12) Ataque de cobras 10 Ac.temporariamente Não 

13) Ataque de aranhas 6 Aceito Sim 

14) Ataque de escorpiões 6 Aceito Sim 

15) Ataque de carrapatos 20 Crítico Não 

16) Ataque de insetos 3 Aceito Sim 

17) Atrito de roupa molhada com o corpo 6 Aceito Sim 

18)Uso de calçado não apropriado para as 
características da atividade 

15 Crítico Não 

19) Ataque de animais silvestres 6 Aceito Sim 

20) Violência de humanos 12 Ac.temporariamente Não 

21) Ingestão de frutos venenosos 3 Aceito Sim 

22) Engasgar com alimentos 2 Aceito Sim 

23) Uso incorreto de utensílios de corte 
como faca, canivetes, facão etc. 

3 Aceito Sim 

24) Atropelamento (por veículos, bicicletas, 
animais domésticos etc.) 

12 Ac.temporariamente Não 

25) Ingestão de medicamentos sem 
conhecimentos de contra indicações 

8 Ac.temporariamente Não 

26) Realizar esforço acima dos níveis de 
condicionamento físico – assalto 

12 Ac.temporariamente Não 

27) Problema mecânico, elétrico ou 
pneumático do transporte (motor fundir, 
bateria fraca, furar pneu etc.) 

3 Aceito Sim 

28) Acidente de trânsito (batida com outro 
veículo, perda da direção por parte do 
motorista etc.) 

6 Aceito Sim 

Versão: 1.0 (Este documento deve ser revisado anualmente).  
Data do documento: 1º Semestre/2012. 

Fonte: Faria (2012). 
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Finalmente, parte-se para os tratamentos, que devem considerar os diferentes 

pontos do risco, como suas condições operacionais, impactos ambientais 

negativos entre outros que, tenham como causadores as medidas de controle 

estabelecidas (ABNT, 2005a). A seguir é apresentado (figura 3), o esquema 

que demonstra esse processo. 

 
Figura 3 – Esquema do Processo de Tratamento de Riscos (ABNT, 2005a). 
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Genericamente o tratamento de riscos envolve duas etapas, os Procedimentos 

para Tratamentos de Riscos e os Planos de Tratamento de Riscos. Em relação 

aos procedimentos a autoridade máxima é a Direção do PEMD, seguido pela 

Direção Administrativa/Financeira (2º autoridade do SGS) e ainda a 

Coordenação do PUP (3º autoridade do SGS), que responde pela visitação na 

Trilha do Morro do Diabo. Todos possuem autoridade para definir, implementar, 

monitorar, registrar e analisar criticamente os tratamentos de riscos. 

No tocante aos recursos, o setor administrativo é responsável pela aprovação 

da alocação de recursos para implementação dos tratamentos de riscos, que 

deverão ser avaliados quanto a sua eficácia. Dessa forma elaboram-se os 

planos de tratamento de riscos (Tabela 3). 

Tabela 3 – Plano de tratamento de riscos da gestão de riscos da Trilha do Morro do 

Diabo 

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS 

Produto: Trilha do Morro do Diabo Análise 

do risco: 

Riscos 

classificados 

acima de 8. 

Perigo: Todos os perigos avaliados como críticos 

ou temporariamente aceitos. 

Tratament

o: 

Pré-atividade; durante e; pós-atividade com posterior analise das 

ocorrências. 

Risco em 

ordem de 

prioridade 

Ações: 
Responsável

: 
Prazo: Recursos: Status: 

15 Plano de 

Contingênci

a; Instrução 

aos 

visitantes e; 

Manutenção 

preventiva. 

Condutores / 

Monitores; 

Coordenaçã

o e; Braçais 

Uso 
imediato. 

Alto 
benefício 

e sem 
custo. 

Crítico 
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 Plano de 

Contingênci

a; Instrução 

aos 

visitantes; 

Manutenção 

preventiva e; 

Uso de 

contratos. 

Coordenaçã
o; 

Responsável 
pelo grupo 

e; 
Condutores / 
Monitores; 

Uso 
imediato. 

Alto 
benefício 

e sem 
custo. 

Crítico. 

20 Decisão de 

cancelament

o da 

atividade e; 

Instrução 

aos 

visitantes. 

Responsável 
pelo grupo 

e; 
Condutores / 
Monitores; 

 

Uso 
imediato. 

Baixo 
benefício 

e sem 
custo.  

Temporariame

nte aceito. 

24 Instrução 

aos 

visitantes; 

Treinamento 

de 

condutores 

e; Plano de 

Contingênci

a. 

Responsável 
pelo grupo; 

Condutores / 
Monitores e; 
Coordenaçã

o. 

Uso 
imediato e 
à médio 
prazo 

Médio 
benefício 
e baixo 
custo. 

Temporariame

nte aceito. 

26 Supervisão 

e; Plano de 

Contingênci

a. 

Responsável 
pelo grupo 

e; 
Condutores / 
Monitores. 

Uso 
imediato. 

Médio 
benefício 
e baixo 
custo. 

Temporariame

nte aceito. 

12 Minimização 

da 

exposição a 

fontes de 

risco; 

Treinamento 

de 

condutores; 

Instrução 

aos 

visitantes e; 

utilização de 

equipamento

s de 

proteção 

Condutores / 
Monitores 

Uso 
imediato e 

médio 
prazo 

Baixo 
benefício 
e médio 
custo. 

Temporariame

nte aceito. 
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individual. 

1 Instrução 

dos clientes; 

Treinamento 

dos 

membros da 

equipe; 

Engenharia 

e barreiras 

estruturais. 

Condutores / 
Monitores e; 
Coordenaçã

o. 

Uso 
imediato e 
em médio 

prazo. 

Alto 
beneficio 
e baixo 
custo.   

Temporariame

nte aceito. 

2 Instrução 

aos 

visitantes. 

Responsável 
pelo grupo 

e; 
Condutores / 
Monitores. 

Uso 
imediato. 

Alto 
beneficio 

e sem 
custo. 

Temporariame

nte aceito. 

3 Instrução 

aos 

visitantes e; 

Manutenção 

preventiva. 

Responsável 
pelo grupo 

e; 
Condutores / 
Monitores. 

Uso 
imediato. 

Alto 
beneficio 

e sem 
custo 

Temporariame

nte aceito. 

25 Instrução 

aos 

visitantes. 

Responsável 
pelo grupo 

e; 
Condutores / 
Monitores. 

Uso 
imediato. 

Alto 
beneficio 

e sem 
custo 

Temporariame

nte aceito. 

Resultados esperados: Espera-se com a aplicação destes planos, que todos os 

perigos fiquem classificados como aceitos, com exceção do perigo “Ataque de 

Carrapatos (15)” reclassificado como temporariamente aceito, devido sua 

especificidade natural e sua alta taxa de ocorrência, fazendo com que seu 

tratamento seja extremamente delicado. 

Indicadore

s 

utilizados: 

Medidas de eliminação, 
redução de probabilidade e 

conseqüência e 
transferência de risco. 

Análise 
após o 
tratamento
: 

Níveis abaixo de 8, com 

exceção do perigo mais 

crítico, reclassificado com 

nível 9. 

Monitoramento / Análise Crítica: 

O monitoramento deve ser realizado especialmente pelos monitores e a 

coordenação do PUP, porém com auxílio dos guarda-parques e funcionários braçais 

do PEMD (Subprogramas de Proteção e Manutenção) e dependendo do perigo e da 

situação, contar com o auxílio dos líderes responsáveis pelo grupo visitante. 

Compilado 

por: 

Reunião PUP Data: 25/05/2012 

Versão: 1.0 (Este documento deve ser revisado anualmente). 
Data do documento: 1º Semestre/2012. 

Fonte: Faria (2012). 
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Todavia, se faz pertinente que tal trabalho, enquanto situada nas dependências 

de uma UC, se enquadre no arcabouço legal nacional e estadual, as políticas 

públicas relacionas ao SNUC, a SMA, ao plano de manejo do PEMD, ao 

município e a própria Norma aqui trabalhada. 

Por fim, são estabelecidos para implementação e manutenção, objetivos e 

metas, a fim de se atingir a segurança pretendida, estabelecendo-se uma 

revisão anual que devem sofrer os objetivos. Há de se mencionar que este 

estudo, não exerceu todo o proposto pela gestão de riscos, uma vez que esta 

parte de seu conteúdo (requisitos 5.3 e 5.4) são de caráter experimentado e 

mensuráveis em longo prazo para posterior análise e melhoria do Sistema. 

Portanto, não se apresenta um resultado detalhado nesses pontos. 

5. Conclusões 

Sobre a metodologia utilizada neste trabalho, deve-se mencionar que a mesma 

apresentou-se pertinente, uma vez que se alcançaram os objetivos propostos, 

sugerindo-se o real uso dos critérios propostos, ampliando-se o cenário aqui 

descrito, pois uma vez aplicado, pode-se visualizar melhor todo o seu 

panorama. A criação de um mapa de pontos críticos propensos à ocorrência de 

perigos e de potenciais riscos deve ser pontuada, para o estabelecimento de 

zonas de maior ou menor atenção com o publico. Ademais conhecimentos 

básicos, como o uso de calçado, roupas e chapeis próprios, além da 

comunicação de todos os riscos intrínsecos a visita, devem ser transmitidos, 

pois essas informações abrandarão possíveis riscos que geram os perigos 

identificados e não aceitos. 

Foi verificado que a gestão do PEMD está aberta para fazer uso de meios que 

venham a dirigir a segurança no processo de visitação e que propiciem uma 

melhor transmissão de valores ambientais. Tal afirmação é verificada nos 

objetivos do PUP, na abertura dada pela direção da Unidade durante a 

realização deste trabalho e na participação dos monitores no processo de 
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gestão de riscos. Entende-se então, que as políticas estaduais caminham na 

direção da normalização do turismo de aventura nas UC’s. 

Os resultados deste trabalho contribuirão para fomentar a gestão da segurança 

na visitação do Parque. O uso de mais um gradiente de segurança no uso 

público da Trilha do Morro do Diabo, fornecerá subsídios também para a 

minimização de demais problemas no processo de visitação, para assim se 

possam desenvolver novos projetos de educação ambiental de acordo com os 

problemas locais. 
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GT 05 Análise de risco, vulnerabilidade e impactos ambientais em trilhas 

O IMPACTO NA DINÂMICA DO SOLO ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DA 

TRILHA PONTA NEGRA-PRAIA DE GALHETAS NA RESERVA ECOLÓGICA 

DA JUATINGA EM PARATY 

 

Luana de Almeida Rangel18  

 Antonio Jose Teixeira Guerra19 

Resumo 
Palavras chaves: Feições Erosivas, Compactação do solo, Porosidade.  

 

Com 8000 hectares, a Reserva Ecológica da Juatinga, está situada no 

município de Paraty, o relevo varia do nível do mar até 1300 metros, e tem 

como vegetação predominante floresta ombrófila densa. Apesar de sua 

condição de reserva ecológica, a utilização de trilhas é constante devido ao uso 

da população local e apelo turístico da área. Neste trabalho avaliou-se 

mudanças causadas na dinâmica do solo na trilha Ponta Negra-Praia de 

Galhetas. Em novembro de 2012, analisou-se e mapeou-se as degradações de 

uso presentes na trilha, onde em seus 350 metros de extensão foram 

constatadas encostas erodidas, vegetação queimada, presença de lixo, 

formação de degraus, exposição de blocos e raízes no leito da trilha. 

Coletaram-se amostras de solo em duas profundidades (0-10 cm e 10-20 cm) 

em três pontos da trilha a fim de determinar a porosidade, textura e densidade 

do solo. Após análise, constatou-se maior compactação do solo no ponto 3 nas 

duas profundidades (1470 e 1610 kg/cm³). Já no ponto 1, existe formação de 

degraus, a textura é argilo-arenosa e a porosidade é elevada devido a 

porcentagem de areia grossa (37,05% e 32,30%). Conclui-se que a formação 

de degraus que ocorre no ponto 1, localizado no divisor da encosta,  está 

associada a concentração do fluxo de água da chuva. A compactação no ponto 

3 ocorre devido à drenagem do solo, sendo ainda um ponto de sobreuso 

devido à convergência de fluxo para a praia de Galhetas. É recomendável que 

seja feita recuperação da trilha com ordenamento do sistema de drenagem, 

para diminuir a velocidade e volume do fluxo de água que percorre a trilha 

e  através de colocação de barreiras d’água e diques, retendo os sedimentos; 

nas áreas escalonadas devem-se colocar degraus de madeira de modo a 

garantir acessibilidade e orientar o fluxo de visitantes. Além disso, se faz 
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necessária a recuperação das encostas através do reflorestamento, 

protegendo o talude e regulando o volume de solo e água que pode 

sobrecarregar o leito e drenagem da trilha. 

 

Resumen 

Palabras clave: erosión, compactación del suelo, porosidad. 

