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Resumo 
Palavras-Chave: ecoturismo; conservação; trilhas; Pteronura brasiliensis 

 

O Parque Estadual do Cantão (PEC) possui aproximadamente 90 mil hectares, 

localizado entre os municípios de Caseara e Pium no Estado do Tocantins. Para 

implementação das atividades de visitação e ecoturismo previstas no plano de 

manejo, foi criado o projeto “Proteção, Monitoramento e Uso Público do Parque 

Estadual do Cantão” (ProCantão) através de parceria entre o Instituto Araguaia,  

Associação Onça D’água, e o órgão gestor Naturatins, sob patrocínio do FUNBIO. 

O projeto foi iniciado em julho de 2012através de uma série de oficinas de 

planejamento com a participação de técnicos das instituições parceiras e 

convidados. Nessas oficinas foram definidos os impactos aceitáveis, normas de 

uso e procedimentos de monitoramento específicos para cada atrativo e um 

roteiro interpretativo, com enfoque às avistagens de ariranhas (Pteronura 

brasiliensis), espécie-bandeira do PEC, onde se procurou ordenar as trilhas e uso 

público de forma a causar o menor impacto no comportamento de ariranhas que 

freqüentam os lagos abertos à visitação. As trilhas receberam infraestrutura de 

apoio e foi produzido material interpretativo para os membros da comunidade 

local, treinados para atuar como guias locais e providenciada uma canoa 

tradicional com motor elétrico, uma modalidade identificada como de baixo 

impacto. No primeiro ano do projeto o equipamento é disponibilizado 

gratuitamente; a partir do segundo ano será disponibilizado em regime de fundo 

rotativo, com cada guia ou agente se comprometendo a retornar recursos ao 

fundo para aquisição de novos kits para novos participantes do projeto. Para o 

monitoramento dos impactos do uso público, a bióloga Benaya Leles percorre as 

trilhas duas vezes por semana, visando orientar o planejamento das atividades de 

proteção e estabelecer o impacto da visitação sobre o ecossistema, monitorando 

o comportamento das ariranhas e grau de satisfação dos visitantes, e ajustes 

serão feitos nas normas de uso conforme necessário.  
Resumen 

                                                        
1 institutoaraguaia@araguaia.org 
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Palabras clave: ecoturismo , conservación, senderos ; Pteronura brasiliensis 

 

El Parque Estatal de Cantão (PEC) tiene cerca de 90 mil hectáreas , ubicado 

entre las localidades de Caseara y Pium en el estado de Tocantins. Para la 

ejecución de las actividades previstas en el régimen de visitas y un plan de 

manejo del ecoturismo , donde se creó el proyecto "Protección, monitoreo y Uso 

Público del Parque Estadual del Cantão (ProCantão ) a través de una 

colaboración entre el Instituto de Araguaia , Asociación Onça d’Água y el órgano 

gerente Naturatins , bajo el patrocinio de FUNBIO. El proyecto se inició en julio de 

2012 a través una serie de talleres de planificación con la participación de 

expertos de las instituciones socias e invitados. Em estos talleres se definieron 

impactos aceptables, normas de uso y procedimientos específicos para cada 

atracción y um roteiro interpretativo, centrándose en los avistamientos de la nutria 

(Pteronura brasiliensis), especies emblemáticas del PEC, donde se intentó 

ordenar los senderos y el uso público a fin de causar el menor impacto en el 

comportamiento de las nutrias que frecuentan los lagos abiertos a los visitantes. 

Los senderos han recibido la infraestructura de apoyo y material interpretativo fue 

producido para los miembros de la comunidad local , entrenados para actuar 

como guías locales y provisto de una canoa tradicional con motor eléctrico, una 

modalidad identificado como de bajo impacto. En el primer año del proyecto, el 

equipo está disponible de forma gratuita, a partir del segundo año se pondrá a 

disposición en virtud de un fondo rotatorio , con cada guía o un agente de 

comprometer recursos para devolver los fondos para comprar nuevos equipos 

para los nuevos participantes en el proyecto . Para monitorear los impactos de 

uso público, el biólogo Benaya Leles ejecuta las pistas dos veces por semana con 

el fin de orientar la planificación de las actividades para proteger y establecer el 

impacto de las visitas sobre el ecosistema mediante la supervisión del 

comportamiento de la nutria y la satisfacción de los visitantes y los ajustes se 

efectuarán en las condiciones de uso según sea necesario. 

 

1. Introdução 

O Parque Estadual do Cantão (PEC), de 90.000 hectares, é uma das áreas 

protegidas mais importantes do Brasil central.  Localizado na ponta norte da Ilha 

do Bananal (Figura 1), na Lat 9-10S and Long 50W, o PEC situa-se precisamente 

no triplo ecótono formado pelo encontro entre o Cerrado, a Floresta Amazônica e 

as áreas inundáveis da planície do Rio Araguaia (Figura 1). O extremo leste do 

Parque, incluindo a zona de sua sede e Centro de Visitantes, consiste de campos 
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cerrados e cerradões.  O restante da área consiste de um mosaico de floresta 

estacional semidecidual e floresta inundável, entrecortado por canais e composto 

por 860 lagos, que representam 80% dos lagos de toda a bacia do Rio Araguaia. 

Como resultado desse complexo sistema, a biota do parque é uma combinação 

única, onde é possível observar a fauna de mamíferos terrestres endêmica do 

Cerrado convivendo com espécies aquáticas típicas da bacia amazônica, 

evidenciando uma riqueza biológica diversificada.  Os registros de fauna para o 

PEC até agora apontam a ocorrência de 396 espécies de aves, 60 de repteis e 

anfíbios, 51 espécies de mamíferos e surpreendentes 301 espécies de peixes, 

mais do que em todo do Pantanal Matogrossense e mais do que em todo o 

continente Europeu. 

 

Figura 1. Localização do Parque Estadual do Cantão, TO, Brasil 
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Os peixes são a base da cadeia trófica da região e o principal alimento de animais 

ameaçados. Assim, os 860 lagos e canais do Cantão abrigam populações 

significativas de espécies ameaçadas e predadores de topo de cadeia, incluindo a 

ariranha (Pteronura brasiliensis), o boto-cor-de-rosa (Inea geoffrensis) e a onça-

pintada (Panthera onca), entre outros. Até mesmo a harpia (Harpia harpyja) no 

Cantão inclui peixes e jacarés em sua dieta. Algumas espécies típicas do 

Cerrado, como o jacú-de-barriga-castanha (Penelope ochrogaster), têm nas 

matas do PEC um de seus últimos refúgios e a população de ariranhas do Parque 

é possivelmente uma das maiores já registradas para a bacia amazônica. 

A maior ameaça atual ao ecossistema do PEC é a intensificação do turismo 

desordenado e da pesca ilegal. O Tocantins é um dos estados que mais crescem 

no Brasil, tanto em termos econômicos como populacionais, e a população 

crescente busca cada vez mais o lazer em áreas naturais como o Cantão.  Nos 

últimos anos observou-se um grande crescimento tanto na procura por atividades 

ecoturísticas como pelo turismo tradicional da região, que em geral ocorre de 

forma desordenada, consistindo principalmente na instalação de acampamentos 

temporários nas praias que circundam o PEC. Os usuários destes acampamentos 

freqüentemente (e ilegalmente) invadem o parque para pescar e caçar,  

depredam ninhos de quelônios, deixam lixo nas praias, e provocam incêndios. 

Alguns pescadores vêm na ariranha um animal “competidor” pelos peixes, e 

terminam por expulsá-las de suas tocas, ou matá-las. Estas ocorrências são 

freqüentes e pouco contornadas mesmo com um trabalho duradouro de 

fiscalização na área. 

A proteção do Parque a longo prazo exige o fomento ao ecoturismo de baixo 

impacto como alternativa econômica, implementando assim seu Plano de Manejo, 

o qual prevê: “o desenvolvimento de atividades de proteção, ecoturismo e 

incentivos a alternativas de desenvolvimento, buscando a preservação dos seus 

recursos naturais e o envolvimento com o entorno humano da unidade”. 

Desta forma, o programa de Proteção, Monitoramento e Uso Público o Parque 
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Estadual do Cantão, realizado em parceria entre o Instituto Araguaia,  Associação 

Onça D’água, e o órgão gestor Naturatins, sob patrocínio do FUNBIO, busca 

introduzir o visitante aos elementos principais do ambiente natural do Parque de 

forma sustentável, e, portanto, toda atividade de instalação e construção deve 

facilitar esse processo. Como conseqüência, o programa deve: enfocar na 

educação dos visitantes sobre os recursos naturais e culturais do Parque e seu 

entorno; fomentar a revalorização da cultura local e dos valores e técnicas 

tradicionais; mostrar técnicas inovadoras e práticas para minimizar os impactos do 

homem sobre o meio ambiente, e, dessa forma, oferecer oportunidades para 

recreação e lazer, informando ao visitante a valorização do conhecimento sobre o 

meio ambiente e como atuar de maneira ambientalmente responsável.   

2. Metodologia 

A implementação do uso público do Parque Estadual do Cantão teve início com 

uma série de oficinas de planejamento, das quais participaram os técnicos das 

instituições parceiras, membros da comunidade local e especialistas convidados.  

Nestas foram estabelecidos os indicadores e procedimentos para monitorar os 

impactos da visitação sobre o ecossistema, utilizando como padrão de 

comparação a área de pesquisas do Instituto Araguaia, a qual vem sendo 

protegida e monitorada desde 2003 e não recebe uso público.  Em seguida foram 

selecionadas duas áreas para ecoturismo na Zona de Uso Intensivo do PEC 

(ZUI): uma área a ser visitada de forma auto-guiada (nas cercanias do Centro de 

Visitantes), de ambiente predominantemente Cerrado e outra área, no interior do 

PEC, para visitas acompanhadas por condutores em ambiente 

predominantemente Amazônico. Nessa ultima, foi efetuado um microzoneamento 

dos lagos a serem visitados, com definição de procedimentos para a observação 

de espécies carismáticas, porém frágeis, como ariranhas e ciganas 

(Ophistocomus hoazin), incluindo zonas de refúgio onde não é permitida a 

entrada de canoas. Em seguida, foram elaborados roteiros interpretativos para as 

visitas.  
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O Centro de Visitantes foi equipado com uma série de painéis e vídeos 

interpretativos do ecossistema do Cantão e suas espécies mais carismáticas.  

Paralelamente, foram conduzidas oficinas de treinamento de guias e condutores 

locais na interpretação dos ecossistemas do Cantão, e como transmitir essa 

informação para visitantes. Esse treinamento, em campo, incluiu: informação e 

observação de fauna; familiarização com o zoneamento das trilhas dos lagos da 

Zona de Uso Intensivo; familiarização com as normas e procedimentos de uso; e 

uso de motor elétrico.  O projeto disponibilizou um kit contendo salva-vidas, 

binóculo, bateria e motor elétrico para os guias.  Enquanto que a canoa fica 

posicionada (com corrente e cadeado) no Lago da Benta, esse kit deve ser 

retirado pelo guia mediante preenchimento de uma ficha de visitação no Centro 

de Visitantes, e devolvido ao final do passeio.  Em parceria com o Naturatins e o 

Instituto Araguaia,  a  Prefeitura de Caseara alocou no Centro de Visitantes um 

funcionário em tempo integral para recepcionar e encaminhar os interessados.   

3. Resultados e Discussão 

No ambiente Amazônico no interior do parque, foi aberta uma malha de trilhas, 

com aproximadamente 7.500 metros de extensão (Figura 1). Estas trilhas 

margeiam uma série de quatro lagos (Lago da Benta, Lago das Três Pernas, Lago 

do Cega-Machado e Lago da Cabana). Este circuito foi denominado de Circuito 

do Cega-Machado, nome do principal lago das trilhas. Foi implantada infra-

estrutura de observação e descanso ao longo do percurso (fotos 1 e 2), 

respeitando o zoneamento que estabeleceu áreas de refúgio de fauna. 

Nas oficinas de planejamento do projeto, que deram início a implantação do uso 

público do Parque Estadual do Cantão, foram estabelecidos os indicadores e 

procedimentos para monitorar os impactos da visitação sobre o ecossistema, 

além do número de visitantes por dia e por grupo. Ficou definido que o tamanho 

máximo para grupos de visitantes no Circuito do Cega-Machado é de oito 

pessoas, na companhia de um condutor e um assistente (total: dez pessoas). O 
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número máximo de grupos permitidos por dia é dois grupos, os quais devem 

realizar o passeio de forma sincronizada para não se encontrarem. São 

permitidos no máximo quatro pessoas por canoa. Grupos especiais, como grupos 

escolares, etc., podem exceder esses limites com autorização especial do 

Gerente do PEC, sendo obrigatoriamente acompanhados por um guarda-parques 

para cada dez visitantes.  

Durante o passeio devem ser seguidas as seguintes normas: 

1. Permanecer nas trilhas e rotas de canoagem designadas para uso. 

2. Conversar em voz baixa, e manter o silêncio ao aproximar-se de animais 

silvestres. 

3. Não jogar lixo, não consumir bebidas alcoólicas e não fumar devido ao risco 

de incêndio. 

4. Percorrer os lagos e trilhas somente com embarcações a remo ou movidos a 

motor elétrico. 

5. Canoas devem movimentar-se lentamente quando estiverem a cem metros ou 

menos de uma ariranha, e parar permanecendo imóvel quando a cinqüenta 

metros ou menos de uma ariranha. 

6. Procedimentos para aproximação de qualquer exemplar de fauna nativa: 

a. Ao avistar o animal, manter o silêncio e evitar movimentos bruscos; 

b. Aproximar-se lentamente, observando atentamente o comportamento do 

animal; 

c. Cessar a aproximação ao primeiro sinal de alerta do animal; 

d. Recuar e desistir da aproximação se o animal exibir comportamento de 

alarme; 

e. Jamais provocar a fuga ou perseguir qualquer animal. 

7. É proibido alimentar a fauna ou interferir no seu comportamento natural, assim 

como coletar ou danificar a flora. 

A partir de estudos realizados no Parque Nacional de Manu (Peru), e de dados 

coletados nos lagos destinados ao ecoturismo, foi feito o microzoneamento 



 
 

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  

858 

definindo este Circuito, respeitando áreas que continham terreiros e tocas de 

ariranhas, estabelecendo áreas de acesso restrito, visando criar condições para a 

permanência e eventual reprodução da espécie mesmo após iniciada a visitação.  

Em um dos lagos foi construída uma plataforma, com vista para a área do lago 

destinada à zona de refúgio. Os lagos que desempenham a função de área de 

refúgio são fechados para o público de maio a dezembro, podendo ser 

percorridas de canoa de janeiro a abril, quando a área toda está inundada e a 

fauna do lago se dispersa pelo interior da floresta. Esses critérios foram 

estabelecidos com base no sucesso da metodologia utilizada no Parque Nacional 

de Manu por mais de 20 anos. 

 

Figura 2: Zoneamento das trilhas da ZUI destinadas ao ecoturismo. 

A malha de trilhas do Cega-Machado foi dividida em dois grandes circuitos, um 

perfazendo o Lago do Cega-Machado e Lago da Cabana, onde os grupos de 

visitantes podem fazer o passeio por trilha, com intervalos para observação de 

fauna, ou parte dele de canoa de pau com motor elétrico, que é a modalidade de 
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visitação identificada pelo Plano de Manejo do PEC como ideal em termos de 

baixo impacto e satisfação do visitante.  Da plataforma implantada com vista para 

o lago ao final deste percurso, pode-se observar fauna e relaxar ou até mesmo ter 

um pernoite rústico mediante autorização do Naturatins (foto 1).  

 

Foto 1. A área de refúgio de fauna vista da plataforma no Lago da Cabana  

Durante a estação da cheia, entre janeiro a abril, há uma ligação da água entre os 

lagos, e se tem a opção de fazer o passeio totalmente de canoa, passando de um 

lago para outro, por entre a floresta inundada do igapó, na altura da copada das 

árvores.   

A outra perna do circuito, o Lago das Três Pernas e Lago da Benta, possui uma 

malha de trilhas que circunda os lagos, passando por áreas de terreiros antigos 

de ariranhas, chegando a casa de um antigo “torrãozeiro”, ou morador local, 

oferecendo a oportunidade de vivenciar a cultura e moradia típica dos ribeirinhos 

da região.  
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Foto 2. Infra-estrutura de descanso e observação do Circuito Cega-Machado 

 

Foram elaborados roteiros interpretativos para visitas auto-guiadas pela trilha de 

Cerrado próxima ao Centro de Visitantes, e para visitas acompanhadas de 

condutores na Zona de Uso Intensivo do PEC. Estes roteiros contêm informações 

sobre o ecossistema do Cantão, com ênfase nas espécies e comunidades 

naturais que podem ser encontradas nas trilhas tendo a função de enriquecer a 

experiência dos visitantes, e ao mesmo tempo contextualizar aquilo que o 

visitante está vendo no ecossistema do Cantão como um todo. 

A ariranha (Pteronura brasiliensis), espécie bandeira do PEC, é o animal mais 

procurado e que mais chama a atenção dos turistas. Porém o roteiro também 

enfoca se em espécies mais fáceis de serem encontradas e muito apreciadas por 

ecoturistas, como as exóticas ciganas, o jacaré-açú (Cayman Níger, que no 

Cantão chega a atingir 6 metros) e o pirarucu (Arapaima gigas), alem de aspectos 

relevantes desse ambiente Amazônico. 

Para que os guias e condutores saibam proceder durante as visitas, foram feitas 

oficinas de treinamento.  Estas enfocaram nas normas e procedimentos, além da 
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interpretação dos ecossistemas do Cantão: características de cada um e épocas 

do ano que podem ser observados; como se comportarem para o sucesso de 

observação de fauna, nas trilhas e de canoa; além do zoneamento de trilhas dos 

lagos da Zona de Uso Intensivo e uso de motor elétrico. 

No primeiro ano do projeto o equipamento com motor elétrico, baterias, binóculos 

e salva-vidas utilizados pelos guias e condutores, é disponibilizado gratuitamente. 

Dessa forma, pessoas da comunidade local com vocação e experiência 

necessárias para conduzir passeios de canoa terão acesso ao treinamento 

específico e condições para participar da nova economia gerada pelo Parque.  

4. Conclusão 

Mesmo com pouca divulgação na mídia, desde a abertura do PEC à visitação 

pública há apenas três meses, mais de 1.074 pessoas visitaram o Centro de 

Visitantes do Parque Estadual do Cantão, e 35 grupos de tamanhos variados 

foram conduzidos pelo Circuito do Cega-Machado.  

Pelos relatos e observações, o grupo de ariranhas com território estabelecido na 

área de refúgio nos lagos de ecoturismo parece estar se acostumando com a 

presença pacífica dos visitantes, apresentando comportamento calmo, e, em 60% 

dos casos, aproximando-se espontaneamente dos grupos ou simplesmente 

agindo naturalmente na presença de pessoas com comportamento correto. Esse 

fato indica o sucesso da metodologia escolhida, com baixo impacto nas ariranhas 

do Cantão.  

Será iniciado em 2014 um programa de monitoramento dos impactos dessa 

atividade sobre as áreas visitadas e sobre os próprios visitantes. Serão 

administrados questionários aos visitantes para aferir seu grau de satisfação e os 

efeitos que a visita teve sobre sua opinião sobre o PEC e a natureza em geral.  

Os resultados desse monitoramento serão discutidos em oficinas adicionais, e 

ajustes às normas e procedimentos serão efetuados conforme necessário. 
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GT 06  Planejamento e manejo de trilhas para a conservação da Biodiversidade e monitoramento 

de impactos sobre padrões e processos ecológicos  

 

IMPLANTAÇÃO DA PRIMEIRA TRILHA INTERPRETATIVA TERRESTRE E 

SUBAQUÁTICA EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL NA ILHA GRANDE 

(ANGRA DOS REIS, RJ) 
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Resumo 
Palavras-chave: Trilha Interpretativa; Educação Ambiental; Área de Proteção Ambiental de 

Tamoios; Espécies exóticas Invasoras; Ilha Grande. 

 

A Ilha Grande (RJ) apresenta rica biodiversidade, a qual atrai mais de 300 mil 

turistas por ano. A grande visitação e o turismo desordenado podem impactar 

negativamente os ambientes terrestres e marinhos. Além do turismo, existem 

outras ameaças à biodiversidade como, por exemplo, as espécies exóticas 

invasoras, as quais competem com as espécies nativas causando prejuízos 

ecológicos e sociais. Nesse contexto, o Projeto Coral-Sol (PCS), iniciativa 

socioambiental para controle de espécies invasoras marinhas (Tubastraea spp.), 

implantou uma Trilha Interpretativa (TI) terrestre e subaquática no percurso 

costeiro Abraão-Abraãozinho, com o tema “Biodiversidade e Bioinvasão”. TIs 

desenvolvem nos participantes novas percepções, estimulando a observação 

objetiva, crítica e consciente. O objetivo do presente trabalho foi utilizar a TI como 

estratégia de educação ambiental para auxiliar o processo de formação de 

agentes multiplicadores sobre a temática de biodiversidade e bioinvasão. A trilha 

é do tipo guiada e foi implantada na Área de Proteção Ambiental de Tamoios, 

através da adaptação do método de Indicadores de Atratividade de Pontos 

Interpretativos. O levantamento de atrativos foi realizado em jan/2011 e o teste 

piloto em fev/2011. Após ajustes, a TI passou a ser oferecida gratuitamente pelo 

Centro de Visitantes do PCS, além de ser utilizada como treinamento prático de 

universitários voluntários e educadores participantes do projeto. De fev/2011 a 

nov/2012, visitaram a trilha: 947 turistas e moradores, 103 educadores e 60 

universitários voluntários. Em questionários de percepção ambiental aplicados 

com os educadores, todos afirmaram ter conhecido algo novo após realizar a TI, 

sendo a diversidade de espécies, as espécies exóticas e os corais-sol invasores 

os aspectos mais citados. A implantação da TI possibilitou a conduta consciente 
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de turistas e visitantes, contribuiu para o preenchimento de lacunas de 

conhecimento dos educadores e promoveu a práxis com universitários.   

 

Resumen 
Palabras clave: Sendero Interpretativo; Educación Ambiental; Área de Proteção Ambiental de 

Tamoios; Especies Exóticas Invasoras; Ilha Grande. 

Ilha Grande (RJ) presenta una rica biodiversidad, que atrae más de 300.000 

turistas al año. El gran número de visitantes y el turismo desordenado puede 

influir negativamente en los ambientes terrestres y marinos. Además del turismo, 

existen otras amenazas a la biodiversidad, por ejemplo, las especies exóticas 

invasoras que compiten con las especies nativas causando daños ecológicos y 

sociales. En este contexto, el Proyecto Coral-Sol (PCS) una iniciativa social y 

ambiental para el control de las especies marinas invasoras (Tubastraea spp.), 

puso en marcha un sendero interpretativo (SI) terrestre y submarino en la ruta 

costera Abrão-Abraãozinho, con el tema "Biodiversidad y bioinvasión". Este 

desarrolla en los participantes nuevas ideas, estimulando la observación objetiva, 

crítica y consciente. El objetivo de este estudio fue utilizar las SIs como una 

estrategia de educación ambiental para al proceso de formación de 

multiplicadores en el tema de la biodiversidad y las invasiones biológicas. El 

camino es guiado, en el Área de Protecão Ambiental de Tamoios, mediante la 

adaptación del método de Indicadores de Atractividad de Puntos  Interpretativos. 

El levantamiento de atractivos se llevó a cabo en ENE/2011 y las pruebas piloto 

en FEB/2011. La SI empezó a ser ofrecida de forma gratuita por el sede del PCS, 

además de ser utilizada como formación práctica para los educadores 

universitarios y voluntarios que participan del proyecto. Entre FEB/2011 y 

NOV/2012 visitaron la pista 947 turistas y residentes, 103 profesores y 60 

voluntarios universitarios. En los cuestionarios de percepción aplicados a los 

educadores ambientales, todos afirmaron haber conocido algo nuevo después de 

hacerlo. Los aspectos más citados fueron la diversidad de especies, las especies 

exóticas y los coral-sol. El establecimiento de SI permitió la conducta responsable 

de los turistas y visitantes, ayudó a llenar los vacíos en el conocimiento de los 

educadores y a promover la práctica con los estudiantes 

1. Introdução 

A interpretação ambiental surgiu no contexto dos parques nacionais americanos e 

foi definida por Freeman Tilden em uma publicação clássica de 1957, Interpreting 

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

No Brasil, a interpretação ambiental se disseminou principalmente através das 

trilhas interpretativas (TIs). O interesse pela implantação de TIs nas várias regiões 

do país vem acompanhando o desenvolvimento do ecoturismo e a crescente 

estruturação das áreas de visitação nas unidades de conservação 

(VASCONCELLOS, 2006). Apesar da demanda por atividades de interpretação 

ambiental, há um potencial pouco aproveitado, especialmente ao se considerar a 

dimensão da atividade do ecoturismo no Brasil.  

TIs podem ser realizadas em áreas terrestres, aquáticas ou subaquáticas, sendo 

guiadas ou autoguiadas e acessadas através de caminhadas, cavalgadas, 

navegação, mergulho livre contemplativo, entre outros. No Brasil, a grande 

maioria das atividades é realizada no contexto terrestre, através de caminhadas. 

No ambiente marinho, algumas iniciativas se destacam pelo pioneirismo, como a 

implantação de trilhas subaquáticas em Santa Catarina (WEGNER, 2003) e o 

Projeto Trilha Subaquática, implantado no litoral de São Paulo (BERCHEZ et al, 

2007).  

Embora mais de 50 milhões de pessoas habitem municípios da zona costeira 

brasileira (IBGE, 2011), ainda há poucos trabalhos publicados sobre o tema. 

Pedrini e colaboradores (2010 a) afirmam que o meio acadêmico reconhece que 

existem muitas experiências de Interpretação Ambiental e/ ou Educação 

Ambiental na zona costeira e marinha que não são publicadas no Brasil e no 

exterior. Segundo Pedrini e colaboradores (2010 b, p. 434) “em termos de trilhas 

marinhas há limitadíssimos trabalhos sobre o tema no país, possivelmente pela 

inexistência da prática de ecoturismo marinho, apesar do imenso litoral brasileiro”.   

Na Ilha Grande (Angra dos Reis, RJ) não há registros de trilhas interpretativas 

subaquáticas, apesar de seu potencial para a atividade. Até 2010, a principal 
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atividade de interpretação ambiental na ilha era a visita guiada terrestre, realizada 

na Trilha Circular do Parque Estadual da Ilha Grande ou Circuito do Abraão (T1), 

por funcionários da unidade de conservação e guias de turismo.  

A Ilha Grande apresenta rica biodiversidade, a qual atrai mais de 300 mil turistas 

por ano (INEA, 2010). A grande visitação e o turismo desordenado podem 

impactar negativamente os ambientes terrestres e marinhos (DAVENPORT & 

DAVENPORT, 2006). Além do turismo, existem outras ameaças à biodiversidade 

como, por exemplo, as espécies exóticas invasoras, as quais competem com as 

espécies nativas causando prejuízos ecológicos e sociais (DE PAULA & CREED, 

2005).  

Nesse contexto, o Projeto Coral-Sol (PCS), iniciativa socioambiental para controle 

de espécies invasoras marinhas (Tubastraea spp.), implantou uma TI terrestre e 

subaquática na Ilha Grande, com o tema “Biodiversidade e Bioinvasão”.  A TI 

implantada na Área de Proteção Ambiental de Tamoios foi uma iniciativa única, a 

qual uniu a tipologia de trilhas terrestre e subaquática no percurso Abraão-

Abraãozinho. O objetivo do presente trabalho foi utilizar a TI como estratégia de 

educação ambiental para auxiliar o processo de formação de agentes 

multiplicadores sobre a temática de biodiversidade e bioinvasão, com turistas, 

moradores, educadores e universitários. 

2. Materiais e métodos 

2.1 Área de Estudo 

A Ilha Grande (figura 1) está localizada na Baía da Ilha Grande (BIG) (22°50’ – 

23°20’S; 44°00’ – 44°45’W) no município de Angra dos Reis, litoral sul do Estado 

do Rio de Janeiro (INEA, 2010). A BIG abrange uma área de 65.258 ha e cerca 

de 350 km de perímetro na linha d’água, abrigando uma grande beleza 

paisagística e uma rica fauna e flora. Por este motivo, a região é considerada um 

santuário de biodiversidade singular (hot-spot) (CREED et al., 2007).  
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A Ilha Grande abriga quatro unidades de conservação; Parque Estadual da Ilha 

Grande, Reserva Biológica Estadual da Praia do Sul, Parque Estadual Marinho do 

Aventureiro e Área de Proteção Ambiental de Tamoios (INEA, 2010).  

A Área de Proteção Ambiental de Tamoios abrange as mais de 100 ilhas que se 

distribuem pelos 900 km² da BIG, havendo sobreposição com 19 ilhas integrantes 

da Estação Ecológica de Tamoios e da própria Ilha Grande (INEA, 2013). A APA 

de Tamoios foi criada pelo Decreto Estadual 9.452 de 5 de dezembro de 1982 e 

em seu território estão representados todos os ecossistemas característicos do 

Estado do Rio de Janeiro (INEA, 2013). 

 Figura 1 – Localização da Baía da Ilha Grande. Fonte: Adaptado do Google Maps e Google Earth. 
 

 

2.2 TI Terrestre e Subaquática Abraão-Abraãozinho 

A TI (figura 2) se localiza na Área de Proteção Ambiental de Tamoios, no percurso 

Abraão-Abraãozinho (Ilha Grande). O trajeto de aproximadamente 2,6 km começa 

no Centro de Visitantes do PCS, passa pelas praias do Canto, da Júlia, da 

Biquinha, Comprida e Crena, até o costão do Abraãozinho. 



 
 

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  

868 

 

 
Figura 2: Em vermelho, localização da TI Terrestre e Subaquática Abraão-Abraãzinho na Ilha 

Grande (acima) e o seu percurso completo (abaixo).   

 

2.3 Método de Implantação das Trilhas Interpretativas 

A TI foi implantada através da adaptação do método de Indicadores de 

Atratividade de Pontos Interpretativos (MAGRO & FREIXEDAS, 1998). Em um 

primeiro momento foram levantados todos os pontos potenciais para 

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

dos atrativos, uma seleção foi feita a fim de evitar pontos muito próximos e não 

repetir questões já abordadas. A escolha final levou em consideração os pontos 

mais atrativos de acordo com indicadores para o tema. Não foi necessário atribuir 
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pesos aos indicadores, embora o método original sugira a adoção desse 

procedimento. 

O levantamento de atrativos foi realizado pela equipe de educação ambiental do 

PCS em 12 de janeiro de 2011. Os pontos de interpretação foram testados em 11 

e 25 de fevereiro de 2011, com duas turmas de universitários do Programa de 

Estágio Voluntário do projeto. A atividade começou a ser oferecida ao público 

gratuitamente em 19 de fevereiro de 2011, após a inauguração do Centro de 

Visitantes do PCS, na Vila do Abraão (Ilha Grande). A trilha implantada é do tipo 

guiada, ou seja, atividade interpretativa “em que o guia intérprete dirige um grupo 

através de um caminho, com paradas pré-estabelecidas, onde um tema é 

desenvolvido” (VASCONCELLOS, 2006).   

2.4 Estratégias metodológicas e análise dos dados 

A base metodológica foi a Pesquisa Qualitativa (TRIVIÑOS, 1987), caracterizada 

por seu cunho descritivo, por ter o ambiente natural como fonte direta de dados e 

o pesquisador como instrumento-chave e por ser preocupada com o processo e 

não apenas com o resultado ou produto. A TI foi realizada com universitários 

como treinamento prático do Programa de Estágio Voluntário; com turistas e 

moradores, como atividade do Centro de Visitantes; e com educadores, como 

prática de curso de qualificação.  

Os voluntários preencheram um roteiro de trilha durante a atividade, para 

incentivar a observação crítica. Com os educadores foram aplicados questionários 

diagnósticos de percepção ambiental, roteiro de trilha e avaliação da atividade. 

Verificou-se a percepção ambiental dos educadores sobre a biodiversidade dos 

biomas Mata Atlântica e Zona Costeira e Marinha da região, sobre espécies 

exóticas e invasoras, entre outros. Com os turistas e moradores, optou-se por não 

aplicar questionários, já que o objetivo principal da atividade neste caso, não era a 

pesquisa. Como os visitantes estavam em sua hora de lazer, foram feitos apenas 

registros em vídeo de depoimentos espontâneos sobre a atividade.   
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Os questionários e demais atividades registradas foram transcritas em conteúdo 

textual, constituindo-se o corpus documental para utilização posterior através da 

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

passaram pela etapa de leitura flutuante, identificação do núcleo dos sentidos e 

identificação das unidades de registro (categorização de falas). 

3. Resultados e discussão 

3.1 TI Terrestre e Subaquática Abraão-Abraãozinho 

Implantar uma TI é resignificar um caminho, direcionar uma visitação em 

ambiente natural e desvelar informações de forma interdisciplinar. Segundo 

Feinsinger e colaboradores (1997 apud VASCONCELLOS, 2006. p. 46) uma TI: 

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

Desta forma, a TI elaborada com o tema “Biodiversidade e Bioinvasão”, procurou 

construir conhecimentos junto com os participantes, relacionando saberes 

acadêmicos, tradicionais e locais, para uma mudança de percepção ambiental. Os 

pontos interpretativos tornaram visíveis aspectos que passavam despercebidos 

para os visitantes, mesmo para aqueles que moravam na região. As espécies 

nativas e exóticas da fauna e flora dos ambientes terrestres e marinhos, as 

relações ecológicas, as adaptações dos organismos a cada ambiente e as 

relações homem-natureza puderam ser desvelados pela interpretação ambiental. 

As descobertas dos participantes eram estimuladas pelo modo como os monitores 

conduziam a TI; não como uma aula de campo, mas sim como uma investigação. 

A equipe foi treinada para desenvolver os conceitos mais pelos questionamentos 

do que pelas respostas prontas. 

Como a atividade estava relacionada ao processo de educação ambiental 

desenvolvido pelo PCS orientado pelas vertentes Crítica e Práxica, a TI foi 
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utilizada como instrumento para a reflexão e construção de valores e 

conhecimentos para sociedades sustentáveis. Nesse sentido, os pontos 

interpretativos (tabela 1) contribuíram para a formação de agentes multiplicadores 

da temática de biodiversidade e bioinvasão no contexto da Ilha Grande.  

Tabela 1: Roteiro da Trilha Interpretativa Abraão-Abraãozinho 

Tema da TI Terrestre e Subaquática Abraão-Abraãozinho: Biodiversidade e Bioinvasão 

Pontos de 
Interpretação 

Descrição/ objetivos Localização 

Ponto 1: 
Partida - 

Caminhar é 
preciso, 

sofrer não é 
preciso! 

 Apresentação da equipe e do grupo; 

 Preenchimento de termo de responsabilidade e 
ficha médica; 

 Informação sobre a atividade (duração e nível de 
dificuldade); 

 Escolha do equipamento para mergulho; 

 Informações sobre a Ilha Grande (histórico, 
ocupações, povos, presídios, etc.); 

 Apresentação das quatro unidades de 
conservação presentes na Ilha Grande (através 
de mapa). 

Centro de 
Visitantes do 
Projeto Coral-

Sol, Vila do 
Abraão 

 

Ponto 2: 
Águas de 

março... de 
janeiro a 

dezembro? 

 Observação e comparação da situação ambiental 
dos rios da Vila do Abraão; 

 Identificação de impactos negativos (poluição, 
desmatamento da mata ciliar, presença de 
construções em Área de Preservação 
Permanente, ocorrência de espécies exóticas e 
invasoras e canalização). 

Rios da Vila do 
Abraão – 

Avenida Getúlio 
Vargas 

 

Ponto 3: 
Terra à 
vista... 

 Início (propriamente dito) da trilha terrestre 
(informações sobre o percurso); 

 Recomendação de conduta consciente na trilha; 

 Questionamento sobre os biomas presentes no 
entorno (Mata Atlântica e Zona Costeira e 
Marinha); 

 História da relação do Guapuruvu (Schizolobium 
parahyba (Vell.) S.F. Blake) com os caiçaras. 

Praia do Canto 
Entrada da 

trilha (placa de 
sinalização da 

T10). 

Ponto 4: 
Alienígenas 
por toda a 

parte! 

 Identificação de espécies vegetais exóticas como 
bananeiras (Musa sp.), Capim colonião (Panicum 
maximum Jacq.) e Jaqueiras (Jaqueira 
Artocarpus heterophyllus Lam.); 

 Identificação de espécies vegetais nativas como 
o Cobi (Anadenanthera colubrine (Vell.)Brenan) e 
a Embaúba (Cecropia sp.); 

 Identificação de fator de risco de desabamento, 
em área erodida de “barranco”, com a presença 
de bananeiras. 

Área com 
espécies 
vegetais 
exóticas 
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Ponto 5: 
Inferno na 

terra? 

 Questionamento sobre a sobrevivência dos 
organismos nesses ecossistemas durante um 
ciclo de poça de maré; 

 Esclarecimento sobre as adaptações de diversos 
organismos para sobreviver em condições 
“extremas” de temperatura, salinidade e 
exposição ao sol. 

Área de poças 
de Maré 

 

Ponto 6: 
Para o alto, 
e avante! 

 Identificação da árvore nativa Paineira (Ceiba 
speciosa (St-Hill.) Ravenna); 

 Identificação de plantas epífitas e liquens; 

 Caracterização da morfologia e fisiologia da 
bromélia Barba-de-velho (Tillandsia usneoides) 
L. Basionônio; 

 Observação de outras bromélias (Vriesea sp., 
Neoregelia cruenta (R. Graham)). 

Paineira – Praia 
Comprida 

Ponto 7: 
Segurando a 

encosta 

 Apontar as diferenças entre uma área acima da 
trilha (ainda com um sub-bosque) e uma área 
abaixo (onde o sub-bosque foi removido). 

Encosta – trilha 
entre as praias 

Comprida e 
Crena. 

Ponto 8: 
Gigante da 

floresta. 

 Questionamento sobre o formato e a função das 
raízes tabulares da Figueira (Ficus sp.) e sobre o 
seu tamanho maior em relação às outras 
árvores; 

 Contação de histórias sobre figueiras (utilização 
das raízes pelos índios tupinambás como tambor 
para comunicação, passagem bíblica e lendas 
locais); 

 Convite aos visitantes para contarem histórias 
que conhecem sobre figueiras. 

Figueira – antes 
da praia da 
Crena, na 

bifurcação das 
trilhas. 

 

Ponto 9: 
Ponto de 
encontro 

entre o mar 
e a mata 

 Observação dos diferentes tamanhos de 
sedimentos com identificação de suas fontes de 
origem; 

 Observação da matéria orgânica acumulada na 
areia da praia e de “pulgas-da-praia” 
(Amphipoda) presentes nela. 

Praia da Crena 
 

Ponto 10: 
Campo 

minado com 
bombardeio! 

 Observação de um bosque de Jaqueira 
(alelopatia); 

 Identificação do prejuízo ambiental causado por 
uma espécie exótica invasora. 

Bosque de 
jaqueiras – 

caminho para a 
Praia do 

Abraãozinho 

Ponto 11: 
Chegada - 
Agora! Nós 

“vamô” 
invadir sua 

praia!!! 

 Realização da oficina de mergulho em apnéia, 
trilha subaquática e dinâmica de finalização da 
atividade; 

 Familiarização com o equipamento de mergulho; 

 Identificação dos organismos através do uso de 
Fichas de identificação de organismos marinhos. 

Praia do 
Abraãozinho 
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Durante a atividade os participantes entenderam o conceito de biodiversidade, o 

qual compreende não só as variedades de espécies, como também de 

ecossistemas. Os visitantes também observaram a transição entre a Mata 

Atlântica e a Zona Costeira e Marinha e como seus componentes estão 

relacionados. Além disso, o conceito de sociobiodiversidade foi trabalhado 

indiretamente, através das histórias locais, como a do caiçara que planta o 

Guapuruvu quando um filho homem nasce e corta a árvore após 18 anos, para 

fazer uma canoa. Esta árvore apresenta crescimento rápido e morre por volta de 

30 anos. Assim, o nativo realiza uma prática sustentável ao remover uma árvore 

que não permaneceria compondo a floresta por muito tempo. Desta forma 

interdisciplinar foi tratada a ocupação humana, da época pré-histórica, até os dias 

atuais.  Vários aspectos são tratados nos pontos interpretativos para desmistificar 

muitos conceitos inadequados que as pessoas têm como, por exemplo, o fato de 

acreditarem que bromélias são parasitas (figura 3).  

 

Figura 3: Ponto interpretativo 6; paineira nativa (Ceiba speciosa) com bromélias epífitas como a 

Barba-de-velho (Tillandsia usneoides). 

No ponto interpretativo da Figueira, os visitantes são estimulados a usar a 

imaginação para descobrir por que essa árvore é muito maior do que as outras 

em volta. Assim vão descobrindo que se trata de uma árvore centenária, bem 

mais velha que as outras, e que provavelmente escapou do corte na época das 

roças das populações que haviam no local. Esses aspectos sociais foram 

estudados por Svorc (2007) no Parque Estadual da Ilha Grande, a qual aponta 
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questões religiosas e crenças como motivos para a preservação de árvores de 

Ficus sp. (figura 4). 

 
Figura 4: O biólogo e guia de turismo, Felipe Ribeiro, demonstrando como os índios usavam as 

raízes tabulares, de acordo com as histórias locais. Fonte: Arquivo PCS. 

Ao final do percurso terrestre, os visitantes participam de uma oficina de mergulho 

livre (apnéia), recebem orientações sobre uma conduta consciente no ambiente 

marinho e começam a trilha subaquática (figura 5a). Durante a oficina os 

participantes são treinados para se familiarizar com o equipamento e realizar um 

mergulho seguro. Os treinamentos são feitos em duplas com auxílio dos 

monitores. Cada dupla ou trio é acompanhado por um monitor durante a trilha 

subaquática. Foram adotadas práticas para um mergulho de mínimo impacto 

negativo. Para isso, os participantes não podem usar nadadeiras, devem seguir a 

trilha subaquática conduzidos pelos monitores e com apoio de pranchas de 

natação, não podem tocar voluntariamente em nenhum organismo e devem evitar 

colocar os pés no fundo.  

Os participantes são orientados a identificar os organismos marinhos através do 

uso de fichas de identificação com imagens, as quais apresentam os seres de 

fácil visualização no local (tabela 2). Um dos atrativos da trilha subaquática são as 

espécies nativas de coral babão (Palythoa caribaeorum) e as duas espécies 

invasoras de coral-sol (Tubastraea spp.) (figura 5b).  
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Tabela 2: Espécies conspícuas durante o mergulho contemplativo. 

Tipos de organismos Espécie/ nome vulgar 

Macrófitas ]Galaxaura marginata (Alga vermelha) 
Caulerpa racemosa (Alga verde) 
Asparagopsis sistaxiformis (Alga vermelha) 

Angiospermas Halodule wrightii (Grama marinha) 

Porifera Desmapsamma anchorata (Esponja laranja) 
Mycale spp.(Esponja) 

Cnidaria Mussismilia hispida (Coral cérebro) 
Tubastraea coccinea (Coral-sol laranja) 
Tubastraea tagusensis (Coral-sol amarelo) 
Phyllactis praetexta (Anêmona) 
Carijoa riisei (Coral) 
Aiptasia pallida (Anêmona) 
Zoanthus sociatus (Zoantídeo) 
Palythoa caribaeorum (Coral babão) 

Arthropoda Stenorhynchus seticornis (Caranguejo-aranha) 

Echinodermata Lythechinus variegatus (Ouriço lilás) 
Echinometra lucunter (Ouriço preto) 
Isostichopus badionotus (Pepino do mar) 
Echinaster (Othilia) brasiliensis (Estrela-do-mar) 
Tropiometra carinata (Lírio do mar) 

Chordata (Urochordata) Phallusia nigra (Ascídia preta) 

Chordata (Vertebrata) - 
Peixes. 

Hippocampus spp. (Cavalo-marinho) 
Narcine brasiliensis (Raia treme-treme) 
Chaetodon striatus (Peixe borboleta) 
Abudefduf saxatilis (Sargentinho) 
Gymnothorax funebris (Moréia verde) 
Chilomycterus spinosus (Baiacu de espinhos) 

 

Figura 5: a) oficina de mergulho para a trilha subaquática no Abraãozinho; b) espécies invasoras 
de coral-sol (Tubastraea spp) e nativas de coral-babão (P. caribaeorum) no canto esquerdo. 
Fonte: Arquivo Lara Vidon. 
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3.2 Públicos-alvo 

Segundo Tilden (1977), para públicos diferentes (crianças, adultos, formações), 

deve haver programas diferentes. Desta forma, pode-se obter um maior 

aproveitamento quando a TI se molda ao interesse do público. A TI Abraão-

Abraãozinho foi implantada de forma a levar os visitantes a um mundo 

desconhecido, mesmo para aqueles, que na condição de moradores, frequentam 

o local. Vasconcellos (2006, p. 46) afirma que TIs “traduzem para o visitante os 

fatos que estão além das aparências (leis naturais, interações, história, cultura) ou 

fatos aparentes que não são comumente percebidos (singularidades, detalhes, 

vestígios, entre outros)”. De fev/2011 a nov/2012, visitaram a trilha: 947 turistas e 

moradores, 103 educadores e 60 universitários voluntários. Durante esse tempo, 

as atividades foram sendo delineadas de acordo com o objetivo de cada público.  

Os universitários voluntários receberam informações mais técnicas (relações 

ecológicas, nomes científicos), experimentaram a coleta de dados abióticos 

(salinidade e temperatura da água) e aprenderam métodos para leitura de 

diversidade em costões (transecto e quadrado). Tais atividades foram importantes 

para a aplicação dos conceitos aprendidos em sala de aula. Os universitários 

também foram treinados para se tornarem monitores da TI, conduzindo os turistas 

durante a atividade. Para isso, foi elaborado um manual com o roteiro dos pontos 

interpretativos chamado de “Guia do Guia para a TI Terrestre e Subaquática 

Abraão-Abraãozinho”.  

Os educadores participaram da trilha através do curso de qualificação oferecido 

gratuitamente pelo PCS, em parceria com a Prefeitura de Angra dos Reis. Após 

agendamento das turmas, eles eram levados do continente para o Centro de 

Visitantes na Ilha Grande, onde assistiam à palestra “Por que a bioinvasão 

ameaça a biodiversidade?”, percorriam a TI e elaboravam propostas de atividades 

para a escola sobre biodiversidade e bioinvasão. Os educadores participavam da 

trilha buscando descobrir na prática, os aspectos abordados durante a palestra. 
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Dos 103 educadores participantes da TI, 102 responderam aos questionários de 

percepção ambiental. Ao serem perguntados se conheceram algo novo após 

fazerem a TI, todos afirmaram que sim (n= 100 respostas válidas). Dentre os 

conhecimentos novos mais citados, destacam-se a diversidade de espécies 

(57%); as espécies exóticas invasoras (16%) e os corais invasores (16%). Como 

exemplo da diversidade descoberta os educadores citaram: corais, coral cérebro, 

ascídia, estrela-do-mar, ouriço-do-mar e barba-de-velho. Sobre as espécies 

exóticas invasoras afirmaram: “percebi que espécies invasoras estão presentes 

em abundância no ambiente marinho e terrestre”; “me surpreendi ao saber que 

algumas espécies tão comuns de serem encontradas são exóticas e não nativas”. 

Além desses aspectos, os educadores também afirmaram (8%) ter aprendido 

curiosidades como, por exemplo, as histórias sobre figueiras e o fato da mata da 

Ilha Grande ser a maior parte resultado de regeneração.  

Em análise preliminar sobre o aproveitamento da atividade prática, 53 educadores 

foram questionados se a vivência na TI Terrestre e Subaquática foi proveitosa. 

Todos afirmaram que sim, sendo os aspectos mais citados na justificativa o: 1) 

conhecimento adquirido (35%), por exemplo;  

“um vasto conhecimento da fauna e flora”; “agregou novos 

conhecimentos para serem utilizados motivando os alunos”; 

“adquiri conhecimento útil para a minha atividade docente”; 

2) a vivência prática (27%), “porque consolidou o ensino 

teórico”; “vivenciamos os conceitos da palestra ao longo da 

trilha”; “pois o conteúdo é fixado melhor com a prática”; e 3) 

a biodiversidade (12%), “a trilha apresentou diversos novos 

organismos e relações”; “devido a possibilidade de perceber 

a variedade de seres diferentes existentes”; “conhecer 

novas espécies de seres e suas interferências no local onde 

vivem”.  

Os poucos moradores que participaram da TI, se surpreenderam por julgarem já 

conhecer tudo sobre o local. Em depoimento informal, uma antiga moradora 
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adorou a atividade, porque não esperava descobrir tantas novidades em um local 

que costuma frequentar. Os turistas também ficavam surpresos, pois alguns já 

conheciam a trilha ao tê-la percorrido para acessar as praias. Após a TI, 

afirmavam que iriam aplicar as recomendações para conduta consciente nos 

próximos mergulhos.  

O Abraãozinho é bastante frequentado por banhistas e mergulhadores e, na alta 

temporada, a visitação enorme e desordenada chama atenção. É possível 

observar com facilidade os impactos negativos na fauna e flora locais. Durante as 

TIs, os monitores já precisaram abordar mergulhadores que não participavam da 

atividade para proteger os organismos marinhos. Os problemas mais comuns são 

pisoteio da comunidade bentônica; remoção de organismos, principalmente 

estrelas-do-mar e cavalos-marinhos; presença de bronzeador e filtro solar na 

água, movimentação muito próxima dos organismos, os quais deixam de se 

alimentar e reproduzir quando perturbados.  

Pedrini e colaboradores (2011) observaram alguns desses problemas em Búzios 

(RJ), no local onde implantaram atividades de Educação Ambiental Marinha e 

Costeira. O turismo desenfreado pode afetar de forma irreversível a biota 

marinha, sendo mais um argumento para que se busque maior planejamento da 

visitação em locais como o Abraãozinho, os quais são Áreas de Proteção 

Ambiental. 

Nesse sentido, a implantação de TIs pode minimizar os impactos da visitação, 

não apenas no local em questão, mas em qualquer local visitado pelo participante 

que reproduzir a conduta consciente aprendida na atividade, seja em ambiente 

terrestre ou marinho.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A implantação da TI Terrestre e Subaquática Abraão-Abraãozinho funcionou 

como instrumento de educação ambiental relevante para a conservação da 

biodiversidade. Os participantes puderam conhecer a biodiversidade, identificar as 
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ameaças e entender a importância de sua preservação. Desta forma, a atividade 

contribuiu para a formação de agentes multiplicadores sobre a temática da 

biodiversidade e bioinvasão.   

A TI possibilitou a conduta consciente de turistas e visitantes, contribuiu para o 

preenchimento de lacunas de conhecimento dos educadores e promoveu a práxis 

com universitários. Como instrumento de educação ambiental, deve ser 

considerada no uso público das unidades de conservação, nas atividades de 

Ecoturismo e na integração de teoria e prática em uma formação interdisciplinar 

de cidadãos mais responsáveis pelo ambiente.   
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GT 06  Planejamento e manejo de trilhas para a conservação da Biodiversidade e monitoramento 

de impactos sobre padrões e processos ecológicos  

 

ANÁLISE DA CAPACIDADE DE CARGA EM TRILHA DO PARQUE ESTADUAL 
DA SERRA DO BRIGADEIRO (MG) ATRAVÉS DA CONSIDERAÇÃO DAS 

RAÍZES EXPOSTAS 
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Hugo Gavioli de Almeida4 
Nayra Rosa Coelho5 

Luíza Fonseca Cortat6 
Resumo 
Palavras-chave: impactos ambientais; raiz exposta; trilhas; capacidade de carga 

Este trabalho teve por objetivo realizar os cálculos da capacidade de carga 
antrópica nas trilhas do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro (MG) 
estabelecendo-se limites para visitação pública. O PESB está situado na porção 
norte da Zona da Mata mineira. A obtenção dos dados foi realizada durante 
trabalhos de campo nas trilhas em junho de 2012, iniciando pela Trilha do Pico do 
Grama, aplicando a Metodologia de Cifuentes (1992) com modificações. Para 
cada trilha foi realizado o levantamento de locais com erosão, alagamento, 
cobertura vegetal, condições de acessibilidade (modificado por ROCHA et 
al.,2006 e ROCHA et al.,2007) e raízes expostas (ROCHA et al.,2010). Para a 
marcação destes pontos foram utilizados receptores GPS com altímetro e antena 
sensível para áreas com vegetação. A marcação de pontos foi realizada no início 
e no final das ocorrências citadas, sendo também medidas através do odômetro 
do GPS. As trilhas foram mapeadas com captação de pontos de trajeto a cada 1 
segundo (ROCHA, 2003).  Os níveis de acessibilidade foram obtidos por meio dos 
perfis de cada trilha. A distância e o tempo necessários para o deslocamento na 
trilha foram medidos e cronometrados por meio do GPS. Os dados coletados 
foram descarregados em computador com auxílio do programa Trackmaker 
(GPSTM, 2008) com posterior edição em programas de desenho. O valor 
encontrado foi de 151 VD (visitantes diários) suportados pela Trilha Pico do 
Grama sem considerar o Fator Raízes Expostas. Ao incluir este Fator, o resultado 
diminuiu 24,5%, resultando 114 VD, valor considerado sustentável para este 
trecho do Parque e importante instrumento de gestão que poderá ser adotado 
pelos gerentes do PESB. A recuperação de trechos com problemas deve ser 
prioridade dos gestores. O planejamento e controle de fluxo de visitantes são 
medidas fundamentais para a conservação destes ambientes, além do 
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monitoramento de indicadores de impacto. Outras pesquisas com utilização de 
mais fatores de correção ou propostas de novas metodologias devem ser 
desenvolvidas para que se tenha maior confiabilidade na análise destes 
ambientes.  

Resumen 
Palabras clave : impactos ambientales, la raíz expuesta , senderos , capacidad de 

Esta ivestigación tuvo como objetivo realizar los cálculos de capacidad de carga 
de senderos hechos por el hombre en el Parque Estatal de Serra do Brigadeiro 
(MG ) mediante el establecimiento de límites para el uso público . El PESB está 
situado en la parte norte de la Zona da Mata de Minas Gerais. La recolección de 
datos se llevó a cabo el trabajo de campo en los senderos en junio de 2012, 
comenzando con el sendero del Pico do Grama, aplicando las metodologías 
Cifuentes ( 1992 ) con modificaciones. Para cada sendero se encuestó sitios con 
la erosión , alagamiento, vegetación, las condiciones de accesibilidad (modificada 
por Rocha et al. , 2006 y Rocha et al. , 2007 ) y las raíces expuestas ( Rocha et al. 
, 2010 ) . Para marcar estos puntos fueron utilizados con receptores GPS y 
altímetro com antena sensible a áreas de vegetación. Los puntos de marcado 
fueron realizados al principio y al final de los eventos mencionados anteriormente 
, también se miden por el odómetro del GPS. Los senderos se asignan puntos 
cada 1 segundo (Rocha , 2003 ) . Nivel de accesibilidad se han obtenido a través 
de los perfiles de cada sendero. Se midieron la distancia y el tiempo requerido 
para cambiar el sendero y sincronizados por GPS. Los datos recogidos se 
descargan en el ordenador utilizando el programa TrackMaker ( GPSTM , 2008 ) 
con la posterior edición en programas de dibujo. El valor encontrado fue de 151 
DV ( visitantes diarios ) con el apoyo de Sendero Pico sin tener en cuenta las 
bases expuestas factor. Con la inclusión de este factor , el resultado disminuyó un 
24,5% , lo que resulta RV 114 , que se considera sostenible para este tramo del 
Parque e importante herramienta de gestión que pueden ser adoptadas por los 
directivos de la PESB .La sección de recuperación de los problemas debe ser una 
prioridad para los directivos.La planificación y el control del flujo de visitantes 
constituye una medida fundamental para la conservación de estos ambientes , así 
como el seguimiento de los indicadores de impacto. Otra investigación utilizando 
más factores de corrección o nuevas metodologías propuestas se debe 
desarrollar con el fin de tener una mayor fiabilidad en el análisis de estos 
ambientes. 

1. Introdução 

Atualmente, áreas naturais têm sido utilizadas como locais para lazer, passeios e 

educação ambiental. A crescente procura por estes locais tem ocasionado 

degradação ambiental devido ao uso intenso das trilhas, a falta de planejamento e 

de controle sobre o número de visitantes, assim como a falta de orientação ao 
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público visitante (FONTOURA & SIMIQUELI, 2006; PECCATIELLO, 2007; 

ROCHA et al., 2007; VIANA, 2008). 

O Parque Estadual da Serra do Brigadeiro está situado nos municípios de 

Araponga, Divino, Ervália, Muriaé, Fervedouro, Miradouro, Pedra Bonita, Rosário 

de Limeira e Sericita. Sua área total é de 2.944 km2, abrangendo as microrregiões 

de Ponte Nova, Manhuaçu, Viçosa e Muriaé pertencentes a Minas Gerais (Figura 

1). Foi criada infra-estrutura de apoio recentemente com duas portarias (Araponga 

e Fervedouro), centro de visitantes, alojamento para pesquisadores, entre outras 

obras. Contudo, ainda é um Parque pouco estudado. Apesar de ter um Plano de 

Manejo, não foi contemplado o estudo de capacidade de carga. Com a liberação 

para visitação, não haverá parâmetros para os gestores monitorarem a 

quantidade de turistas por trilha. 

 
Figura 1 : Localização do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro - PESB. 

Fonte: VERONESE ( 2009). 

O excesso de visitação traz consequências tais como a destruição das trilhas 

ecológicas e seus arredores, a diminuição da biodiversidade e o aumento da 

poluição nas áreas de maior circulação. Esses problemas, associados a carência 

de leis que assegurem as unidades de conservação fiscalização sobre a 
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exploração de recursos naturais e mantutenção da integridade dos ecossistemas, 

contribuem para o aumento da degradação ambiental dos parques (COSTA, 

2003; FONTOURA & SIMIQUELI, 2006; PECCATIELLO, 2007). De modo a 

prevenir maiores danos ambientais e estabelecer um controle sobre o uso das trilhas 

de um parque, uma medida fundamental a ser adotada é a tentativa de 

minimização dos impactos causados pelo turismo nestas áreas por meio da 

limitação à visitação (FONTOURA & SILVEIRA, 2006; FONTOURA & SIMIQUELI, 

2006; PECCATIELLO, 2007; PRADO et al., 2008; VIANA, 2008; ROCHA & 

PECHINCHA, 2010; HOLDERBAUM & SILVA, 2010). 

Tendo conhecimento do impacto causado pelo excesso de pessoas, órgãos de 

proteção ambiental como ICMBIO, IEF, entre outros, podem tomar medidas que 

visem a diminuição destes danos, entre elas, a limitação do número de visitantes. 

Esta medida serve para implementação de medidas de regeneração e conservação 

da biodiversidade local. A utilização excessiva de trilhas provocam o aumento do 

processo erosivo e das raízes expostas nas proximidades das trilhas que ligam 

locais de maior freqüência de visitação, além de gerar alterações diretas na 

biodiversidade local.  

Ainda faltam esforços para que sejam alcançados os benefícios econômicos, 

sociais e ambientais na prática do Ecoturismo. Para que suas metas sejam 

cumpridas será necessário um melhor planejamento e gestão destas áreas 

mediante o controle de visitantes diários juntamente com a conscientização do 

público visitante e o monitoramento das áreas do parque através de indicadores 

estrategicamente escolhidos, evitando o impacto ambiental e promovendo uma 

integridade sustentável entre a natureza e seus visitantes (MORAES, 2007; 

FONTOURA & SIMIQUELI, 2006; PECCATIELLO, 2007; ROCHA et al.,2010; 

ROCHA & PECHINCHA, 2010; HOLDERBAUM & SILVA, 2010; ROCHA et 

al.,2010a; VIANA, 2010). 

 

2. Metodologia 
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A obtenção dos dados foi realizada durante trabalhos de campo nas trilhas do 

Parque Estadual da Serra do Brigadeiro (PESB) entre 06 e 10/06/2012. Iniciou-se 

pela Trilha do Pico do Grama (Figura 2) que parte da MG 482 e segue até uma 

Torre de Comunicação. Foi aplicada a Metodologia de Cifuentes (1992) com 

modificações através do levantamento de locais com erosão, alagamento, 

cobertura vegetal, condições de acessibilidade (modificado por ROCHA et 

al.,2006 e ROCHA et al.,2007) e raízes expostas (ROCHA et al.,2010; ROCHA & 

PECHINCHA, 2010; HOLDERBAUM & SILVA, 2010). Para a marcação destes 

pontos foram utilizados receptores Garmin GPS Map76CSX que possuem 

altímetro (sigla S) e antena sensível para áreas com vegetação (sigla X). A 

marcação de pontos (waypoints) foi realizada no início e no final das ocorrências, 

sendo também medidos os comprimentos através do odômetro do GPS. As trilhas 

foram mapeadas com captação de pontos (trackpoints) a cada 1 segundo 

(ROCHA, 2003).  

 

Figura 2: Trilha do Pico do Grama - PESB. (Fonte: autores). 
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Os níveis de acessibilidade foram obtidos por meio dos perfis de cada trilha, 

através das distâncias e altitudes que foram armazenadas no GPS, processadas 

no software GPSTrackmaker e exportadas para o Excel, possibilitando-se a 

construção de gráficos (ROCHA et al.,2006 e ROCHA et al., 2007). A distância e 

o tempo necessários para o deslocamento na trilha foram medidos e 

cronometrados por meio da utilização do GPS. Os dados obtidos foram 

descarregados em computador com auxílio do programa Trackmaker (GPSTM, 

2008) sendo posteriormente editados com a utilização de programas de CAD e 

CorelDraw. Os dados sobre a planta e o perfil das trilhas foram armazenados e 

disponibilizados neste trabalho no formato Datum Horizontal WGS 1984 e Datum 

Vertical Imbituba (SC). 

 

Durante o percurso foram observados os impactos físicos, dentre eles: trechos e 

pontos com alagamentos; erosão; bifurcações de trilha e impactos biológicos 

sendo estes determinados pela extensão da cobertura vegetal, existência de 

raízes arbóreas expostas e presença de espécies ruderais exóticas no estrato 

herbáceo. Os dados necessários aos cálculos de capacidade de carga foram 

obtidos por meio das análises do estado ambiental das trilhas acrescidos de 

fatores de correção (ROCHA et al., 2007). Para realização do cálculo de 

capacidade de carga foi utilizada de forma crítica a metodologia de Cifuentes 

(1992), propondo modificações em alguns fatores para adaptá-la melhor a 

realidade do PESB.  

 

Rocha et al. (2010), com base em observações de campo, criaram o fator de 

correção raízes expostas para o Parque Nacional da Serra dos Órgãos 

(PARNASO) - RJ. Ele foi aplicado de forma pioneira neste Parque tendo em vista 

a quantidade de raízes expostas nas trilhas (HOLDERBAUM & SILVA, 2010; 

ROCHA & PECHINCHA, 2010; ROCHA et al., 2010a). Em alguns casos, existia 

risco para o indivíduo arbóreo, exigindo intervenção naqueles trechos de trilha 

através da proteção daquelas raízes (Figura 3). 

 



 
 

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  

888  
Figura 3 Ocorrência pontual de raiz exposta em trilha do PESB. (Fonte: autores). 

 

Outra modificação proposta na Metodologia foi a conversão das ocorrências 

pontuais em lineares considerando a evolução natural destes fatores ao longo do 

tempo. Um exemplo simples é a erosão pontual que se não for corrigida torna-se 

linear. No caso das ocorrências pontuais, o local foi marcado com GPS e depois 

convertido para linear considerando-se o comprimento de um metro (ROCHA et 

al., 2010).  

 

Os fatores de correção funcionam diminuindo o número de visitantes 

proporcionalmente aos problemas encontrados. Se estes problemas forem 

minimizados ou sanados, pode-se efetuar novo cálculo e modificar os valores. 

Uma alternativa para diminuir os impactos do pisoteio em áreas sensíveis é a 

construção de passarelas suspensas (Figura 4). A experiência obtida nos parques 

estudados pelo NAGEA mostra que as ocorrências tendem a aumentar, o que 

coloca em risco a sustentabilidade da trilha e a segurança do visitante. Pesquisa 
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realizada por Viana (2010) no Parque Estadual do Ibitipoca em Minas Gerais 

propõe o monitoramento de indicadores de impacto como complemento aos 

estudos de capacidade de carga. 

 

Figura 4 Passarela suspensa em trilha do PESB. (Fonte: autores). 

 

A Metodologia de Cifuentes (1992) com modificações quantifica dados relativos à 

capacidade de carga física, real e efetiva, finalizando com os visitantes diários e 

anuais das trilhas. Devido ao tamanho do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro 
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(PESB) foram escolhidas trilhas com maior facilidade logística, iniciando pela 

Trilha do Pico do Grama com extensão de 1681 metros. 

 

3. Resultados e discussão 

A Trilha do Pico do Grama tem comprimento aproximado de 1681 metros e 

demanda um tempo de percurso de aproximadamente 1 hora e 30 minutos (ida). 