 

Con 8.000 hectáreas, Reserva Ecológica da Juatinga se encuentra en el 

municipio de Paraty, la altitud del relieve varía desde el nivel del mar hasta 

1.300 metros, y su vegetación predominante de bosques densos. A pesar de su 

estatus como una reserva ecológica, el uso de senderos es constante debido al 

uso de la población local y el atractivo turístico de la zona. En este estudio se 

evaluaron los cambios causados en la dinámica del suelo em el sendero Ponta 

Negra-Praia de Galhetas. En noviembre de 2012, fueron analizadas y 

asignadas las degradaciones presentes en el sendero, donde en sus 350 

metros de largo se encontraron laderas erosionadas, la vegetación quemada, la 

presencia de basura, escaleras, bloques de roca y raíces. Las muestras se 

recogieron a partir de dos capas de tierra (0-10 cm y 10-20 cm) en tres puntos 

de el sendero con el fin de determinar la porosidad, textura y densidad 

aparente. Se encontró una mayor compactación del suelo en la Sección 3 en 

dos profundidades (1470 y 1610 kg/cm ³). Ya en el punto 1, hay formación de 

escalones, la textura es de arena y arcilla y la porosidad es alta debido a que el 

porcentaje de arena gruesa (37,05% y 32,30%). Se concluyó que la formación 

de  escalon se produce en el punto 1, situado en el divisor de la ladera está 

asociada con la concentración de flujo del agua de lluvia. La compresión en el 

punto 3 se produce debido al drenaje del suelo, siendo todavía un punto de 

sobreexplotación debido a la convergencia del flujo a la playa de Galhetas. Se 

recomienda que se realice la disposición del sistema de drenaje para disminuir 

la velocidad y volumen del flujo de agua mediante la colocación de diques y 

barreras de retención de agua y de los sedimentos. En las zonas con escaleras 

se deben colocar soportes de madera para guiar el flujo de visitantes. Además, 

es necesario recuperar las laderas mediante la reforestación, la protección de 

el talud y la regulación del volumen de suelo y agua que pueden sobrecargar el 

sendero. 

 

 

1. Introdução 

A criação de Unidades de Conservação (UC) está se tornando cada vez mais 

frequente já que o constante desenvolvimento econômico eleva a preocupação 

http://pt.bab.la/dicionario/espanhol-portugues/escalon
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com a proteção de áreas silvestres e recursos naturais. Uma Unidade de 

Conservação é um espaço territorial instituído pelo poder público com a 

finalidade específica de conservar características naturais relevantes presentes 

na área, podendo ser de Proteção Integral ou de Uso Sustentável (BRASIL, 

2000). O fato é que o conceito de UC passou a agregar a função de 

instrumento de recursos naturais e de gestão territorial, adotando desde a 

proteção integral da natureza, até a gestão ordenada do território e dos bens 

que o ser humano pode obter dos ecossistemas. Antes da criação do SNUC 

(2000), existia uma categoria de área protegida chamada Reserva Ecológica, 

porém após sua criação, essa categoria foi extinta. Conforme estabelecido, 

haveria necessidade de reclassificação das antigas nomenclaturas ao novo 

sistema. Entretanto, nem todas as denominações foram modificadas pelos 

governos. Um desses casos é o da Reserva Ecológica da Juatinga/RJ, 

Unidade de Conservação estadual e objeto deste estudo. 

Considerando que algumas Unidades de Conservação encontram-se em áreas 

de difícil acesso, são criadas trilhas, que significam “caminho,rastro ou picada” 

(COSTA, 2006). Essas trilhas possuem diferentes formas, comprimentos e 

larguras, e possibilitam a aproximação dos visitantes ao ambiente natural, 

podendo conduzi-los a um atrativo específico, tornando possível seu 

entretenimento ou educação por meio de sinalizações ou de outros recursos 

interpretativos (NEIMAN, et. al. 2009). Andrade (2009) destaca que a principal 

função das trilhas é suprir a necessidade de deslocamento. Cada vez mais, é 

comum o estudo do impacto que as trilhas causam em áreas que tem como 

intuito serem protegidas. A partir disso, surge uma questão levantada por 

Kroeff (2010)  

As trilhas, que podem ser consideradas forças de tensão, dificultam o 

alcance dos preceitos das UCs: contribuir para a conservação e 

preservação da diversidade dos ecossistemas naturais e a 

recuperação e restauração deles, quando degradados, assim como, a 

promoção do desenvolvimento sustentável – objetivos estipulados no 
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Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, SNUC. 

(KROEFF, 2010 p. 11) 

Pensando na utilização das trilhas em áreas protegidas, o presente trabalho 

tem como objetivo avaliar os impactos na dinâmica do solo em uma trilha 

localizada ao sul da Reserva Ecológica da Juatinga, em Paraty: a trilha 

Enseada de Ponta Negra – Praia de Galhetas. 

1.1 – A Reserva Ecológica da Juatinga 

A criação das Reservas Ecológicas (RE) data de janeiro de 1987, sendo, 

portanto, anterior a criação do SNUC. No decreto de criação fica determinado 

que as Reservas Ecológicas são: 

“(...) áreas de preservação permanente, públicas ou 

particulares, que tem por finalidade manter os ecossistemas 

naturais de importância regional ou local e regular o uso 

admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os 

objetivos da conservação ambiental”. (BRASIL, 1984) 

Conforme, explicitado anteriormente, após a criação do SNUC (2000), essa 

categoria foi extinta. No caso da Reserva Ecológica da Juatinga existe a 

necessidade de recategorização, processo que já está em andamento.   

A Reserva Ecológica da Juatinga (REJ), em seu decreto de criação (1992), 

prevê que o órgão administrador da Unidade deverá promover o fomento da 

cultura caiçara residente, compatibilizando seu modo de vida e a utilização dos 

recursos naturais com a conservação ambiental, de acordo com os preceitos 

conservacionistas. Sendo assim, a REJ possui condições especiais na sua 

criação, por ser uma área com intensos conflitos fundiários, onde a população 

caiçara sofre ameaças de grileiros e a ocupação irregular vem crescendo ao 

longo do tempo. Portanto, enquanto não é decidida sua recategorização, a 

Reserva sofre com diversos problemas fundiários. O aumento da atividade 

turística - que gera renda para a população local, através de aluguel de casas; 

capacitação de moradores como guias, que auxiliam na utilização das trilhas; 
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entre outros serviços – e a manutenção da atividade pesqueira gera um 

impasse para a resolução dos conflitos da área. 

1.2 – A Importância da Utilização de Trilhas 

A grande quantidade de estudos sobre trilhas, tanto internacionais como 

nacionais, é decorrente da controvérsia que elas causam em Unidades de 

Conservação (UCs), já que uma área que foi criada com o intuito de ser 

preservada sofre com o impacto da utilização das mesmas. O termo “trilha” foi 

utilizado pela primeira vez no Brasil na década de 1970 e foi adaptado da 

palavra inglesa “trail”, que significa caminho, rastro ou picada (COSTA, 2006). 

Em todos os estudos feitos sobre trilhas, percebe-se a procura cada vez maior 

por áreas naturais, o que ameaça a conservação dessas e preconiza a 

necessidade de se combater ou atenuar os impactos causados pelas trilhas e 

por seus usuários (KROEFF, 2010). 

As trilhas são, muitas vezes, criadas com o objetivo de melhorar ou proteger os 

recursos naturais e culturais de uma comunidade. Em termos de benefícios 

econômicos, as trilhas proporcionam diversas atividades - como recreação, 

contato com a natureza, entre outros - que podem aumentar a atividade 

turística de determinada área, assim como o valor de propriedades na 

proximidade das trilhas (CORRELL, et al., 1978). Segundo Samir Costa (2004, 

p.9): “as trilhas devem ser criteriosamente localizadas, planejadas, construídas 

e manejadas de modo a permitir a conservação dos recursos naturais e a 

realização de contatos adequados pelos visitantes". Sendo assim, o 

planejamento e a construção desses caminhos através do espaço geográfico, 

histórico e cultural devem atender às necessidades dos usuários e das 

conservação dos seus recursos (NEIMAN, et al. 2009). A intensa utilização de 

trilhas pode provocar impactos não só na dinâmica do solo do leito da trilha, 

mas também, no ecossistema como um todo. O impacto ambiental é segundo 

Guerra e Guerra (1997): 
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Expressão utilizada para caracterizar uma série de 

modificações causadas ao meio ambiente, influenciando na 

estabilidade dos ecossistemas. Os impactos ambientais podem 

ser negativos ou positivos, mas, nos dias de hoje, quando a 

expressão é empregada, já está mais ou menos implícito que 

os impactos são negativos. (GUERRA e GUERRA, 1997 p. 

350) 

Sánchez (2006) reitera que quando negativo, o impacto ambiental causa a 

degradação ambiental, ou seja, a perda ou deterioração da qualidade 

ambiental, a redução das condições naturais ou do estado de um ambiente. É 

comum, nas áreas de trilha, deparar-se com ambientes degradados, com a 

presença de lixo, pichação, erosão, entre outros, em um ambiente natural que 

objetiva a conservação, aparenta ser uma afronta aos olhos dos visitantes e 

administradores de áreas protegidas. Vivian Costa (2008) destaca que a 

erosão pode gerar trilhas com elevado nível de dificuldade podendo criar 

problemas de assoreamento em rios e em corpos d’água. 

De acordo com Takahashi (1998), o pisoteio das trilhas compacta os solos 

alterando sua porosidade em razão da redução do volume de macroporos. Este 

aumento na compactação eleva a resistência mecânica do solo à penetração 

de raízes e à infiltração de água, reduzindo a regeneração natural. Magro 

(1999) afirma que quando o pisoteio é frequente, o solo é compactado 

provocando a selagem do mesmo e aumentando sua susceptibilidade à erosão 

e perda de matéria orgânica. 

2 – Metodologia 

2.1.  Localização da Área de Estudo 

A Reserva Ecológica da Juatinga (REJ) foi criada pelo governo do estado do 

Rio de Janeiro através do Decreto Estadual nº 17.981, de 30 de outubro de 

1992. Ela está localizada no sul do estado do Rio de Janeiro, no município de 

Paraty e possui aproximadamente 8.000 hectares. (Figura 1). 
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Figura 1: Localização da Reserva Ecológica da Juatinga e da trilha Ponta Negra-Praia de 

Galhetas. Elaboração própria. 

De acordo com o Mapa de Vegetação do Brasil (IBGE, 2004), a vegetação da 

REJ apresenta as subclassificações de Florestas Ombrófila Densa Montana e 

Floresta Ombrófila Densa Submontana. As vertentes apresentam afloramentos 

rochosos cobertos por gramíneas. (ICMBIO, 2004).  A REJ está situada na 

vertente oceânica da Serra do Mar. Possui relevo acidentado, variando desde 

ondulado, montanhoso e escarpado, com altitudes que vão até quase 1.100 m, 

no Pico do Cairuçu. O tipo de clima é super-úmido, com pouco ou nenhum 

déficit hídrico. Os solos que ocorrem na parte movimentada do relevo são, em 

geral, de elevada acidez e com indicativos de baixa fertilidade. Em áreas 

planas, em pequenas várzeas, os solos são também ácidos, hidromórficos, 

argilosos e muito argilosos sendo influenciados pelo elevado lençol freático 

(MARQUES, 1997). 
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Como foi dito anteriormente, a trilha analisada foi a Ponta Negra – Galhetas. 

Buscou-se através da pesquisa descritiva - onde parâmetros de solo e 

vegetação são mensurados e correlacionados com as características de uso - 

avaliar as condições das trilhas (COLE, 1987). Foram utilizados também, 

indicadores como largura e erosão da trilha, existência de múltiplas trilhas e a 

compactação do solo (LEUNG e MARION, 1996). Além disso, a qualidade 

física dos solos foi analisada através da densidade, textura, e porosidade. 

2.2. Análises laboratoriais e Mapeamento das Feições Erosivas 

Para análise das propriedades físicas do solo foram coletadas amostras 

deformadas, para o processo de granulometria, e amostras em anéis 

volumétricos para determinação da densidade aparente. As amostras foram 

coletadas em três pontos no leito da trilha, nas profundidades de 0-10 cm e 10-

20 cm. As coletas foram realizadas em novembro de 2012. Para análise da 

textura foi utilizado o método de dispersão total (pipeta), que “se baseia na 

velocidade de queda das partículas que compõem o solo” (EMBRAPA, 1997, p. 

43). As amostras serão classificadas de acordo com o triangulo textural 

elaborado pela Sociedade Brasileira de Ciência do Solo (LEMOS e SANTOS, 

1996).  

Primeiramente, o solo é destorroado e homogeneizado na peneira de 2 mm. 

Posteriormente, são pesadas 20 gramas de solo e adicionados 10 ml de 

dispersante (hidróxido de sódio) e 100 ml de água destilada; a solução é 

agitada com um bastão de vidro e permanece em repouso durante 12 horas. 