Na Metodologia de Cifuentes considera-se o tempo de ida e volta, resultando 3 

horas. 

CAPACIDADE DE CARGA FÍSICA - (CCF) 

    
 

   
   

S = Superfície disponível em metros lineares 

SP = Superfície utilizado por cada pessoa 

 

Dessa forma, Nv equivale à: 

   
  

   
 

Hv = Horário de visitação do local 

Tv = Tempo necessário para cada visita 

    
 

   
   

   
  

   
 

   
 

 
   (    ) 

    
 

   
     

    

 
      (         ) 

CALCULO DA CAPACIDADE DE CARGA REAL (CCR) 

Fatores de correção: 

Fator de correção social - FCsoc 

Fator de correção erodibilidade – Fcero  
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Fator de correção acessibilidade – Fcac  

Fator de correção precipitação – FCpre 

Fator de correção alagamento – Fcalag  

Fator de correção brilho solar – FCsol 

Fator de correção raízes expostas – Fcraiz – incluído neste trabalho 

Todos os fatores de correção são calculado através da formula geral: 

     
  

  
 

FC = Fator de correção 

Ml = Magnitude limitante 

Mt = Magnitude total 

 

Fator de Correção Social - FCsoc 

Número máximo de pessoas a cada visita = 10 pessoas 

Distância mínima entre grupos de visitante = 50m 

Soma das distâncias para cada grupo = 50m + 1m por pessoa  =  60m 

                
    

  
   (            ) 

Np = 28,01 x 10 = (280 pessoas) 

Ml = 1681 - 280 = (1401) 

            
  

  
 

            
    

    
               (             ) 

FATOR DE CORREÇÃO ERODIBILIDADE - FCero 

            
   

  
 

Mpe = Metros total da trilha com problemas de erosão 

Mt = Metragem total da trilha 

            
 

    
                 (             ) 

FATOR DE CORREÇÃO ACESSIBILIDADE – Fcac 
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Segundo Rocha et al.,2006 e Rocha et al.,2007, consideraram-se através dos 

perfis das trilhas obtido com o altímetro do GPS as classes de rampa média de 10 

a 20% (grau médio) e de 20 a 100% (grau ruim). A fórmula proposta por Cifuentes 

(1992) multiplica por 1,5 os comprimentos de rampa ruim e por 1,0 os 

comprimentos de rampa média. 

O cálculo da inclinação (rampa) segue a expressão: 

           ( )   
                        

            ( )               
       

        
(         )   (         )

  
 

         
(       )  (                    )

    
 

       
    

    
         (          ) 

FATOR DE CORREÇÃO PRECIPITAÇÃO 

Períodos chuvosos: novembro a março – 151 dias 

Precipitação média horas/dia = 5h 

          
  

  
 

Hl = Horas de chuva limitante por ano 

Ht = Horas por ano em que o parque se encontra aberto 

Calculando 

Hl = 5 (horas de variação pluviométrica) x 151 (dias de período chuvoso) = (Hl = 

755) 

Ht = 9 (total de horas funcionamento do parque por dia) x 365 (dias do ano) = (Ht 

= 3285) 

          
   

    
          (            ) 

FATOR DE CORREÇÃO ALAGAMENTO – FCAL 

Ma = Metros da trilha com problema de alagamento 

Mt = Metros totais da trilha 
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         (          ) 

FATOR DE CORREÇÃO BRILHO SOLAR – Fcsol 

          
   

  
 
  

  
 

Hsl = Horas de sol limitantes por ano (1737) 

Ht = 9 (total de horas de funcionamento do parque por dia) x 365 (dias ano) = (Ht 

= 3285) 

Ms = Metragem da trilha sem cobertura vegetal = (Ht = 894) 

Mt = Metragem total da trilha 1681 

          
    

    
 
   

    
                      (            ) 

FATOR DE CORREÇÃO RAÍZES EXPOSTAS – Fcraiz 

          
     

  
 

Mraiz = Metros da trilha com a ocorrência de raízes expostas 

Mt = Metragem total da trilha 

          
     

    
         (            ) 

CALCULO DA CAPACIDADE DE CARGA REAL – CCR 

        (                                                      ) 

         (                                                     )       (       )  (         ) 

 

CAPACIDADE DE MANEJO – CM 

O método considera as variáveis pessoas (funcionários), equipamentos (utilizados 

nas atividades de manejo) e infra-estrutura (intervenções antrópicas – pontes, 

corrimãos, abrigos, entre outros) para o cálculo, classificando como insatisfatório 

(0), pouco satisfatório (0,25), satisfação média (0,5), satisfatório (0,75) e muito 

satisfatório (1) 

Classificação: 

Insatisfatório (0),  

Pouco satisfatório (0,25),  

Satisfação média (0,5),  
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Satisfatório (0,75)  

Muito satisfatório (1) 

    
                                   

 
       

Pontuação: 

Pessoal: (0,75) 

Infraestrutura: (1) 

Equipamentos: (0,75) 

   
           

 
     

   

 
               (         ) 

CÁLCULO DA CAPACIDADE DE CARGA EFETIVA – CCE 

             

                 (                   )  

VISITANTES DIÁRIOS (VD) E ANUAIS (VA) 

    
    (           )

                      
 
   

 
 (      )  

            (           )            (         ) 

A relação visitas/visitantes/dia é estabelecida levando em consideração o tempo 

gasto para a realização do trajeto. Adotou-se nos cálculos o tempo que foi gasto 

na atividade de campo, ou seja, tal fator depende do preparo físico e do objetivo 

de cada visitante, podendo variar. Contudo este tempo representa uma média 

bem próxima dos dados apresentados como “duração estimada” pela divulgação 

do próprio PESB.O cálculo sem considerar o Fator de Correção Raízes Expostas 

resulta: 

CALCULO DA CAPACIDADE DE CARGA REAL – CCR 

        (                                              ) 

         (                                              )       (      )  (         ) 

CAPACIDADE DE MANEJO – CM 

   
           

 
     

   

 
               (         ) 

CÁLCULO DA CAPACIDADE DE CARGA EFETIVA – CCE 
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                  (                         ) 

                 

 (                   )                       (      ) 

VISITANTES DIÁRIOS (VD) E ANUAIS (VA) 

    
    (           )

                      
 
         

 
 (           ) 

    
    (           )

                      
 
   

 

 (      )                       (       ) 

            (           )            (         ) 

 

4. Conclusão 

5.  

A inclusão do Fator de Correção Raízes Expostas reduziu 24,5 % o número de 

visitantes diários de 151 VD para 114 VD. As raízes expostas são muito comuns 

em trilhas de parques situados no Bioma Mata Atlântica. O pisoteio contínuo pode 

diminuir as espécies vegetais existentes nas trilhas levando muitos indivíduos 

arbóreos ao declínio prematuro. O manejo destas trilhas com construção de 

passarelas suspensas, aumento da camada de solo de forma a proteger as 

raízes, manutenção dos sistemas de drenagem e outras iniciativas devem ser 

buscadas na tentativa de preservar as espécies vegetais nas trilhas e margens de 

trilhas. 

Os benefícios ecológicos da vegetação são diversos, atraindo a fauna, 

armazenando, absorvendo e transpirando água (influência no ciclo hidrológico), 

atenuando as precipitações sobre o solo (reduz erosão) e fornecendo um bem 

estar ao caminhante que busca a integração com a natureza. A capacidade de 

carga é um instrumento de gestão que precisa ser adotado pelos gerentes dos 

parques. Estes trabalhos feitos com base em Geoprocessamento constituem-se 

inventários de ocorrências que devem ser utilizados pelos gestores para 

recuperação de trechos com problemas. O monitoramento de indicadores de 
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impacto deve complementar as metodologias de capacidade de carga de forma a 

se ter periodicamente um diagnóstico atualizado da situação das trilhas. Outras 

pesquisas com utilização de mais fatores de correção ou propostas de novas 

metodologias devem ser desenvolvidas para que se tenha maior confiabilidade na 

análise destes ambientes.  
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GT 06  Planejamento e manejo de trilhas para a conservação da Biodiversidade e monitoramento 

de impactos sobre padrões e processos ecológicos 

  

PLANTAS EXÓTICAS INVASORAS EM TRILHAS NO MORRO DAS 

ANDORINHAS, NITERÓI, RJ, BRASIL 

 

Davi Nepomuceno da Silva Machado7 

                  Ana Angélica Monteiro de Barros8 

Leonor de Andrade Ribas9 

 

Resumo 
Palavras-chave: Invasão biológica; Mata Atlântica, Afloramento rochoso. 

 

As espécies exóticas invasoras configuram mundialmente a segunda causa de 

perda de diversidade biológica, assumindo o primeiro lugar quando ocorrem em 

unidades de conservação de proteção integral. O trabalho visa à avaliação dos 

impactos da contaminação biológica causados por plantas exóticas invasoras no 

Morro das Andorinhas, Niterói, RJ. A análise foi realizada em vinte transectos de 

tamanho variando entre 20 e 50 m, dispostos adjacentes à trilha principal (Trilha 

das Andorinhas). Foi utilizado o método de interseção de linha, onde estas foram 

estendidas sobre a vegetação, sendo anotado o comprimento interceptado por 

cada espécie exótica ao longo do transecto. O material testemunho foi 

incorporado ao acervo do Herbário da Faculdade de Formação de Professores 

(RFFP). Os parâmetros fitossociológicos foram calculados com auxílio do 

programa Excel 97-2003. Foram registradas oito espécies de plantas exóticas 

invasoras pertencentes a cinco famílias. A família com maior riqueza foi Poaceae 

(três espécies), presentes principalmente, em áreas afetadas por incêndios 

frequentes como, por exemplo, Megathyrsus maximus (Jacq.) Simon & Jacobs 

(capim-colonião) (VI 29,43%). Phyllostachys aurea Rivière & C. Rivière (bambu-

de-jardim) (VI 47,06%), entretanto, foi plantado por um morador numa área de 

afloramento rochoso que funciona como mirante, apresentando uma expansão 

agressiva nesse local. Destacaram-se Oeceoclades maculata (Lindley) Lindley 

(orquídea-de-solo) (VI 42,80%) e Agave americana L. (pita) (VI 47,08%), cujos 
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mecanismos de reprodução tem ampliado sua expansão para o interior da mata. 

A invasão por plantas exóticas introduzidas acidental ou propositalmente constitui 

um problema ambiental relevante, colocando em risco a diversidade presente 

neste local, bastante frágil, que abriga espécies endêmicas e ameaçadas de 

extinção.  

 

Resumen 
Palabras clave : invasión biológica ; Mata Atlántica , afloramiento rocoso. 

 

Las especies exóticas invasoras constituyen en todo el mundo la segunda causa 

de pérdida de la diversidad biológica, teniendo en primer lugar cuando se 

producen en las unidades de conservación de protección integral.El estudio tiene 

como objetivo evaluar los impactos de la contaminación biológica causada por las 

plantas exóticas invasoras en Morro das Golondrinas , Niterói , RJ. El análisis se 

realizó en veinte transectos tamaño que varía entre 20 y 50 m, dispuesto junto a 

la pista principal (Camino de las golondrinas). Se utilizó el método de la línea de 

intersección , donde se extendieron sobre la vegetación , y señaló la longitud 

interceptada por cada especie exóticas a lo largo del transecto. El testigo se 

incorporó a la colección del Herbario de la Facultad de Formación del Profesorado 

(RFFP ). Los parámetros fitosociologicos se calcularon utilizando el programa 

Excel 97-2003 . Se registraron ocho especies de plantas invasoras que 

pertenecen a cinco familias. La familia más rica era Poaceae (tres especies), 

presentes principalmente en las zonas afectadas por los incendios frecuentes, por 

ejemplo, Megathyrsus maximus (Jacq.) Simon & Jacobs (guinea) (VI 29,43 %). 

Phyllostachys aurea Rivière & C. Rivière (Bamboo-de-jardin) (VI 47,06 %), sin 

embargo, fue plantado por un residente en un área de afloramiento rocoso que 

sirve de mirador , con una expansión agresiva allí. Se destacaron Oeceoclades 

maculata (Lindley) Lindley (orquídeas de tierra) (VI 42,80 %) y Agave americana 

L. (Pita) (VI 47,08 %), cuyos mecanismos de la reproducción ha ampliado su 

expansión en el bosque. La invasión por plantas exóticas introducidas 

accidentalmente o deliberadamente es un importante problema ambiental , 

poniendo en peligro la diversidad presente aquí, muy frágil , que alberga especies 

endémicas y en peligro de extinción. 

 

1. Introdução 

As florestas tropicais cobrem apenas 7% da superfície emersa da Terra, contudo, 

justamente nesse ambiente é que estão contidas mais da metade da biota global. 

Mesmo com sua indiscutível importância, essas florestas estão sendo destruídas 
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tão velozmente que seu desaparecimento poderá levar centenas de milhares de 

espécies à extinção (WILSON, 1988). O Brasil detém entre 15 a 17% da riqueza 

de espécies da flora mundial (FORZZA et al., 2010), estando inserido no grupo 

dos cinco países com maior cobertura vegetal e abrigando a maior extensão de 

floresta tropical continua (FAO, 2010). Dentre essas, a Mata Atlântica representa 

o bioma com maior diversidade biológica do planeta, constituindo um mosaico de 

várias formações florestais e ecossistemas associados (BRASIL, 2008). MYERS 

et al. (2000) inseriu a Mata Atlântica entre os 25 hotspots existentes na época, 

sendo que atualmente somam-se 34 (MITTERMEIER et al., 2004). Isso se deve 

ao intenso processo de fragmentação da floresta para uso agrícola e urbano. 

Entretanto, na atualidade a invasão biológica vem contribuindo de forma decisiva 

para ampliar esse estado de degradação. 

 

No estado do Rio de Janeiro os remanescentes florestais somam uma área total 

de cerca de 680.000 hectares, distribuídos em aproximadamente 270 unidades de 

conservação (UCs), que se encontram sob grande pressão de antrópica, seja 

interna ou externa no seu entorno (ROCHA et al., 2003; UZÊDA et al., 2009). Um 

dos fatores que agravam essa degradação é a contaminação biológica por 

plantas exóticas, que configuram a segunda causa de perda de biodiversidade 

mundial, sendo nas UCs de proteção integral considerada a primeira 

(CATHARINO & SILVA, 2007). 

 

Define-se uma espécie como exótica quando a mesma é levada, intencional ou 

acidentalmente a um ambiente onde não tinha ocorrência histórica, seja de um 

país para outro ou dentro do próprio país, mas entre áreas heterogêneas, 

podendo ali tornar-se invasora. Nesse processo pode se naturalizar e formar 

novas populações, independentemente da intervenção humana. As espécies que 

se estabelecem, passam por várias fases até serem consideradas invasoras: fase 

de introdução, quando saem de sua área de distribuição natural e chegam a um 

novo ambiente; fase de estabelecimento, quando se adaptam e começam a se 

reproduzir, garantindo a sustentabilidade de suas populações e iniciam o 
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processo de invasão, quando os mecanismos de dispersão lhes permitem 

expandir-se além do ponto de introdução e exercer dominância sobre as espécies 

nativas (ZILLER & DECHOUM, 2007).  

 

Algumas características da planta favorecem a contaminação biológica, 

permitindo o estabelecimento e disseminação das espécies, tais como: 

reprodução acelerada por ausência de predadores; competição pelos recursos 

locais com espécies nativas; ótima colonização, principalmente em ambientes 

perturbados; apresentam rápido período juvenil e diminuto intervalo entre grandes 

produções de sementes; beneficiam-se de polinizadores e dispersores bióticos do 

local invadido (PETENON, 2006). Dessa forma, o deslocamento humano em 

busca de novos territórios teve como consequência a introdução de diversas 

espécies com essas características fazendo com que várias se tornassem quase 

indispensáveis à subsistência de muitas sociedades (OLIVEIRA & MACHADO, 

2009). Assim, as primeiras translocações de espécies de uma região para outra 

tiveram a intenção de suprir necessidades agrícolas, florestais e outras de uso 

direto (ZILLER, 2001). Dois decretos reais, datados do início do século XIX, 

ofereciam prêmios e isenções de impostos a todos que introduzissem em no país 

plantas de valor econômico (DEAN, 1996). 

 

Em consequência dessas ações, a dominância exercida pelas plantas exóticas 

invasoras está se mostrando um fenômeno tão agressivo que alguns estudos já 

apontam para um segundo processo que acarreta a homogeneização da flora 

mundial. Está se estabelecendo um lento movimento de globalização ambiental, 

intrinsecamente ligado às mudanças climáticas, que leva a exclusão e extinção de 

espécies, perda direta de diversidade biológica e, consequente, 

descaracterização da estrutura dos ecossistemas (MATOS & PIVELLO, 2009). 

Dessa forma, a Convenção da Diversidade Biológica, da qual o Brasil é signatário, 

estabeleceu um alerta para “impedir que se introduzam, controlar e erradicar 

espécies exóticas que ameacem os ecossistemas, habitats ou espécies” (MMA, 

2000). 
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São escassos os estudos que enfocam as áreas de afloramentos rochosos e, 

mais insipientes ainda, os que correlacionam essas áreas com as invasões 

biológicas, o que ressalta a necessidade de trabalhos nessa vertente (BARROS & 

MACHADO, 2012). Assim, o objetivo desse trabalho é avaliar os impactos da 

contaminação biológica causados por plantas exóticas invasoras em trilhas 

adjacentes a trilha principal do Morro das Andorinhas. 

 

2- Área de estudo  
 
O Morro das Andorinhas (196 msm) encontra-se localizado na Região Oceânica 

do município de Niterói, RJ, separando os bairros de Itaipu e Itacoatiara (Fig. 1). 

O nome é uma referência a uma gruta localizada no seu topo, onde as andorinhas 

se refugiam de predadores naturais e de mudanças climáticas. É considerado 

ponto de observação de pesca, onde pescadores artesanais avistam os cardumes 

e se tem boa percepção do mar (LEITE, 2003). Essa região foi incluída pela Lei 

Estadual nº 5079 de 03 de setembro de 2007 no Parque Estadual da Serra da 

Tiririca (PESET) (BARROS, 2008). Também faz parte da Área de Proteção 

Ambiental das Lagunas e Florestas de Niterói e da Reserva da Biosfera da Mata 

Atlântica homologada pela UNESCO em 10 de outubro de 1992 (BARROS & 

GARCEZ, 2003).  

 

Figura 1: Localização do Morro das Andorinhas, na Região Oceânica do município de Niterói 
(RJ). Imagem Google Earth (2013). 
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O Morro das Andorinhas é um inselberg da porção litorânea da Serra do Mar 

entre as restingas de Itaipu e Itacoatiara, constituindo um conjunto com formação 

geológica de gnaisse facoidal com as Ilhas do Pai, Mãe e Menina. Essas 

formações recebem o nome de mendip ou inselberg, expressão de origem alemã 

(insel, ilha e berg, montanha), que se refere a afloramentos rochosos em 

montanhas, normalmente monolíticas, de granito ou gnaisse de origem Pré-

Cambriana (POREMBSKI et al., 2002). Ecologicamente funcionam como ilhas 

terrestres com a rocha exposta rodeada por vegetação arbóreo-arbustiva 

(POREMBSKI, 2007). De forma análoga equivalem as ilhas oceânicas por 

apresentarem multiplicidade de formas, tamanhos e graus de isolamento 

(CONCEIÇÃO et al., 2007).  

 

Apresenta rochas com cerca de 600 milhões de anos, compreendidas nas 

unidades geológicas gnaisse facoidal e Cassorotiba (PENHA, 1999), com 

presença de migmatitos, gnaisse granitóide e diques basálticos (CUNHA & 

FRANCISCO, 1981). Os solos são do tipo alissolo crômico, luvissolo hipocrômico, 

neossolo litólico (MULTISERVICE, 1995), sendo a classificação adaptada de 

acordo com Zimback (2003).  

O tipo de formação florestal corresponde a Floresta Ombrófila Densa Submontana 

e vegetação de afloramento rochoso, segundo classificação do Serviço Florestal 

Brasileiro (2013), estando inserida no bioma Mata Atlântica (BARROS, 2008). 

Abriga um valioso patrimônio da diversidade florística e faunística fluminense 

como mostram os estudos de Araujo & Vilaça (1981), Sousa, Rezende & Souza 

(2003), Barros et al. (2004) e Barros (2008). 

 

Segundo a classificação de Köppen (KOTTEK et al. 2006), o clima é do tipo Aw, 

ou seja, quente e úmido, com estação chuvosa no verão e seca no inverno (maio 

e junho). Entre dezembro e janeiro ocorre intensa precipitação pluviométrica, 

correspondendo a 60% do total anual, porém não excede 171 mm/mês. A menor 

precipitação se dá nos meses de julho e agosto, quando fica abaixo de 60 
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mm/mês. A temperatura média é de 22oC, sendo janeiro e fevereiro os meses 

mais quentes e junho o mais frio (BARBIÉRE & COE-NETO, 1999). Atualmente, 

no topo do morro, vive uma comunidade tradicional de pescadores artesanais, 

cujo histórico de ocupação remonta ao século XIX. O português Leonel de 

Siqueira e a índia Agapita Dias de Gusmão se instalaram na área, sendo que 

seus descendentes moram até hoje no Morro das Andorinhas (LEITE, 2003). 

Estes se dedicavam à pesca artesanal e à agricultura de subsistência. Criavam 

animais como galinhas e porcos, além de cultivar mandioca, milho, feijão, batata, 

banana, abóbora, melancia, quiabo e café. Compravam de fora apenas sal, 

querosene e fósforo, segundo relato de antigos moradores. 

 

No Morro das Andorinhas também existem ocupações de média e alta classe nas 

partes mais baixas das encostas voltadas tanto para Praia de Itaipu, quanto para 

a Praia de Itacoatiara. São realidades distintas da população caiçara tradicional, 

que muitas vezes é hostilizada por esses moradores, tendo seus caminhos de 

pesca obstruídos pelos condomínios de luxo fechados (Village Itacoatiara na Rua 

das Orquídeas). Na vertente de Itaipu, com acesso pela Rua da Amizade, existe 

uma comunidade de baixa renda que não é considerada de pescadores 

tradicionais, mas sim posseiros que invadiram a área. E na Praia de Itaipu, o 

morro é ocupado por bares e antigas casas de pescadores associados à Colônia 

de Pesca Z-8. Contudo, muito descaracterizadas, uma vez que boa parte foi 

vendida para terceiros. A atual situação ambiental do Morro das Andorinhas é 

resultante do processo histórico da ocupação da Região Oceânica de Niterói 

(BARROS & MACHADO, 2012). 

 

3. Metodologia  

 

O mapeamento das plantas exóticas foi realizado em 20 transectos adjacentes à 

trilha principal (Trilha das Andorinhas), sendo que o tamanho variou entre 20 e 50 

m. A escolha dos pontos amostrados baseou-se numa avaliação prévia da trilha 

principal onde foi detectada a presença de espécies exóticas. Foi utilizado o 
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método de interseção de linha (CANFIELD, 1941), onde foram estendidos 

transectos sobre a vegetação e anotado o comprimento de linha interceptado por 

cada espécie exótica presente. Os parâmetros fitossociológicos foram calculados 

com auxílio do programa Excel 2010, sendo o valor de importância das espécies 

resultante dos parâmetros de dominância e frequência (BROWER & ZAR, 1984). 

 

O material testemunho fértil foi coletado para registro de ocorrência, segundo 

técnicas usuais em botânica (GUEDES-BRUNI et al., 2002), exceto Dracaena 

marginata Hort. que não foi coletada pois estava estéril.   As espécies foram 

identificadas através de bibliografia especializada e consulta aos especialistas do 

Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro. A listagem das 

espécies foi organizada segundo o APG III (2009) e Souza & Lorenzi (2012). A 

grafia dos nomes das espécies foi confirmada com auxílio do banco de dados 

disponível na internet The Plant List (2010). O material testemunho encontra-se 

depositado no Herbário da Faculdade de Formação de Professores (RFFP), com 

duplicatas no Herbário do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de 

Janeiro (RB).  

 

4. Resultados e discussão 

Nas trilhas adjacentes a trilha principal do Morro das Andorinhas foram 

registradas oito espécies exóticas invasoras pertencentes a cinco famílias (Tabela 

1). A família mais representativa foi Poaceae (3 spp.), totalizando cerca 40% das 

espécies registradas. A principal forma de crescimento foi erva, seguida de 

arbusto.  

 

Tabela 1: Lista de plantas exóticas potencialmente invasoras registradas nos transectos do                  
Morro das Andorinhas, Itaipu, Niterói, RJ. 

FAMÍLIA ESPÉCIE NOME 

POPULAR 

ORIGEM HÁBITO COLETO

R 

ASPARAGACEAE Agave americana L. Sisal, pita América do 

Norte 

Erva DNS 

Machado 

64 

 Dracaena marginata Dracena- Madagascar Arbusto  
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Hort. tricolor 

COMMELINACEAE Tradescantia zebrina 

Bosse 

Zebrina América 

Central  

e México 

Erva DNS 

Machado 

02 

LAMIACEAE Plectranthus 

barbatus Andrews 

Falso-

boldo 

Índia Erva DNS 

Machado 

72 

ORCHIDACEAE Oeceoclades 

maculata  

(Lindl.) Lindl. 

Orquidea-

de-solo 

África Erva DNS 

Machado 

98 

POACEAE Megathyrsus 

maximus (Jacq.) 

Simon & Jacobs 

Capim-

colonião 

África Erva DNS 

Machado 

333 

 Melinis repens 

(Willd.) Zizka 

Capim-

favorito 

África Erva DNS 

Machado 

97 

  Phyllostachys aurea 

Rivière & C. Riviere 

Bambu-

de-jardim 

Ásia Erva DNS 

Machado 

93 

Fonte: Dados tabulados pelos autores. 

  

O trabalho realizado por Barros & Machado (2012) ao longo da trilha principal 

nessa mesma localização utilizando a metodologia de ponto transecto, mapeou 

um número maior de espécies (14 spp.). Contudo quatro não foram observadas 

no referido mapeamento, sendo detectadas em locais adjacentes no presente 

estudo (Dracaena marginata Hort., Melinis repens (Willd.) Zizka, Phyllostachys 

aurea Rivière & C. Riviere e Plectranthus barbatus Andrews). Em ambos os 

levantamentos foi registrada a presença de Tradescantia zebrina Bosse, incluída 

por Zenni & Ziller (2011) entre as principais espécies exóticas invasoras 

brasileiras com hábito herbáceo em florestas costeiras da Serra do Mar. 

 

As principais espécies em valor de importância (VI) registradas foram Agave 

americana L. (sisal, pita), Phyllostachys aurea Rivière & C. Riviere (bambu-de-

jardim), Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl. (orquídea-de-solo), Megathyrsus 

maximus (Jacq.) Simon & Jacobs (capim-colonião) e Tradescantia zebrina Bosse 

(zebrina) (Tabela 2). Excetuando P. aurea, as demais espécies também foram 

detectadas por Barros & Machado (2012) no mapeamento realizado na trilha 
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principal, o que sugere que estão se alastrando para o interior da floresta. Essas 

trilhas foram criadas por pescadores em busca de pontos de observação de 

pesca nas áreas de afloramento rochoso (mirantes) ou ainda por moradores que 

procuram plantas com algum uso específico. 

 

Tabela 2: Parâmetros fitossociológicos das espécies exóticas potencialmente invasoras 
registradas nos transectos do Morro das Andorinhas, Itaipu, Niterói, RJ, apresentados 
em ordem decrescente de valor de importância (VI). F = frequência, FR = freqüência 
relativa (%), IC = índice de cobertura, RC = dominância relativa. 

 

ESPÉCIE FAMÍLIA F FR IC RC VI 

Agave americana L. ASPARAGACEA

E 

11 25,0 2,86

% 

22,08 47,08 

Phyllostachys aurea Rivière 

& C. Riviere 

POACEAE 1 2,3 5,79

% 

44,79 47,06 

Oeceoclades maculata ORCHIDACEAE 18 40,9 0,24

% 

1,89 42,80 

Megathyrsus maximus 

(Jacq.) Simon & Jacobs 

POACEAE 3 6,8 2,92

% 

22,61 29,43 

Tradescantia zebrina 

Bosse 

COMMELINACE

AE 

6 13,6 0,05

% 

0,37 14,01 

Melinis repens (Willd.) 

Zizka 

POACEAE 1 2,3 0,90

% 

6,93 9,20 

Plectranthus barbatus 

Andrews 

LAMIACEAE 3 6,8 0,10

% 

0,80 7,62 

Dracaena marginata Hort. ASPARAGACEA

E 

1 2,3 0,07

% 

0,53 2,81 

Fonte: Dados tabulados pelos autores. 

 

 Poaceae se destacou no presente estudo como a família com maior riqueza de 

espécies, a maioria com origem no continente africano. No século XVIII muitas 

gramíneas de origem africana já eram registradas próximas à cidade do Rio de 

Janeiro, sendo grande parte delas coletadas pela primeira vez no Brasil e a partir 

daí foram descritas para ciência (DEAN, 1996). Martins (2011) destaca algumas 

características que contribuem para o comportamento invasor apresentado pelas 

espécies desta família como metabolismo C4, sendo adaptadas para colonizar 

áreas abertas e ensolaradas; alta eficiência fotossintética, o que aperfeiçoa a 

utilização dos nutrientes e favorece a colonização de solos menos férteis; altas 
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taxas de crescimento, rebrotamento e regeneração, tolerarem bem o 

desfolhamento e a herbivoria; ciclo reprodutivo rápido, além de produzirem 

sementes com alta viabilidade, algumas podem se reproduzir por touceiras, onde 

pequenos propágulos são suficientes para garantir a rebrota do indivíduo. 

 

 O capim-colonião (Megathyrsus maximus (Jacq.) Simon & Jacobs) foi 

introduzido no Brasil com fins comerciais de forrageamento (OLIVEIRA & SILVA, 

2011), contudo tornou-se um sério problema ambiental, pois em determinadas 

épocas do ano, quando a temperatura atmosférica aumenta, pode levar a 

incêndios descontrolados, como já foi observado no Morro das Andorinhas 

(BARROS & MACHADO, 2012). Em áreas com vegetação de afloramento 

rochoso isso representa a eliminação de espécies nativas, que por si só são 

extremamente frágeis. Dentro do PESET, situação similar a esta foi evidenciada 

na área de afloramento rochoso no vale da Enseada do Bananal, onde parte da 

floresta foi destruída por incêndios, sendo posteriormente substituída pelo capim-

colonião (BARROS, 2008). Também Meirelles (1990), ao realizar estudo em ilhas 

de solo de 12 áreas de afloramento rochoso no estado do Rio de Janeiro e do 

Espírito Santo, constatou em cinco delas a presença dessa espécie, resultado de 

incêndios que ocorriam com frequência nessas áreas. 

 

O bambu-de-jardim (Phyllostachys aurea Rivière & C. Riviere), originário da Ásia, 

ocupa uma significativa área de afloramento rochoso no Morro das Andorinhas 

num dos mirantes voltados para Praia de Itaipu, tendo sido plantado por um 

morador local como ornamental. Atualmente expandiu-se sem controle, 

competindo com as espécies nativas. Na Reserva Biológica do Alto da Serra de 

Paranapiacaba, no Planalto da Serra do Mar, em Santo André (SP), essa espécie 

foi introduzida para conter o processo erosivo em área de relevo acidentado, 

tornando-se bastante agressiva no local e alastrando-se para as proximidades da 

Rodovia SP-122 e da ferrovia local (PASTORE et al., 2012).  
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O capim-favorito, Melinis repens (Willd.) Zizka desenvolve-se bem em solos 

arenosos e ácidos, tolerando períodos secos e dessa forma compete 

agressivamente com espécies nativas (KISSMANN, 1997). Foi mapeado em 

locais planos e bordas de trilhas próximas a afloramentos rochosos com bastante 

incidência luminosa e, geralmente, onde estão gramíneas ruderais e outras 

espécies também exóticas. Meirelles (1990) revelou a presença desta espécie em 

todas as 12 áreas de afloramento rochoso inventariadas, sempre associado com 

perturbações causadas pelo fogo nessas áreas. 

 

A orquídea-de-solo (Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl.) foi descrita pela 

primeira vez a partir de uma coleta feita no Brasil, entre os anos 1820 e 1830, 

sem localização precisa. Entretanto, sua posição atual no gênero Oeceoclades 

reforça a discussão sobre sua introdução, visto ser a única espécie do gênero que 

existe fora da África, Madagascar e várias pequenas ilhas adjacentes (COHEN & 

ACKERMAN, 2009). Acredita-se que tenha sido introduzida com fins ornamentais 

e ritualísticos (OLIVEIRA & SILVA, 2011), sendo que no Brasil encontra-se 

amplamente distribuída, ocorrendo em vários tipos de vegetação (UENO, 2013). 

Essa espécie, embora de pequeno porte, foi a mais frequente na amostragem, 

demonstrando uma ocorrência preocupante nos transectos mapeados.  

 

Situação similar a esta foi relatada por Garcia-Gonzalez & Marquez (2011) no 

estudo sobre a família Orchidaceae na Reserva da Biosfera Serra do Rosário 

(RBSR), localizada no leste de Cuba. Foi verificada a expressiva abundância de 

espécies dessa família na região. Dentre essas, O. maculata tem significativa 

ocorrência nos pontos estudados, sendo  registrada pela primeira vez a pouco 

mais de duas décadas nesse país e atualmente já está presente em todas as 

formações florestais. O mesmo foi verificado em estudo realizado nas Montanhas 

Luquillo, em Porto Rico, onde a espécie ocupa áreas mais perturbadas e também 

aquelas com impacto antrópico menor. Observou-se que onde esta era mais 

abundante, orquídeas nativas eram menos comuns (COHEN & ACKERMAN, 

2009). 
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O sisal (Agave americana L.) e a dracena-tricolor (Dracaena marginata Hort.) são 

Asparagaceae, família que reúne espécies amplamente utilizadas como 

ornamentais e ritualísticas. O gênero Agave é muitas vezes confundido com o 

gênero Furcraea, devido a difícil delimitação taxonômica e carência de estudos 

botânicos para a família. Agave é muito importante economicamente, não só pelo 

uso ornamental, mas também por ser fonte para produção de fibras. A 

agaveicultura é uma atividade econômica relevante em algumas regiões do semi-

árido nordestino, sendo o Brasil o maior produtor e exportador de fibras de sisal, 

cujos usos abrangem desde o doméstico ao industrial (NETO, 2012). Também é 

utilizado como fitoterápico por apresentar atividades antiinflamatória e analgésica 

(NETO, 2012), além da possível utilização como inseticida contra larvas de 

mosquitos dos gêneros Aedes e Culex (PIZARRO et al., 1999).  

 

Agave americana L. no Morro das Andorinhas ocupa muitas áreas de afloramento 

rochoso, seja em locais planos no interior da mata e/ou onde a declividade é 

elevada, suportando bem a condições de extrema incidência luminosa e estresse 

hídrico. Compete com as espécies nativas e endêmicas ameaçadas de extinção 

que só ocorrem nesses locais. Além disso, sua inflorescência de grande porte 

atingir alguns metros de altura, sendo que no período de frutificação forma 

numerosos bulbilhos nas suas extremidades com alto poder de propagação. 

Esses propágulos se espalham por uma considerável área ao seu redor, gerando 

novos indivíduos dessa espécie. 

 

A zebrina (Tradescantia zebrina Bosse) é espécie herbácea rasteira, muito 

utilizada como ornamental e foi mapeada nas bordas das trilhas, principalmente 

em áreas sombreadas. Reproduz-se por meio de propágulos e tem crescimento 

vegetativo, espalhando-se e formando extensos “tapetes”. O falso-boldo 

(Plectranthus barbatus Andrews) é um arbusto, cujas folhas têm propriedades 

medicinais e são utilizadas para aliviar males do fígado e problemas de digestão 

(LORENZI, 2008).  
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Estas espécies, empregadas em diversos usos, refletem a introdução devido à 

proximidade de algumas residências, a exemplo do observado por Ribas et al. 

(2010) no Parque Estadual da Ilha Grande, Angra dos Reis, RJ. 

 

5. Conclusão 

 

O presente trabalho, somado ao de Barros & Machado (2012), representa um 

diagnóstico e mapeamento da invasão biológica por espécies vegetais exóticas 

em área de afloramento rochoso com floresta estabelecida em solo raso. O Morro 

das Andorinhas, parte de uma UC de proteção integral, representa uma ilha 

entremeada a matriz urbana, onde a presença de plantas exóticas invasoras em 

processo de expansão é extremamente preocupante em termos 

conservacionistas.  

 

A metodologia empregada pode ser utilizada como diagnóstico visando o manejo 

e remoção de plantas exóticas, permitindo concentrar esforços naquelas que 

apresentam maior potencial de invasão e modificação de ecossistemas naturais, 

concomitantemente levando a substituição por espécies nativas (BARROS & 

GARCEZ, 2003). O esclarecimento da população em geral e dos visitantes sobre 

o nativo e o exótico, além dos problemas acarretados pelas espécies invasoras é 

imprescindível para o êxito da recuperação e conservação da área natural 

remanescente. 
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GT 06  Planejamento e manejo de trilhas para a conservação da Biodiversidade e monitoramento 

de impactos sobre padrões e processos ecológicos  

 

APLICAÇÃO DE CONCEITOS DE BIOENGENHARIA DE SOLOS PARA 

RECUPERAÇÃO DA TRILHA CIRCULAR – PARQUE NATURAL MUNICIPAL 

DA PRAINHA – PNMP / RIO DE JANEIRO/RJ 

 

Flávio Augusto Pereira Mello10 

Resumo 

Palavras-chaves: Manejo de trilhas, bioengenharia, conservação de solo. 

 

Bioengenharia de solos, Engenharia biotécnica ou Engenharia Natural, são 

termos utilizados como sinônimos para a utilização de técnicas de combinação de 

elementos inertes como blocos de concreto, rochas, troncos, solos e plantas 

como estruturas para estabilização das estruturas, contenção de processos 

erosivos, estabilização de encostas, dentre outros, do modo a garantir a 

preservação da vegetação nessas estruturas e manter a estética destas. Estes 

conceitos foram então aplicados durante recuperação da trilha Circular do PNMP, 

no primeiro semestre de 2012. Com aproximadamente 735 metros e apesar da 

baixa altimetria, esta trilha se localiza em encostas elevadas e abruptas, com solo 

de profundidade variável, de forte a imperfeitamente drenados, de cores 

avermelhadas ou amareladas, com textura que varia de arenosa a argilosa no 

horizonte A e de média a muito argilosa no horizonte Bt, sempre havendo 

aumento de argila do primeiro para o segundo, onde a forte diferença textural 

entre os horizontes A e Bt torna esses solos especialmente propensos à 

instalação de processos erosivos e de rápida resposta a estímulos como retirada 

da cobertura vegetal, cortes ou abertura de vias, entre outros, confirmada pela 

forte ocorrência de eventos erosivos ao longo da trilha. Para tanto em um ponto 

foi utilizando moirões de eucalipto tratado, rochas e restos de cimento de 

tubulação desativada, para reconstrução de um talude perdido e manutenção de 

canal central para condução da água de drenagem e revegetado com espécies 

locais e adquiridas. As intervenções foram capazes de estabilizar o processos 

erosivo e suportar as chuvas de verão (2012/2013) confirmando a eficiência das 

iniciativas.  

 

Resumen 
Palabras-clave: Manejo de senderos, Ingeniería Naturalisitica, conservación de suelos 

                                                        
10 infotrilhas@gmail.com Programa de Pós-graduação em Geografia / Universidade do estado do 

Rio de Janeiro - Campus Maracanã 

 

mailto:infotrilhas@gmail.com


 
 

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  

921 

Bioingeniería, Ingeniería biofisica o Ingeniería Naturalisitica, entre otros,  son 

términos utilizados indistintamente para el uso de técnicas combinadas elementos 

inertes, tales como bloques de hormigón , rocas , estructuras de troncos , suelos y 

plantas para estabilizar y conservar pendientes y estructuras de contención de 

erosión y asegurar la vegetación para mantener la estética del mismo . Estos 

conceptos se aplicaron durante la recuperación del sendero Circular en el primer 

semestre de 2012. Con cerca de 735 metros, estan localizada  en baja altitud, 

pero se encuentran en pendientes altas y abruptas , con suelos de profundidad 

variable , de fuerte a imperfectamente drenados , rojizo o amarillento , con textura 

que van desde la arena a la arcilla en el horizonte y medio a muy arcillosos en el 

horizonte Bt , siempre con el aumento de la arcilla de la primera a la segunda , 

donde la fuerte diferencia de textura entre la a y horizontes Bt hace que estos 

suelos especialmente propensos a la instalación de la erosión y la rápida 

respuesta a los estímulos tales como la eliminación de los vegetación , cortes o 

caminos abiertos, entre otros, confirman la fuerte incidencia de los eventos 

erosivos en el camino. Em este sendero,en de los puntos fué tratado con 

conceptos de bioingenieria, a traves de la utilización de postes de cerca de 

eucalipto, piedras y resíduos de tuberia de hormigon armado de una captación de 

agua desabilitada cerca. Estos materiales fueran utilizados para la  reconstrucción 

de una pendiente y um canal central de mantenimiento para conducir el agua de 

drenaje y revegetada  con especies locales y adquiridas. La intervencions fue 

capaz de estabilizar la erosión y soportar las lluvias de verano (2012/2013) que 

confirmó la eficacia de la iniciativa. 

 

 

1. Introdução 

Em termos de paisagem, a trilha é uma intervenção linear definida a partir do 

corte raso da vegetação para o estabelecimento da zona de pisoteio (área útil 

efetivamente utilizada pelo usuário em seu deslocamento) e a área marginal de 

manejo, onde a vegetação é mantida controlada para evitar seu fechamento. Esse 

conjunto compõe o que se chama de “corredor” da trilha (MELLO & COSTA, 

2012) e suas dimensões variam conforme o objetivo, perfil do visitante e 

zoneamento, onde as dimensões longitudinais e laterais podem atravessar 

diferentes ambientes naturais com limiares distintos de fragilidade, significando 

maior ou menor “área de sacrifício” do  ambiente local.  Funcionalmente as trilhas 

determinam o padrão de dispersão de concentração de usuários, possuindo 
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grande importância estratégica no manejo do uso público em unidades de 

conservação. 

 

Nestes sentido, Barros (2003) ressalta que caminhadas, cavalgadas, esportes de 

aventuras, são atividades que potencializam os impactos negativos em trilhas. 

Para Gualtieri-Pinto et al (2008) a erosão nas trilhas de áreas protegidas abertas 

ao uso público pode afetar significativamente ambientes ecológicos, sociais e 

administrativos; sendo um tipo de impacto que merece maior atenção dos 

gestores dessas áreas naturais; referindo diversos autores que destacam o as 

alterações no solo em áreas naturais de recreação como o principal impacto 

resultante do pisoteio e  uso de veículos como bicicletas, motocicletas.  

 

Estes impactos se traduzem em compactação e mudanças na estrutura do solo, 

perdas na serrapilheira e no conteúdo de húmus, com redução nas taxas de 

infiltração, aumento do escoamento hídrico superficial, e aumento de processos 

erosivos. Além disso, com mudanças nas propriedades físicas, o pisoteio pode 

levar a mudanças na biologia e na química do solo. Os macro e microhabitats do 

solo e da serrapilheira alterados resultam em importantes mudanças na 

composição das espécies da  microflora e da fauna do solo. 

 

De fato, os eventos erosivos em trilhas são extremamente comuns e decorrem 

muitas vezes de erros e restrições de planejamento estabelecidas pela 

necessidade de se alcançar determinado atrativo, sem os recursos técnicos e 

materiais necessários; fato que também incidem nas práticas de recuperação e 

manutenção destes equipamentos. Ressalta-se que a mobilização de recursos 

materiais em trilhas é complexa e trabalhosa e exige não raro o transporte de 

material, podendo ser limitado de acordo com a capacidade física dos 

carregadores (funcionários, voluntários, contratados), e assim comprometendo as 

ações de manutenção e recuperação.  
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Deste modo, a utilização de recursos locais constituem muitas vezes em fator 

determinante da viabilidade técnica das ações a serem efetivadas. Observa-se 

ainda que nas unidades de conservação nacionais, não raro percebe-se também 

a baixa participação e capacitação do voluntariado de usuários nestas atividades, 

que poderiam otimizar os esforços das equipes locais além de seu papel como 

ferramenta de educação ambiental e exercício da cidadania.  

 

Cabe destacar ainda, que de modo geral, os manuais de manutenção de trilhas 

usuais, tendem a se concentrar em abordagens mais simples, que embora 

essenciais para a manutenção das trilhas em limiares aceitáveis, não 

contemplam, estratégias de conservação e intervenção a longo prazo ou para 

eventos maiores e mais complexos de acidentes erosivos expressivos com 

formação de degraus e sulcos por exemplo, que podem requer aporte 

considerável de material e trabalho para sua mitigação.  

 

Estes aspectos envolvendo recuperação e mitigação de impactos em ambientes 

locais somadas as dificuldades operacionais, apontam para o uso da 

Bioengenharia como opção a ser considerada, cujo princípio básico compreende 

a utilização de elementos inertes como concreto, madeira, aço e fibras sintéticas 

em sinergismo com elementos biológicos como a vegetação no controle da 

erosão (Couto et al., 2010). Para o autor, dentre as vantagens do uso de 

tecnologias baseadas na bioengenharia dos solos, destacam-se: 

 

a) Menor requerimento de maquinário: as técnicas de bioengenharia de solos 

podem ser classificadas como trabalho-técnico intensivas, em oposição à 

engenharia convencional, predominantemente energético-capital intensivas. 

Por conseguinte, requerem maior utilização de mão-de-obra e têm custo final 

comparativamente menor, oferecendo ainda maior retorno social, já que além 

de utilizar maior quantidade de mão-de-obra braçal ela requer menor 

qualificação do que as práticas tradicionais de engenharia civil. 
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b) Utilização de materiais naturais e locais: madeira, pedras, compostos 

orgânicos, dentre outros, reduzem os custos de transporte, além de gerarem 

diversos outros benefícios locais. 

c) Relação custo/benefício: as técnicas de bioengenharia de solos apresentam, 

na maioria das vezes, uma relação custo/ benefício melhor do que as técnicas 

tradicionais de engenharia. 

 

d) Compatibilidade ambiental: as técnicas de bioengenharia de solos geralmente 

requerem a utilização mínima de equipamentos e da movimentação de terra, o 

que ocasiona menor perturbação durante a execução das obras de proteção 

de taludes e controle de erosão. Além disso, são atributos favoráveis em áreas 

sensíveis, como parques, reservas naturais, áreas ripárias e corredores 

naturais, onde a estética constitui fator de grande importância, fornecendo 

ainda habitat para a fauna nativa, restauração ecológica e conforto ambiental. 

 
e) Execução em locais de acesso precário ou inexistente: em locais de difícil 

acesso, ou inacessíveis para o maquinário, as técnicas de bioengenharia de 

solos podem constituir a única alternativa viável para a execução de obras de 

proteção de taludes e controle de erosão 

Deste modo, as aplicações práticas e conceituais da Bioengenharia se mostram 

extremamente adequadas à manutenção e recuperação de trilhas, sobretudo em 

áreas protegidas, considerando aspectos como menor requerimento de 

maquinário e mão de obra qualificada, utilização de materiais naturais e locais, 

compatibilidade ambiental podendo fornecer habitat para a fauna nativa, 

restauração ecológica e conforto ambiental; execução em locais de acesso 

precário ou inexistente e sobretudo relação custo/ benefício melhor do que as 

técnicas tradicionais de engenharia convencional. 

2. Contextualização 

 

Conforme referencias do plano de manejo da unidade, o Parque Natural Municipal 

da Prainha está localizado no município do Rio de Janeiro, inserido na Área de 
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Proteção Ambiental da Prainha, com área aproximada de 157,08 hectares, ambos 

sob tutela da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Rio de Janeiro – SMAC, 

sendo que à Gerência de Gestão de Unidades de Conservação (GUC) possuindo 

áreas sobrepostas ao Parque Estadual da Pedra Branca (acima da cota 100 

metros de altitude). 

 
Figura 1 Localização do Parque Natural Municipal da Prainha no município do Rio de Janeiro. 

Fonte: Detzel Consulting, 2011. 

 

Confronta-se e limita-se respectivamente: ao sul com a APA da Orla Marítima; ao 

norte por uma linha reta imaginária traçada para a esquerda e para a direita, a 

partir do topo do Morro da Boa Vista; a oeste com a APA de Grumari; e a leste 

com o Recreio dos Bandeirantes.  

 

A UC é constituída por uma área de aproximadamente 126,30 hectares, o parque 

é cercado pelas cumeeiras dos morros do Caeté e da Boa Vista e a Pedra dos 

Cabritos. Nessa área se localiza a praia que dá nome à UC, praia da Prainha, ou 
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simplesmente Prainha. O parque engloba ecossistemas de restinga, costão 

rochoso, praia arenosa, alagados e floresta ombrófila densa submontana. 

 

 
Figura 2 PNM da Prainha e elevações adjacentes. 

Fonte: http://www.viajarpelomundo.com/2009/06/ 

 
O PNM da Prainha encontra-se em parte de um maciço com geometria 

semicircular, vertentes de forte inclinação que compõem o Morro da Pedra dos 

Cabritos, o Morro Boa Vista e o Morro do Caeté, formados por gnaisses da 

Unidade Rio Negro, granitos indiferenciados da Unidade Rochas Graníticas e 

depósitos recentes da Unidade Sedimentos Quaternários, apresentando 

altimetrias que variam entre o mínimo de zero m e máximo de 435 m, 

predominando as cotas acima de 100m, com ocorrência significativa de cotas 

entre 30 e 100m e ocorrência menos expressiva de cotas inferiores a 30m, 

apresentando declividades que variam entre 0o e 81o, com ocorrência significativa 

nos valores 15,1 -25° e 25,1 a 45° valor médio de 20,5o 

Morro do 
Caeté 

Morro da 
Pedra dos 
Cabritos 

http://www.viajarpelomundo.com/2009/06/
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Figura 3 Mapa hipsométrico do PNM de Grumari e PNM da Prainha.  

Fonte: Detzel Consulting, 2011. Modificado pelo autor 

 

 
Figura 4 Mapa clinográfico do PNM de Grumari e PNM da Prainha.  

Fonte: Detzel Consulting, 2011. Modificado pelo autor 

 
Prevalecem a ocorrência de argissolos como categoria PVAe5, representando a 

associação argissolos vermelho-amarelo eutrófico câmbico ou típico + argissolo 

amarelo eutrófico saprolítico ou abrúptico, ambos de textura média/argilosa, 

ocorrendo também neossolos quartzarênico como categoria RQg, representando 
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uma associação de neossolo quartzarênico hidromórfico êutrico ou típico, 

espodossolos como categoria ESKg2, representando uma associação de 

espodossolo ferrihumilúvico hidromórfico típico ou dúrico, e ainda afloramentos de 

rocha e as praias. De acordo com as avaliações efetuadas pela Embrapa (2004) 

referidas no plano de manjo, os argissolos que ocorrem no PNM da Prainha 

apresentam grau de limitação forte ou muito forte relacionado com suscetibilidade 

à erosão, uma vez que apresentam caráter câmbico ou saprolítico em relevo forte 

ondulado.  Segundo a classificação de Koppen, a UC está incluída na região 

delimitada como subtipo Aw, clima tropical com uma estação seca em que a 

precipitação média mensal é inferior a 60 mm em pelo menos um mês por ano, na 

época de Sol mais baixo e dias mais curtos (inverno). A UC situa-se 

majoritariamente na faixa de precipitação de 1.001 a 1.200 mm, com valores de 

1.201 a 1.400 mm nas áreas elevadas, com uma insolação na faixa entre 1.800 h 

e 2.000 h por ano. As temperaturas médias mínimas variam entre 18°C e 20°C, 

enquanto as temperaturas médias máximas situam-se entre 27°C e 29°C, com 

temperaturas médias anuais entre 22°C e 24°C. 

 

O PNM da Prainha está incluído integralmente na região da Floresta Ombrófila 

Densa ou floresta atlântica, notadamente representada pela sua formação 

submontana (10 a 500 m s.n.m.), com áreas de Formações Pioneiras marinhas 

(restingas), entremeada por áreas de Refúgios Vegetacionais (campos e 

vegetação rupestre) nos costões rochosos e nas porções mais íngremes do 

parque. Na floresta que recobre o chamado anfiteatro da Prainha, formado pelos 

morros do Caeté e da Boa Vista e pela Pedra dos Cabritos, verifica-se espécies 

arbóreas como Guarea guidonea (Meliaceae) carrapateira, as moráceas Ficus 

guaranitica, F. clusiaefolia e F. gomelleira -, as figueiras, Piptadenia gonoacantha 

(Fabaceae) - pau-jacaré, Gallesia integrifolia (Phytolaccacea) - pau-d’alho, 

Cedrela fissilis (Meliaceae) - cedrinho, e Cecropia lyratiloba (Urticaceae), a 

embaúba, entre outras. Destaca-se a ocorrência de 26 espécies da família 

Orchidaceae, incluindo as espécies Cattleya forbesii e C. guttata, citadas na Lista 

de Espécies Ameaçadas para o município do Rio de Janeiro.  
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3. Metodologia e discussão 

Os exemplos de intervenção em trilhas utilizando conceitos de Bioengenharia de 

solos citados no presente trabalho ocorreram durante recuperação da Trilha 

Circular conduzidas pela SMAC entre dezembro de 2012 e julho de 2013 em 

evento erosivo localizados na distancia D415 metros (erosão no canal de 

drenagem), na altura do entroncamento com a trilha do Caeté, considerando o 

inicio da trilha a entrada próxima à sede.  

 
Figura 05: Mapa de localização das seções de trabalho 

 

O ponto D 415 m da Trilha circular, corta transversalmente uma canal de 

drenagem natural em encosta de aproximadamente 45º, ocasionando um 

processo erosivo semicircular que avança sobre o traçado da trilha podendo 

ocasionar sua interrupção.  

Local da 
intervenção: D 
415 
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Figura 06: Processo erosivo semi-circular em D 415 mts 

 
Foi observado ainda que na parte central do processo erosivo a retirada do solo 

expos uma laje rochosa, que impedia a implantação de moirões para a 

reconstituição da borda crítica, conforme tentativas anteriores. Embora a 

Bioengenharia de solos compreenda elementos muito mais complexos de 

decisão, como geotecnia, pedologia, estudos hidroclimáticos incluindo hidrologia 

superficial e subterrânea e avaliação, levantamento topográfico, e detalhamento 

da solução de engenharia com especificações técnicas precisas, incluindo as 

características biofísicas dos elementos vivos como biorretentores e seleção de 

vegetação conforme performance do sistema radicular sobre a  

resistência ao cisalhamento dos solos, entre outros; guardando as devidas 

proporções com o problema estabelecido, buscou-se aplicar, a partir de conceitos 

gerais como a utilização de materiais naturais e locais e a introdução de mudas 

de espécies locais para reconstrução do talude, buscando testar a viabilidade da 

aplicação destes elementos na rotina de pequenas intervenções em trilhas. 

Direção da 

drenagem 



 
 

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  

931 

 
Figura 07: inicio do processo, limpeza e detalhe de material  utilizado (moirões de eucalipto tratado 

e restos de manilhas de cimento 

 

Para tanto, considerou-se que pelas características da drenagem e regime de 

chuvas, o local sofre com grandes volumes de água em curtos espaços de tempo, 

notadamente nas chuvas de verão, que no Rio de Janeiro ocorrem com mais 

intensidade nos períodos de janeiro a março. Posto que o objetivo principal era 

garantir uma faixa de solo, suficiente para a manutenção da continuidade da 

trilha, a qual cruza transversalmente a drenagem, foi inferido que dada a 

dificuldade de se quantificar o volume de água, a alternativa seria facilitar o 

escoamento por sobre a trilha direcionando para um canal central e ao mesmo 

tempo, protegendo  as laterais para tentar limitar o processo erosivo e consolidar 

a manutenção do traçado. 

 

 Para a construção da grade de vegetação foram utilizados moirões de eucalipto 

tratado de 2,3 metros com diâmetro médio de 12 cm. Onde 08 peças foram 

plantadas em covas nas áreas onde a camada de terra era mais expressiva. Em 



 
 

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  

932 

seguida, as peças horizontais forma montadas entrelaçadas, buscando travar a 

possível movimentação com moirões colocados em diagonal e travados com 

moirões na posição perpendicular, concluindo com amarração leve de arame 

galvanizado (figura 08), apenas para manter ajuste de posição, entendendo que o 

peso do material depositado e o travamento entre as peças são responsáveis pela 

estabilidade da disposição dos moirões.  

 
Figura 08, confecção de grade de vegetação 

 
Após a conclusão da montagem a grade, procedeu-se o enchimento com 

resíduos das manilhas, para garantir sustentação e drenagem e em seguida foi 

conduzido o enchimento com terra retirada de corte de barranco próximo (figura 

09). O volume de terra utilizado foi depositado visando cobrir integralmente a 

grade de vegetação, com exceção do canal central, de modo a se recuperar a 

pendente natural, através do assentamento espontâneo do material terroso. 
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Figura 09, confecção de grade de vegetação, colocação dos resíduos de manilhas e enchimento 

com terra. 

 
Após a deposição deste material, procedeu-se uma leve compactação e o 

recobrimento com serapilheira (figura 10) visando proteger o solo do efeito 

“splash” das gotas de chuva e garantir a umidade da terra para o recebimento e 

fixação das mudas de espécies coletadas localmente, propiciando ainda abrigo 

para eventuais sementes e plântulas já existentes ou em deposição futura. O 

critério de seleção das mudas de vegetação foi baseado na observação de 

condições similares e se aguardou a ocorrência de um dia chuvoso para os 

transplantes e plantio de mudas doadas pelo reflorestamento, conduzido em 

outras áreas do parque. Inicialmente se optou por espécies rasteiras para conter a 

camada superficial do solo, protegida inicialmente pela serapilheira. Em seguida 

foram transplantadas mudas espécies arbóreas de pequeno porte com 

encontradas localmente. 



 
 

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  

934 

 
Figura 10: nivelamento do talude e deposição de serapilheira.  

(proteção da camada superficial do solo e micro-clima para sementes e plântulas. 

 
Figura 11: Detalhe do canal central e cobertura com serrapilheira 

4. Conclusão 
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Tendo como objetivo estabelecido a manutenção da continuidade e traçado da 

trilha circular em D 415 metros, confirmou-se que este foi plenamente atingido, 

através da confirmação da interrupção do processo erosivo estabelecido 

anteriormente e com efeitos estéticos aceitáveis, passando desapercebido por 

muitos visitantes. Conforme previsto, o volume d’agua carreado pela drenagem 

tende a passar diretamente sobre a vegetação rasteira e se concentrando no 

canal central, sem prejuízo das laterais do talude recomposto. Destaca-se ainda o 

baixo custo do investimento em recursos materiais, limitados a 22 moirões de 

eucalipto tratado, incluindo 03 peças de proteção de borda e colocadas como 

barreiras d’agua para diminuição da velocidade da água, aproximadamente 3 

metros cúbicos de resíduos de manilhas metros cúbicos de terra para enchimento 

da grade de vegetação, tendo consumido 40 horas homem, incluindo transporte 

de moirões por 350 metros.  

 
Figura 12 (Detalhe): Rrecuperação do talude, 6 meses após, durante o período chuvoso (jan, 

2013) 
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Figura 13: Rrecuperação do talude, 6 meses após, durante o período chuvoso (jane, 2013) 

 

Desta forma, conclui-se que os princípios da Bioengenharia de solos podem de 

fato ser uma opção técnica de fácil acesso e baixa complexidade de aplicação, 

aliadas ao baixo custo e volume de material, cujos efeitos estéticos são 

destacados incluindo satisfatória adequação ambiental na manutenção e 

recuperação de trilhas.   

 

Observa-se ainda que a percepção da função e utilização de matérias vivos em 

conjunto com a avaliação das dinâmicas de vertentes, qualidade e sensibilidade 

do solo à processos erosivos, devem ser considerados ainda no fase de 

planejamento e implantação de trilhas e, considerando a manutenção, a 

recuperação da flora marginal devem ser  considerada como parte das estratégias 

de recuperação das trilhas. 
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GT 06  Planejamento e manejo de trilhas para a conservação da Biodiversidade e monitoramento 

de impactos sobre padrões e processos ecológicos  

 

ECOLOGIA DE TRILHAS: POR UMA NOVA ABORDAGEM DO USO PÚBLICO 

EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

 

Flávio Augusto Pereira Mello11 

Resumo 
Palavras-chaves: Ecologia de Trilhas; Uso Público; Unidades de Conservação, Biodiversidade 

 

Atualmente o incremento da visitação em unidades de conservação (UC)  

nacionais é reforçado pela crescente popularização das práticas recreativas e por 

diversas segmentações do turismo na natureza. Contudo, mesmo com a evolução 

das metodologias de monitoramento e diagnósticos sócio-ambientais para gestão 

do uso público em áreas protegidas, muitos impactos na flora e na fauna são de 

difícil percepção e mensuração. Para a realidade brasileira, este é um aspecto 

que pode comprometer sensivelmente a eficiência funcional de unidades de 

conservação principalmente para aquelas consolidadas como de proteção 

integral. De modo geral, o debate atual sobre o tema não responde muitas 

questões de interesse e outras desta natureza não raro são sufocadas pela 

concepção de que o espaço natural deve ser territorializado, sem restrições, por 

oportunidades recreativas e que as UC necessitam de visitantes pagantes para 

sua sustentabilidade financeira. Embora a gestão do uso público tenha evoluído, a 

“governança” tende a se caracterizar muito mais como uma opção de mediação 

de conflitos entre diferentes atores com interesses específicos de uso, do que 

propriamente com a consolidação de políticas públicas de 

preservação/conservação do patrimônio genético, habitats e paisagens 

protegidas, mesmo considerando as limitações impostas legalmente para áreas 

de proteção integral onde a manutenção da biodiversidade deveria ter 

precedência na tomada de decisão assim como, consubstanciar ações de 

conscientização e Educação Ambiental para a solução de conflitos sociais nas 

áreas protegidas. De fato, guardando a devida escala, a especificidade do tema 

deveria ter a mesma intepretação que a Ecologia de Estradas possui, pois assim 

como esta área de pesquisa busca interpretar os efeitos que as estradas 

promovem na paisagem, habitats e populações da flora e da fauna local, uma 

abordagem mais sistêmica do manejo do uso público considerando a trilha como 

unidade de análise, se faz necessária como uma área especifica de pesquisa. 

                                                        
11 infotrilhas@gmail.com Doutorando. Programa de Pós-graduação em Geografia. Universidade 

do estado do Rio de Janeiro - Campus Maracanã 
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Resumen 

Palabras clave: Ecologia de senderos, Uso publico , Areas protegidas, Biodiversidad 

 

Actualmente, el aumento de la visitación en las áreas protegidas brasileñas ( UC) 

es impuesta por la cresciente popularización de las prácticas recreativas y 

diversas segmentaciones del ecoturismo. Sin embargo, aunque  el desarrollo de 

metodologías de monitoreo y diagnóstico de gestión socio- ambiental del uso 

público en áreas protegidas sean evidentes, muchos impactos en la flora y la 

fauna son difíciles de detectar y medir. En la realidad brasileña , este es un 

aspecto que puede afectar significativamente la eficiencia funcional de las 

unidades de conservación , principalmente aquellas de protección integral de la 

categoria parque. El debate actual sobre el tema no responde a muchas 

preguntas de interés y otros de esta naturaleza son sofocados por la concepción 

de que el parque debe ser territorializado para las oportunidades recreativas y 

argumentación de que la UC requiere visitantes pagantes para su sostenibilidad 

financiera. Aunque la gestión del uso público ha evolucionado, la practica tiende a 

caracterizarse más como una opción para la mediación de conflictos entre los 

diferentes actores con interesses específicos, que propiamente con la 

consolidación de las políticas públicas para la conservación de la 

preservación/patrimonio genéticos, paisajes protegidos y los hábitats; incluso 

teniendo en cuenta las limitaciones impuestas legalmente a las áreas 

estrictamente protegidas , donde el mantenimiento de la biodiversidad debe 

prevalecer en la toma de decisiones, así como dar contenido a las acciones de 

sensibilización y educación ambiental para la solución de los conflictos sociales 

en las zonas protegidas. De hecho, manteniendo la escala adecuada, la 

especificidad de la materia deberia tener la misma interpretación de la ecología de 

rutas, donde como área de investigación tiene por objeto la interpretación de los 

efectos que las carreteras promueven el paisaje, los hábitats y las poblaciones de 

flora y fauna. Asi, se necesita un enfoque más sistemático de la gestión del uso 

público, entendendo el sendero como la unidad de análisis para las relaciones del 

uso publico y áreas protegida.. 

 
1. Introdução 

Embora conceitualmente controverso, os limites do uso público em UC de 

proteção integral é sobretudo uma discussão política,  pois envolve conhecimento, 

percepção e valores que definem os limites que a sociedade, junto ao poder 

gestor, decide estabelecer para o uso da área protegida. Considerando as UC da 
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categoria parque, segundo o SNUC (Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação) ambas as condições, uso publico e conservação in situ de 

espécies, são necessárias e previstas legalmente para os esforços para a 

conservação da biodiversidade e cumprimento da função social da unidade, 

dentro dos parâmetros definidos legalmente e pelo plano de manejo quando há. 