Decorrido o tempo, a amostra é levada ao agitador elétrico por 15 minutos 

(solos argilosos e de textura média) e lavada na peneira de 0,053mm, onde a 

areia fica retida e a fração silte+argila irá para uma proveta de 1000 ml. Após 

esse procedimento, a solução é agitada por 20 segundos, mede-se a 

temperatura e marca-se o tempo após a conclusão da agitação. Transcorrido o 

tempo de acordo com a temperatura, é introduzida uma pipeta de 50 ml até a 

profundidade de 5 cm, onde coleta-se a fração argila. As frações de areia e 

argila são levadas à estufa por 24 horas a 105°C. Por fim, a amostra de areia é 
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passada na peneira de 0,2mm para separar areia fina da areia grossa. Sendo 

assim, as frações de areia, silte e argila são calculadas. 

Já para a determinação da densidade do solo, é utilizado o método do anel 

volumétrico, proposto pela Embrapa (1997). Portanto, foram coletadas 

amostras em um anel de aço de volume conhecido (100 cm³) em duas 

profundidades (0-10 cm e 10-20 cm), nos pontos amostrados. As amostras são 

retiradas do anel e pesadas, após esse processo, as mesmas são levadas a 

estufa e deixadas a 105°C por 24 horas. Depois de retiradas, as amostras são 

pesadas e a densidade será determinada a partir da fórmula abaixo, onde D 

representa a densidade (g/cm³); a = massa da amostra seca a 105°C (g); e b = 

volume do anel (cm³): 

                                
 

 
 

3. Resultados 

A enseada de Ponta Negra possui aproximadamente 25 famílias (ICMBIO, 

2004). O acesso à enseada só é possível através da trilha que se inicia na vila 

Oratório e passa pela praia do Sono, praia de Antigos, praia de Galhetas e 

finalmente chega à enseada de Ponta Negra. Também é possível chegar à 

enseada por embarcações.  

A vegetação predominante na trilha é arbustiva e espaçada. A área de pisoteio 

possui tamanho que varia de 0,84 a 1,60 metros. Já a largura, que segundo 

Cole (1993) está relacionada ao tamanho total da trilha, que inclui a área 

pisoteada e a área não-pisoteada, varia de 1,16 metros a 2,35 metros.  

A trilha que se inicia na enseada e vai até a praia de Galhetas tem 

aproximadamente 350 metros de extensão. Foram analisados três pontos na 

trilha e as feições erosivas foram mapeadas (Figura 02). Percebe-se que a 

maioria das feições erosivas está na vertente da encosta que drena para a 

praia de Galhetas, isso pode estar ocorrendo devido a convergência dos fluxos 

para a praia. 
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Figura 02: Mapa com os pontos de coleta e as feições erosivas da trilha. Elaboração própria. 

 

Os principais fatores que influenciam a intensidade do impacto são frequência 

do uso, tipo e comportamento do usuário, estação climática e condições 

ambientais (COLE, 1987). Cole (2004) acrescenta que logo após a abertura de 

uma trilha, pequenos aumentos na frequência do uso causam intensificação 

dos impactos, no entanto, o nível de degradação decresce com o aumento do 

uso.  Kroeff (2010) destaca que ao longo das trilhas é comum deparar-se com 

ambientes degradados, presença de lixo, pichações, queimadas, entre outros, 

contradizendo os objetivos de um ambiente natural de conservação. É 

importante destacar que os visitantes, muitas vezes, são responsáveis por essa 

degradação, já que, eles próprios jogam lixo, picham e geram outros impactos. 
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Na trilha Ponta-Negra - Galhetas a presença de lixo é constante, conforme 

observado na figura 03. 

 
Figura 03: Presença de lixo no leito da trilha. Acervo: L. A. RANGEL, 2012. 

 

Outros impactos são perceptíveis, como encostas queimadas (Figura 04) e a 

presença de degraus, variando entre 10 e 30 cm, próximos ao primeiro ponto 

de coleta (Figura 05). 
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Figura 04: Área queimada, no divisor da encosta, com pequeno processo erosivo que permite o 

fluxo preferencial de água para o leito da trilha. Acervo: L. A. RANGEL, 2012. 

 

Os degraus são caminhos preferenciais da água que podem causar maior 

turbulência ao fluxo e se aprofundar devido ao pisoteio, pois, os usuários 

preferem utilizar-los em áreas mais íngremes.  

 

Figura 05: Presença de degraus no leito da trilha.  
Acervo: L. A. RANGEL, 2012. 
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O segundo ponto de coleta está localizado em um ambiente com vegetação em 

estágio médio de sucessão, com a presença de blocos rochosos de diversos 

tamanhos, chegando a quase 1 metro de altura. O limite da área pisoteada é 

de aproximadamente 0,91 metros (Figura 06).  

 

 

 

 

 

Figura 06: Segundo ponto de 

coleta (esquerda). Bloco rochoso 

próximo ao leito da trilha (direita). 

Acervo: L. A. RANGEL, 2012. 
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Além dos impactos ocasionados pela concentração de água e pela 

compactação do solo, observou-se, uma fogueira ao lado do final da trilha 

(Figura 07). Sendo uma prática comum, além de prejudicar as propriedades 

físicas e químicas do solo, ela coloca em risco a vegetação do entorno. 

  
Figura 07: Terceiro ponto de coleta próximo ao final da trilha na praia de Galhetas (esquerda). 

Fogueira ao lado da trilha (direita). Acervo: L. A. RANGEL, 2012. 

 

Ao observar a Tabela 1 com os valores de textura, percebe-se que o ponto 1, 

possui elevado teor de argila nas duas profundidades analisadas. Já ponto 3 

apresenta teor de areia (areia fina + areia grossa) superior aos demais, isso 

pode estar ocorrendo devido sua proximidade com a praia de Galhetas.  

Tabela 1: Textura do solo medida em porcentagem nas duas profundidades analisadas (0-10 

cm e 10-20 cm). 

Ponto de 

Coleta 
Profundidade 

Areia 

Fina (%)  

Areia 

Grossa 

(%) 

Argila (%) Silte (%) Textura 

Ponto 1 0 -10 cm 9,07 37,05 36,80 17,09 Argilo - Arenosa 

Ponto 1 10-20 cm 16,23 32,30 40,80 12,42 Argilo - Arenosa 

Ponto 2 0 -10 cm 
15,97 36,73 30,10 17,20 

Franco - Argilo - 

Arenosa 

Ponto 2 10-20 cm 
12,29 47,73 29,30 10,60 

Franco - Argilo - 

Arenosa 

Ponto 3 0 -10 cm 20,13 37,51 18,80 22,69 Franco - Arenosa 

Ponto 3 10-20 cm 24,37 35,57 19,60 20,32 Franco - Arenosa 
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A densidade está relacionada à compactação do mesmo. Sendo assim, a 

pressão exercida sobre o solo altera as suas propriedades, principalmente 

porosidade e permeabilidade, impedindo, portanto, a circulação do ar e da 

água no solo, reduzindo a disponibilidade destes e prejudicando o crescimento 

das raízes. É possível observar isso no ponto 3 que possui densidade de 1468 

km/m³ na profundidade de 10-20 cm e de 1606 km/m³ na profundidade de 10-

20 cm e porosidade de 39,81% e 34,15% respectivamente. 

Kroeff (2010) destaca que quando a capacidade de retenção de água do solo 

diminui, os rendimentos decrescem, o escoamento de água aumenta e o solo 

se torna mais vulnerável à erosão.  

Tabela 2: Densidade e Porosidade do solo nas duas profundidades analisadas (0-10 cm e 10-

20 cm). 

Ponto de Coleta Profundidade Densidade do Solo (kg/m³)  Porosidade Total (%) 

Ponto 1 0 -10 cm 1450 43,45 

Ponto 1 10-20 cm 1479 40,84 

Ponto 2 0 -10 cm 1456 42,47 

Ponto 2 10-20 cm 1540 39,17 

Ponto 3 0 -10 cm 1468 39,81 

Ponto 3 10-20 cm 1606 34,15 

 

Como já foi observado em diversos trabalhos (KROEFF, 2010 e COSTA, 2006) 

a densidade aparente, em geral, aumenta com a profundidade do perfil devido 

às pressões exercidas pelas camadas superiores. Em todos os pontos 

coletados observou-se que a densidade segue esse padrão, evidenciado maior 

compactação no solo na profundidade de 10-20 cm. Apesar disso, os valores 

de densidade e de porosidade não são extremos, sendo considerados 

aceitáveis segundo alguns autores (SENGIK, 2005 e JORGE, 1986). 

4. Conclusões 
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Conclui-se que as propriedades do solo estão sofrendo com a utilização da 

trilha. O pisoteio no leito está provocando compactação e a declividade da 

encosta está influenciando na concentração do fluxo de água. 

Sendo assim, a formação de degraus que ocorre no ponto 1, localizado no 

divisor da encosta,  está associada a concentração do fluxo de água da chuva. 

Já a textura e a compactação do solo no ponto 3 estão associadas  ao 

sobreuso, devido a proximidade com a praia de Galhetas.  

É recomendável que seja feita recuperação da trilha com ordenamento do 

sistema de drenagem, para diminuir a velocidade e volume do fluxo de água 

que percorre a mesma. Para isso, podem ser utilizadas  barreiras d’água e 

diques que irão reter os sedimentos; nas áreas escalonadas devem-se colocar 

degraus de madeira de modo a garantir acessibilidade e orientar o fluxo de 

visitantes. Faz-se necessária também, a recuperação das encostas através do 

reflorestamento, protegendo o talude e regulando o volume de solo e água que 

pode sobrecarregar o leito e drenagem da trilha. 

Considerando que o manejo adequado é fundamental para a qualidade do solo, 

percebe-se que as trilhas, que possuem função não só turística, mas também 

social, precisam ser mais bem conservadas. Isto deve ocorrer, principalmente 

quando as mesmas estão inseridas em Unidades de Conservação, já que o 

objetivo desta é a conservação de recursos naturais e do espaço; e as trilhas, 

quando degradadas vão contra esse preceito de conservação. 

Além disso, é fundamental conscientizar os turistas e demais usuários, no 

sentido de promover a adoção de condutas adequadas e menos impactantes, 

pois como foi constatado, os próprios usuários deixam lixo e fazem fogueiras 

na trilha. 
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GT 05 Análise de risco, vulnerabilidade e impactos ambientais em trilhas 

USO DE EQUIPAMENTOS TRANSCEPTORES COMO INSTRUMENTO DE 

MONITORAMENTO E SEGURANÇA NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL 

DA TAQUARA – PNMT, DUQUE DE CAXIAS / RJ 
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Resumo 
Palavras chave: Radiocomunicação, Uso público, Área de Proteção Ambiental de Petrópolis, 

Turismo. 

 

O PNMT está localizado no bairro Taquara, terceiro distrito do Município de 

Duque de Caxias – RJ, ocupando uma área aproximada de 20 hectares, e 

limitando, com a Área de Proteção Ambiental (APA) de Petrópolis. Dentre os 

vários segmentos do turismo que surgem no mercado, tem-se o turismo de 

atrativos naturais, também chamado de ecoturismo, turismo ecológico ou 

turismo de natureza. Um importante recurso para o monitoramento e prestação 

de serviços aos visitantes, é a utilização de equipamento de telefonia móvel 

pelo guia, monitor ambiental e guardas florestais, mas o uso de 

radiocomunicador portátil, também, chamados de rádio transceptores portáteis, 

HT (Handy Trasnceiver) ou walk-talk, são de grande valia, principalmente 

quando o serviço de aparelhos de telefonia móvel é limitado. Embora muitos 

frequentadores do PNMT como visitantes, estudantes, professores, 

pesquisadores, entre outros, não optem pela visitação guiada, a segurança 

destes usuários é uma atribuição e preocupação do poder público. Neste 

sentido foi elaborado um projeto piloto de comunicação com os usuários das 

trilhas no PNMT. Para tanto, foi escolhida a trilha do Véu da Noiva muito 

utilizada pelos visitantes e pesquisadores, onde foram utilizados transceptores 

de UHF que operam na frequência de 462 a 467 MHz, que são de uso livre e 
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fácil aquisição. Foram escolhidos 10 pontos de maior relevância para 

realização dos testes e, em 8, foi possível a comunicação com a sede via 

transceptor com os quais se elaborou um mapa identificando as áreas com 

conexão e de sombra (sem sinal para rádio). Os resultados preliminares 

demonstram a aceitação pelo gestor do PNMT, guardas florestais, moradores 

da APA Petrópolis, professores e voluntários. Além disso, podem ser 

considerados satisfatórios quando considerado a relação custo/benefício 

desses equipamentos. Para maior abrangência do serviço, pode ser necessário 

à instalação de uma torre com antena externa. 

 

Resumen 
Palabras clave: Radio Comunicación, Uso Público, Área de Protección Ambiental del turismo 

Petropolis. 