Se entende que se por um lado a criação destas áreas busca garantir espaços e 

territórios para as espécies protegidas, por outro deve aproximar a sociedade do 

ambiente natural para que esta proximidade crie e fortaleça significados e valores 

éticos biofílicos, assim como reforcem e justifiquem o posicionamento politico para 

a criação e manutenção de áreas protegidas e conservação da biodiversidade 

junto às instâncias decisórias. 

 

Deste modo, o cenário que se estabelece e o desafio que se configura para os 

gestores e sociedade, é como e a que tempo articular os diferentes territórios 

existentes das espécies protegidas com a consolidação ou implantação de uma 

nova territorialidade definida pelo uso público em um ambiente supostamente em 

equilíbrio. De fato, embora os esforços da Educação Ambiental e de boas práticas 

para minimizar os impactos da visitação pressuponha uma possível coexistência 

pacifica entre as espécies protegidas e o uso público; restrições técnicas, 

metodológicas e de recursos não possibilitam a necessária confiança, 

principalmente quando consideramos o diagnóstico de ocorrência, riqueza, 

abundância e equitabilidade das populações protegidas nestas áreas ou em um 

sentido mais especifico do status local de espécies raras, ameaçadas, endêmicas 

e mesmo as desconhecidas ou não descritas, que não raro ainda são 

descobertas. 

 

Neste sentido, as trilhas tendem a ser as instalações mais utilizadas para orientar 

e distribuir o fluxo de usuários nas áreas protegidas, definindo o padrão de 

dispersão, territorialização e construção de lugares, enquanto relação subjetiva do 

homem com o espaço e o ambiente; cuja condição se expressa necessariamente 

em apropriação social destes espaços e inevitavelmente por alterações 
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ambientais em diferentes escalas, com efeitos na biota que podem ser mais ou 

menos importante de acordo com sua intensidade, característica da interferência 

e resiliência das espécies afetadas.  

 

Assim, mesmo antes de se entrar no mérito das repercussões funcionais nos 

ecossistemas, comunidades e espécie em questão, basicamente a implantação 

do uso público determina uma competição por espaços e consequentemente 

territórios, que podem ser traduzidos como sobreposição de nichos, onde o uso 

público (guardando as devidas peculiaridades) pode se caracteriza também como 

um nicho, onde pode se estabelecer tanto como um competidor interespecífico 

por recursos, direta ou indiretamente, como no caso da caça; ou por interferência, 

quando sua presença, mesmo que não caracterize a competição por um recurso 

definido, mas cuja interferência se traduz como antagônica, como a determinada 

pela impossibilidade de espécies pouco tolerantes à presença humana, de 

conviverem no mesmo espaço, ou de sobreporem seus nichos ecológicos a 

despeito da amplitude de interferência em seus habitats.  

 

Outro aspecto a ser considerado envolve as alterações físicas propriamente ditas 

na paisagem que recebe a implantação das trilhas, onde de acordo com as escala 

as repercussões podem se traduzir desde efeitos de incremento nos processos 

erosivos, ao efeito de borda no tecido florestal onde se localiza, assim como as 

consequências para as dinâmicas de dispersão das populações nestas áreas, por 

exemplo. Deste modo, a necessidade imperativa de se interpretar os efeitos 

ecológicos e biogeográficos da implantação e manejo de trilhas em áreas 

protegidas, que mormente tende a se concentrar a partir da perspectiva de efeitos 

antrópicos, como muitas vezes abordada na Ecologia da Recreação. 

FIGUEIREDO et al, 2012, p.230) citando alguns autores, refere que a Ecologia da 

Recreação é a área do conhecimento que estuda dos impactos da recreação ao 

ar livre e do ecoturismo em ambientes naturais e semi-naturais (MONZ et al, 

2010; HAMMITT e COLE, 1998; LIDDLE, 1997), destaca ainda que para MONZ et 

al. (2010), a recreação ao ar livre e o ecoturismo têm sido reconhecidos como 
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agentes de mudanças ecológicas nos sistemas naturais, com potencial para 

afetar o solo, a vegetação, a qualidade da vida selvagem e a água.  

 

Contudo, é desejável em alguns aspectos que a consolidação da trilha como 

unidade de análise, possa estabelecer uma padronização de perspectivas, a 

exemplo do que ocorre na Ecologia de Estradas. Desta forma, a adoção da 

terminologia “Ecologia de Trilhas” se configura como bastante adequada como 

área de pesquisa, ao envolver aspectos bióticos e abióticos e processos, tanto 

verticais, como fluxo de energia e ciclagem de nutrientes, previstas nas 

abordagens ecológicas estritas; como horizontais, conforme interpretação da 

Biogegrafia quando aborda a distribuição, estrutura e dinâmica da organização 

espacial, onde as geobiocenoses são componentes dos geossistemas 

(Troppmair, 2012. p.6) e não somente como consequencia das atividades de 

recreação, que nem sempre será o enfoque, pois o uso das trilhas ´pe 

multivariado e muitas vezes, mesmo em atividades recreativas e esportivas, é de 

fato apenas um meio de deslocamento, mas permanece como equipamento, 

assim como suas consequências ecossistêmicas. 

Neste sentido, a Ecologia de trilhas pode se definida como a área de estudo que 

interpreta este equipamento como um vetor de territorialização e dispersão de 

visitantes com consequencias funcionais para a ecologia e biogeografia da biota 

protegida. 

  

2. A trilha 

Na Ecologia de Trilhas, duas variáveis estão sempre presentes, direta ou 

indiretamente e são definidas pelo Uso Público e Biodiversidade  relacionada. 

Desta forma, abordagens diferenciadas, isto é, considerando enfoques tanto do 

homem para a natureza quanto o inverso, são necessárias para a análise mais 

profunda das relações que se estabelecem com a trilha como eixo de análise.   

 

2.1 Uma abordagem antrópica 
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De modo geral, as trilhas são as vias mais utilizadas por usuários para o 

deslocamento para os atrativos em UC, onde o próprio ato de andar já faz parte 

do lazer. MENDONÇA (2003, p. 95) citando HILMAN (1993, p.55) refere que  em 

um espaço urbano, o ato de caminhar é apenas uma maneira lenta e ineficiente 

de nos aproximar daquilo que os olhos já viram. Em contrapartida destaca que no 

“espaço natural” para caminhar: “nossa maneira de ser, de estar, de posicionar 

nossos corpos é convidada a se modificar. O espaço natural não supõe 

anterioridade nem dos olhos nem dos pés. Ele é como é. Se a trilha foi planejada, 

é porque se tornou adequada às curvas de nível, à declividade natural do terreno, 

e contornou rochas e raízes das arvores maiores. Nossos corpos devem se 

integrar as curvas do caminho e nosso olhar deve redobrar esforços para localizar 

obstáculos e apreciar a beleza, tanto pequena, dos pequenos seres, das 

pequenas gotas, como as amplas, das paisagens abertas. Mas, sobretudo, deve 

esforçar-se para olhar para cima, para a copa das arvores, para o cume das 

montanhas, para as nuvens”. Neste sentido ANDRADE (2005, apud COSTA, 

2006, p. 4) refere que as trilhas “oferecem oportunidade do contato efetivo com a 

natureza...”.  

 

Para BECK (1989, p.10) a prática de caminhar como uma manifestação de ócio 

ou recreação possui motivação muito próxima destas referências, embora possam 

ser subliminares os motivos para tanto. O autor refere ainda que a facilidade de 

acesso a trilhas urbanas ou próximas a centros urbanos possibilita a uma grande 

diversidade de pessoas e expectativas, onde, “há os que buscam as montanhas 

pela beleza do cenário, pela pura contemplação do dia e da paisagem, pelo 

prazer do exercício, da mudança de ares, da companhia dos amigos, das fotos 

que trarão para mostrar”.  O autor prossegue afirmando que qualquer trilha fácil, 

cênica e que traga satisfação ao visitante além de se prestar ao lazer, indica que 

caminhar por trilhas é uma aventura essencial para o ser humano, pois oferece “a 

incerteza do desfecho, a excitação de novas descobertas e a magia de revelar em 

si novas habilidades e forças de cuja existência ele não suspeitava” destacando 
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ainda que psicólogos apontam que esta busca por aventura – distante da 

aventura inconseqüente e sem sentido – está ligada a um nível de risco calculado, 

consciente, que permite uma resposta cerebral de satisfação e ampliação da 

percepção.   

 

Assim, os territórios e lugares proporcionados pelas trilhas, de fato, podem se 

traduzir em uma gama de experiências e oportunidades de ócio e recreação, 

incluindo práticas pedagógicas, como por exemplo, as atividades de Educação 

ambiental, a exemplo do que coloca GUIMARÃES (2007, p.123), onde a utilização 

da paisagem como fio condutor em programas de Educação Ambiental tem como 

marcos aspectos como:  

 

a. Motivação: cenários e elementos componentes que incitam e animam à 

exploração e o desfrutar;  

b. Estimulação dos sentidos: despertar de capacidades contemplativas e de 

interiorização das vivências ambientais;  

c. Interdisciplinaridade: a paisagem se converte em lugar de encontro de 

disciplinas distintas de modo multi e interdisciplinar;  

d. Decifração de mensagens: infinidade de estímulos que escondem 

informações múltiplas obre o entorno que podem ser decifrados pelo 

conhecimento e treinamento;  

e. Globalização: permite uma análise sistemática e global do médio;  

f. Realista e concreto: vantagens dos estudos das unidades paisagísticas 

graças a sua visibilidade;  

g. Desencadeamento de juízos e valores: estéticos, éticos e adaptativos 

direcionados à conservação ambiental;  

h. Implicações na ação e intervenção: relacionadas aos impactos ambientais.  

Deste modo, a motivação para caminhar em áreas naturais e sobretudo em 

trilhas, atende não só as demandas de lazer e recreação mas também interfere 

na psique do caminhante e em sua saúde, o que acaba por se traduzir em mais 
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uma motivação, pois os benefícios físicos de caminhar são vários, relacionando 

desde a integração social quanto benefícios diretos como aumento do vigor físico 

MELLO (2008, p.61), evidenciando assim a importância que as atividades em 

trilhas e a experiência ao ar livre adquire para os usuários, ultrapassando a 

função primária de propiciar acesso a atrativos ou servir apenas como meios de 

ligação. De fato, para Dines e Passold (2008, p. 182) as trilhas são a “principal 

infraestrutura necessária para boa parte das atividades terrestres...” e MELLO 

(2008, p. 187) destaca que: 

“..a compreensão do significado estratégico da malha 
de trilhas para a gestão dos serviços ofertados e suas 
consequências ao somatório natural define sua 
importância como ferramenta de gestão.”  

COSTA et al (2009, p.6) destaca como as práticas de lazer e de recreação na 

natureza, são percebidas no Brasil a partir da década de 1980, através da figura 

do chamado “mochileiro” que, realizando viagens para locais distantes, buscava 

novas experiências, particularmente em áreas naturais, aos quais intensificou-se 

a atuação dos montanhistas. A autora refere ainda que PIRES (2002) rotulou 

como “neo-naturalistas” os viajantes com interesses científicos, voltados para 

estudos da fauna e flora, fora de seus países de origem e observa que embora 

montanhismo tenha passado a estar associado ao turismo de natureza, cita 

MACHADO (2003, p. 29) para o qual  o turismo de natureza: 

“[...] representa, na realidade, uma idéia incompleta da 

utilização do espaço natural para a atividade turística, 

devendo ser repensado a fim de garantir qualidade para o 

produto e segurança para o destino, evitando desgastes 

desnecessários e investimentos inadequados, passíveis de 

gerar insatisfação e descrédito.” 

Neste sentido, os objetivos de cada grupo na visitação se manifestam em 

diferentes gradientes de percepção ambiental e podem representar um problema 

para os gestores quando buscam estabelecer normas para o uso de 

determinadas áreas ou restrições de acesso. Na prática, a percepção da riqueza 
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de espécies protegidas também é um problema ao gestor, devido ao volume de 

conhecimento e recursos financeiros, materiais e humanos que dispõe. Entretanto 

a dificuldade de se estabelecer bioindicadores e metodologias de monitoramento 

acessíveis ao gestor se configura como o maior entrave no manejo da área 

protegida como um todo, visto que usualmente o monitoramento dos efeitos do 

uso público tende a se concentrar na qualidade da visitação e nos 

aspectos/processos físicos mais evidentes como erosão, alargamento do leito e 

corredor das trilhas, dificuldade de acesso e presença de lixo, por exemplo. 

Segundo PIRES et al. (2004, p.23-24), as atividades humanas são os principais 

fatores de comprometimento da integridade ecológica dos ecossistemas naturais 

e continuidade dos processos ecológicos ao longo do tempo. MELLO & COSTA 

(2012, p.4) consideram que não obstante campanhas de conduta consciente em 

ambientes naturais como o exitoso programa “Pega Leve”, a percepção dos 

impactos potenciais relacionados à dinâmica ecológica das trilhas no tecido 

florestal é bastante reduzida entre usuários em geral e são modulados por 

variáveis como intensidade da visitação, comportamento e objetivos frente aos 

elementos naturais. Tais variáveis podem interferir na visualização e 

consequentemente na percepção da biodiversidade local que pode se afastar ou 

passar desapercebida quando não são evidentes ou objeto de atenção, como por 

exemplo a presença de anfíbios em bromélias ou mamíferos transitando no 

dossel.   

 

Em principio esta condição se traduz em uma experiência mais pobre com a 

realidade local e a consequente percepção de menor riqueza e mesmo 

abundância de espécies locais. Estes aspectos são mais observados em grupos 

cujo foco de atenção é o consumo de paisagens e oportunidades de lazer, 

recreação ou esportes em ambientes naturais, onde a observação da 

biodiversidade é eventualmente complementar; de acordo com a visão de 

WEARING & NEIL (2001, p.18) para os quais os parques podem ser interpretados 

tanto como catedral, um monumento a ser apreciado e contemplado; quanto 
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como ginásio desportivo com amplas possibilidades de atividades. SOUZA & 

NORONHA-OLIVEIRA (2012, p.201) ressaltam ainda que tem prevalecido a visão 

antropocêntrica no que diz respeito à prática do turismo nas áreas protegidas, ao 

se atribuir apenas valor utilitário à natureza enquanto meio de satisfação das 

necessidades de recreação humana através de uma leitura obliqua da Lei Federal 

9.985/2000 que instituiu o SNUC. Para os autores, a dimensão ecocêntrica é 

desvalorizada em função do antropocentrismo que advoga o fim da perspectiva 

“santuário”, reforçados pela escassez conveniente de recursos financeiros que 

reforçam apelos “comerciais onde o turismo é então propagado como um  

instrumento para a resolução dos problemas financeiros das áreas naturais”. 

 

Para YOUNÉS, et al (2006, p.58) a compreensão inadequada da complexidade 

das questões ambientais, principalmente quando não comtemplados aspectos 

humanos (e sociais) comprometem a implantação de politicas públicas de 

conservação do patrimônio cultural e da biodiversidade, para as quais as 

pesquisas devem conjugar, segundo as autoras, no estudo do impacto das 

atividades humanas sobre as mudanças globais notadamente as relativas à 

biodiversidade; a análise do impacto das mudanças globais sobre as populações 

humanas, seus modos de vida e suas diversidades biológicas e culturais e ainda 

a compreensão das bases psicológicas, sociais e culturais da percepção sobre o 

meio-ambiente. 

 

A importância destes aspectos quanto à função de conservação da biodiversidade 

dos parques torna-se particularmente relevante quando se considera o 

posicionamento do Panorama Global da Biodiversidade 3 (CDB 2010, p. 9), para 

o qual  “existem múltiplas indicações de contínuo declínio da biodiversidade em 

todos os três dos seus principais componentes – genes, espécies e 

ecossistemas”. O documento cita diversas evidências para esse diagnóstico como 

declínio das populações e ameaça de extinção de espécies; queda na abundância 

de vertebrados, sobretudo nas regiões tropicais e entre as espécies de água 
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doce; extensas perdas de hábitat, principalmente florestas tropicais, manguezais, 

zonas úmidas de água doce, dentre outros.  

 

Percepção corroborada por PRIMACK E RODRIGUES (2005, p.10) que 

argumentam ainda que “todos os níveis de diversidade biológica são necessários 

para a sobrevivência contínua das espécies e das comunidades naturais e todos 

são importantes para a espécie humana”. De fato, dada a sua característica 

geográfica mais evidente, quando se considera como parâmetros comunidades e 

ecossistemas é que ficam mais evidentes os conflitos de apropriação e disputa 

dos territórios naturais entre o uso publico e as espécies protegidas, cujos 

hábitats devem ser preservados sobre pena de impactos em suas populações.   

 

De fato, as metodologias de monitoramento da visitação mais acessíveis 

raramente contemplam bioindicadores, se restringindo a percepção de alterações 

da qualidade da visitação, alterações da paisagem, efeitos erosivos nas trilhas, 

conservação de equipamentos, entre outros. Conceitos como fragmentação 

florestal direta e indireta, efeito de borda, destruição de micro-habitats e alteração 

na composição das populações locais, incremento do fluxo de espécies invasoras 

e generalistas para habitats antes isolados e sobretudo o efeito indireto da 

visitação sobre espécies sensíveis à presença humana e as consequências para 

sua abundância e isolamento destas populações; de modo geral são ignorados, 

dada a complexidade de aquisição e tratamento dos dados, induzindo a se 

privilegiar as oportunidades recreativas e de lazer em detrimento da preservação 

de espécies nas unidades de conservação de proteção integral, motivo primário 

de sua criação e objetivo.  

 

Observa-se ainda que a averiguação e o monitoramento desses impactos não 

raro carecem de recursos humanos e materiais, muitas vezes distantes das 

possibilidades de gestão da unidade de conservação ou, em algumas 

circunstâncias, simplesmente são impraticáveis devido às impossibilidades 

técnicas, o que indicaria uma maior atenção ao uso do “principio da precaução”. 
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Para DERANI (1997, p.167) a consagração do princípio da precaução no 

ordenamento jurídico brasileiro representa a adoção de uma nova postura em 

relação à degradação do meio ambiente, onde a precaução exige que sejam 

tomadas por parte do Estado e parte da sociedade em geral, de medidas 

ambientais que a princípio impeçam a ocorrência de atividades potencialmente 

e/ou lesivas ao meio ambiente, e também atuando quando o dano ambiental já 

está concretizado; desenvolvendo ações que façam cessar esse dano ou 

minimizem seus efeitos” 

 

Cabe destacar que a popularização de guias de trilhas tanto impressos quanto 

das ferramentas digitais de compartilhamento de roteiros, raramente  observam o 

zoneamento das áreas protegidas e os objetivos de conservação e preservação 

estabelecidos pelos planos de manejo e pelos gestores, se restringindo a orientar 

o fluxo de visitantes pautados apenas em seu potencial turístico e de lazer. Neste 

sentido, embora possam conferir um ar de “legalidade” ao acesso, de fato podem 

contribuir negativamente para a gestão da área protegida, podendo potencializar 

os impactos do uso público e nem sempre a área protegida dispõe de recursos 

humanos e materiais para monitorar ou mesmo mitigar o dano.  

 

Deste modo os fluxos de visitantes podem reforçar a disputa territorial entre 

usuários e espécies da flora/fauna locais (muitas não descritas, estudadas ou 

descobertas), configurando um problema adicional a ser enfrentado pelos 

gestores e pesquisadores. Eventualmente grupos mais organizados podem 

pressionar social e politicamente por seus interesses pontuais, ignorando o 

aparato legal que induz o gestor à precaução. 

2.2 A trilha para a fauna e a flora 

A despeito das inúmeras definições aplicadas as trilhas, sobre os diferentes 

enfoques, em termos de paisagem, a trilha é: 

 

“uma intervenção linear definida a partir do corte raso da 
vegetação para o estabelecimento da zona de pisoteio (área 
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útil efetivamente utilizada pelo usuário em seu 
deslocamento) e a área marginal de manejo, onde a 
vegetação é mantida controlada para evitar seu fechamento. 
Esse conjunto compõe o que se chama de “corredor” da 
trilha e suas dimensões variam conforme o objetivo, perfil do 
visitante e zoneamento. As dimensões longitudinais e 
laterais podem atravessar diferentes ambientes naturais 
com limiares distintos de fragilidade, significando maior ou 
menor “área de sacrifício” do ambiente local. Para o manejo 
do uso público em unidades de conservação, 
funcionalmente as trilhas determinam o padrão de dispersão 
e concentração de usuários, possuindo grande importância 
estratégica, pois possibilitam preservar habitats e nichos de 
interesse, preservando populações protegidas de efeitos da 
visitação indesejados”. 

 

Para PONTES & MELLO (2013, p. 224), em breve revisão sobre impactos da 

implantação e uso de trilhas em áreas naturais, destacam que a necessidade de 

corte raso da vegetação para o estabelecimento da zona de pisoteio e manejo da 

vegetação lateral para manutenção do corredor das trilhas, per si confere a 

condição de fragmentação de hábitats, especialmente de micro hábitats. Desta 

forma, uma faixa livre de vegetação e serrapilheira, mesmo que estreita como 

uma trilha, pode dificultar a dispersão de pequenos animais que possuam uma 

reduzida capacidade de locomoção, como os anfíbios anuros que vivem na 

camada de serrapilheira das florestas ombrófilas (e.g., espécies das famílias 

Brachycephalidae e Leiuperidae.  Observam que os efeitos antropogênicos 

diretos como o efeito de borda, a perda e fragmentação de hábitats, estão entre 

os principais problemas enfrentados pela fauna, levando diversas espécies ao 

declínio, especialmente os anfíbios.  

 

Os autores frisam ainda que algumas espécies de vegetais, como as orquídeas e 

vertebrados terrestres, especialmente pequenos anfíbios, mamíferos e aves, 

constituem bons bioindicadores da qualidade ambiental de uma área natural mas 

salientam que as espécies animais não são afetadas da mesma maneira pela 

fragmentação de hábitats; determinados grupos têm suas populações reduzidas 

ou abandonam as áreas de reprodução, enquanto que outras podem ser 

favorecidas por estes impactos, estimulando sua reprodução com o rápido 
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aumento populacional, destacando que muitos destes impactos não são 

percebidos por administradores e usuários, pois escapam da sua atenção. Como 

certas espécies animais são mais tolerantes à presença humana, a percepção da 

riqueza de espécies locais pode estar fora da realidade.  

 

EISENLOHR et al (2013, p.412) refere ainda que as trilhas podem funcionar 

também como vetores para espécies exóticas invasoras em ecossistemas até 

então conservados (citando BARET & STRASBERG 2005, POTITO & BEATTY 

2005). Salienta que essas aberturas na vegetação funcionam como corredores 

que facilitam a dispersão e o estabelecimento dessas espécies, por formarem 

linhas de habitat perturbado contínuo (citando CAMPBELL & GIBSON 2001, 

NEMEC et al. 2011).  

 

Neste sentido destaca que dependendo da escala na qual essa invasão biológica 

ocorre, pode-se esperar uma alteração dos padrões florísticos da área invadida, 

por meio da diminuição da riqueza e de alterações estruturais, como demonstrado 

por (citando) BARET & STRASBERG (2005) na ilha "La Réunion", pertencente ao 

arquipélago Mascarenho, no Oceano Índico. Esses mesmos autores também 

avaliaram como a largura da trilha é capaz de determinar o grau de invasão: 

trilhas mais largas permitem que maior intensidade de radiação solar chegue ao 

solo, favorecendo a ativação do banco de sementes de espécies invasoras. De 

fato, MELLO & COSTA, (op cit 2012, p.3) observa que dentre os eventos 

importante e mais genéricos percebidos na implantação e operação das trilhas 

podem ser citados: 

 

a. Efeito de borda: Para Metzger (1999), a borda é a área de transição entre 

unidades de paisagem, cujas características depende da escala espaço-

temporal e das interações que agem sobre estas unidades. São as áreas mais 

expostas à perturbação externa e do ponto de funcional é onde a intensidade 

dos fluxos biológicos entre as unidades de paisagem se modifica de forma 

abrupta, embora nem sempre estas propiedades se apliquem a todas as 
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bordas. O efeito de borda pode ser caracterizado como o espectro de  

alterações microclimáticas onde o aumento da luminosidade, e velocidade do 

vento, aumentam a temperatura e evapotranspiração, reduzindo a umidade do 

ar e do solo,  com consequencias nas comunidades vegetais e animais que 

podem se instalar nestas areas (espécies pioneiras, ruderais e invasoras) ou 

ter seu desenvolvimento comprometido conforme a resiliência à estas 

alterações.  

 

Estas alterações também se refletem na composição e riqueza da fuana e 

suas interações. Sua extensão varia conforme as condições ambientais locais, 

espécies envolvidas e fatores ecológicos considerados. Ao se considerar a 

estrutura das trilhas, observa-se que seu corredor cria duas bordas onde suas 

dimensões são definidas de acordo com o zoneamento, função e usuário 

previsto, podendo ainda serem alteradas pela intensidade de uso e qualidade 

do manejo. Desta forma, podem configurar maior ou menor efeito de borda e 

vir a caracterizar a fragmentação do tecido florestal. 

 

b. Fragmentação florestal: Um fragmento florestal é definido como uma área de 

vegetação natural, interrompida por barreiras antrópicas (estradas, 

povoados,culturas agrícolas, culturas florestais,pastagens, dentre outras) ou 

por barreiras naturais (montanhas, lagos, represas, ou outrasformações 

vegetais) capazes de diminuir significativamente o fluxo de animais, pólen ou 

sementes (citando Viana, 1990). Os autores citam ainda que para 

RODRIGUES et al (2006) as  discussões  acerca da  distinção entre  

fragmentação  e  perda  de habitat  onde alguns  autores consideram  a  

fragmentação  apenas uma progressiva  subdivisão  do  habitat, sem  vinculá-

la diretamente a  perda de habitat,  outros utilizam o termo de forma  genérica  

tanto  indicando  perda  ou  fragmentação  de hábitats.   

Cabe destacar ainda que o comportamento do visitante e ou grau de 

resiliência do comportamento da fauna à presença destes ou das alterações 
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provocadas pela implantação e manejo das trilhas, podem caracterizar uma 

área de influência que mesmo que as alterações na percepção estética da 

paisagem não seja sgnificativa, de fato a presença da trilha funcional pode ter 

o efeito de isolamento e fragmentação das populações e funcionar como efeito 

barreira em uma matriz definida, conforme aponta CORRÊA (2011, p.39) 

indicando que mudanças no comportamento da avifauna local, onde espécies 

florestais, sensíveis a alterações de hábitats, como as chocas da mata 

(Thamnophilidae), sanhaços (Thraupis sp.) e gaturamos (Euphonia sp.) 

(Thraupidae), tendem a se deslocar destes ambientes alterados para mais 

íntegros, caso não consigam se adaptar aos recursos disponíveis após a 

ocorrência do impacto ambiental.  

 

Outro efeito que pode ser observado é a utilização das trilha para o deslocamento 

da fauna, sobretudo espécies generalistas como Cerdocyon Thous. Para 

HARMSEN et al (2010, p.126)  mamíferos neotropicais variaram muito em sua 

tendência de seguir ou atravessar trilhas, tendo observado em estudo conduzido 

em Belize, que Suçuaranas (Puma concolor)  tendem a seguir trilhas mais 

completamente do que onças pintadas (Panthera onca) mais propensas a desviar  

das trilhas, sendo  mais dispostos a usar a matriz florestal longe de trilhas 

diferentemente das suçuaranas.  

 

O que poderia ter consequências importantes para os nichos relacionados. Assim, 

a trilha, pelas alterações físicas que provoca, pode caracterizar a fragmentação 

do tecido florestal de forma direta e indireta quando se considera as alterações no 

comportamento de espécies locais que podem se afastar das areas de maior 

alteração, isolando suas populações ou impedindo o seu transito original. 

 

3. Conclusão 

A importância de se utilizar o principal equipamento de ordenamento da dispersão 

de visitantes em áreas protegidas, como referência para análise, não somente de 
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impactos, mas também e principalmente dos aspectos dinâmicos das relações 

ecológicas e biogeográficas que se estabelecem entre o uso público e a biota 

protegida, podem nortear de maneira mais eficiente o uso público e as politicas de 

conservação em áreas protegidas abertas a visitação, sendo esta a proposta pela 

consolidação da Ecologia de trilhas como área de conhecimento.  

 

De fato, espera-se alterar a abordagem mais percebida na gestão das áreas 

protegidas a partir da inclusão politica da biodiversidade (quadro01) como 

elemento de decisão, mas para tanto necessitamos conhecer as relações entre o 

uso público e a biota, não só considerando o foco a partir das relações das 

atividades recreativas em meio natural, mas a análise que aborde as relações 

antrópicas em um cenário geossistêmico, onde o homem passe a fazer parte da 

paisagem e sua presença seja interpretada em diferentes escalas, considerando 

sempre seu papel ecológico e biogeográfico assim como suas relações 

estabelecidas, tendo sempre a trilha como seu principal vetor de territorialização e 

ocupação da área protegida.  

 
Abordagem social Abordagem Ecossistêmica 

Fundamentação do planejamento na 
ocupação territorial antrópica, orientando-se 
significativamente pelas oportunidades de 
lazer e turismo.   

A fundamentação do planejamento da 
ocupação territorial busca a proteção de 
hábitats e espécies chaves ou estratégicas 

Escala espaço-temporal é determinada em 
função do uso público, considerando 
preferencialmente macroescalas de apelo 
turístico ou de lazer. 

Ênfase na gestão por unidades de paisagem 
considerando macro-escalas antrópicas e 
escalas de comunidades, populações ou 
espé-cies relevantes 

Gestão superficial das populações  protegidas 
face percepção ambiental existente e 
recursos disponíveis (humanos e financeiros), 
privilegiando o uso público. 

Gestão integrada do uso público, introduzindo 
a conservação como elemento de decisão.  

Zoneamento político do espaço protegido, 
com ênfase na gestão de conflitos e 
interesses de  atores sociais. 

Ênfase politica na introdução de 
condicionantes ambientais para proteção do 
patrimônio protegido e fomento de uma 
cultura biofílica. 

Quadro 01: Modelos de abordagem de gestão de áreas protegidas 

 
4. Bibliografia 

BECK, Sérgio. A aventura de caminhar –  um guia para caminhadas e 
excursionismo. São Paulo: Ágora, 1989 



 
 

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  

955 

CDB – Panorama da Biodiversidade Global, vol 3, pag 09  Disponível na Internet 
http://www.cbd.int/doc/publications/gbo/gbo3-final-pt.pdf  Acesso 5/22013 

COSTA, V. C. da. Propostas de Manejo e Planejamento Ambiental de Trilhas 
Ecoturísticas: Um estudo no Maciço da Pedra Branca - Município do Rio 
180 de Janeiro (RJ), Tese de Doutorado. Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, UFRJ 2006. p. 106  

COSTA, N.M.C da et al. Geo-indicadores de desenvolvimento sustentável do 
Ecoturismo: sua importância no manejo dos recursos naturais em áreas 
protegidas brasileiras.12º Encuentro de Geógrafos de America Latina, 7 – 
Proc. de la interacción sociedad-naturaleza. Montevideo, Uruguay, 2009.  

CORRÊA, B. S. ; PASSAMANI, M. (Marcelo Passamani) ; MOURA, A. S. 
Avaliação do efeito borda na distribuição da avifauna em fragmentos 
florestais de Cerrado. Revista Agrogeoambiental, v. 3, p. 37-41, 2011.  
DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. São Paulo: Editora Max 
Limonad, 1997.  

DINES, Milton; PASSOLD, Anna Júlia. Gestão e manejo da recreação em áreas 
protegidas: do zoneamento à ordenação das trilhas. Pelas trilhas do 
ecoturismo. Parte III. São Paulo: Ed. RIMA, p. 169-185, 2008.  

EISENLOHR, P.V. ; MEYER, L. ; MIRANDA, P. L. S. ; REZENDE, V.L. ; 
SARMENTO, C. D. ; MOTA, T. J. R. C. ; GARCIA, L. C. ; MELO, M.M.R.F. . 
Trilhas e seu papel ecológico: o que temos aprendido e quais as 
perspectivas para a rest. de ecossistemas. Hoehnea (São Paulo), 2013. 

GUIMARÃES.  Solange T. Lima.  Paisagens: aprendizados mediante as 
experiências. Um ensaio sobre interpretação e valoração da paisagem. 
Tese (livre docência).  Universidade Estadual Paulista, Instituto de 
Geociências e Ciências Exatas - Rio Claro/SP. 2007 

Bart J. HARMSEN, Bart.  FOSTER, Rebecca J. SILVER, Scott. OSTRO, Linde.  
DONCASTER. C. Patrick. Differential Use of Trails by Forest Mammals and 
the Implications for Camera-Trap Studies: A Case Study from Belize. 
BIOTROPICA 42(1): 126–133 2010. 10.1111/j.1744-7429.2009.00544.x 

MELLO, Flávio Augusto Pereira. Manejo de trilhas: mais que fechar atalhos e 
construir degraus, uma abordagem transdisciplinar. Pelas trilhas do 
ecoturismo. Parte III. São Paulo: Ed. RIMA, p. 187-201, 2008.  