 

El PNMT está situado en Taquara, tercer distrito de Duque de Caxias - RJ , que 

ocupa una área de aproximadamente 20 hectáreas y limita con el Área de 

Protección Ambiental (APA) de Petrópolis. Entre los diversos segmentos 

turísticos que aparecen en el mercado, tiene el turismo de atractivos naturales, 

también llamados ecoturismo, o turismo de naturaleza. Un recurso importante 

para el seguimiento y la prestación de servicios a los visitantes, es el uso de 

equipos de telefonía móvil por el guía de turismo y guardabosques, pero el uso 

de la radio portátil en el campo, también llamado transceptores de radio 

portátiles , HT (Handy Trasnceiver) o walk-talk, son de gran valor, sobre todo 

cuando el servicio de la telefonía móvil es limitada. Aunque muchos asistentes 

del PNMT como visitantes , estudiantes, profesores , investigadores, y otros, no 

optan por las visitas guiadas, la seguridad de estos usuarios es una tarea y 

preocupación del gobierno. En este sentido se diseñó un proyecto piloto para 

comunicarse con los usuarios de los senderos en PNMT. Por lo tanto, se optó 

por realizar un seguimiento Véu da Novia muy utilizado por los visitantes y los 

investigadores, en el que se utilizaron equipo que operan en la frecuencia UHF 

462-467 MHz, que son libres y fácil de comprar. Se eligieron 10 puntos más 

relevantes para la realización de las pruebas, y 8 , era posible comunicarse con 

la sede a través de transceptor con las que produjeron un mapa identificando 

las zonas con sombra (no hay señal de radio) y conexión. Los resultados 

preliminares muestran aceptación por parte del gerente del PNMT, 

guardabosques, los residentes de la APA Petropolis, profesores y voluntarios. 

Además, se puede considerar satisfactoria al considerar el costo / beneficio de 

estos equipos. Para una mayor cobertura de los servicios, es posible que tenga 

que instalar una torre de antena externa. 
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1. Introdução 

Entre os vários segmentos do turismo, o turismo de atrativos naturais, também 

chamado de ecoturismo, está tendo um crescimento nos últimos anos 

(PINTO,2010), este setor do turismo se propõe a possibilitar o contato entre 

indivíduos e espaços naturais, o ecoturismo surgiu com a finalidade de 

alcançar o desenvolvimento sustentável de regiões que apresentam 

significativos conjuntos naturais, de valor ecológico, e paisagístico, e de 

conservação de culturas locais (MENDONÇA, 2002). O turismo pode oferecer 

riscos ao ambiente, alguns autores afirmam que em lugares onde ocorrem 

atividades turísticas, existe degradação do meio ambiente, de fato o turismo 

pode causar alguns impactos negativos para a área, entretanto a atividade 

turística também pode representar uma fonte de renda para o desenvolvimento 

econômico das comunidades locais, além de poder também auxiliar na 

proteção de ambientes naturais e educação ambiental (PINTO, 2010). Segundo 

o art. 144 da constituição federal, a respeito da segurança pública: 

“A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é 

exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas 

e do patrimônio’’ 

É então de responsabilidade da Unidade de Conservação (UC), a utilização de 

meios para a segurança de seus visitantes, sem comprometer os atrativos da 

região. Segundo Bellinassi (2011), há diversas formas de gestão de UC, é uma 

discursão que leva várias propostas de metodologias de manejo, que auxiliam 

na preservação, manutenção, e também em segurança, esse é um dos 

objetivos de uma UC, Uma gestão participativa que gera mobilização da 

comunidade ao conflito que ocorre no local, e ajudando assim na equipe 

gestora. As UC são geralmente procuradas por permitirem que os visitantes 

possuam um contato mais próximo com áreas naturais, porém, entre a 

satisfação proporcionada por essa visita, está o desprazer de acidentes que 

podem vir a ocorrer. Esses possíveis acidentes podem ser ocasionados por 

ausência de equipamentos adequados de segurança, de guias incapacitados, 
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carência de sinalizações, falta de informação a respeito do local que esta 

sendo visitado e ausência de equipe preparada para alguma situação de 

emergência, entretanto negligencias a respeito do descumprimento de regras 

pelos frequentadores, ou ações que estão fora do controle de gestores, 

também podem ocasionar acidentes.  

O conhecimento dos reais riscos de acidentes por pessoas comprometidas 

com a atividade turística é de extrema importância para a mudanças nestes 

comportamentos incorretos que afetam os mesmos, já que a segurança é um 

direito de todos (SILVA, 2011). Segundo Guerra et al. (2008), os cinco eventos 

que apresentam potencial de risco de acidente para usuários de UC são: 

Picadas de animais peçonhentos, torção, escorregão, queda de árvores e 

queda de usuários. 

Os riscos são minimizados por meio de duas estratégias essenciais, que 

segundo Spink et al. (2004) são o uso de equipamentos de segurança e a 

experiência de treinamento por guias e monitores ambientais, que geram no 

visitante a sensação de segurança. A utilização de equipamentos de segurança 

pode ser por meio tecnológico que auxiliam na comunicação, possuindo 

finalidade de minimizar os riscos, e dar mais conforto a visitação, no qual são 

os que estão mais expostos aos riscos, no entanto esse recurso não imune os 

visitantes de lidarem com os tais (SILVA, 2010). Um dos sistemas tecnológicos 

mais convencionais de comunicação são os rádios transceptores, esses rádios 

podem ser portáteis, fixos ou veiculares. Os rádios portáteis são geralmente 

pequenos e leves, podendo facilitar sua utilização em trilhas (JUNIOR,2006).  

Para tanto o objetivo do presente estudo é Identificar os locais onde é possível 

a comunicação entre rádios transceptores portáteis, na trilha do véu da noiva, 

para serem usados por guias de turismo, monitores ambientais, guardas 

florestais entre outros a fim de garantir a segurança dos visitantes do Parque 

Natural Municipal da Taquara. 

2. Material e métodos 
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O Parque Natural Municipal da Taquara (PNMT) é uma UC de proteção integral 

e possui aproximadamente 20 hectares, estando localizado no bairro da 

Taquara, 3º distrito do Município de Duque de Caxias/RJ entre as coordenadas 

UTM - 0681274; 7499842 (SILVA et al., 2010). Segundo Leite (2012), o PNMT 

recebe aproximadamente 4.000 visitantes por mês durante os meses mais 

quentes de verão. O PNMT limita-se ao Norte com a Área de Proteção 

Ambiental de Petrópolis, primeira Área de Preservação Ambiental criada no 

país e a segunda maior do Estado do Rio de Janeiro, onde também foi 

realizado parte do estudo, a APA Petrópolis possui aproximadamente 60.000 

hectares, fica localizado na porção centro-oeste do Estado do Rio de Janeiro, 

abrange parcela significativa do município de Petrópolis seguida de áreas 

menores dos municípios de Magé, Guapimirim e Duque de Caxias (SANTOS, 

et al., 2011).  

Ambas, são parte integrante do Mosaico da Mata Atlântica Central Fluminense 

no Estado do Rio de Janeiro, sendo que esta última totaliza 233.710 hectares, 

abrangendo 13 municípios, 22 UC e suas respectivas zonas de amortecimento 

(LINO; ALBUQUERQUE, 2007). 

 Identificação e Seleção das trilhas 

O presente estudo foi realizado na trilha do Véu da noiva, situada entre o 

PNMT e a APA Petrópolis. Esta trilha foi escolhida por ser a mais utilizada 

pelos visitantes e passar em pontos de relevância. Foram definidos dez  pontos 

por apresentarem um maior número de passagem de visitantes, ou por serem 

atrativos turísticos para os frequentadores do PNMT: O Mirante do lago; Trilha 

buriti; Trilha da jaqueira; Poço da baleia; véu da noiva; Trilha dos escravos; 

IEST; e entrada do IEST, Além da base, localizada na sede do PNMT. 

 Coleta de dados 

Foram utilizados um  rádio transceptor fixo modelo Audiovox GMRS2000 e um 

rádio transceptor portátil modelo Intelbras Twin, localizado na sede do PNMT e 

dois rádios transceptores portáteis modelo Intelbras Twin utilizadas no decorrer 
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da trilha do véu da noiva, onde foram definidos dez  pontos. A trilha foi 

percorrida e nos pontos determinados era realizada a tentativa de comunicação 

com a sede do PNMT.  

3. Resultado e discussão 

Foi observado que em 8 pontos da trilha do Véu da noiva (Mirante do lago; 

Trilha Buriti; Trilha da jaqueira; Véu da noiva; IEST; Entrada do IEST; 

Barragem; e na Ponte) o sinal dos dois rádios transceptores portáteis foram 

captados corretamente pelos rádio transceptor portátil e fixo localizados na 

sede do PNMT. Porém a transmissão em dois pontos da trilha (Poço da baleia 

e Trilha dos escravos) não foram recebidos pelos rádios localizados na sede do 

PNMT (Tab.1). 

Tabela 1. Pontos escolhidos para o teste com os equipamentos transceptores. 

Ponto de referência Recepção 

Mirante do lago Sim 

Trilha buriti Sim 

Trilha das jaqueiras Sim 

Poço da baleia Não 

Véu da noiva Sim 

Trilha dos escravos Não 

IEST Sim 

Entrada IEST Sim 

Barragem Sim 

Ponte Sim 

 
Os rádios transceptores são dispositivos que convertem um estímulo em uma 

resposta, um sinal de entrada em um sinal de saída. É esperado que este rádio 

transmitisse a energia do sinal de entrada para o de saída ao longo do tempo 

sem falhar, porém a exposição a intempéries pode reduzir a sua confiabilidade 

(MULLER, 2008). O ponto Véu da Noiva, localizado na parte elevada da trilha 

do Véu da noiva, apesar de ser o ponto que tem a localização mais distante da 

sede do PNMT, foi possível a sua comunicação com os rádios transceptores 

localizados na sede, enquanto nos pontos Poço da baleia e Trilha dos 



 
 

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  

816 

escravos, quando comparados com o ponto do Véu da noiva, se localizam mais 

próximo da sede, não conseguiram manter contato. Este resultado pode ser 

causado devido às intempéries presentes nos pontos Poço da baleia, e Trilha 

dos escravos, que segundo Muller (2008), podem reduzir a confiabilidade do 

sinal. 

A comunicação com Rádio Frequência pode transmitir informações de voz, e 

dados utilizando uma frequência característica para outros rádios sintonizados 

nesta mesma frequência. A maioria dos sistemas de comunicação para a 

segurança pública transmite na faixa de frequência assimilada entre 30 a 900 

MHz (JUNIOR, 2006). Cada grupo de usuário do rádio recebe um canal, ou par 

de frequências única para determinado este determinado grupo, podendo 

transmitir e obter por esse canal, quando o canal estiver em uso, os demais 

usuários do grupo não poderá transmitir (JUNIOR, 2006). O PNMT possui 

como par de frequências único, o canal 1 (462,5625 MHz), portanto os rádios 

transceptores da região que estiverem sintonizados nesse canal poderão 

transmitir e receptar sinais com os demais transceptores que também 

estiverem sintonizados no mesmo canal. 

Os rádios comunicadores portáteis facilitam consideravelmente o controle de 

atividades realizadas em uma propriedade, evitando a necessidade de 

deslocamentos, ou mesmo da utilização de aparelhos celulares, onde possuem 

um custo elevado de manutenção quando comparados com os rádios 

transceptores, sua utilização é simples, e de grande eficiência na economia de 

tempo e de recursos (SCOARIZE, 2006). 

4. Conclusão 

O uso de rádio comunicadores portáteis em UC é um enorme aliado a 

comunicação e segurança; 

Os pontos: mirante do lago, trilha buriti, trilha da jaqueira, Véu da noiva, IEST, 

entrada do IEST, barragem e ponte, conseguem manter facilmente o contato 

com a sede do PNMT, porém no poço da baleia e trilha dos escravos a 

comunicação é prejudicada; 
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A construção de uma torre poderia facilitar a transmissão de sinais entre os 

rádios comunicadores portáteis. 
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GT 05 Análise de risco, vulnerabilidade e impactos ambientais em trilhas 

ESTUDO DA CAPACIDADE DE CARGA TURÍSTICA EM UMA TRILHA 

INTERPRETATIVA NA ESTAÇÃO DE PESQUISA MATA DO PARAÍSO, VIÇOSA, 

MINAS GERAIS 
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Resumo 

Palavras-chave: Uso Público; Capacidade de Suporte Turístico; Trilhas Interpretativas; 

Mata do Paraíso.  

 

 

A procura por ambientes naturais para atividades recreativas e de lazer vem 

aumentando consideravelmente a cada ano, sobretudo, nas unidades de conservação. 

Contudo, para conciliar o uso público destes locais com a conservação da natureza é 

necessário conhecer os impactos negativos que a visitação pode causar a esses 

ambientes e, assim, evitá-los, controlá-los e minimizá-los. Entre as formas de 

monitoramento e gestão dos impactos da visitação, destacam-se os cálculos de 

capacidade de suporte turístico. O principal objetivo deste trabalho foi determinar a 

capacidade de carga para uma trilha interpretativa, localizada na Estação de Pesquisa, 

Treinamento e Educação Ambiental (EPTEA) Mata do Paraíso, no município de 

Viçosa, Minas Gerais. Este estudo foi desenvolvido utilizando-se a metodologia 

desenvolvida por Miguel Cifuentes, adaptada às condições locais que melhor 

representam os impactos ambientais negativos existentes no percurso avaliado. Os 

fatores de correção considerados foram: social, vulnerabilidade à erosão, fechamento 

temporal à visitação e capacidade de manejo. O cálculo destes fatores permitiu a 

análise das condições físicas da trilha e de alguns aspectos administrativos 

relacionados à gestão da área, tais como recursos humanos, infraestrutura e 

equipamentos. Desta maneira, foram calculadas a capacidade de carga física (CCF), 

capacidade de carga real (CCR) e a capacidade de carga efetiva (CCE), resultando 

em uma capacidade de carga turística de 189 visitantes por dia. A partir dos resultados 

foram elaboradas recomendações para a administração da EPTEA Mata do Paraíso, 

fornecendo subsídios técnicos para a gestão do local.  
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Resumen 

Palabras clave : Públicas ; Capacidad de Carga Turística ; senderos interpretativos , Mata do 

Paraíso . 

 

 

La demanda de los entornos naturales para atividades de recreo y de ocio están 

aumentando considerablemente cada año, principalmente en las áreas protegidas . 

Sin embargo , para conciliar el uso público de estos sitios con la conservación de la 

naturaleza es necesario conocer el impacto negativo que las visitas pueden causar 

estos entornos y así evitarlos, controlarlos y minimizarlos.Entre las formas de controlar 

y gestionar los impactos de las visitas, destacan los cálculos de capacidad de soporte 

turístico. El objetivo principal de esta investigación fue determinar la capacidad de 

carga de un sendero de interpretación, ubicado en la Estación de Investigación, 

Formación y Educación Ambiental ( EPTEA ) Mata do Paraíso, en Viçosa , Minas 

Gerais. La investigación se realizó utilizando la metodología desarrollada por Miguel 

Cifuentes , adaptado a las condiciones locales que mejor representan los impactos 

ambientales negativos sobre la ruta existente evaluado. Se consideraron los factores 

de corrección : la vulnerabilidad social a la erosión , el tiempo para las visitas y gestión 

de la capacidad de cierre. El cálculo de estos factores permitió que el análisis de las 

condiciones físicas de la pista y algunos asuntos administrativos relacionados con la 

gestión de la zona, tales como recursos humanos, infraestructura y equipamiento. Por 

lo tanto , se calculó la capacidad física (TLC ) , la capacidad de carga real (CCR ) y la 

capacidad efectiva ( CEC) , dando lugar a un turismo de la capacidad de carga de 189 

visitantes por día . Los resultados se elaboraron recomendaciones para la gestión de 

EPTEA Mata do Paraíso , la prestación de apoyo técnico para la gestión del sitio . 

 

1. Introdução 

No Brasil há uma crescente preocupação com a preservação e conservação do meio 

ambiente, o que pode ser comprovada observando a quantidade de unidades de 

conservação criadas nas últimas duas décadas (RYLANDS; BRANDON, 2005). De 

acordo com as Diretrizes para uma Política Nacional de Ecoturismo, documento 

elaborado pelo Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR) em conjunto com o 

Ministério do Meio Ambiente (MMA), o estabelecimento de áreas naturais protegidas é 

um importante mecanismo para a manutenção da imensa diversidade biológica 

existente em todo o território nacional (EMBRATUR, 1994). Neste sentido, o país 

possui destaque internacional, uma vez que abriga de 15% a 20% das 1,5 milhão de 

espécies descritas em todo o planeta (LEWINSOHN; PRADO, 2000, apud MMA, 2002, 

p. 12). 
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As unidades de conservação constituem-se em um dos mais importantes instrumentos 

para manutenção dos recursos naturais e são divididas em 12 categorias, estando 

todas sujeitas a regimes específicos de funcionamento, de acordo com o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), estabelecido pela Lei 

9.985, de 18 de julho de 2000. Segundo o Quarto Relatório Nacional para a 

Convenção sobre Diversidade Biológica, atualmente, existem 1.963 unidades de 

conservação no país, incluindo as unidades federais, estaduais e municipais, 

totalizando uma área de 1.539.416 km², ou seja, 17,4% do espaço terrestre brasileiro 

(MMA, 2010). 

A procura por ambientes naturais para atividades recreativas e de lazer vem 

aumentando a cada ano de forma considerável. A opção mais frequente tem sido, na 

maioria dos casos, as unidades de conservação (SÃO PAULO, 2010). De acordo com 

Zimmermann (2006), os três Parques Nacionais mais visitados no Brasil são: Parque 

Nacional do Iguaçu, Parque Nacional da Tijuca e Parque Nacional de Brasília, com 

respectivamente, 1.084.241, 1.069.066 e 281.016 visitantes por ano. Entretanto, para 

garantir a conservação destas áreas e assegurar a efetiva proteção das espécies de 

fauna e flora nativas, assim como das singularidades dos ecossistemas, se faz 

necessário adotar estratégias no sentido de disciplinar as ações ali desenvolvidas. 

Dentre as atividades realizadas em áreas naturais protegidas, Andrade (2003) destaca 

as trilhas interpretativas, uma vez que através destas, o visitante tem a oportunidade 

de interagir de forma direta com os diversos recursos naturais. 

A Estação de Pesquisa, Treinamento e Educação Ambiental (EPTEA) Mata do 

Paraíso, localizada no município de Viçosa, Minas Gerais, é um significativo 

remanescente florestal, com aproximadamente 200 hectares, de extrema importância 

por ser uma das poucas áreas com grande extensão de floresta nativa na região 

(CASTRO et al., 2006). Ainda de acordo com Castro et al. (2006), apesar da Mata do 

Paraíso ser uma área protegida, ela não se enquadra em nenhuma categoria 

pertencente ao SNUC, mas possui objetivos semelhantes aos das unidades de 

conservação, como proteção da fauna e flora, realização de pesquisas científicas, 

visitação e desenvolvimento de atividades de interpretação e educação ambiental. 

Na EPTEA Mata do Paraíso, algumas atividades ainda acontecem de forma pouco 

ordenada. Não existe, atualmente, nenhuma norma que limite ou controle o número de 

pessoas que visitam as trilhas do local; torna-se indispensável conhecer os impactos 
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negativos que o uso público pode causar a esse ambiente e, assim, evitá-los, controlá-

los e minimizá-los, sobretudo nos percursos onde se desenvolvem atividades 

frequentes, sejam elas realizadas por pesquisadores, visitantes ou mesmo por 

funcionários. 

Considerando os diversos usos e atividades realizadas dentro dos limites das áreas 

naturais protegidas, surge o desafio de conciliar o uso público destes locais com a 

conservação da natureza. Entre as formas de controle e planejamento do suporte 

ecoturístico, destaca-se o cálculo de capacidade de carga (ROCHA et al., 2007). Boo 

(1990) define a capacidade de carga como sendo a quantidade máxima de visitantes 

que uma determinada área pode suportar, sem apresentar danos significativos sobre 

os recursos naturais e, ao mesmo tempo, sem afetar a satisfação dos visitantes. 

2. Objetivos 

2.1. Objetivo geral 

O objetivo geral do presente trabalho foi determinar a capacidade de carga turística 

para a Trilha Caminho das Águas, localizada na Estação de Pesquisa, Treinamento e 

Educação Ambiental Mata do Paraíso. 

2.2. Objetivos específicos 

 Realizar o mapeamento da trilha, utilizando técnicas de geoprocessamento; 

 Realizar o levantamento das condições físicas da trilha, quanto à erosão e 

acessibilidade; 

 Identificar os pontos de maior fragilidade do percurso, reconhecendo as limitações 

impostas pelo ambiente; 

 Fornecer subsídios referentes à quantidade máxima desejável de visitantes na 

trilha; 

 Servir de parâmetro para estudos futuros de monitoramento e gestão da visitação 

na EPTEA Mata do Paraíso. 

3. Metodologia 

3.1. Área de estudo  

A Mata do Paraíso é um fragmento florestal de alta importância biológica, abrigando 

espécies ameaçadas de extinção, como o gato mourisco (Felis yagouaroundi) e o 
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macaco sauá (Calicebus personatus). Estão presentes ainda, importantes nascentes 

do ribeirão São Bartolomeu, fonte de grande parte do abastecimento de água do 

município de Viçosa (CASTRO et al., 2006). No passado, esta área foi afetada por 

práticas degradantes, com destaque para a atividade exploratória de recursos 

madeireiros e da pedreira existente no local, além de práticas agrícolas, como a 

cultura do café e uso de pastagens (VOLPATO, 1994). A vegetação natural da área é 

classificada como Floresta Estacional Semidecidual (VELOSO et al., 1991), compondo 

uma paisagem formada por estágios sucessionais distintos e pequenos trechos de 

brejo (SILVA JUNIOR et al., 2004). 

Vale ressaltar que desde 1963, não há registros de ocorrência de extração de 

madeira, incêndio florestal ou outros tipos de intervenção humana (LEAL FILHO, 

1992), com exceção de um incêndio que atingiu uma área reduzida em 1999 (RIBON, 

2005). A EPTEA possui quatro trilhas que podem ser utilizadas pelos visitantes, sendo 

elas: Trilha do Aceiro, Trilha da Gameleira, Trilha dos Gigantes e Trilha Caminho das 

Águas. Em 2003, foi inaugurada uma sede administrativa; sua infraestrutura inclui: 

centro de visitantes, escritório, sala de aula, banheiros e cozinha (CASTRO et al., 

2006). Durante o ano de 2010, o local recebeu aproximadamente 2.000 visitantes, 

sendo a Trilha Caminho das Águas, o trajeto que recebeu maior fluxo de pessoas 

(informação verbal).28 

 

3.2. Determinação da capacidade de carga  

A determinação da capacidade de carga da Trilha Caminho das Águas se baseou na 

metodologia proposta por Cifuentes (1992), adaptada às condições físicas, biológicas 

e de infraestrutura presentes na área de estudo, buscando desta maneira obter um 

resultado mais fidedigno. 

A metodologia estabelecida pelo autor citado acima é composta por seis etapas, 

contudo, considerando o fato de que a EPTEA Mata do Paraíso ainda não possui 

Plano de Manejo, foram desenvolvidas neste trabalho especificamente as duas últimas 

etapas da metodologia, a saber: identificação de fatores e características que 

influenciam o local destinado ao uso público e a determinação de sua capacidade de 

                                                           
28 Dados fornecidos pelo Grupo de Educação e Interpretação Ambiental Mata do Paraíso 

(GEIA-MATA), responsável pela recepção dos visitantes na EPTEA Mata do Paraíso. 
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carga turística, sendo esta última etapa composta por três grandezas, descritas a 

seguir. 

3.2.1. Capacidade de carga física (ccf) 

A capacidade de carga física é o limite máximo de pessoas que podem visitar uma 

determinada trilha durante o período de um dia. A CCF é influenciada pela superfície 

disponível durante o trajeto, pelo espaço requerido por visitante para sua locomoção e 

pelas características da atividade de visitação, quanto ao horário e duração em que 

esta ocorre. Para o cálculo desta grandeza utilizou-se a seguinte fórmula: 

    
 

  
     

Em que: 

S = superfície disponível durante o percurso da trilha, expressa em metros lineares 

sn = superfície utilizada individualmente por cada visitante, em metros lineares 

NV = número de vezes que uma determinada trilha pode ser percorrida por uma 

mesma pessoa no período de um dia. Este valor foi obtido pela seguinte fórmula:  

       ⁄  

Em que: 

Hv = número de horas diárias em que o local se encontra aberto à visitação 

Tv = tempo necessário para o visitante percorrer uma determinada trilha 

 

3.2.2. Capacidade de carga real (ccr) 

A capacidade de carga real é o limite máximo de visitantes que um local pode receber, 

sendo obtida a partir da CCF, depois de submetida a uma série de fatores de 

correção, previamente definidos de acordo com as características do percurso 

avaliado. Estes fatores de correção são determinados através de variáveis físicas, 

ambientais, ecológicas, sociais e de manejo. O cálculo destes fatores foi realizado 

utilizando-se a seguinte fórmula geral: 
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Em que:  

FCX = fator de correção para a variável “x” 

MLX = magnitude limitante da variável “x” 

MTX = magnitude total da variável “x” 

De acordo com as características observadas na área de estudo, alguns fatores se 

apresentaram relevantes para a conservação das trilhas. Assim, os fatores de 

correção propostos para este trabalho foram: fator social (FCSOC), fator de 

vulnerabilidade à erosão (FCERO) e fator de fechamento temporal à visitação (FCFT). 