MELLO, Flávio Augusto Pereira. Ordenamento da malha de trilhas como subsidio 
ao zoneamento ecoturístico e manejo de visitantes no Parque Natural 
Municipal de Nova Iguaçu. Dissertação. Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro, UERJ, Brasil. 2008  

MELLO, Flávio Augusto PereiLra.; COSTA, Nadja Maria Castilho da . Reflexões 
sobre as relações entre trilhas e a biodiversidade em áreas protegidas 
brasileiras. In: Anais Primer Congreso de Planificación y Manejo se 
Senderos del MERCOSUR, 2012, Piriápolis - Uruguay. 

MENDONÇA, R. À sombra das árvores: Transdisciplinaridade e Educação 
Ambiental extraclasse / Rita Mendonça, Zysman Neyman. - A percepção 
das formas e organização do espaço p. 95-97. São Paulo: Editora Chronos, 
2003. – (Coleção Tempo de Aprender) 



 
 

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  

956 

PIRES, J.S.R., Santos, J.E., & Pires, A.M.Z.C.R. Gestão biorregional. Uma 
abordagem conceitual para o manejo de paisagens. IN: J.E. SANTOS, F. 
CAVALHEIRO, J.S.R. PIRES, C.H. OLIVEIRA & A.M.Z.C.R. PIRES (orgs.). 
Faces da polissemia da paisagem: Ecologia, planejamento e percepção. 
RIMA, São CARLOS, 2004. V. 1. 240 p. , 

PONTES, Jorge Antônio Lourenço ; Mello, F.A.P. . Uso público em unidades de 
conservação da natureza de proteção integral: considerações sobre 
impacton na biodiversidade. In: Encontro Fluminense sobre Uso Público de 
Unidades de Conservação: Gestão e Responsabilidades, 2013, Niterói. 
Anais doEncontro Fluminense sobre Uso Público de Unidades de 
Conservação: Gestão e Responsabilidades. Niterói: Universidade Federal 
Fluminense, 2013. v. 1. p. 221-232. 

PRIMACK, R. B.; RODRIGUES, E. Biologia da Conservação.Londrina,2005.328 p.  
SOUZA, L.H.; NORONHA-OLIVEIRA, M.V. Zoneamento turístico em Áreas 

Naturais Protegidas: um diálogo entre conservação, oferta de atrativos e 
perfil da demanda ecoturística. Revista Brasileira de Ecoturismo, São 
Paulo, v.5, n.2, mai/ago-2012, pp.197-222  

YOUNÉS, T.; GARAY, I  (2006). As dimensões humanas da biodiversidade: o 
imperativo das abordagens integrativas. IN: IRENE GARAY; BERTA K. 
BECKER. (Org.). Dimensões humanas da biodiversidade. O desafio de 
novas relações sociedade-natureza no século XXI. Petrópolis: Editora 
Vozes, 2006, 484 p. p. 239-245 

WEARING, S.; NEIL, S. Ecoturismo: impactos, potencialidades e possibilidades. 
Barueri: Editora Manole, 2001. 256 p. 

 

 



 
 

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  

957 

GT 06  Planejamento e manejo de trilhas para a conservação da Biodiversidade e monitoramento 

de impactos sobre padrões e processos ecológicos  

 

PLANEJAMENTO DE TRILHA INDUZIDO PELO AUMENTO DA DEMANDA DE 

VISITAÇÃO: TRILHA ‘BARREIRO DA ANTA’ NO PARQUE ESTADUAL DO 

MORRO DO DIABO, SÃO PAULO-BRASIL 

 

Helder Henrique de Faria Dr12 

Andréa Soares Pires - MSc13 

Juliana Ferreira de Castro14 

Resumo 

Palavras-chave: Planejamento de trilhas, Parque Estadual Morro do Diabo, Trilhas interpretativas 

Capacidade de carga 

 

As unidades de conservação da natureza cujas categorias permitem a visitação 

pública quase sempre possuem as trilhas interpretativas como um dos 

componentes mais acessíveis e baratos, possibilitando aos visitantes um pouco 

de conhecimento sobre a natureza guardada nestas áreas. No Parque Estadual 

do Morro do Diabo, situado no Pontal do Paranapanema, estado de São Paulo o 

incremento da visitação e a demanda social por mais informações sobre seu 

ecossistema induziu a sua administração a planejar e implantar um novo percurso 

ecológico, a trilha 'Barreiro da Anta'. Este artigo apresenta uma experiência 

concreta de planejamento e implantação de uma trilha interpretativa que contribui 

para identificar variáveis e processos relevantes para iniciativas congêneres, 

considerando, contudo, a limitação dos estudos de caso no sentido de oferecer 

um modelo que possa ser replicado em situações tão diversas quanto as dos 

parques nacionais brasileiros. Utilizaram-se ferramentas que vão do facão a 

sistemas de informações geográficas, obtendo-se uma trilha com grau de 

dificuldade baixo, recheada de informações que conduzem o cidadão a refletir 

sobre a importância da biodiversidade florestal e desta na produção de água em 

quantidade e qualidade. 

 

Resumen 

Palabras clave: Planificación de senderos, Morro do Diabo State Park, senderos interpretativos, 

capacidad de carga 
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Las áreas protegidas categorías permite visitas del público casi siempre tiene los 

senderos interpretativos como uno de los componentes más baratos y accesibles, 

permitiendo a los visitantes un poco de comprensión de la naturaleza almacenada 

en estas áreas. El Parque Estatal Morro do Diabo, situado en el Pontal do 

Paranapanema, estado de São Paulo, tuvo la visitación aumentada, bien como 

elevación de la demanda social por más información sobre el ecosistema su 

ecosistema indujo la administración a planear e implementar um nuevo sendero 

interpretativo, el circuito "Barreiro da Anta". En este artículo se presenta una 

planificación concreta y la ejecución de un sendero interpretativo que ayuda a 

identificar las variables y procesos relacionados con iniciativas similares, 

considerando, no obstante, la limitación de los estudios de casos con el fin de 

proporcionar un modelo que pueda ser replicado en situaciones tan diversas 

como las de los parques nacionales brasileños. Utilizamos herramientas que van 

desde machetes a los sistemas de información geográfica, resultando um sendero 

con grado de dificultad bajo, lleno de información que hace que los ciudadanos 

reflexionem sobre la importancia de la diversidad biológica forestal y de esta em  

la producción de la agua em cantidad y calidad. 

 

1. Introdução 

Salvo as estações ecológicas e as reservas biológicas, unidades com maiores 

restrições à visitação pública, todas as demais categorias de manejo do Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (BRASIL, 2000) podem ser 

abertas à visitação, sendo os parques nacionais a categoria mais tradicional e 

com maiores condições de prestar esse beneficio à sociedade (Dourojeanni e 

Pádua, 2001). Contudo, esta visitação não pode ocorrer sem critérios e para isto 

as primeiras restrições devem ser impostas por um adequado zoneamento e 

normas de gestão ambiental expresso em planos de manejo (Miller, 1980; Milano, 

2006), pois em áreas de elevado valor em biodiversidade o grande desafio é 

compatibilizar as demandas de uso público com a conservação ambiental. Para 

tanto, o desenvolvimento de programas de uso público têm grande importância 

por organizar e monitorar estes usos, ademais de oferecer visibilidade às UCs. 

Através destes programas as UCs cumprem sua função social, oferecendo 

espaços de lazer e recreação, riqueza de estímulos sonoros, auditivos, táteis e 

sinestésicos que tem efeitos físicos, psíquicos, na saúde e na qualidade de vida 

do ser humano (Ikemoto, 2008).   
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Neste sentido, as trilhas interpretativas são os componentes de comunicação 

mais comuns de serem implantados nas áreas protegidas dado sua simplicidade, 

baixo custo e a possibilidade de transmissão de conhecimentos ecológicos e 

ambientais em primeira mão (Faria et all, 1995; Ferreira, 2005). Elas são uma 

ferramenta útil no manejo das áreas protegidas, uma vez que concentram o uso 

mais intenso em um pequeno sítio da área, evitando-se que outros pontos mais 

sensíveis ou ecologicamente importantes sejam afetados pela presença humana, 

principalmente se houver uma abordagem integradora que considere a categoria 

de manejo, o planejamento, a construção, a manutenção, o monitoramento e a 

avaliação (Magro, 1999; Lechner, 2006; Leuzingner, 2007).  

 

As trilhas ganham mais relevância ainda ao se considerar as pesquisas científicas 

ligadas ao conceito de biofilia, uma teoria que defende que, ao longo da evolução 

humana, fomos programados para amar tudo o que é vivo e, por isso, a natureza 

simplesmente nos faz sentir melhor em relação à diminuição de estresse, pressão 

sanguínea, infecções e outras enfermidades (O Globo, 2013). Para as trilhas 

existem várias modalidades de estudos que visam compatibilizar a conservação 

ambiental e a presença humana, dentre eles a capacidade de carga ecoturistica 

(Cifuentes, 1992), o LAC, limite aceitável de mudanças (Stankey et. all, 1985) e o 

VIM, manejo do impacto do visitante (Graefe et all, 1990). 

 

Por sua vez, a interpretação ambiental é um conjunto de técnicas que a rigor 

permite que as áreas protegidas interajam com seus visitantes, de tal maneira que 

as pessoas percebam as razões principais da existência da área protegida, seus 

objetivos de conservação, seus valores e benefícios, sua história e a interação 

com a sociedade (Ham, 1992). Tilden (1977) provavelmente tenha sido um dos 

pioneiros em analisar os processos e procedimentos interpretativos em áreas 

protegidas, o que lhe permitiu estabelecer os princípios primordiais da 

interpretação ambiental, enfatizando que o seu objetivo principal não é instruir as 

pessoas ou repassar informações, mas provocar diretamente, pois a interpretação 
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é uma arte que combina muitas artes a partir de elementos presentes na 

paisagem ao redor. Mormente a interpretação deve ser dirigida, presencial e 

descontraída, caso contrário repete-se as salas de aula. 

 

Não existe uma trilha ideal nem características desejáveis "a priori", mas estas 

são determinadas pelo ambiente em que se insere, os objetivos de manejo da 

unidade e o usuário potencial (Morales-Miranda, 1992), aspectos que são pontos 

de partida na determinação de seu tamanho, seqüência interpretativas, grau de 

dificuldade, sofisticação, entre outras. Contudo, recomenda-se que as mesmas 

possuam um único tema, observando-se que cada parada ou estação enfoque um 

sub-tema por vez, de tal forma que haja um fio condutor para que os usuários 

aproveitem o melhor da atividade (Ham, 1992). Para tanto, é importante que se 

defina com clareza o que se deseja que o visitante tome conhecimento ao 

percorrer a trilha. 

 

Relativo ao ecoturismo, as áreas protegidas possuem um papel especial em seu 

desenvolvimento. Porém, todas as atividades devem se cercar de muitos 

cuidados para que estes usos não se transformem em ameaças à conservação, 

ou vistos como redentores financeiros dessas áreas. Pois afinal, se esta fosse a 

sua razão de ser teríamos que desenvolver uma atividade ecoturistica intensa, em 

grande escala, que produzisse elevados rendimentos para o financiamento 

dessas áreas, com conseqüente impacto para a conservação das mesmas 

(Londoño, 2013).  

 

O presente trabalho apresenta a experiência concreta de planejamento e 

implantação de uma trilha interpretativa no Parque Estadual do Morro do Diabo, 

no qual a decisão de se implementar uma nova trilha decorreu de duas 

justificativas e abordagens distintas: primeiro porque aconteceu um aumento 

muito rápido na visitação a partir do ano 2005 (Figura 1), fato que promoveu uma 

maior utilização das duas únicas trilhas que lá existiam, as trilhas do Lago Verde e 

a do Morro do Diabo, está última a mais procurada pelos visitantes. Isto fez com 
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que houvesse elevação do impacto dos visitantes sobre os recursos, observado 

empiricamente pelo alargamento de trilhas, exposição de raízes, erosão e 

compactação de solo. Uma das maneiras de diluir este impacto é dispersando os 

visitantes em outros espaços adequados ao uso publico (SMA, 2009). Outra 

justificativa importante, além de simplesmente a elevação quantitativa, advém da 

elevação da demanda por novos conhecimentos (Castro et. al., 2007) aspecto 

apreendido pela gestão à época. 

 

 

Figura 1. Visitação do PEMD, com notável elevação a partir de 2005 (Pires e Faria, 2013) 

2. Materiais e métodos 

2.1 Área de estudo 

 

O Parque Estadual do Morro do Diabo é uma unidade de conservação localizada 

sob as coordenadas 22o 27’ a 22o 40’ de Latitude S e 52o 10’ a 52o 22’ de 

Longitude W, no Pontal do Paranapanema, estado de São Paulo. Segundo seu 

plano de manejo (Instituto Florestal, 2006), a floresta que o recobre é o tipo 

Floresta Estacional Semi Decidual, formação intrínseca à Mata Atlântica 

brasileira. O PEMD possui cerca de 34.000 hectares e preserva a maior área 
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contínua remanescente da floresta que recobria a porção ocidental do estado de 

São Paulo e de estados vizinhos e é administrado pela Fundação Florestal. Sua 

grande biodiversidade tem como expoente a maior população de micos-leões-

pretos (Leontophitecus chrysopygus) livres na natureza, primata que já foi 

considerado o mais ameaçado do planeta (IF, 2006). 

 

Os principais objetivos de gestão do parque são: i) Proteger a maior amostra de 

Mata Atlântica de Interior do Estado de São Paulo, sua biodiversidade e os 

recursos genéticos de que dispõe, ii) Proteger e conservar a população de 

Leontophitecus chrysopygus, iii) Proporcionar condições para o desenvolvimento 

de pesquisas científicas sobre o ecossistema protegido, assim como suas 

interações com o entorno, condizentes com a categoria de manejo e com o 

zoneamento proposto, e iv) Propiciar condições para atividades de educação e 

interpretação ambiental sobre os recursos protegidos na Unidade, apoiando as 

iniciativas para a implantação do ecoturismo regional (g.n.). 

 

2.2 Métodos 

 

Valendo-se de ortofotos digitais, de alta resolução e de imagens LandSat 7TM, 

fez-se uma varredura no entorno da sede em busca da paisagem que poderia dar 

suporte à abordagem da trilha, analisando e sobrepondo os shapes vegetação 

recursos hídricos e zoneamento. Um sobrevôo do sitio sob os auspícios do 

IBAMA, cujo helicóptero estava em operação de fiscalização na região do Pontal, 

foi determinante na escolha do local e do trajeto a ser feito por terra. Sobre 

ortofoto traçou-se um esboço de caminhamento e coordenadas de referência para 

facilitar o direcionamento para a abertura da picada. Sobre imagem de satélite 

traçou-se um esboço tendo por referência as copas das grandes árvores e foram 

delimitadas as coordenadas de referência para facilitar o direcionamento para a 

abertura da picada. Buscou-se, neste momento, direcionar o traçado da trilha para 

que ela se iniciasse em um lugar aprazível e acessível e terminasse próximo de 

um local com infra-estrutura, como banheiro e água potável.  
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Foram feitas caminhadas de reconhecimento pela floresta buscando-se as 

coordenadas de referência com aparelho GPS (Global Position System), belos 

espécimes arbóreos e os pontos de menor distância entre as margens da lagoa 

intermitente contida no baixio do terreno, evitando-se carrascais, cipoais, 

formigueiros e outros obstáculos naturais do piso florestal e evitando também 

vespeiros, colméias e demais elementos naturais que pudessem oferecer risco a 

integridade do visitante Após a definição do traçado procedeu-se a abertura da 

picada principal, executada por funcionários do PEMD por meio de facões, foices 

e enxadas. Ao longo do terreno plano da picada mediu-se as distâncias 

horizontais com roda métrica e marcou-se pontos com o Global Position System 

(GPS) aonde fosse possível, visando a elaboração do mapa da trilha. 

 

Os princípios adotados para a interpretação natural da trilha são aqueles 

defendidos por Tilden (1977), Sam (1992) e Morales-Miranda (1992). Os 

levantamentos para a interpretação foram efetuados ao longo de toda a picada, 

abarcando os elementos da paisagem mais atrativos e as obras e facilidades 

necessárias. Para a definição destas últimas procuraram-se casos similares na 

literatura disponível (Hesselbarth et all, 2009; Andrade e Rocha, 2008; Ham, 

1992), assim como na experiência dos autores e outros especialistas. As espécies 

vegetais selecionadas para interpretação foram identificadas por mateiro local, 

seguida de checagem em bibliografia especifica (Lorenzi, 1992, vol. I e II) e 

consulta à pesquisadores em visita ao parque.  

 

A temática escolhida para ser abordada na trilha foi a relação entre “Floresta e 

Água”.  As fontes para a elaboração dos painéis interpretativos foram a cartilha do 

Comitê de Bacias Hidrográficas do Pontal do Paranapanema 

(http://www.comitepp.sp.gov.br/trab_pub.html), (Berkmüller, 1984) e adaptações 

de informações presentes no Centro de Visitantes 'Ybyrá-retá', do Parque 

Nacional Yguazú, Argentina. Para determinar a capacidade de carga da trilha 

utilizou-se a metodologia proposta por Cifuentes (1992). Para calcular a 
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capacidade de manejo adotou-se o método EMAP de Cifuentes, Izurieta e De 

Faria (2000). A Figura 2 expõe sucintamente os procedimentos adotados.  

 

 Figura 2. Fluxograma geral dos procedimentos metodológicos adotados 

 

3. Resultados 

3.1 Implicações técnicas na seleção do sítio 

 

 Para o atendimento pleno dos objetivos de gestão do PEMD, no Plano de Manejo 

do Parque (Instituto Florestal, 2006) foram definidas nove zonas e suas 

respectivas normas de gestão. As definições para cada zona são encontradas no 

Regulamento de Parques Nacionais (Brasil. Leis, decretos, etc., 2000 apud IF, 

2006), no Regulamento de Parques Estaduais (São Paulo, Leis, decretos, etc., 

1986 apud Instituto Florestal, 2006) e no Roteiro Metodológico do IBAMA (IBAMA, 

2002 apud Instituto Florestal, 2006). 

 

Observa-se na Tabela 1 que os espaços reservados ao uso público abarcam 

687,65 hectares, ou apenas 1,8% da totalidade da superfície do parque, em 
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gradientes diferenciados de uso conforme a zona utilizada e as respectivas 

normas de gestão. A seleção recaiu sobre a Zona de Uso Extensivo, que permite 

e privilegia a visitação.  

 

Tabela 1. Zonas do PEMD e respectivas áreas (IF, 2006) 

ZONA Área % da área total 

Recuperação 1.431,34 3,91% 

Uso Conflitante 209,20 0,57% 

Uso Especial 328,24 0,90% 

Uso Extensivo 444,63 1,22% 

Uso Intensivo 27,90 0,08% 

Histórico-cultural 75,15 0,21% 

Intangível 18.042,25 49,34% 

Primitiva 16.008,20 43,78% 

Total 36.566,91
15

 1000 

 

Na seleção do sítio, além do zoneamento considerou-se a segurança do usuário e 

a logística de atuação do programa de uso público e da manutenção, presentes 

no Plano de Contingência (Pires, Faria e Castro, 2008) da unidade, além da 

capacidade de manejo local. 

 

O Plano de Contingência estabelece parâmetros e procedimentos para o 

desenvolvimento seguro da atividade de visitação dentro da Unidade. Alicerçados 

no referido documento, nos conhecimentos que possuem dos espaços cogitados 

para abertura da nova trilha e nos conhecimentos acerca do comportamento da 

demanda de usuários, primou-se pela segurança dos visitantes na definição do 

novo espaço de visitação. Os perigos passíveis de existirem na nova trilha foram 

avaliados e analisados, bem como os procedimentos que podem ser adotados no 

                                                        
15 A somatória dessas áreas ultrapassa a área oficial do Parque (33.845,33 ha.) porque no 

zoneamento ficou incluída uma área que foi desapropriada pela CESP e, entretanto, não inundada 

pelo lago de Rosana (1000 ha), bem como as áreas da rodovia e da ferrovia internas ao parque. 

Outro fato que colaborou com este desvio foi elaborar-se os mapas temáticos a partir de imagens 

e mapas em escalas diferentes (Instituto Florestal, 2006) 
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tratamento destes riscos. Isto para que fosse implantada uma trilha em que a 

administração da área pudesse manter um controle da conservação, da 

manutenção e de seu uso no que diz respeito à segurança dos usuários. 

 

A logística de visitação na Unidade foi um fator muito relevante na determinação 

da localização geográfica da trilha. O padrão de visitação do Parque é de grandes 

grupos que, em sua maior parte, passam de quatro a seis horas na Unidade. 

Cerca de quatro a seis horas são dedicadas para se conhecer a Sede da 

Unidade, e cerca de duas horas são destinadas para se conhecer a trilha do 

Morro do Diabo, distante da Sede do Parque cerca de vinte e cinco quilômetros 

(Castro et. al, 2007). Assim sendo, uma trilha que também objetiva atender a 

crescente demanda de usuários deve ser instalada em um local de fácil acesso 

aos visitantes  

 

Por sua vez, atualmente o número de funcionários do Estado na Unidade é de 

vinte e oito (28), distribuídos em vários cargos diferentes, sendo que três estão 

afastados por motivos de saúde. Contudo, em função das idades avançadas os 

afazeres de fiscalização e manutenção ficam prejudicados. Além destes, o parque 

conta com três monitores ambientais com formação superior, contratados pela 

Fundação Florestal para o atendimento ao público (Ramos, 2013).  

 

 As instalações físicas estão em condições razoáveis de uso, mas o sistema de 

comunicação deixa a desejar, com internet e telefonia comprometidos. Existem 

veículos e equipamentos inerentes à gestão dessas áreas, porém há um 

descompasso no que tange à manutenção dos mesmos, principalmente em 

função da morosidade da tomada de decisão e dos tramites burocráticos da 

Fundação Florestal. No momento de redigir este artigo, o centro de visitantes da 

unidade estava inoperante por falta de manutenção na parte elétrica do prédio, 

assim como vários veículos e máquinas ociosas pela mesma razão. Há 

evidências de que o Plano de Manejo necessita ser atualizado, mesmo sendo de 

2006, e não há conselho consultivo na atualidade, que existiu até o ano 2011.  
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Esses critérios indicaram que a trilha deveria ser implementada nas proximidades 

da sede do parque, conforme Figura 2. 

 

 
Figura 2. Localização da Trilha 'Barreiro da Anta' no entorno da sede do Parque Estadual do Morro 

do Diabo, com indicação dos traçados de prospecção e final, pontos interpretativos e coordenadas 

de referência. 

 

3.2 Interpretação 

 

O sitio onde foi projetada a trilha fica na 'zona de uso extensivo' próxima à sede, 

no limite desta com a 'zona primitiva. Analisando-se o mapa de vegetação nota-se 

que a trilha está nas confluências da 'floresta madura alta com árvores 

emergentes' e a 'floresta em estágio avançado de regeneração'. Nas caminhadas 

para definição do melhor traçado para a trilha as escolhas recaíram por um 

serpenteio que privilegiou as características do primeiro tipo florestal, mas 
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também seccionou partes do segundo, onde é possível ver fugazes evidências de 

que no passado incêndios assolaram a área: um ou outro toco em carvão visto 

por olhos treinados ao lusco-fusco da mata. Segundo antigos funcionários, a 

razão de existir ali este tipo florestal de menor qualidade decorre de um dos 

incêndios da década de 1960, que assolou o sítio na qualidade de fogo rasteiro, 

de menor intensidade, dado que a floresta resistiu e hoje se apresenta-se pujante. 

 

A presença de espécies indicadoras, como pau d'alho (Gallesia integrifolia), flor 

roxa (Bouganvillea glabra) e carrapateira (Metrodorea nigra) sugere a existência 

de solos mais férteis do que no restante do Parque (IF, 2006), provavelmente com 

profundidade rasa e lençol freático superficial pelo fato de nas proximidades se 

localizarem o que no plano de manejo se designou como 'lagoas intermitentes'. O 

encontro ou avistamento de nobres espécies arbóreas é um fato, como peroba 

rosa (Aspidosperma polyneuron), ipê roxo (Tabebuia heptaphylla), pau marfim 

(Balfourodendron riedelianum), cedro rosa (Cedrela fissilis) cabreúva (Myroxilon 

peruiferum), guaritá (Astronium graveolens), jatobá (Hymenaea courbaril), canelas 

entre outras. Contudo, é possível encontrar clareiras sendo colonizadas por 

espécies pioneiras (Croton floribundus), oportunistas ou emaranhados de cipós 

que evidenciam ciclos ecológicos da sucessão e regeneração da floresta. 

 

As 'lagoas intermitentes' surgem principalmente na porção sudeste do Parque, 

nas proximidades do rio Paranapanema onde ocorrem áreas mais planas e baixas 

que o restante do parque. Essas lagoas estão associadas ao lençol freático 

superficial, ao surgimento de nascentes d'água e ao regime hídrico da florestal ao 

redor, pois no período chuvoso a água se acumula no piso e solo florestal e 

lentamente percola entre solos e raízes para os locais de menores níveis 

altimétricos. Nos longos períodos de estiagem estes sítios são os últimos a 

secarem, mantendo quase sempre 'olhos d'água' onde os animais se socorrem e 

refrescam. A vegetação da 'lagoa' é formada basicamente por samambaias 

(Pteridum sp.) e capim rabo-de-burro (Andropogon sp.), que conforme Embrapa 

(2013) são indicadoras de solos ácidos com alto teor de alumínio, impermeáveis 
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entre 60 e 120 centímetros de profundidade, típicos de terras abandonadas ou 

gastas e de áreas úmidas 

Em um parque onde o maior atrativo é a própria floresta, sua riqueza e seus 

significados, uma trilha deve privilegiar que o visitante encontre e revele seus 

segredos. Visando causar um impacto aos usuários decidiu-se que a trilha tivesse 

o formato circular e avançasse sobre a peculiar formação paisagística dessas 

'lagoas intermitentes', de onde é possível ter uma visão diferenciada da floresta, 

algo novo, pois se sai do abrigo da mata para cruzar um sítio aparentemente 

inóspito, mas que, no entanto, é habitat de alguns animais haja vista a presença 

de rastros de antas, veados e onças. 

 

Pelas características já descritas do ambiente, somada ao fato de o PEMD ter 

sido palco de dois grandes eventos comemorativos do Dia Mundial da Água, em 

2005 e 2011, a abordagem definida para a trilha foi a relação 'Floresta e Água', 

com a confecção de painéis contendo mensagens sobre este tema e outros 

relativos à conexão deste com o Parque.  Ao longo de toda a trilha foram 

indicados os nomes comuns e científicos dos espécimes arbóreos selecionados e 

propostos doze pontos interpretativos, a partir dos sub temas Água, Vegetação e 

Biodiversidade (Quadro 1). 

 

Quadro 1. Pontos interpretativos da trilha Barreiro da Anta, PEMD. 

Painel Tema Conteúdo 

1 

 

 

Painel 

"Apresentação" 

 Informações gerais sobre o 

percurso, tempo de duração, 

nível de dificuldade e normas 

de conduta; 

 Totem de boas vindas 

2 Painel "Terra: 

Planeta Água" 

 Surgimento do planeta; 

 Evolução dos animais a 
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partir da água;  

 Constituição do planeta e, 

 Gráfico representativo 

sobre a diferença de água 

salgada e doce na constituição 

do planeta. 

 Totem sobre a quantidade 

de água no nosso corpo 

 

3 

 

 

Painel "Água da 

nossa região" 

 Bacia hidrográfica do Pontal 

do Paranapanema;  

 Proteção de mananciais; 

 Economia de água; 

 Estados da água; 

 Aqüífero Guarani 

 Infográfico sobre a 

distribuição de água no país e 

na região; 

 Totem sobre água potável 

4 

 

Painel "Águas do 

Parque Estadual do 

Morro do Diabo" 

 Micro-bacias do Parque; 

 Proteção das águas 

 Totem sobre a poluição das 

águas 

5 

 

Painel "A Água Vai e 

Vem" 

 Ciclo da água nas florestas; 

 Importância da mata ciliar; 

 O que é orvalho; 

 Totem sobre a 

representatividade da água na 

nossa vida. 

 

6 Painel "Organizada 

em estratos" 

 Os estratos da vegetação 

na floresta; 
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 Incidência de luz; 

 Relação entre estratos e 

habitat; 

 Totem sobre respiração e 

fotossíntese 

7 

 

 

Tronco de Cabreúva 

(Myroxylon 

peruiferun) caída 

 O Ecossistema  

 Tudo se relaciona na 

natureza 

 Porque é importante a 

queda de árvores na floresta? 

 Bioma, o que será isso? 

 

8 

 

 

"A Imensidão da 

Floresta" 

 Diferença de ambientes 

florestais. 

 Germinação 

 Famílias de vegetais 

 Pteridófitas (samambaias 

existentes onde a passarela 

está instalada) 

9 

 

 

 

Painel "Esperando a 

oportunidade" 

 Conceito de sucessão 

ecológica; 

 A influencia da 

disponibilidade de recursos e 

condições favoráveis; 

 Plantas r e k estrategistas; 

 Totem para interpretar o 

conceito de fotossíntese 
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10 

 

 

Painel "A 

biodiversidade 

global" 

 Conceito de biodiversidade; 

 Número de espécies no 

planeta; 

 Gráficos sobre a 

biodiversidade; 

 Fauna; 

 Totem sobre a diferença 

entre animais vertebrados e 

invertebrados; 

 Animais domésticos e 

silvestres; 

 

11 

 

 

Placa "A 

biodiversidade do 

Parque Estadual do 

Morro do Diabo" 

 Número de espécies 

registradas na área, por classe; 

 Caixa de pegadas, com a 

placa correspondente aos 

principais rastros encontrados 

na trilha; 

 Totem sobre a importância 

da preservação de animais 

silvestres 

12 

 

Encerramento  Conclusão sobre a 

importância dos três tópicos e 

seus temas abordados no 

percurso. 

 

 

Após todos os levantamentos a trilha foi batizada de “Barreiro da Anta”, pois na 

parte desprovida de vegetação florestal, na 'lagoa intermitente', observou-se uma 

maior concentração de vestígios dessa espécie, que certamente transitam ali na 

época de seca (inverno) e se refrescam em época de cheia (verão), o que 

desperta a curiosidade dos visitantes. Os objetivos fixados para a trilha foram:  
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 Melhorar a compreensão a respeito da temática “florestas” e “águas”; 

 Aumentar a percepção da importância do PEMD e da conservação da 

natureza; 

 Melhorar a capacidade de recepção do PEMD; 

 Melhorar a compreensão a respeito da temática "Floresta e Água”. 

 

No desenvolver do projeto surgiu uma grande oportunidade e a trilha "Barreiro da 

Anta" foi adotada pelo Projeto Estratégico Ambiental da Secretaria de Meio 

Ambiente denominado "Criança Ecológica". A trilha recebeu totens especiais, as 

personagens do "Criança Ecológica" que interagem com os visitantes através de 

mensagens e provocações ambientais, além de um folder impresso 

especialmente para esta trilha. 

 

3.3 Intervenções construtivas 

 

Apesar do solo da trilha e arredores ser arenoso, o piso da trilha é plano e não foi 

necessário intervenções para minimizar erosões e ravinas, mas toda a área 

destinada aos pedestres foi limpa, sendo retirados cipós, galhadas e sobras 

pontiagudas das limpezas anteriores.  

 

Para a mínima infraestrutura projetada foi levada em consideração a harmonia 

dos materiais utilizados com o ambiente natural. Foram construídos seis painéis 

interpretativos em madeira de eucalipto tratado que suportam um sanduíche de 

placas de acrílico com o impresso no meio, este confeccionado em lona de alta 

resistência (fotos do Quadro 1). Esta opção foi eleita por permitir a fácil troca dos 

impressos caso estes desbotem ou percam a razão de ser no contexto futuro da 

trilha, além de aumentar a resistência às intempéries e ser de baixo custo. 

 

Para o inicio da trilha construiu-se um painel em madeira com as características 

básicas da trilha. Placas de identificação de espécies de árvores foram 

confeccionadas em tabuas de eucalipto tratado, pirografadas, letras pintadas de 
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branco e envernizadas. A fonte utilizada foi a Balloon XBd BT do Windows, 

mantendo-se o padrão de fonte utilizada em outras placas do Parque. Para 

acessar com comodidade e segurança um ecossistema florestal diferenciado, no 

meio da trilha construiu-se uma passarela suspensa de 220 metros de extensão 

por um metro de largura sob a vegetação que viceja na 'lagoa intermitente' (Figura 

3).  