 A capacidade de carga real (CCR) foi determinada através da seguinte fórmula: 

                           

 

3.2.2.1. Fator social (fcsoc) 

Considerando os aspectos referentes à qualidade da visitação, levantou-se a 

necessidade de manejar os visitantes por meio de grupos, para possibilitar um controle 

mais efetivo do fluxo de pessoas na trilha e ao mesmo tempo, garantir a satisfação dos 

visitantes. Desta forma, recomendou-se que a visitação seja realizada sob as 

seguintes condições: 

 Grupos de no máximo 15 pessoas, incluindo o monitor; 

 A distância mínima entre grupos subsequentes deve ser de 250 metros, para 

evitar interferências indesejáveis; 

 O espaço requerido para cada visitante movimentar-se adequadamente em 

uma trilha foi considerado como 1m², o que se traduz em 1 metro linear, visto 

que a largura máxima da trilha não ultrapassa 2 metros. 
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Diante dos requisitos estabelecidos, cada grupo de visitantes requer 265 metros do 

trajeto da trilha, visto que além da distância necessária entre grupos, cada visitante 

ocupa 1 metro linear do percurso. 

Neste caso, a magnitude total (MTSOC) corresponde ao comprimento da trilha, 

enquanto a magnitude limitante (MLSOC) é o trecho do percurso que está indisponível, 

uma vez que deve se manter uma distância mínima entre grupos e entre pessoas 

dentro do grupo. A magnitude limitante deste fator foi obtida pela seguinte fórmula: 

               

Onde P equivale ao número máximo de pessoas permitidas simultaneamente no 

trajeto da trilha, sendo obtido através da seguinte fórmula: 

        

Em que: 

NG = número de grupos 

NP = número de pessoas por grupo 

Por fim, o número de grupos permitidos simultaneamente na trilha (NG) foi obtido pela 

fórmula a seguir: 

       ⁄  

 

Em que: 

CT = comprimento total da trilha 

EG = espaço requerido por cada grupo, levando-se em conta a necessidade de 

espaço entre grupos e o espaço requerido entre as pessoas dentro do grupo 

 

3.2.2.2. Fator de vulnerabilidade à erosão (fcero) 

Este fator de correção levou em conta a inclinação do terreno, classificando esta 

característica de acordo com três intervalos estabelecidos previamente, cada um 
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destes intervalos corresponde a um determinado grau de vulnerabilidade à erosão, 

que varia conforme mostra a Tabela 1, proposta por Cifuentes et al. (1999). 

Tabela 1 - Intervalos de inclinação propostos e seus  

respectivos graus de vulnerabilidade à erosão. 

Inclinação Grau de vulnerabilidade 

< 10% Baixo 

10% - 20% Médio 

> 20% Alto 

Fonte: Cifuentes et al. (1999). 

 

Os trechos que apresentam risco médio ou alto de erosão foram os únicos 

considerados significativos para se estabelecer restrições de uso. Atribui-se um índice 

de ponderação igual a 1 para o grau médio de vulnerabilidade à erosão e um índice de 

ponderação igual a 1,5 para o alto grau de vulnerabilidade à erosão, visto que nesta 

última situação o risco de erosão é maior. Deste modo, o fator de vulnerabilidade à 

erosão foi determinado pela seguinte fórmula: 

         
                   

  
 

Em que: 

EAE = extensão da trilha com declividade maior que 20% 

EME = extensão da trilha com declividade entre 10% e 20% 

CT = comprimento total da trilha 

 

3.2.2.3. Fator de fechamento temporal a visitação (fcft) 

Este fator de correção foi considerado devido à necessidade de manutenção, 

normalmente apresentada pelas áreas naturais protegidas, ocasionando a interrupção 

do seu funcionamento e, deste modo, limitando a visitação a certos períodos. Este 

fator foi calculado através da seguinte fórmula: 
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Em que: 

DF = número de dias por ano em que o local está fechado ao uso público 

DA = número de dias no ano 

 

3.2.3. Capacidade de carga efetiva (cce) 

A capacidade de carga efetiva é o limite máximo de visitantes permitido em uma 

determinada área, considerando a capacidade de manejo apresentada pela 

administração do local. Para se determinar a CCE utilizou-se a seguinte fórmula: 

           

Em que: 

CCR = capacidade de carga real 

CM = capacidade de manejo 

 

 

3.2.4. Capacidade de manejo (cm) 

Segundo Cifuentes (1992), a capacidade de manejo ótima é definida como a melhor 

condição que a administração de uma área natural protegida pode apresentar para 

desenvolver suas atividades e alcançar seus objetivos. A capacidade de manejo de 

uma área protegida é influenciada por variáveis como: diretrizes políticas, 

disponibilidade de recursos humanos e recursos financeiros, equipamentos, além da 

infraestrutura (CIFUENTES, 1992). Devido à inexistência de algumas informações, as 

variáveis selecionadas neste trabalho para a avaliação da capacidade de manejo da 

EPTEA Mata do Paraíso foram: recursos humanos, equipamentos e infraestrutura. 

Para se obter uma estimativa mais objetiva da capacidade de manejo é importante 

padronizar o sistema de classificação para todas as variáveis, sendo estas variáveis 
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avaliadas segundo quatro critérios, a saber: quantidade, estado de conservação, 

localização e funcionalidade. Cada um desses critérios foi classificado conforme 

descrito na Tabela 2, elaborada por Cifuentes et al. (1999). 

Tabela 2 - Escala de classificação para os quatro critérios avaliados. 

Porcentagem (%) Valor Classificação 

≤ 35 0 Insatisfatório 

36 – 50 1 Pouco satisfatório 

51 – 75 2 Medianamente satisfatório 

76 – 89 3 Satisfatório 

≥ 90 4 Muito satisfatório 

Fonte: Cifuentes et al. (1999). 

Para avaliar o critério quantidade, levou-se em conta a relação percentual entre a 

quantidade existente e quantidade ótima dos itens analisados, sendo que a 

porcentagem obtida foi classificada de acordo com a Tabela 2, em uma escala entre 0 

e 4. Os outros critérios foram avaliados segundo as observações realizadas pela 

equipe de trabalho, considerando a classificação estabelecida para cada um dos 

critérios. Visando minimizar os erros e tornar o resultado mais confiável, a 

determinação da quantidade ótima para cada item foi realizada por uma equipe 

multidisciplinar, composta por um monitor do GEIA-MATA, uma pesquisadora e um 

dos responsáveis pela administração da área, com base em suas experiências e 

percepções, apoiando-se ainda nas informações obtidas em entrevistas com os 

visitantes e funcionários da EPTEA Mata do Paraíso. 

Para efetuar os cálculos, obteve-se a avaliação acumulada para cada um dos itens. O 

valor acumulado obtido foi então comparado ao valor ótimo, ou seja, o valor máximo 

que o item poderia alcançar, caso cada critério fosse avaliado com a maior pontuação 

existente. A relação entre as avaliações observada e ótima, explicitada anteriormente, 

foi então considerada como o fator do item correspondente, sendo que a média dos 

fatores de cada item constituiu o fator da variável analisada. 

Finalmente, determinou-se a capacidade de manejo a partir da média dos fatores das 

três variáveis, expressos em porcentagem, da seguinte maneira: 

   (
        

 
)      

Em que: 
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RH = fator da variável “recursos humanos” 

EQ = fator da variável “equipamentos” 

IE = fator da variável “infraestrutura” 

 

4. Resultados 

4.1. Capacidade de carga física 

 

A superfície disponível durante o percurso da Trilha Caminho das Águas foi de 634 

metros. Para o cálculo da capacidade de carga física, considerou-se que cada pessoa 

necessita de 1m² para movimentar-se adequadamente na trilha, o que corresponde a 

1 metro linear, visto que sua largura máxima não ultrapassa 2 metros de comprimento. 

O período diário disponível para a visitação na EPTEA é de 9 horas e o tempo 

necessário para o visitante percorrer a trilha é de 20 minutos, em média. O quadro a 

seguir apresenta os resultados obtidos para a capacidade de carga física, incluindo 

todas as variáveis necessárias para este cálculo. 

  

Quadro 1 - Capacidade de carga física e suas respectivas variáveis. 

Variável S sn Hv Tv NV CCF 

Valor 634 1 9 0,333 27,0 17.118,0 

Unidade metros metros horas horas - visitante/dia 

 

4.2. Capacidade de carga real 

4.2.1. Fator social  

O fator de correção social se baseou na garantia da qualidade da experiência do 

visitante durante a visita. Considerando o comprimento total da trilha, o número de 

grupos admitidos simultaneamente em seu percurso foi 2,39 grupos. Sendo assim, o 

número de pessoas que visitam a Trilha Caminho das Águas, ao mesmo tempo, foi de 

35 pessoas. 
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Os segmentos de trilha que não são efetivamente ocupados pelos visitantes, devido 

ao espaço entre grupos, foram considerados como magnitude limitante do fator social, 

uma vez que estes trechos não podem ser utilizados por outras pessoas, 

correspondendo a 599 metros do trajeto.  

4.2.2. Fator de vulnerabilidade à erosão 

O quadro a seguir apresenta os resultados obtidos para o cálculo do fator de 

vulnerabilidade à erosão. 

Quadro 2 - Extensão dos segmentos de trilha, segundo as categorias  

de declividade propostas e seus respectivos fatores de ponderação. 

Extensão da Trilha Declividade Fator de Ponderação 

55,3 10% - 20% 1,0 

0,0 > 20% 1,5 

 

4.2.3. Fator de fechamento temporal à visitação 

Para obtenção deste fator considerou-se que a EPTEA Mata do Paraíso se encontra 

fechada para visitação por 165 dias no ano, incluindo finais de semana, feriados e 

durante o período de férias escolares da Universidade Federal de Viçosa, instituição 

responsável por administrar o local. Os resultados relativos à capacidade de carga 

real, bem como os fatores de correção obtidos, se encontram resumidos no quadro a 

seguir. 

Quadro 3 - Capacidade de carga física, fatores de correção e capacidade de carga real. 

CAPACIDADE DE CARGA Trilha Caminho das Águas 

Física (CCF) 17.118 

Fatores de correção - 

FSOC 0,055 

FERO 0,913 

FFT 0,548 

Real (CCR) 472 

 

A capacidade de carga física foi influenciada, sobretudo, pelo comprimento da trilha e 

pelo tempo gasto para percorrê-la. Observou-se uma acentuada redução na CCF ao 

submetê-la aos fatores de correção, principalmente o fator social e o fator de 

fechamento temporal à visitação. No primeiro caso, isto se deve à distância exigida 

entre os grupos que realizam a trilha simultaneamente. Este espaçamento pode ser 
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revisto periodicamente, de acordo com os objetivos da visitação e as características 

dos visitantes. No caso do fator de fechamento temporal a visitação, o seu baixo valor 

é decorrente do elevado número de dias ao ano em que a EPTEA Mata do Paraíso 

permanece fechada ao uso público. Cabe ressaltar que o fator de vulnerabilidade à 

erosão não contribuiu para reduções expressivas na capacidade de carga física. A 

Trilha Caminho das Águas pode ser considerada de baixo grau de dificuldade, uma 

vez que o percurso possui declividade moderada (nenhum trecho com declividade 

superior a 20%), não apresentando obstáculos naturais, tais como raízes e troncos 

caídos, sendo, portanto, indicada para visitantes de praticamente todas as faixas 

etárias. 

 

4.3. Capacidade de carga efetiva 

Para o cálculo da capacidade de carga efetiva considerou-se a capacidade de manejo 

apresentada pela administração da EPTEA Mata do Paraíso. A lista completa de cada 

variável, itens analisados e os respectivos valores atribuídos a eles em cada critério de 

avaliação é apresentada nos anexos deste trabalho. O quadro a seguir apresenta o 

resumo dos resultados obtidos para as três variáveis da capacidade de manejo.    

Quadro 4 - Capacidade de manejo e seus componentes. 

Variável Valor 

Infraestrutura 0,569 

Equipamentos 0,381 

Recursos Humanos 0,250 

Capacidade de Manejo 0,400 

 

A capacidade de manejo observada reduziu em 60% a capacidade de carga real. 

Dentre as variáveis analisadas, pode-se perceber que a variável referente aos 

recursos humanos foi a que mais contribuiu para a redução da capacidade de manejo 

e, consequentemente, da capacidade de carga real. A capacidade de carga turística, 

que inicialmente era de 17.118 visitantes por dia (CCF), foi reduzida para 189 (CCE) 

visitantes diários. Além dos fatores de correção considerados para o cálculo da 

capacidade de carga real, a capacidade de manejo foi outro fator que contribuiu para a 

expressiva diminuição da capacidade de carga turística, evidenciando a necessidade 

de melhoria das condições de infraestrutura do local, bem como a manutenção dos 
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equipamentos ou aquisição de novos, além da contratação de novos funcionários ou 

capacitação dos atuais. 

Considerando que a Mata do Paraíso recebe cerca de 2.000 visitantes por ano e que o 

local permanece aberto para o público durante 200 dias ao ano, a média de visitantes 

por dia está expressivamente abaixo da capacidade de carga turística estabelecida 

neste estudo. Entretanto, deve-se considerar a sazonalidade da visitação, que muitas 

vezes tende a se concentrar em certos dias da semana ou épocas do ano. O público 

que visita a EPTEA é composto principalmente por estudantes de ensino fundamental 

e médio das escolas de Viçosa e região. Sendo assim, as visitas ocorrem de segunda 

à sexta-feira e se concentram nos meses de período letivo dessas escolas. Na 

estação chuvosa, que compreende os meses de outubro a março, a visitação é menor 

do que nos demais meses do ano, em que a chuvas são menos frequentes.   

 

5. Conclusões 

A atual intensidade de visitação que ocorre na Trilha Caminho das Águas excede sua 

capacidade de carga turística em raras ocasiões, sendo que durante a maior parte do 

ano o número de visitantes diários se encontra abaixo do valor máximo estabelecido 

neste trabalho. Por ainda não dispor de um Plano de Manejo, a EPTEA Mata do 

Paraíso apresenta limitações com relação ao planejamento e monitoramento da 

visitação que ocorre nas trilhas existentes no local. Visto que o limite de visitantes em 

uma área natural protegida, aberta ao uso público, não deve ser estabelecida 

arbitrariamente, o presente estudo auxilia a administração da EPTEA na tomada de 

decisão, além de constituir subsídio para elaboração de um Plano de Manejo. 

O resultado do presente trabalho representa uma importante ferramenta de gestão, 

porém, é fundamental que este estudo seja revisado periodicamente, ajustando os 

resultados às reais condições existentes no local. 
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ANEXO I - Avaliação da variável “equipamentos” para determinação da capacidade de 

manejo da EPTEA Mata do Paraíso. 
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Veículo 1 3 0 4 1 1 6 0,375 

Rádio comunicador 4 6 2 3 4 3 12 0,750 

Fax 0 1 0 - - - - 0 

Computador 0 2 0 - - - - 0 

Motosserra  1 1 4 4 1 4 13 0,812 

Extintor de incêndio 0 4 0 - - - - 0 

Kit primeiros socorros 0 1 0 - - - - 0 

Lanterna 0 4 0 - - - - 0 

Data show 1 1 4 4 4 3 15 0,937 

Tela de projeção 1 1 4 4 4 3 15 0,937 

MÉDIA - - - - - - - 0,381 

 

ANEXO II - Avaliação da variável “infraestrutura” para determinação da capacidade de 

manejo da EPTEA Mata do Paraíso. 
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Portaria 1 1 4 2 4 1 11 0,687 

Centro de Visitantes 1 1 4 1 4 1 10 0,625 

Escritório 1 1 4 2 1 3 10 0,625 

Ponto de Telefone 1 2 1 2 2 3 8 0,500 

Banheiro 4 5 3 3 4 2 12 0,750 

Auditório 0 1 0 - - - - 0 

Estacionamento 2 2 4 3 4 2 13 0,812 

Alojamento 0 1 0 - - - - 0 

Depósito 3 3 4 2 4 2 12 0,750 

Cozinha 2 2 4 2 4 2 12 0,750 

Bebedouro 3 6 1 3 2 3 9 0,562 
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Pia para lavar as mãos 9 9 4 3 4 4 15 0,937 

Refeitório 0 1 0 - - - - 0 

Área de piquenique 1 1 4 2 3 2 11 0,687 

Lixeira 4 8 1 1 2 2 6 0,375 

Ponte 2 2 4 2 4 4 14 0,875 

Sinalização 17 17 4 1 4 3 12 0,750 

Maquete 1 1 4 1 4 3 12 0,750 

Trilha 5 5 4 2 4 3 13 0,812 

Mirante 1 3 0 0 2 0 2 0,125 

MÉDIA - - - - - - - 0,569 

 

ANEXO III - Avaliação da variável “recursos humanos” para determinação da 

capacidade de manejo da EPTEA Mata do Paraíso. 
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Gestor/Educador 0 1 0 - - 0 

Recepcionista/Secretária 0 2 0 - - 0 

Vigia  2 5 1 1 2 0,250 

Auxiliar de serviços gerais/campo 3 7 1 1 2 0,250 

Guia (condutor) 15 15 4 2 6 0,750 

MÉDIA - - - - - 0,250 
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GT 05 Análise de risco, vulnerabilidade e impactos ambientais em trilhas 

USO DA NORMA TÉCNICA 15331 PARA TURISMO DE AVENTURA E 

ECOTURISMO NA ATIVIDADE DE GUIAMENTO EM ÁREA DE MONTANHA 

Raphael Raine Forni29 

Cecília Bueno30 

Resumo 

Palavras-chaves: Turismo de Aventura; Ecoturismo; Normas técnicas; Guiamento. 

A profissão de guia de turismo foi regulamentada em 1993 pela lei n°8.263, 28 

de Janeiro (Bueno at al, 2011). É fato corrente que, no Brasil, muitas empresas 

de turismo começam a oferecer seus serviços sem planejamento e sem 

conhecer as legislações do turismo brasileiro (Goidanich & Moleta, 2003). A 

adequação das atividades em acordo com a Lei Geral do Turismo no artigo 34, 

no que tange a comercialização de produtos de turismo de aventura e de 

ecoturismo aplicando como base na norma técnica 15331 de sistema de gestão 

de segurança em roteiros de ecoturismo, é um fato que irá aumentar a 

qualidade dos serviços de guiamento em ambientes naturais, em todo território 

nacional. O objetivo deste trabalho é mostrar os benefícios da aplicação da 

norma técnica 15331, de Sistema de Gestão de Segurança em roteiros de 

ecoturismo e turismo de aventura na gestão da proteção aos ambientes 

visitados e na gestão de riscos melhorando a segurança e preservação dos 

ambientes naturais visitados nas atividades profissionais em guiamento de 

roteiros do turismo em áreas naturais. Para a obtenção das informações para 

este estudo, foi adotado o uso da norma técnica NBR 15331 em roteiros de 

guiamento de caminhadas em ambiente de montanha, por alunos de um curso 

técnico de guia de turismo. Eles aplicaram a planilha de gestão de riscos em 

conformidade com a norma técnica 15331 em guiamentos, onde foram 

avaliados os seguintes pontos: segurança, gestão ambiental e operação do 

roteiro. Após análises preliminares das planilhas de gestão de segurança, 

observamos a crescente melhora no controle dos riscos da atividade e a 

minimização dos impactos no ambiente visitado, como a adequação desta 

técnica no guiamento realizado pelos alunos do curso técnico de guia de 

turismo, sendo necessário, no entanto, aprofundamento e estudos 
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complementares para avaliação mais definitiva da aplicação desta norma na 

prática de condução em ambientes de montanha. 

Resumen 

Palavras-chaves: Turismo Aventura; Ecoturismo; Normas técnicas; Condución 

La profesión de guía de turismo fue regulado en 1993 por la Ley N º 8263, 28 

de enero (Bueno et al , 2011 ) . Es un hecho que la cadena en Brasil, muchas 

compañías de turismo comienzan a ofrecer sus servicios sin planificación y sin 

conocer las leyes del turismo brasileño (Goidanich y Moleta, 2003). La 

idoneidad de las actividades de acuerdo con la Ley General de Turismo en el 

artículo 34, en relación con la comercialización del turismo de aventura y el 

ecoturismo basado en la aplicación de la norma técnica 15331 del sistema de 

gestión de seguridad hojas de ruta de ecoturismo es una un hecho que 

aumentará la calidad de los servicios de orientación en el medio natural, en 

todo el país. El objetivo de este trabajo es mostrar los beneficios de la norma 

técnica de ejecución 15331, Sistema de Gestión de Seguridad de hojas de ruta 

de ecoturismo y turismo de aventura en la gestión y protección del medio 

ambiente visitados en la gestión de riesgos para mejorar la seguridad y la 

conservación de los entornos naturales visitados actividades profesionales en 

viajes de turismo guía en áreas naturales. Para obtener información para este 

estudio,hemos adoptado el uso de la norma técnica NBR 15331 en la 

orientación de excursiones de senderismo en entorno de montaña para los 

estudiantes de una guía técnica. Aplicaron la gestión del riesgo de hoja de 

cálculo, de acuerdo con la norma técnica en 15.331 leadings fueron evaluados 

en los siguientes aspectos: la seguridad, la gestión ambiental y el 

funcionamiento de la secuencia de comandos. Después de un análisis 

preliminar de la gestión de seguridad hojas de cálculo, observar la creciente 

mejora de la actividad de control de riesgos y minimizar los impactos sobre el 

medio ambiente nos han visitado ya la idoneidad de esta técnica en la 

orientación realizado por los alumnos de guía técnica, si es necesario, en Sin 

embargo, estudios adicionales y complementarios a la evaluación más 

definitiva de la aplicación de esta práctica estándar de conducción en 

ambientes de montaña. 

1. Introdução:  

A profissão de guia de turismo foi regulamentada em 1993 pela lei n°8.263, 28 

de Janeiro (Bueno at al, 2011). É fato corrente que, no Brasil, muitas empresas 

de turismo começam a oferecer seus serviços sem planejamento e sem 

conhecer as legislações do turismo brasileiro (Goidanich & Moleta, 2003). A 
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adequação das atividades em acordo com a Lei Geral do Turismo no artigo 34, 

no que tange a comercialização de produtos de turismo de aventura e de 

ecoturismo aplicando como base na norma técnica 15331 de sistema de gestão 

de segurança em roteiros de ecoturismo, é um fato que irá aumentar a 

qualidade dos serviços de guiamento em ambientes naturais, em todo território 

nacional. O Brasil é referência internacional em relação a normatização do 

setor de turismo de aventura e ecoturismo, mas as agências e operadoras de 

ecoturismo e turismo de aventura se desenvolveram pelas novas exigências 

dessa demanda específica. Porém, o crescimento rápido deste mercado não 

acompanhou necessariamente os padrões de qualidade eficiência na prestação 

de serviços ao consumidor; o que contribuiu para o aumento do número de 

acidentes durante a prática de tais atividades (Farah, 2005). 

Para ressaltar algumas experiências em outros países, ASPAS (2000:133) 

verifica que a partir da crescente prática do ecoturismo e do turismo de 

aventura na Espanha, o governo da Catalunha criou o Decreto n° 81/1991,  que 

estabelece requisitos obrigatórios para empresas começarem a atuar neste 

segmento.  

Dentre as modalidades de turismo, o ecoturismo e o turismo de aventura talvez 

seja as que mais se aproxime de uma relação ideal entre exploração dos 

espaços naturais e auto satisfação humana. Segundo Organização Mundial de 

Turismo (OMT) (2011), estima que 10% dos turistas em todo o mundo tenham 

como demanda modalidades de turismo relacionadas ao meio ambiente, com 

faturamento anual, em nível mundial, estimado em US$ 260 bilhões, do qual o 

Brasil se apropriaria de cerca de US$ 70 milhões. Com o aumento da 

preocupação mundial com a conservação de biodiversidade, esta estimativa 

deve aumentar ainda mais. As Unidades de Conservação, como Parques 

Nacionais, vem estimulando o aumento da visitação de suas áreas protegidas, 

incentivando assim o ecoturismo em todo o Brasil. Muitos parques apresentam 

grande potencial para este segmento e o de Turismo de Aventura, de acordo 

com Chagas (2011). 
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No ecoturismo e no turismo de aventura, viagem, prazer, conhecimento, 

desafio, superação e natureza se fundem, condicionando a experiência e o 

contentamento do turista à conservação e a regulamentação de uso do 

patrimônio natural (De Carvalho, 2011). Por meio de ações que tiveram início 

em 2006, o Programa Aventura Segura buscou qualificar as empresas de 

Ecoturismo e Turismo de Aventura Brasileiras e orientá-las na implementação 

do SGS em conformidade com a Norma Técnica da ABNT NBR 15331 – 

Turismo de Aventura – Sistema de Gestão da Segurança – Requisitos. Uma 

das maneiras para demonstrar aos clientes e público em geral que este 

processo foi bem sucedido é a certificação. As empresas recebem o certificado 

dos seus sistemas a partir de uma auditoria.  

Para realizar as auditorias nas empresas que implementaram o SGS, o Inmetro 

acreditou dois organismos certificadores: a ABNT Certificadora e o Instituto 

Falcão Bauer de Qualidade. Os resultados obtidos até agora superaram 

expectativas dos responsáveis, pelo Programa Aventura Segura e também dos 

auditores, que elogiaram a agilidade e o comprometimento dos empresários 

envolvidos. Até o final do ano, 130 empresas aderidas ao PAS devem ser 

auditadas pelos organismos certificadores responsáveis. 