 
Figura 3. Passarela suspensa na trilha Barreiro da Anta (foto dos autores) 

 

A seguir a planilha dos custos da trilha (Quadro 2), na qual não incide lucros ou 

benefícios e despesas indiretas, o famoso 'BDI' praticado pela iniciativa privada.  
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Os recursos foram obtidos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos-FEHIDRO e 

compensação ambiental incidente sobre o PEMD. 

 

Quadro 2. Custo real de implantação da trilha Barreiro da Anta (ano de referência 2008). 

Material/Serviços Quantidade $ 

Impressão em alta resolução de banners 

lona plástica de alta resistência, 4 cores, 

nas dimensões 1m x 0,90m 

6 800,00 

Confecção de painéis em acrílico dupla 

face nas dimensões 1m x 0,90m 

12 600,00 

Pregos, parafusos e congêneres 3 kg 600,00 

Telha ecológica duas águas nas 

dimensões 1,50m x 0,80m mais cumeeira 

6 400,00 

Tábuas eucalipto tratado, 20-25cm x 3cm 

x 1,5m 

200m
2
 6040,00 

Palanques de eucalipto tratado 8-10cm e 

13-15cm de diâmetro 

 14.600,00 

Vernizes e seladores marítimos, tinner 40 galões 3.123,00 

Trator 10 horas 300,00 

Mão-de-obra de execução 

(R$70,00/homem/dia) 

270* 

homens/dia 

18.900,00 

Planejamento/Interpretação/coordenação** Técnicos 20.000,00 

TOTAL  65.363,00 

  * 6 homens x 45 dias de trabalho 

  **Equipe com um eng. florestal, uma bióloga e uma turismóloga (valor fictício). 

 

3.4 Capacidade de Carga 

 

Segundo o método proposto por Cifuentes et. all. (1990, 1999), a capacidade de 

carga divide-se em três cenários distintos de capacidades: capacidade de carga 

física, capacidade de carga real e capacidade de carga efetiva ou permissível. A 

primeira é definida como o limite máximo de visitantes que podem ocupar um 

espaço em determinado tempo; a capacidade de carga real é a capacidade de 

carga física corrigida por uma série de fatores que oferecem resistência 
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ambiental, que são definidos em função das características do lugar; e a 

capacidade de carga efetiva é o limite máximo de visitas permitidas em um sítio 

conforme a capacidade de manejo da administração. 

O primeiro passo foi o estabelecimento de critérios e definição de variáveis 

físicas, ambientais, ecológicas e de manejo que possam influenciar e limitar a 

quantidade de visitantes do sítio estudado. A partir destes critérios calculou-se a 

capacidade de carga física (CCF) do sítio, aplicando-se a formula correspondente. 

Critérios básicos estabelecidos para CCF 

a) o fluxo de visitantes se dá em um único sentido, não havendo encontros entre 

grupos; 

b) Cada pessoa necessita de 1 metro linear de trilha. Se a largura média do 

percurso é de 1 metro, cada pessoa ocupa 1 m2 de superfície mínima para que o 

mesmo possa se movimentar confortavelmente; 

c) A distância ideal entre grupos é de no mínimo 500 metros para que os grupos 

não se perturbem mutuamente. Aqui já se insere um 'fator social' como uma das 

limitantes da capacidade de carga física, que pode ser utilizada como um fator 

limitante para o calculo da capacidade de carga real, tal como fez Neto (2007). 

d) O horário de visitas é de sete horas e meia (7:30h), pois o parque funciona das 

8:00h às 17:00h, com intervalo de 1:30h para almoço e café; 

e) A trilha será usada por grupos guiados de no máximo 50 pessoas, 

correspondente a um ônibus de excursão; 

f) É necessário pelo menos uma hora e meia (1:30h) para uma visita razoável 

(com monitor/interprete), sendo possível a realização de 5 períodos de visita 

(7:30/1:30). Ou seja, durante o dia um visitante pode fazer a mesma trilha cinco 

vezes. 
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g) Dimensões da trilha: 1600 metros de extensão; um metro de largura média. 

Em sendo que o uso da trilha será feito em grupos, inicialmente foi necessário 

saber quantos grupos podem ocupá-la ao mesmo tempo, procedendo-se da 

seguinte maneira: 

.número de pessoas/grupo=50 

.comprimento ocupado/grupo=50 m 

.espaço entre grupos=500 m 

.espaço necessário/grupo=550 m 

.número de grupos=1600/550m= 2,9 grupos ≈ 3 grupos 

Multiplicando a quantidade de grupos pelo número de pessoas por grupo chegou-

se à quantidade de visitantes que podem estar presentes na trilha ao mesmo 

tempo. Este valor multiplicado pela quantidade de visitas possíveis de serem 

realizadas no período de abertura da trilha resulta na capacidade de carga física. 

3 grupos x 50 pessoas/grupo x 5 períodos de visita = 750 

A fórmula original apresentada por Cifuentes (1992) encontra-se diluída nos 

cálculos acima, senão vejamos. 

CCF=V/a*S*t, onde  

V/a= quantidade de pessoas por grupo/espaço ocupado grupo= 50/550  

S=superfície total disponível = 1600 m2 

t=tempo disponível para visitas = 5 períodos de visitas/dia 

CCF=50/550 x 1600 x 5 = 727 

CCF= 727 visitas/dia 
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A pequena diferença esta em função das aproximações numéricas e não é 

significativa (0,3%). 

A seguir calcula-se a Capacidade de Carga Real (CCR) e, para tanto, 

estabeleceu-se as seguintes variáveis limitantes à visitação: 

Precipitação: o PEMD está localizado numa região relativamente seca, porém o 

diagrama climático presente no Plano de Manejo (Instituto Florestal, 2006, pg. 95) 

mostra que durante seis meses há precipitações acima de 100 milímetros 

mensais, com pelo menos um mês apresentando chuvas superiores a 150 

milímetros entre novembro e janeiro. 

Manutenção: fechamento temporário estabelecido em comum acordo com a 

administração do Parque visando à manutenção da trilha, sendo o período uma 

limitante para o uso. Convencionou-se que todas as segundas-feiras seriam 

dedicadas a estes serviços e supervisões de segurança. 

Distúrbio à fauna: apesar do sitio selecionado estar dentro da 'zona de uso 

extensivo' no parque, a floresta por onde o traçado final foi estabelecido é 

exuberante e é possível encontros com indivíduos da fauna como bugios, 

macacos prego, antas, cotias, veado mateiro, aves, quatis e, sobretudo, o mico-

leão-preto, primata que já esteve na lista dos mais ameaçados de extinção do 

mundo.  

Dado sua relevância para a conservação da biodiversidade do PEMD, utilizou-se 

o período de gestação da espécie como uma importante variável biológica que 

deve restringir o acesso à trilha. Segundo Coimbra-Filho (1976), este período 

compreende 132 a 134 dias e os partos acontecem com maior freqüência de 

setembro a dezembro. 

Os fatores de correção (FC) expressam-se em termos de porcentagem e para 

calculá-los usou-se a seguinte fórmula geral: 

FC=Ml/Mt*100 onde 
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FCp = fator de correção precipitação 

FCm = fator de correção manutenção 

FCf = fator de correção fauna 

Ml = magnitude limitante da variável 

Mt = magnitude total da variável 

a) FCprecipitação  

Considerou-se que apenas 30 dias do ano limitam de fato a realização de 

excursões à trilha, quando as precipitações atingem os valores máximos 

registrados no PEMD. Deste modo, o fator de correção para precipitação é: 

FCp= 30dias limit./ano*100  

             365 dias/ano 

FCp= 8,22 % 

b) FCmanutenção 

Se todas as segundas feiras serão fechadas para manutenção, então 52 dias 

limitam a visitação. 

FCm= 52 dias limit./ano *100  

               365 dias/ano 

FCm = 14,24 % 

c) FCfauna 

FCf = 134 dias limit./ano * 100 

              365 dias/ano 
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FCf = 36,71% 

Feito isto, usa-se estes fatores para corrigir a CCF, conforme a formula a seguir 

CCR=CCF*100-FCp*100-FCm*100-FCf  

                      100         100         100 

CCR = 727 * (100-8,22/100 * 100-14,24/100 * 100-36,71/100) 

CCR = 727 * 0,92 * 0,86 * 0,63 

CCR = 362 visitas/dia 

A capacidade de carga real para a trilha é de 362 visitas por dia, ou seja este é o 

limite máximo que a trilha pode suportar dadas as características e fatores 

considerados para seu cálculo. A capacidade de carga efetiva é o produto da 

comparação entre a capacidade de carga real (CCR) com a capacidade de 

manejo da unidade (CM) através da formula CCE=CCR*CM/100, onde CM é a 

porcentagem da capacidade de manejo mínima definida.  

Visando a quali-quantificação da capacidade de manejo da unidade lançou-se 

mão do método preconizado por Cifuentes, Izurieta e De Faria (2000), adaptando-

o aos requerimentos do presente trabalho, cotejando a avaliação atual ao 

apresentado por Pires, Faria e Monteiro (2007) com a avaliação de variáveis de 

gestão mais sensíveis à gestão per si (Quadro 3). 

 

Quadro 3. Avaliação atual da gestão e comparação com o apresentado por Pires, Faria e Monteiro 

(2007), com pontuações variando de 0 a 4. 

 

Indicadores 2005 2013* 

Plano de Manejo 3,50 3 

Zoneamento 4,00 4 

Nível de planejamento 4,00 2 

Usos x objetivos 3,00 2 

 

...Continuação 

Indicadores 2005 2013

* Normatização de procedimentos 4,00 2 

Situação fundiária 4,00 4 
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Programas de manejo 3,10 1 

Administrador, pessoal 

técnico e administrativo 

4,00 1 

Corpo de funcionários 3,16 2,5 

Financiamento 2,30 1,5 

Organização 3,75 2 

Infra-estrutura 3,00 2 

Equipamentos e materiais 4,00 1 

Aceiros corta fogo 3,00 2 

Demarcação física da UC 4,00 3 

Continua... 

Apoio e participação 

comunitária 

4,00 1 

Relações Inter-institucional 3,00 1 

Relações Intra-institucionais 2,00 2 

Respaldo ao pessoal 1,00 1 

Programa de capacitação 1,00 0 

Informações biofísicas 4,00 2 

Informações cartográficas 4,00 4 

Informações socioeconômicas 4,00 2 

Informação legal 3,00 4 

Pesquisas e projetos 3,00 1 

Monitoramento/Retroalimentaçã

o 

3,00 0 

Total alcançado 84,81 52 

Total ótimo 104 104 

% do ótimo 81,54

% 

50% 
 

* Avaliação fruto da percepção dos autores referente a julho de 2013. 

 

CCE = 362 * 50/100 

 

CCE = 181 visitas/dia 

 

O Quadro 3 demonstra que a gestão do PEMD teve uma queda bastante 

significativa em sua eficácia, o que compromete todos os trabalhos levados a 

termo para se acercar dos objetivos de manejo. Nas atuais condições gerenciais, 

as pessoas que trabalham com o uso público no PEMD devem considerar esta 

limitação como um importante mecanismo para o efetivo manejo do visitante e 

dos impactos da visitação na unidade. 

 

Vale considerar que os valores obtidos são resultado dos critérios estabelecidos 

para proceder ao calculo da capacidade de carga e que alterações de manejo, 

como por exemplo o tempo da visita, o tamanho dos grupos, o comportamento do 

grupo, ou a distância mínima entre grupos, vai alterar significativamente esta 

capacidade.  

 

Certamente foram tais observações que induziram o idealizador do método a 

afirmar que esses estudos não devem ser considerados como a solução aos 
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problemas da visitação (Cifuentes 1992, p. 4), mas sim uma das ferramentas que 

minimizam os impactos das atividades de uso sobre as áreas protegidas.   

Monitoramento 

 

A trilha já está pronta, já foi inaugurada e com uso freqüente. Agora precisa ser 

adequadamente monitorada visando a responder se... 

 

...a interpretação da trilha está alcançando os visitantes? qual a satisfação?  

...as normas de gestão das trilhas estão sendo respeitadas?  

...a capacidade de carga da trilha é respeitada e corresponde aos impactos? 

...o limite aceitável de alteração do ambiente da trilha está sendo observado? 

...as infraestruturas estão adequadas ao perfil e segurança dos usuários? 

... 

Respostas a essas perguntas são obtidas a partir de técnicas e metodologias 

apropriadas, tais como o limite aceitável de mudanças (LAC) e o manejo do 

impacto do visitante (VIM). No estado de São Paulo o Projeto Trilhas de São 

Paulo lançou um manual bastante didático com os passos para se aplicar o VIM 

(SMA, 2009) sendo, por esta razão, recomendado aqui, além do plano de 

contingência do parque, que deve ser revisto e atualizado periodicamente. 

Infelizmente, em recente evento ocorrido à época de redigir este trabalho, os 

cicloturistas participantes não foram adequadamente orientados pela gestão do 

parque e utilizaram as trilhas de pedestres durante o dia e à noite, inclusive a do 

Barreiro da Anta, ocorrendo uma queda noturna que poderia ter sido muito grave, 

seja para o usuário, para o gestor e mesmo para a instituição gestora (Figura 4). 
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Figura 4. Uso inadequado da trilha Barreiro da Anta. Imagens retiradas do Facebook, 2013. 
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4. Conclusão 

O uso de sistemas de informações geográficas é cada vez mais presente no 

planejamento e manejo de trilhas e neste trabalho não foi exceção, ao contrário, 

foi o auxilio dessa ferramenta, com ortofotos digitais georreferenciadas de alta 

resolução e precisão que permitiram o melhor traçado da trilha, com seleção de 

recursos interpretativos importantes, "avistados" de cima, como as copas das 

grandes árvores por exemplo. Ir a campo com um mapa gerado com as variáveis 

necessárias para o melhor traçado foi uma facilidade que minimiza o tempo gasto 

na seleção do sitio. O aparelho de GPS (Global Position System) foi fundamental 

para conciliar o que foi planejado no escritório com o que era encontrado no 

campo. Normalmente esses recursos são utilizados para preparar mapas de 

trilhas existentes e nós fizemos o caminho inverso e certo. 

Era evidente o potencial do ambiente para se desenvolver o tópico “Floresta e 

Água”, dado a existência da “lagoa intermitente”, considerada o ápice da trilha por 

ser a paisagem ecossistêmica diferenciada. Por sua vez, a seleção de três temas 

principais foi fundamental para a compreensão do ambiente da trilha como um 

todo: água, flora e biodiversidade, permitindo ao visitante descortinar de forma 

prazerosa um pouco da dinâmica do ambiente florestal. A inserção da trilha no 

Programa Criança Ecológica possibilitou a inclusão de novos e curiosos meios 

interpretativos que despertam a curiosidade e a imaginação das pessoas. A 

aceitação da trilha foi imediata após sua inauguração, sendo que o público em 

geral demonstrou satisfação em conhecer novos ambientes do Parque.  

 

A instalação dos painéis interpretativos foi uma estratégia bem interessante, pois 

abriu a possibilidade para aqueles visitantes que não desejam estar 

acompanhados de um monitor.Uma das principais estratégias pensadas ao abrir 

essa trilha foi a dispersão dos impactos frente a grande demanda de visitação, 

pois até o ano de 2008 existiam apenas duas trilhas, aspecto que foi fundamental 

para a melhoria da manutenção das demais trilhas do Parque, como a trilha do 

Morro do Diabo enfocada em outro artigo deste mesmo evento. 
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A implantação desta trilha soma-se a outras ferramentas que visam consolidar o 

objetivo de gestão do PEMD referente à educação ambiental e ao ecoturismo. Os 

benefícios oriundos da manutenção de áreas protegidas têm relação direta com a 

qualidade de vida das pessoas, mas a maior parcela da população não os 

compreende, o que acarreta em posturas inadequadas frente ao uso dos recursos 

naturais. Os visitantes que adentram as matas do PEMD desfrutam de momentos 

de lazer, constituem uma demanda positiva, o que os torna mais abertos para 

novas experiências, diálogos, novas intervenções que possam acarretar uma 

mudança positiva de comportamento tendo em vista atitudes mais cidadãs.  

Em uma trilha a informação deve ser passada de forma prazerosa e lúdica, leve e 

agradável, conforme os princípios da interpretação citados neste artigo. A 

qualidade da experiência implicará na mudança de postura que tanto se espera, 

por isso esse novo atrativo, fundamentado em metodologias que preconizam 

tanto a conservação do ambiente natural quanto a qualidade da visita, se mostrou 

uma estratégia eficiente para se cumprir com mais efetividade a promoção da 

educação ambiental e do ecoturismo.   

Uma boa gestão de áreas protegidas passa necessariamente por conhecimentos 

técnicos, pela legislação ambiental e uma boa gestão de pessoas. A gestão das 

Áreas Protegidas é a gestão da questão humana, afinal as Áreas estão protegidas 

da ação humana, para que sejam manejadas tendo em vista a melhoria da 

qualidade de vida humana a partir do seu uso racional, ou inteligente. Afinal, do 

ponto de vista da natureza a terra não possui limites. 

Os limites somos nós que criamos dentro de um arranjo político do território, e 

qualquer política de conservação têm de levar em conta que hoje a população da 

Terra supera os sete bilhões de habitantes. Serão os interesses de usos destes 

habitantes que irão gerar as pressões e as oportunidades para se gerenciar o uso 

público nas Unidades de Conservação. A realidade é dinâmica e a conservação 

da natureza tem de considerar esta dinâmica.   
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GT 06  Planejamento e manejo de trilhas para a conservação da Biodiversidade e monitoramento 

de impactos sobre padrões e processos ecológicos  

 

MAPEAMENTO DOS ATRATIVOS E USOS NAS TRILHAS DO PARQUE 
NATURAL MUNICIPAL FAZENDA DO CARMO, SÃO PAULO/SP 

 
Jussara Christina Reis16 

Angela Pellin17 
Giovana Dominicci Silva18 

 
Resumo 
Sociedade; Uso Público; Unidade de Conservação; Ambiente Urbano; Mata Atlântica. 

 
O PNMFC abriga uma área de 449 ha de Mata Atlântica na zona leste de São 
Paulo, desempenhando importantes funções socioambientais na região. No 
entanto, sofre com pressões relacionadas à urbanização do entorno e usos 
conflitantes em seu interior, além do baixo reconhecimento da área enquanto uma 
UC. Embora o PNMFC não esteja oficialmente aberto à visitação, ele apresenta 
vários atrativos como trilhas, mirantes, áreas florestais, córregos e quedas d’água. 
Conta com 09 trilhas que totalizam 16,33 km, implantadas em períodos distintos 
para finalidades diversas. Atualmente, são utilizadas oficialmente para 
fiscalização, manutenção e pesquisa, porém, também tem facilitado o acesso à 
área para usos conflitantes. Os principais desafios associados ao uso das trilhas 
são os usos religiosos desregrados, caça, consumo de drogas e outros usos 
associados à criminalidade. Alguns autores destacam que um dos valores das 
florestas urbanas reside na proximidade às pessoas e possibilidade de sua 
integração com a sociedade, o que pode ocorrer quando está preparada para 
receber visitantes e oferecer uma experiência agradável e educativa, na qual as 
trilhas constituem-se como importantes instrumentos. Neste sentido, o presente 
trabalho buscou caracterizar o PNMFC, identificando os principais atrativos e 
impactos relacionados às suas trilhas. Para tanto, foram conduzidas revisão 
bibliográfica, entrevistas com funcionários da UC e observações diretas em 
campo. Concluiu-se que o PNMFC apresenta atrativos que poderiam compor um 
programa estruturado de uso público. Vários impactos foram identificados e 
parecem estar relacionados à fragilidade da fiscalização atual, mas também, à 
inexistência de outros usos compatíveis com a categoria da UC. Um programa de 
uso público estruturado e revisão do atual sistema de trilhas pode constituir um 
importante instrumento de aproximação da sociedade, já que estas poderão ser 
utilizadas para possibilitar interações positivas entre os visitantes e a natureza. 
 
Resumen 
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Sociedad; Uso Publico; Area protegida; Ambiente Urbano; Mata Atlântica. 

 
El PNMFC tiene una superficie de 449 hectáreas de Bosque Atlántico en el este 
de São Paulo, con un importante papel socio ambiental en la región. Sin embargo, 
sufre de presiones relacionadas con la urbanización de los alrededores y usos 
conflictivos internamente, además también sufre con su bajo reconocimiento 
como un área protegida. Aunque PNMFC no este oficialmente abierto a la 
visitación, presenta varios atractivos como senderos, miradores, bosques, arroyos 
y cascadas. Tiene un total de 09 rutas con un total de 16,33 kilómetros, 
implantadas en momentos diferentes para diferentes propósitos. Actualmente, se 
utilizan oficialmente para la fiscalización, el mantenimiento y la investigación, sin 
embargo, también ha facilitado el acceso para usos conflictivos. Los principales 
problemas asociados con el uso de los senderos son los usos religiosos sin 
control, la caza, el uso de drogas y otros usos relacionados con la criminalidad. 
Algunos autores señalan que uno de los valores de los bosques urbanos es que 
se encuentra muy cerca de las personas y tiene la posibilidad de gran integración 
con la sociedad, lo que puede ocurrir cuando está listo para recibir a los visitantes 
y proporcionar una experiencia agradable y educativa, con los senderos siendo 
importantes instrumentos. En este sentido, el presente estudio tuvo como objetivo 
caracterizar el PNMFC, la identificación de los principales lugares de interés y los 
impactos relacionados con los senderos. Por lo tanto, se realizó una revisión de la 
literatura, entrevistas con el personal del área protegida y observaciones directas 
en el campo. Se concluyó que el PNMFC presenta diversos lugares de interés 
que podrían componer un programa estructurado para el uso público. Se 
identificaron varios impactos que parecen estar relacionados con la fragilidad de 
la fiscalización actual, sino también a la ausencia de otros usos compatibles con 
la categoría del área protegida. Un programa de uso público estructurado y la 
revisión del sistema de senderos actual puede ser una herramienta importante 
para la aproximación de la sociedad, ya que pueden ser utilizados para facilitar las 
interacciones positivas entre los visitantes y la naturaleza del Parque. 
 
1. Introdução 

Embora as florestas Atlânticas constituem-se como o segundo maior bloco de 

florestas tropicais úmidas da América do Sul, elas encontram-se entre as mais 

ameaçadas do mundo, uma vez que grande parte de sua área de distribuição 

coincide com as regiões brasileiras mais populosas (VIANA e TABANEZ, 1996). 

Esta realidade torna-se ainda mais complexa quando estendidas às grandes 

metrópoles, a exemplo da cidade de São Paulo considerada como o maior 

aglomerado urbano do país (SEADE, 2013).   

Embora a cidade de São Paulo apresente cerca de 40% de seu território com 

algum tipo de cobertura vegetal, poucas áreas (20,06%) são cobertas por 
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vegetação nativa e destinadas, efetivamente, para a conservação ambiental 

(SVMA e IPT, 2004). Esta vegetação está mais conservada e concentrada em 

regiões de cabeceiras de rios e de proteção aos mananciais, normalmente 

localizadas nas porções norte e sul do município de São Paulo. Em outras 

regiões, como na Zona Leste – que abriga o Parque Natural Municipal Fazenda 

do Carmo (PNMFC), área de estudo deste trabalho - a vegetação encontra-se 

bastante fragmentada e dispersa (MALAGOLI et al, 2008). É importante 

considerar que poucas dessas áreas cobertas por vegetação nativa estão 

inseridas em algum tipo de unidade de conservação (UC) (MALAGOLI et al, 

2008), evidenciando a importância do PNMFC para a conservação do maior 

fragmento de vegetação da Zona Leste e qualidade socioambiental local. 

 

Diversos autores (SOUZA, 2010; MENEZES, MENDES, 2001), analisaram os 

valores e benefícios das áreas protegidas urbanas e destacaram o grande 

potencial dessas áreas tanto em sua dimensão ambiental, quanto socioeconômica 

e cultural, estética e educacional; sendo estes últimos o enfoque deste estudo.  

McNeely (2001) destaca a proximidade das pessoas às florestas urbanas, como 

valor fundamental destas áreas. Para o autor, um dos seus grandes potenciais 

seria a possibilidade de uma maior integração da UC com a sociedade, o que 

pode ocorrer quando a área está preparada para receber visitantes, oferecendo 

uma experiência significativa e educativa.  

 

De fato, as áreas naturais são locais ideais para processos educativos, uma vez 

que representam verdadeiros laboratórios vivos que oferecem oportunidades 

únicas para a (re)aproximação das pessoas aos ambientes naturais, 

possibilitando reflexões, troca de saberes e aquisição de novos conhecimentos, 

além de despertar sentimentos de pertencimento, fatores que vão ao encontro 

dos pressupostos da educação ambiental e da conservação da natureza 

(VASCONCELLOS, 2006). 

Von Behr (2012) destaca que UCs em áreas urbanas, preparadas para a visitação 

pública e que estabelecem uma relação inclusiva com a comunidade local, são 
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estratégicas para o alcance do apoio da sociedade para a conservação. Segundo 

ele, é necessário estimular cada vez mais que as pessoas conheçam e desfrutem 

desses espaços, pois estas áreas desempenham um papel pedagógico 

fundamental no sentido de ter a comunidade aliada na defesa do meio ambiente.  

 

Dentre as diversas estratégias que podem contribuir para o processo de 

integração entre UC e sociedade, destacam-se as trilhas por serem espaços que 

atraem um público diverso e possibilitarem atividades múltiplas, seja para o lazer, 

cultura, esporte, religião e, conforme Oliveira et al. (1999), para sensibilização e 

educação ambiental. Destaca-se que as trilhas são reconhecidas como valiosos 

instrumentos de programas de educação ao ar livre ao propiciar atividades que 

revelem os significados e as características do ambiente por meio do uso dos 

elementos físicos, simbólicos, recursos ilustrativos e pela experiência direta 

(ARAÚJO e FARIAS apud SILVA et al., 2012).  

 

Entretanto, o fomento do seu uso também requer planejamento, monitoramento e 

manejo, já que estas são susceptíveis a vários impactos. Magro e Talora (2006) 

mencionam que tais impactos podem decorrer tanto de fatores internos quanto 

externos, podendo estar associados ou não ao uso público. Para as autoras, as 

transformações antrópicas de cunho não recreacionais, constituem como grande 

desafio para o manejo desses locais, tendo em vista que as pressões internas 

relacionadas ao uso público podem ser trabalhadas de forma direta e eficiente, 

diferentemente das pressões antrópicas externas, as quais são complexas, 

dinâmicas e tendem a se ampliar, a exemplo dos agentes poluidores e a 

expansão urbana.  

 

O PNMFC encontra-se neste contexto, assim o presente trabalho buscou realizar 

uma caracterização geral da UC, bem como identificar os principais atrativos, 

usos, e respectivos impactos, relacionados às suas trilhas, de forma a contribuir 

para o planejamento do uso público da unidade. 
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2. Metodologia 

Foram realizadas revisões bibliográfica, documental e consultados materiais 

disponibilizados pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo 

(SVMA). Este levantamento foi complementado com a realização de observações 

diretas no PNMFC e seus arredores, cujos aspectos de interesse para o estudo 

foram registrados por meio de coordenadas geográficas, fotografias e anotações.  

Com o intuito de caracterizar as trilhas e demais atrativos do PNMFC de interesse 

para visitação pública foram realizadas saídas de campo em março de 2013, e 

entrevistas não estruturadas junto aos funcionários do PNMFC.  

Esses dados foram coletados entre fevereiro e março de 2013 durante o processo 

de diagnóstico para a elaboração do plano de manejo do Parque realizado pela 

Prefeitura Municipal de São Paulo/ SVMA por meio de consultoria executada pelo 

IPÊ - Instituto de Pesquisas Ecológicas. 

 

3. Resultados e discussão 

Caracterização da Área de Estudos 

 

O PNMFC foi criado pelo Decreto Municipal nº 43.329/2003, com o intuito de 

preservar e recuperar características dos ecossistemas originais de uma área de 

449,78ha que já fazia parte da Área de Proteção Ambiental Parque e Fazenda do 

Carmo. Esta UC está localizada na região da Subprefeitura de Itaquera – cidade 

de São Paulo (Figura 1), sendo a responsável por abrigar o maior remanescente 

florestal da Zona Leste da cidade. 
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Figura 1. Mapa de localização do PNMFC. 

 
 

O seu entorno é constituído principalmente de bairros com altos índices de 

adensamento populacional, onde as famílias são predominantemente de baixa 

renda, contendo cerca de 10% das favelas da cidade de São Paulo. Tal 

informação, aliada aos dados de renda e educação, revela a alta fragilidade social 

do entorno do Parque. A região apresenta sérios déficits quanto à infraestrutura 

urbana, principalmente em questões ligadas ao saneamento básico, segurança 

pública, às áreas verdes e também em equipamentos culturais, de lazer e 

atrativos turísticos. Os estudos realizados durante o plano de manejo 

identificaram a presença de pelo menos 507 espécies de plantas, onde 5 se 

enquadram em alguma categoria de ameaça, incluindo a Campomanesia phaea 

(o cambuci), uma espécie endêmica e rara, símbolo da cidade de São Paulo. Para 

a fauna estima-se que o Parque abrigue 166 espécies, sendo 11 répteis; 148 

aves, como o jacuaçu (Penelope obscura) e o papagaio-verdadeiro (Amazona 

aestiva), consideradas “quase ameaçadas” de extinção; e 07 mamíferos, como a 

Preguiça-de-três-dedos (Bradypus variegatus). 
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Além dos valores associados à biodiversidade, este fragmento de vegetação 

apresenta um importante papel no equilíbrio ambiental da Zona Leste, uma vez 

que abriga inúmeras nascentes e funciona como um elemento regulador dos 

processos hidrológicos, ecológicos, geomorfológicos e climáticos. O PNMFC 

também apresenta grande importância hídrica com nascentes e córregos que 

contribuem com a formação do Rio Aricanduva, afluente do Rio Tietê. No entanto, 

a falta de saneamento adequado nos bairros do entorno tem acarretado graves 

consequências aos recursos hídricos do interior do Parque, que atualmente 

apresenta parte dos seus cursos d’água contaminados por esgoto. Outro 

problema é o depósito inadequado de lixo e entulhos, principalmente nas margens 

das avenidas que circundam o Parque e nos pontos de entrada desta UC. 

 

Como toda floresta urbana, o PNMFC é circundado por uma matriz altamente 

impermeável, caracterizada por áreas antropizadas e urbanizadas na maior parte 

de seus limites. Esta questão acarreta constantes pressões em suas bordas e 

impede praticamente qualquer tipo de troca genética entre as populações da 

maioria das espécies da fauna e flora ali presentes com populações localizadas 

em outros remanescentes do município. Essa situação acaba desencadeando um 

efeito em cascata, pois afeta os processos ecológicos resultando em um gradativo 

empobrecimento do número de espécies. 

Intensificando a problemática exposta, vale ressaltar que também são frequentes 

os relatos de vandalismo, além da abertura de clareiras para usos religiosos e da 

presença de queimadas e de usos indevidos (uso de drogas, depósito de 

resíduos, abandono de cadáveres, acampamento/abrigo de andarilhos) no interior 

dessa UC, provocando impactos diretos sobre a UC.  

Dentro desse contexto ainda é relevante considerar que a UC conta com poucos 

recursos humanos e não dispõe de programas estruturados de apoio a 

fiscalização, manejo / manutenção, pesquisa e uso público. O Parque também se 

encontra desprovido de qualquer ação e processo de integração, educação e 

sensibilização ambiental com a comunidade do entorno, havendo, neste sentido, 
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um baixo reconhecimento da área enquanto uma UC. Outro ponto de destaque 

está ligado à insuficiência e precariedade de suas infraestruturas, fato que as 

tornam inadequadas para a gestão, fiscalização e recepção dos visitantes.  

Caracterização dos atrativos 

Embora o PNMFC não encontre-se oficialmente aberto à visitação, ele apresenta 

um significativo potencial para o uso público, com destaque para as trilhas que 

dão acesso a mirantes, áreas florestais em diferentes estágios de regeneração, 

córregos e quedas d’água.  

Mirantes 

Os mirantes naturais do PNMFC (Figura) oferecem vistas para diversos pontos da 

região, onde é possível contemplar a floresta e a cidade, reforçando a 

característica do Parque de ser uma UC urbana. 

   

Figura 2. Mirantes do PNMFC acessados por trilhas. 