O Programa Aventura Segura é uma iniciativa do Ministério do Turismo em 

parceria com o SEBRAE Nacional, executado pela Associação Brasileira das 

Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura (ABETA). O objetivo deste 

trabalho é mostrar os benefícios da aplicação da norma técnica 15331, de 

Sistema de Gestão de Segurança em roteiros de ecoturismo e turismo de 

aventura na gestão da proteção aos ambientes visitados e na gestão de riscos 

melhorando a segurança e preservação dos ambientes naturais visitados nas 

atividades profissionais em guiamento de roteiros do turismo em áreas 

naturais. 

2. Metodologia 
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Para a obtenção das informações para este estudo, foi adotado o uso da norma 

técnica NBR 15331 em roteiros de guiamento de caminhadas em ambiente de 

montanha, por alunos de um curso técnico de guia de turismo. Eles aplicaram a 

planilha de gestão de riscos em conformidade com a norma técnica 15331 em 

guiamentos, onde foram avaliados os seguintes pontos: segurança, gestão 

ambiental e operação do roteiro. Após análises preliminares das planilhas de 

gestão de segurança, observamos a crescente melhora no controle dos riscos 

da atividade e a minimização dos impactos no ambiente visitado, como a 

adequação desta técnica no guiamento realizado pelos alunos do curso técnico 

de guia de turismo, sendo necessário, no entanto, aprofundamento e estudos 

complementares para avaliação mais definitiva da aplicação desta norma na 

prática de condução em ambientes de montanha. A aplicação da Norma 

técnica 15331 de Sistema de gestão de Segurança se divide em 5 etapas: 

A primeira etapa: Elaboração de uma planilha de classificação dos riscos e 

perigos em roteiro de ecoturismo ou turismo de aventura, classificando os 

riscos em diferentes níveis. Declara-se uma classificação para a probabilidade 

do acontecimento deste risco. Adotam-se parâmetros para a classificação da 

severidade do acontecimento destes riscos e a partir da multiplicação do nível 

da probabilidade vezes o nível da severidade, classificamos o grau do risco.  

Após a classificação do grau do risco cria-se uma tabela para classificação do 

grau do risco para executar a ação do tratamento para o risco da atividade, 

desta maneira podemos avaliar se é prudente realizarmos a atividade para a 

segurança dos clientes que façam a opção por este roteiro, é sempre 

necessário observar que esta planilha é abastecida sempre de novas 

informações por se tratar de atividades na natureza os riscos são mutáveis e 

diferem de acordo com o clima e condições metereológicas. 

 

Exemplos: 

Probabilidade (P) de acontecimento do risco (acidente ou incidente): 
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 Nível 1 - Para probabilidade pequena; 

 Nível 2 - Para probabilidade media; 

 Nível 3 - Para probabilidade alta; 

Severidade (S) caso aconteça o risco (acidente ou incidente): 

 Nível 1 - para severidade pequena; 

 Nível 2 - para severidade média; 

 Nível 3 - para severidade alta; 

Cálculo do grau do risco: P x S = GR 

Para a classificação do grau do risco adotamos parâmetros em níveis de 

acordo com o resultado da equação apresentada acima. 

Exemplo da classificação do grau do risco: Obs: mesmo com o grau do risco 

baixo é necessário realizar um tratamento de risco para a atividade 

 Grau do Risco do nível 1 ao 3 - Grau de risco pequeno 

 Grau do Risco do nível 4 ao 5 - Grau de risco médio 

 Grau do Risco do nível 6 ao 9 - Grau de risco alto. 

Esta etapa é avaliada pelo guia que conduz pessoas por terrenos naturais e ele 

é o responsável pelo preenchimento desta planilha com base no tipo de 

terreno, severidade do meio ambiente, esforço físico e grau de orientação do 

roteiro. Neste momento o guia deve ter a clara definição do que significa perigo 

e risco e a diferença entre acidente e incidente, para avaliar suas decisões e 

adotar um planejamento para seu guiamento, a fim de reconhecer a 

impossibilidade de operação no roteiro se for necessário, estas avaliações se 

relacionam com o nível de experiência do guia da atividade, por este motivo 

caso não haja este profissional na equipe se faz necessário à contratação de 

consultoria de profissionais especializados e certificados nas atividades 

oferecidas à sociedade. 

Tabela 1 - Legendas de classificação de riscos e perigos. 
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Planilha do Sistema de Gestão de Segurança –  

Classificação de perigos e riscos 

NBR – 15331 – SGS – Normas Brasileiras de Gestão de Segurança para 

roteiros.  

 (P) - Grau de Probabilidade: 1 - Pequeno/ 2 - Médio / 3 - Alto.  

 (S) - Grau de Severidade: 1 - Pequeno/ 2 - Médio/ 3 - Alto.  

 (GR) - Grau de risco: 1 – 3 (risco pequeno)/ 4 - 5 (risco médio)/ 6 - 9 

(risco grande). 

 (P) Perigo. 

 (R) Risco. 

 (D) Dano no cliente. 

 (TR) Tratamento do risco. 

 Cálculo do grau do risco =   P x S = Grau do risco.  

 

 

 Segunda etapa – Elaboração da planilha de gestão de riscos do roteiro de 

ecoturismo ou turismo de aventura de acordo com a legenda formatada na 

planilha de classificação de níveis de risco e perigos. 

Tabela 2 - Planilha de controle de perigos e riscos. 

Roteiro: ________________________________________________________ 

Perigo Risco Dano P S GR TR 

       

       
A terceira etapa: Uma planilha de controle de gestão dos equipamentos 

utilizados na operação destes roteiros, onde o guia da atividade gerencia como 

ele avalia a qualidade dos seus equipamentos em relação à manutenção e a 

vida útil dos mesmos. Nesta planilha é relacionado à função de quem faz esta 

atividade de avaliação dos equipamentos utilizados na operação da atividade 

de ecoturismo ou turismo de aventura como: Qual o item a ser avaliado, quem 

é o responsável pela avaliação deste item, periodicidade da avaliação, como é 

realizado o procedimento de avaliação e por fim se há custos nesta avaliação. 

 

Tabela 3 - Planilha de gestão de equipamentos da empresa ou guia de turismo. 

Equipamento 
Pessoa 

responsável 
Periodicidade Procedimentos custos 
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Quarta etapa: Uma planilha de gestão de fatos de acidentes e incidentes 

ocorridos durante a operação do roteiro, citando como ocorreu o fato, roteiro 

onde ocorreu o fato, pessoas envolvidas na atividade, horários e condições 

climáticas, guia da atividade, como se comportou o guia perante a cena,  qual 

foi a sua ação diante do fato e como poderia ser evitado. Esta planilha trás um 

relatório de acidentes e incidentes a ajuda a empresa e seus guias a refletirem 

sobre sua gestão e terem uma melhora continua em suas atividades. 

Tabela 4 - Relatório de acidentes e incidentes. 

Roteiro:  

(   ) acidente (   ) incidente 

Onde ocorreu: 

Como ocorreu: 

Clientes envolvidos: 

Guias da atividade 

Solução do problema 

Como poderia ter sido evitado 

Esta planilha é de extrema importância, porque nela será o armazenado 

informações que trarão a melhoria continua nos serviços prestados, e uma 

base para novos guias sobre os roteiros a serem guiados. Quanto mais 

obtemos informações sobre o ambiente visitado, melhor será a prevenção de 

acidentes e incidentes em roteiros turísticos de ecoturismo ou turismo de 

aventura. A pesquisa foi aplicada em um curso técnico de guia de turismo no 

município do Rio de Janeiro, na avaliação dos alunos no módulo de guiamento 

em atrativos naturais na etapa de aprendizagem de técnicas de montanhismo 

para guiamento de caminhadas em ambientes de montanha. 

3. Resultados: 
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Com base na NBR 15331 os alunos puderam identificar todos os riscos da 

atividade e assim conseguiram gerenciar os riscos e perigos dos produtos 

turísticos de ecoturismo na atividade de caminhada em ambiente de montanha. 

Eles aplicaram a planilha de gestão de riscos em conformidade com a norma 

técnica 15331 em guiamentos, em dois roteiros na cidade do Rio de Janeiro. O 

primeiro foi na unidade de conservação do Monumento Natural do Pão de 

Açúcar e Morro da Urca, na trilha de acesso ao cume do Morro da Urca e o 

segundo roteiro a ascensão pela face leste ao cume do Pão de Açúcar, onde 

foram avaliados os perigos e riscos e dado um tratamento para minimizar estes 

riscos e tornar a operação segura e viável. 

Primeiramente realizamos a ascensão da trilha do Morro da Urca sem as 

informações coletadas pela aplicação da planilha. Onde os alunos tiveram 

dificuldades de transpor alguns trechos devido a inclinações e terrenos 

irregulares escorregadios com possibilidade de queda, escorregões que 

poderiam acarretar em acidentes aos participantes.  

Em outro dia realizamos a ascensão da face leste do Pão de Açúcar, onde os 

perigos foram diferentes, tais como locais de extrema exposição à altura e 

transposição de trechos verticais de escalada, onde um escorregão ou queda 

resultaria em fatalidades bem mais graves que as do roteiro anterior. O 

resultado foi à impossibilidade da transposição total do trajeto pela totalidade 

dos alunos participantes. 

Na semana seguinte os alunos registraram os perigos e riscos dos locais 

visitados e identificaram o tratamento ideal para os perigos dos dois trajetos a 

fim de tornar a atividade segura e viável para o oferecimento aos futuros 

clientes que eles possam trazer a estas regiões. 

Na subida da trilha do Morro da Urca, nos trecho de subida e transposição de 

área de solo rochosos e escorregadio, os alunos fixaram uma corda tornando 

muito mais confortável e segura a transposição deste trechos e todos puderam 

tranqüilamente passar. Nos trechos de erosão do terreno os alunos auxiliaram 
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os outros membros, onde e como deveria se pisar e se apoiar para transpor o 

trecho, novamente o local foi transposto com segurança e tranqüilidade. 

Na ascensão pela face leste do Pão de Açúcar os alunos mapearam os trechos 

onde seria necessária a utilização de equipamentos de proteção individual e 

coletiva de escalada e as corretas técnicas aplicadas para transpor estes 

trechos, além de mapear e fazer a gestão do roteiro, também foi montado a 

gestão de segurança dos equipamentos utilizados nesta ascensão, avaliando a 

saúde dos materiais têxteis como: cordas, fitas e cadeirinhas, além dos 

mosquetões e peças de segurança utilizadas. Estas medidas foram tomadas 

antes e após a realização da atividade foram registradas nas planilhas de 

gestão de segurança de equipamentos. 

 O resultado foi à possibilidade de passar por estes lances de perigo em 

segurança e conseqüentemente com mais tranqüilidade. Os alunos montaram 

e projetaram um roteiro com maior qualidade na segurança e produziram 

roteiros ecoturisticos mais responsáveis e profissionais, levando em conta a 

diminuição na carga de pessoas nos roteiros para melhor assessoria e gestão 

de segurança no local, a gestão dos equipamentos utilizados em operações 

onde haja a necessidade da sua utilização e uma melhor maneira de  registrar 

os perigos e riscos do local, em um documento oficial em acordo com a 

legislação brasileira para guiamento destas atividades. 

 Considerações Finais: 

Foi demonstrado que estes estudos colaboram para um profissionalismo em 

alto nível da atividade de condução em ambientes de montanha, mas ainda 

necessitamos de mais estudos para a viabilidade deste projeto. Na cidade e 

estado do Rio de Janeiro somente uma entidade educacional que qualifica 

guias de turismo aplica em sua ementa e no plano de aula o aprendizado 

destas técnicas dentro das normas vigentes no Brasil para guiamento em 

ambientes naturais, o que é muito pouco para a potencialidade do Estado do 

Rio de Janeiro.  
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A aplicação desta análise de segurança e risco é fundamental para redução de 

acidentes e incidentes, agravados pelo fato dos locais afastados de grandes 

centros, o que em muitas vezes, dificulta o socorro ou resgate. A demora no 

resgate influencia no desenvolvimento do acidente ou incidente acarretando 

situações desagradáveis. Vale ressaltar que as normas técnicas são de 

ordenamento jurídico e contemplado na Lei Geral do Turismo, legislação 

federal, ou seja, o descumprimento das recomendações do Ministério do 

Turismo na legislação é crime. Com fiscalização ou não, o guia de turismo deve 

seguir estas normas para evitar problemas futuros em sua atividade 

profissional. 

O Estado Brasileiro deve promover e incentivar o turismo como fator de 

desenvolvimento social e econômico. É o que determina a Constituição 

Federal. A chegada da Lei Geral do Turismo - Lei nº 11.771, de 17 de 

setembro de 2008. Esta Lei foi regulamentada pelo Decreto 7.381 de 02 de 

dezembro de 2010, com o Decreto de regulamentação há de se destacar a 

especial vitória do Turismo de Aventura contemplado no art 34. O INEA 

Instituto Estadual do Ambiente, adotou o uso obrigatório das normas técnicas 

vigentes no Brasil para atividades de guiamento dentro das unidades de 

conservação estaduais no estado do Rio de Janeiro (INEA, 2013), o que é mais 

um passo em direção a atividades ecoturistica e de aventura mais seguras. 
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