 

Corpos Hídricos 

 

Embora o PNMFC encontre-se em uma grande metrópole e região de intenso 

adensamento populacional, onde corpos hídricos tendem a ser canalizados, 

soterrados, e apresentar poluições visíveis, a UC resguarda paisagens 

diferenciadas pela presença de córregos, nascentes e bicas d’água, em sua 

maioria com aparência cristalina e presença de vegetação ciliar, constituindo 

como elementos potenciais para a contemplação, interpretação e educação 

ambiental. Entretanto, a maioria destes locais encontra-se assoreada e com 

presença de lixo (Figura 3).  
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Figura 3. Impactos nos recursos hídricos do PNMFC com potencialidades para o uso público. 
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Embora estas áreas não apresentem condições para banho, elas têm sido usadas 

para essa finalidade. Outras pressões que incidem sobre estas áreas são os usos 

ilícitos, como consumo de drogas. O local que apresenta maior conflito de uso é 

um lago, represado artificialmente, o qual é frequentemente utilizado para banho 

por crianças e adultos mesmo encontrando-se em condições insalubres (Figura 

4). 

  

 

 

Figura 4. Uso recreativo em lago poluído. Fonte: PNMFC 
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Trilhas 

O PNMFC possui trilhas abertas em períodos distintos para finalidades diversas, 

como manutenção das antigas fazendas existentes na área, usos religiosos, 

acesso aos atrativos da UC e outros locais de lazer da região, além de servirem 

como caminhos alternativos para moradores do entorno. Estes usos ligados, 

principalmente, ao lazer e religiosidade diminuíram significativamente após a 

instalação das bases de proteção e fiscalização do PNMFC há quatro anos, onde 

a autorização do acesso à UC restringiu-se somente à pesquisa científica.  

 

É neste período, também, que as trilhas existentes foram adequadas para o 

trabalho de fiscalização e manutenção, incluindo a instalação de infraestrutura e 

abertura de novos caminhos. As trilhas estão também relacionadas à exploração 

irregular dos recursos naturais como caça, e, ainda utilizadas para ações ilícitas 

como consumo de drogas e abandono de cadáveres. 

    

Como consequência destes usos diversos, o PNMFC encontra-se constituído por 

trilhas em praticamente toda sua extensão. Esse sistema de trilhas é totalmente 

conectado, sendo possível acessar praticamente todas as regiões do Parque. 

Destaca-se que esta característica, embora possa facilitar o acesso às regiões 

pela equipe de fiscalização e manutenção, também deixa a UC em situação de 

maior vulnerabilidade às intervenções antrópicas, sobretudo os seus ambientes 

mais frágeis como nascentes e áreas em regeneração.  

 

Considerando que atualmente as trilhas são constituídas por inúmeros caminhos 

alternativos e não encontram-se estruturadas para visitação, optou-se para este 

levantamento priorizar os trajetos que levassem à regiões distintas do PNMFC e 

que apresentassem potencialidade para o uso público. Sendo assim, foram 

mapeadas 09 trilhas, totalizando 16,33 km (Figura5 e Tabela1).  
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Figura 5. Mapeamento das trilhas e atrativos do PNMFC. 
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Tabela 1 
Síntese das características das trilhas percorridas no PNMFC.  
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Ronda do 
P1 - I 

1.737 1h40 M  X X   X X  X X  
L 
IA 

 
Raízes expostas, vestígios de fogo, lixo, 
clareiras, atalhos, resíduos de oferendas 
religiosas. 

Ronda do P1 – 
Aricanduva 

1.626 1h B  X   X X   X X   X 
Entulhos, vestígios de fogo, lixo, 
resíduos de oferendas religiosas, 
espécies exóticas e ocupação irregular. 

Trilha da Bica 
d’Água/Tabor 

3.263 3h B X X    X  X X  X IA  
Espécies exóticas, lixo, vandalismo, 
atalho. 

Trilha do Urubu I 2.526 2h M  X X     X X X X 
 

IA 
X 

Clareiras, atalhos, animais exóticos, 
resíduos de culto religioso, vestígio de 
fogo, lixo, áreas alagadas, raízes 
expostas e erosão. 

Trilha do Urubu II  1.310 2h B  X X    X X X     
Espécie de flora exótica e áreas 
alagadas. 

Trilha do Chuchu  2.076 1h40 B  X  X  X X  X     
Entulho, lixo, atalho, e espécie de flora 
exótica. 

Piscinão II 1.537 1h30 B  X X   X X  X  X 
L 
IA 

X 
Erosão, raízes expostas, atalhos, 
clareiras, resíduos de oferendas 
religiosas com uso de velas. 

Tabor/SESC 1.566 1h40 B       X       Problemas de drenagem, erosão e 
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atalho. 

Gleba do Pêssego 694 40min B   X   X   X     
Espécie de flora exótica, esgoto, 
entulhos e lixo. 

*Definição do grau de dificuldade (FUNDAÇÃO FLORESTAL, 2008): Baixo (B)= O terreno é quase plano, sem trechos difíceis ou exigentes para o usuário. 
Qualquer pessoa, de qualquer idade, pode usá-la sem restrições. No mínimo 80% do percurso são suaves para todo tipo de usuário. Médio (M)= O percurso 

apresenta alguns trechos mais difíceis e exigentes do que outros. A velocidade do percurso é prejudicada pela necessidade de descanso. A metade do 
percurso requer um esforço adicional do usuário menos capacitado fisicamente. Alto (A)= As exigências físicas requeridas são um aspecto de segurança para 

o próprio usuário. Existe uma série de obstáculos físicos que o visitante deve vencer para concluir a trilha. 80% da trilha exigem maiores esforços físicos do 
que os 20% restantes. **Potencial Uso Público: Lazer (L)= caminhadas de caráter recreativo. Interpretação Ambiental (IA)=caminhadas de caráter 

educativo, podendo ser guiadas ou autoguiadas. 
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Considerações sobre as trilhas  

Este levantamento visou à caracterização geral das trilhas, incluindo atrativos, usos 

e principais impactos decorrentes. No que diz respeito ao seu estado de 

conservação foi possível verificar a existência de trechos que requerem maiores 

intervenções para sua recuperação por apresentarem problemas de drenagem, 

erosão e raízes expostas. Também foram identificados trechos com potencialidade 

de interpretação ambiental que necessitam de infraestrutura de apoio ou facilitação 

do percurso. Outro problema observado foram os inúmeros atalhos que levam ao 

mesmo local de destino ou diferentes regiões do PNMFC, que conforme já 

sinalizado, podem colocar ambientes fragilizados em situação de maior 

vulnerabilidade com a abertura da UC para visitação. Neste sentido, é recomendável 

a elaboração de estudos específicos para avaliar a viabilidade deste sistema (Figura 

6).  

   
Figura 6. Trechos com erosão e atalhos. 

 

Além disso, as trilhas apresentam diversos pontos com resíduos sólidos 

relacionados, sobretudo, aos trechos que margeiam as avenidas e pontos de ônibus, 

além dos atrativos ligados aos recursos hídricos. Estes últimos concentram os usos 

mais conflitantes, como banho em local inapropriado, consumo de drogas, uso de 

fogo e abandono de cadáveres, o que contribui para a insegurança destas trilhas as 

quais, por sua vez, constituem-se como os principais atrativos da UC. Pelo fato do 

PNMFC abrigar um dos poucos fragmentos florestais da região, ele apresenta uma 

procura significativa por religiosos, especialmente por afro-religiosos e evangélicos. 

Destaca-se que trata-se de um uso antigo que foi drasticamente reduzido com a 
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instalação da segurança no PNMFC.  Tais usos religiosos constituem-se como 

conflitantes na medida em que são utilizadas velas e materiais não biodegradáveis, 

que acabam gerando impactos sobre o local. O uso de clareiras por grandes grupos 

evangélicos e novas aberturas, também provocam impactos diretos sobre a 

vegetação (Erro! Fonte de referência não encontrada. 7). 

   

Figura 7. Impactos decorrentes de usos religiosos: resíduos sólidos, uso de fogo e clareiras. 

 

Embora esses usos religiosos provoquem impactos sobre o PNMFC, ressalta-se, 

que essas diferentes práticas revelam a importância simbólica de suas áreas 

naturais para estes grupos, os quais, por sua vez, atribuem um sentido espiritual à 

UC, podendo constituir-se como importantes parceiros para a proteção do local. 

Desta forma, o reconhecimento do direito desse grupo em acessar o PNMFC, 

associado à regulamentação desse uso apontam-se como a melhor alternativa. Para 

tanto, se faz necessário aprofundar o conhecimento sobre o grupo e iniciar um 

processo de diálogo e negociação.  

 

Destaca-se que as trilhas e demais atrativos fazem com que o PNMFC apresente 

também, um grande potencial turístico. Além disso, apresenta áreas de floresta em 

bom estado de conservação e recursos hídricos o que pode atrair visitantes que 

apreciem o contato com a natureza e educadores ambientais com grupos de 

estudantes, que tem a oportunidade de utilizar o PNMFC como um verdadeiro 

laboratório ao ar livre. O Parque ainda pode proporcionar a observação de algumas 

espécies ameaçadas e espécies carismáticas como o bicho-preguiça (Figura 8). Isso 

assume ainda mais destaque considerando a localização da UC, no interior de um 

grande centro urbano. 
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Figura 8. Preguiça-de-três-dedos (Bradypus variegatus) 

Fonte: PNMFC 

 
A partir deste levantamento verificou-se que as trilhas e infraestruturas associadas à 

visitação no Parque necessitam de investimentos em manutenção e implantação de 

novas estruturas para atender com mais segurança e conforto os visitantes. Da 

mesma forma, também são necessárias ações no sentido de incrementar seus 

recursos humanos dedicados ao atendimento de visitantes e 

acompanhamento/monitoramento dessa atividade, tanto em relação à quantidade, 

quanto à capacitação. 

 

4. Conclusão 

O PNMFC apresenta atrativos que podem compor um programa estruturado de uso 

público voltado a um público bastante diverso, como moradores, estudantes, 

religiosos, esportistas, dentre outros. No entanto, vários impactos foram identificados 

e parecem estar relacionados à falta de estrutura da fiscalização atual, mas também, 

à falta de outros usos compatíveis com a categoria da UC. A dinâmica urbana em 

que o Parque encontra-se torna a questão extremamente complexa, requerendo 

esforços multisetoriais para saná-la. No entanto, a ampliação do diálogo com o 

entorno, implantação de infraestrutura mínima e ampliação da segurança no local 
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podem contribuir para a construção de um processo de apropriação do Parque pela 

sociedade e minimização de tais impactos. Um programa de uso público estruturado 

e a revisão do atual sistema de trilhas podem constituir-se como um importante 

instrumento, já que estas poderão ser utilizadas para possibilitar interações 

enriquecedoras entre os visitantes e a natureza. 
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GT 06  Planejamento e manejo de trilhas para a conservação da Biodiversidade e monitoramento de 

impactos sobre padrões e processos ecológicos  

 

TRILHAS INTERPRETATIVAS EM AMBIENTE DE MATA ATLÂNTICA:  

UMA ANÁLISE COM BASE NA ESTRUTURA DA FLORESTA 

 

Ddo. Marcial Cotes19 

Dr. Marcelo Schramm Mielke20  

  

Resumo 
Palavras chave: Abertura do Dossel. Fotografias Hemisféricas. Cobertura Florestal. 

 

Trilhas são caminhos abertos ou existentes que apresentam variação na forma, 

função, distância, nível de dificuldade e objetivos. Quanto à forma são classificadas 

em circular, em oito, linear e atalho. Trilhas interpretativas (TI) são aquelas que, 

considerando seus recursos naturais e culturais, selecionam-se indicadores de 

atratividade para serem interpretados por guias, folhetos explicativos ou painéis. Os 

pontos interpretativos são utilizados para propiciar a percepção do mundo natural. A 

busca por contato com a natureza vem proporcionando uma demanda para TI no 

mercado ecoturístico, de atividades de aventura e esportes que utilizam áreas 

naturais. A abertura do dossel (AD) obtida por meio de fotografias hemisféricas (FH) 

é um parâmetro amplamente utilizado por ecólogos que estudam ecossistemas 

florestais. A AD tem sido empregada, por exemplo, em estudos que visam 

determinar os padrões de espaço no interior de florestas, o nível de regeneração em 

clareiras e a análise da influência das condições microclimáticas no interior de 

fragmentos. O objetivo desse trabalho foi verificar a viabilidade das FH como 

ferramenta para avaliar a cobertura florestal de TI, contribuindo para caracterização 

e formatação de trilhas em ambientes florestais de Mata Atlântica (MA). Os dados 

foram coletadas em duas TI localizadas no sul da Bahia, mas distintas em termos de 

classificação, distância percorrida, público alvo e pontos interpretativos. As análises 

dos dados sugerem que ambas as trilhas investigadas têm percentual de AD 

compatível com os encontrados na literatura, ou seja, entre 2% e 18%. Os 

resultados indicam a possibilidade do uso das FH como ferramenta simples e eficaz 

para a elaboração de planos de manejo e formatação, bem como, para o 

monitoramento do impacto de uso de TI em ambientes florestais.  
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Resumen 
Palabras clave: Abertura Del Dosel. Fotografías Hemisféricas. Cobertura Forestal. 

 

Los senderos son caminos abiertos o variación programa existente de forma, 

función, distancia, nivel de dificultad y objetivos. En cuanto a la forma en que se 

clasifican en circular en ocho lineal y de acceso directo. Senderos interpretativos (SI) 

son aquellas que, teniendo en cuenta sus recursos naturales y culturales, se 

seleccionan los indicadores del atractivo de ser interpretada por guías, folletos o 

paneles. Los puntos de interpretación se utilizan para proporcionar la percepción del 

mundo natural. La búsqueda de contacto con la naturaleza ha proporcionado una 

demanda de mercado de SI ecoturismo, actividades de aventura y los deportes que 

utilizan los espacios naturales. La abertura del dosel (AD) obtenida mediante 

fotografías hemisféricas (FH) es un parámetro muy utilizado por los ecologistas que 

estudian los ecosistemas forestales. La AD se ha utilizado, por ejemplo, en los 

estudios para determinar los patrones de espacio en el interior de los bosques, el 

nivel de la regeneración en los claros y el análisis de la influencia de las condiciones 

microclimáticas dentro de fragmentos. El objetivo de este trabajo fue verificar la 

viabilidad de FH como una herramienta para evaluar la cobertura forestal de SI, la 

que contribuye a la caracterización y el formato de senderos en el bosque entornos 

Bosque Atlántico (BA). Los datos fueron recolectados en dos, situado en el sur de 

Bahia, pero distintas en cuanto a la clasificación, la distancia, público objetivo y 

puntos de interpretación. El análisis de los datos sugiere que las dos senderos han 

investigado porcentaje de AD consistentes con la literatura, o entre 2% y 18%. Los 

resultados indican la posibilidad de usar FH como herramienta simple y eficaz para 

la preparación de planes de manejo y de formato, así como para controlar el impacto 

de uso de SI en entornos forestales. 

 
 

1. Introdução 

A diversidade de vida na terra tem padrões heterogêneos. Os estudos apontam 

alguns aspectos para considerar como latitude, longitude, altitude, relevo, espaço, 

tempo, distância da borda, relações de espécies-energia e de riqueza local e 

regional e grau de isolamento, que podem motivar a diversidade de riqueza de 

espécies em uma determinada região (GASTON, 2000; BERRY, 2002). Tonhasca 

Jr. (2004; 2005) estima os valores culturais, estéticos, artísticos, científicos, 

espirituais e de recreação do ecoturismo. Para o autor a demanda pelas atividades 

de lazer como caminhadas, ciclismo, canoagem, acampamentos, alpinismo etc. em 
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áreas de Mata Atlântica (MA), caracteriza “a identidade afetiva dos brasileiros com 

essa floresta (2004, p. 67)”. O que fica evidente quando analisamos o denso 

povoamento urbano nos domínios da MA brasileira (MAURY, 2002).  

Trilhas interpretativas (TI) são aquelas que, após trabalho minucioso dos pontos 

potenciais para serem interpretados, considerando seus recursos naturais e 

culturais, levantamento e seleção de indicadores de atratividade, fatores naturais 

como diversidade de vegetação, corpos d’água adjacentes, áreas históricas ou 

arqueológicas, presença de animal silvestre são formatadas e abertas para o uso 

público (MAGRO; FREIXÊDAS, 1998). Outro aspecto interessante é que possam ser 

interpretadas por guias, folhetos explicativos ou painéis, considerando a facilidade 

de identificar no campo os pontos para uma posterior escolha dos mais atraentes e 

educativos para serem formatados (LECHNER, 2006). Os pontos interpretativos são 

utilizados com o objetivo de propiciar aos visitantes um momento de percepção do 

mundo natural e suas sutilezas e exuberância (HESSELBARTH; 

VACHOWSKI,1999). 

As trilhas são caminhos abertos ou que já existem, onde apresentam variações nas 

formas, funções, distâncias e níveis de dificuldade (COTES et al., 2007). Quanto à 

forma, podem ser classificadas em trilha circular, em oito, linear e atalho (LECHNER, 

2006). Para Guillaumon et al. (1977) trilhas são consideradas um impacto do ser 

humano no meio ambiente natural. Os autores defendem que o ser humano causa 

impactos físicos, visual e sonoro no meio ambiente natural. Trilhas em UC’s utilizam 

áreas com vegetação frágeis e com o uso os impactos são notados, principalmente, 

no solo pelo processo de pisotear/compactação. Alterando o fluxo hídrico entre um 

lado e outro da trilha, sua capacidade de reter água e inviabilizando os processos de 

regeneração da flora e da microfauna do solo (MAGRO, 1999; LECHNER, 2006). 

O dossel florestal é o termo utilizado para designar o conjunto de copas de árvores, 

abrangendo grande diversidade de interações bioquímicas, físicas e químicas, 

sendo a porção receptora da maior parte da energia que sustentam esses 

ecossistemas (GCP, 2004). Estudos para determinar o nível de luminosidade e 
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abertura do dossel (AD) são empregados há algum tempo, entretanto, nas últimas 

décadas estes trabalhos estão sendo utilizados com mais frequência, pela facilidade 

proporcionada no uso de câmeras digitais. Dentre estas pesquisas, encontra-se o 

emprego de fotografias hemisféricas (FH) para determinar padrões de espaço no 

interior de FT (TRICHON et al.,1998); comparações das variações espaciais e 

temporais e o grau de cobertura do dossel (BIANCHINI et al., 2001); nível de 

regeneração em clareiras de floreta Atlântica na reserva de Santa Genebra no 

município de Campinas, estado de São Paulo (MARTINS; RODRIGUES, 2002); 

comparação dos resultados de AD com a utilização de diferentes tipos de máquinas 

fotografias e lentes hemisféricas (INOUE et al., 2004); checagem da influência das 

condições climáticas em distintos fragmentos em escala regional, se a formação de 

borda nestes fragmentos determina mudanças na AD em fragmentos de florestas 

Atlânticas, no estado do Rio de Janeiro (RAMOS; SANTOS, 2006); e estimativa de 

AD e índice de área foliar (NASCIMENTO; FELFILI; FAGG, 2007). 

Nesta pesquisa, foram utilizadas FH para comparar duas TI em área de MA, no sul 

da Bahia. As TI são um dos produtos emergentes no mercado ecoturístico e de 

atividades físicas de aventura na natureza (AFAN) (COTES et al., 2007; BETRÁN; 

BETRÁN, 1995); todavia, os estudos desenvolvidos até o momento, não se 

preocuparam em analisar o dossel florestal. Além disto, não há trabalhos para TI 

utilizando FH como ferramenta para sua formatação, avaliação do impacto da 

abertura de trilhas e de uso, o que revela uma lacuna na área. O objetivo da 

investigação foi propor a utilização do recurso de FH, como mais uma ferramenta, 

para formatação e avaliação de TI voltadas para o ecoturismo e para as AFAN.  

2. Material e métodos 

Os dados da pesquisa foram coletados entre dois de agosto e oito de outubro de 

2007, em duas TI em área de MA – floresta tropical úmida – no sul da Bahia. O clima 

da região e do tipo tropical úmido, quente com chuvas de verão e outono, segundo 

Wilhem Köppen. Para Frota (1972), o clima é quente e úmido, sem estação seca e 

com pluviosidade superior a 1.300mm/ano. 
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O clima do município de Ilhéus apresenta temperaturas médias anuais que variam 

entre 22º a 25ºC, sendo na faixa litorânea maiores e com menor amplitude térmica. 

O índice de precipitação apresenta gradiente com total anual superiores a 1.000mm, 

podendo a atingir 2.700mm na faixa litorânea (dados coletados na 

CEPLAC/CEPEC/CLIMATOLOGIA). Em função das características climáticas, a 

vegetação é denominada floresta perenifólia latifoliada higrófila hileana, nomeada de 

MA (CEPLAC,1975). 

A TRILHA INTERPRETATIVA DA RPPN ECOPARQUE DE UNA 

A TI da RPPN Ecoparque de Una (coordenadas geográficas 15°10'16"S/39°3'31"W), 

localizada no município de Una, tem como principal diferencial trecho de passarelas 

suspensas entre copas de árvores (COTES et al., 2007). 

A trilha tem 2.100 m de distância total e trecho de passarelas suspensas com 97 m 

de estruturas, aproximadamente (FIGURA 1). Onde, encontram-se quatro pontes, 

em forma de L, intercaladas por três plataformas (COTES et al. 2007). A estrutura de 

passarelas suspensas interconectadas por plataformas possibilita ao visitante, ter a 

perspectiva da floresta vista de cima, o que influencia no nível de satisfação. As 

passarelas são seguras, há constante manutenção e não é necessária a utilização 

de equipamentos de segurança (COTES; FONTOURA, 2006).   

No início pode ser observada uma plantação de seringueiras e visualizar a extração 

do látex, após uns 220 m aproximadamente, tem início o trecho considerado de 

mata em regeneração para, somente após 545 m de seu início, aproximadamente, 

entrarmos na área denominada mata primária Figura 1 (COTES et al., 2007). 

Entrada Figura 1 

A TRILHA INTERPRETATIVA DA RPPN JANELA DA GINDIBA 

A TI da RPPN Janela da Gindiba é localizada na fazenda Bela Vista (coordenadas 

geográficas 14° 12’ 01’ W e 39° 01’ 04’’ S) no município de Serra Grande, sul da 

Bahia. Conta com aproximadamente 1650 m de distância, destes 425 m é de 
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sistema agroflorestal (SAF) no início, para somente depois entrar no trecho de mata 

primária (Figura 3). O trecho de SAF é o mesmo do percurso de retorno, após o 

trecho de mata. 

Seu grande atrativo é uma gindiba (Sloanea sp.) de aproximadamente 25 m de 

altura, que curiosamente tem uma janela natural – buraco de aproximadamente 30 

cm de diâmetro – em sua raiz tabular. Quanto ao formato da trilha em seus 425 m 

iniciais é linear, para depois entrar em trecho circular de mata com 

aproximadamente 800 m, e retornar ao trecho inicial de SAF, Figura 2.  

Entrada Figura 2 

FOTOGRAFIAS HEMISFÉRICAS (FH) 

Foram tiradas FH com uma câmera fotográfica digital Nikon Coolpix 4300, munida 

de lente olho-de-peixe (180°), armada sobre tripé a aproximadamente 1,5 m de 

altura com nível do tipo bolha. Todas as fotos foram tiradas com marca na lente 

direcionada por bússola comum para o norte magnético. Foram produzidos cliques 

de 50 em 50 m aproximadamente, em todo percurso da trilha, além das fotos nos 

pontos interpretativos. 

Na análise das FH foi utilizado o programa Gap Light Analyzer (GLA – FRAZER et 

al., 1999), além de descrição das trilhas através do percentual de AD, apresentado 

em tabelas. Ciente da subjetividade que implica a decisão para definir o limiar no 

tratamento das FH (MARTINI, 2002; INOUE et al., 2004), as mesmas passarão pela 

análise de três avaliadores que determinarão, individualmente, seus valores para 

esse limiar, para posteriormente utilizarmos uma média dos valores obtidos. 

3. Resultados 

ANÁLISE DO PERCENTUAL DE ABERTURA DO DOSSEL FLORESTAL NA 

TRILHA INTERPRETATIVA DA RPPN ECOPARQUE DE UNA 

No ponto inicial, área na borda da estrada que corta a trilha em dois trechos, o índice 

de AD registrou 11,3%. O segundo ponto, a aproximadamente 50 m, registrou-se o 
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percentual de AD na TI de 35,5%. Os valores encontrados para o terceiro, quarto e 

quinto pontos, referentes a 100, 150 e 200 m foram respectivamente 37,0, 45,0 e 

15,0% de AD. Aqui foi registrado para TI da RPPN Ecoparque de Una o maior valor 

de AD com 45,0%, distante 150 m do início da trilha (TABELA 1). 

Entrada Tabela 1 

Para o segundo Ponto Interpretativo (PI), aproximadamente 204 m do início da TI, 

registrou-se AD com percentual de 17,6%. Distante aproximadamente 500 m do 

início da trilha, tivemos o registro para AD de 4,7%. Aproximadamente 25 m a frente 

deste ponto, temos o terceiro PI, com AD de 5,3%.  

A uma distância aproximada de 611 m do início da TI, esta o quarto PI com um 

percentual de AD de 6,1%. A 114 m aproximadamente, à frente deste último ponto, 

encontra-se o quinto PI, onde o registro do percentual de AD foi de 4,5%. O sexto PI, 

localizado a uma distância aproximada de 833 m do início da trilha, o registro 

apresenta 4,9% de AD. Após este ponto, distante aproximada 17 m, temos o 

primeiro quiosque, onde se encontra a estrutura do início do trecho de passarelas 

suspensas no dossel florestal. Neste ponto o registro de AD foi de 3,3%.  

Entrada Figura 1 

Dezoito metros a frente, já no trecho de passarelas suspensas foi registrada a AD na 

1ª plataforma suspensa com valor de 6,5%. Da 1ª a 2ª plataforma o vão de 

passarela é de 32 m, distante aproximadamente 900 m do início da trilha com AD de 

17,2%21. A 36 m à frente da 2ª plataforma, esta a 3ª plataforma com o registro de AD 

de 6,1%. Distante desta plataforma 14 m a sua frente, ainda no trecho de passarelas 

suspensas, foi registrado o ponto referente a 950 m de distância, do início da trilha 

com AD de 5,5%. 

O sétimo PI uma pequena queda d’água localizada no ribeirão das Lontras, distante 

1.222 m aproximadamente do início da TI, registro-se índice de AD de 5,0%. A uma 

                                                        
21

 Os registros de AD, para as passarelas, foram efetuados no meio. 
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distância aproximada de 1.550 m do início da trilha, temos o registro do menor valor 

de AD para TI da RPPN Ecoparque de Una com 2,4%, Figura 2. À frente 41 m deste 

ponto, esta o oitavo e último PI, com AD de 7,0%, e distância do início da trilha de 

1.591 m, aproximadamente. 

Entrada Figura 2 

Nove metros a frente deste último PI, distante 1.600 m do começo da trilha o valor 

encontrado foi 4,6% de AD. No final da TI, a aproximadamente 2.100 m do seu 

início, registrou-se o valor de 9,3% de AD. 

ANÁLISE DO PERCENTUAL DE ABERTURA DO DOSSEL FLORESTAL NA 

TRILHA INTERPRETATIVA DA RPPN JANELA DA GINDIBA EM ITACARÉ 

Para levantamento de AD foi utilizada a mesma metodologia empregada na RPPN 

Ecoparque de Una. No ponto inicial da trilha obteve-se AD no valor de 39,1%. O 

valor encontrado a uma distância de 300 m do início da trilha para AD foi de 62,0%, 

sendo este o maior valor encontrado na TI da RPPN Janela da Gindiba. Distante 400 

m aproximadamente do início da TI, no trecho correspondente ao final da área de 

SAF, o registro de AD foi de 43,8%. No início da área de mata, a frente deste último 

ponto 50 m aproximadamente, obteve-se 11,1% de AD, Tabela 2.  

Entrada Tabela 2 

Para o primeiro PI situado a aproximadamente 496 m do início da TI, o valor de AD 

registrou 8,3%. Distante deste ponto aproximadamente 67 m, encontra-se o segundo 

PI com AD de 6,2%. O valor de 4,8% de AD foi obtido no terceiro PI, acerca de 618 

m do início da TI. 

Entrada Figura 3 

No ponto distante, 750 m do início da TI, registrou-se o menor valor de AD para trilha 

da RPPN Janela da Gindiba, com 4,3% (FIGURA 4). Para o quarto PI, situado a 

aproximadamente 990 m do início da trilha, registrou-se o valor 6,1% de AD. Quinze 
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metros antes do ponto de bifurcação da TI – início da área de mata –, o valor para 

AD registrado foi 33,5%. 

Entrada Figura 4 

4. Discussão 

Os dados analisados na pesquisa sugerem que para ambas as trilhas investigadas, 

excluindo as áreas de SAF, o percentual de AD é compatível com resultados 

encontrados por Ramos e Santos (2006) e Martins e Rodrigues (2002) em florestas 

Atlânticas. Na RPPN Ecoparque de Una no trecho da trilha correspondente a área 

de SAF, registrou-se o valor de 11,3% para AD, percentual este abaixo dos valores 

encontrados para floresta Atlântica (MARTINS; RODRIGUES, 2002). 

Como o objeto da pesquisa é propor a utilização do recurso de FH como mais uma 

ferramenta para contribuir na formatação e avaliação de trilhas interpretativas 

voltadas para o ecoturismo e para as AFAN, ressalta-se que houve dificuldades pelo 

fato de não existir na literatura trabalhos com FH voltados para esta temática.  

Com relação aos dados referentes a distâncias percorridas nas duas trilhas, 

encontrou-se uma diferença entre as TI das RPPN’s Ecoparque de Una (2.100 m) e 

Janela da Gindiba (1.650 m) de 450 m, aproximadamente. Todavia, este dado não é 

o objeto da investigação, servindo de subsídio para outras pesquisas, como 

avaliação do nível de dificuldade (COTES et al., 2007) em diferentes TI. 

Quando analisado o percentual de abertura AD da RPPN Ecoparque de Una, no 

ponto inicial da trilha, o registro de 11,3% pode ser considerado um valor baixo de 

AD, pois este trecho é de SAF, comparado com os valores de AD de floresta 

Atlântica encontrado por Martins e Rodrigues (2002) entre 8,7 e 17,3% e Ramos e 

Santos (2006) com percentual de AD entre 4,0 e 18,9% em áreas de floretas 

Atlânticas. Todavia, ao levar em consideração o tempo de plantio e a localização da 

área na borda da estrada, podemos considerar um valor significativamente positivo 

para AD, haja vista que é uma área de SAF. 
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Os valores encontrados para o segundo, terceiro e quarto pontos são altos devido 

ao plantio espaçado das seringueiras, e os trechos se encontram com a vegetação 

raleada por ação antrópica de limpeza do seringal. Este trecho recebe constante 

manutenção devido à grande quantidade de ciperáceas na trilha. No quarto ponto foi 

registrado o maior valor de AD para TI da RPPN Ecoparque de Una com 45,0%. O 

que se pode atribuir ao manejo da área. O segundo PI, localizado a 204 m da 

entrada da trilha, área em estado de regeneração há aproximadamente 20 anos, o 

valor registrado foi de 14,95%, o que pode ser considerado dentro dos valores 

encontrados por Ramos e Santos (2006) e Martins e Rodrigues (2002) para áreas de 

floresta Atlântica. 

Quando iniciamos o trecho considerado mata primária, distante 500 m do início da 

trilha registrou-se o valor para AD de 4,7% no segundo PI. Para o terceiro PI, 25 m a 

frente deste último ponto, encontrou-se 5,3% AD. No quarto, quinto e sexto PI os 

valores para AD foram 6,1, 4,5 e 4,9%, respectivamente. Os valores encontrados no 

segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto PI, estão de acordo com os encontrados 

para FT primárias (MARTINS; RODRIGUES, 2002), e menores quando comparados 

com os resultados de Ramos e Santos (2006).  

No trecho referente ao início das passarelas suspensas o registro de AD foi 3,3%, 

valor abaixo dos encontrados por Ramos e Santos (2006) e Martins e Rodrigues 

(2002) para áreas de floresta Atlântica. O baixo valor encontrado se justifica, pois 

neste registro fotográfico aparece parte da cobertura do quiosque, de acesso ao 

trecho de plataformas, intercaladas por passarelas suspensas no dossel. O que 

pode ter interferido no baixo valor. Para o registro de AD na 1ª plataforma foi 

encontrado 6,5%, dentro dos valores achados na literatura para áreas de floresta 

Atlântica. Esta plataforma localizada em um Angelim pedra – Andira nitida –, a uma 

altura de 8,6 m do nível do solo e tem densa copa, o que pode explicar o valor baixo 

para AD nesta FH.  

Outro fator a ser considerado neste trecho de passarelas e plataformas é o relevo. 

As passarelas suspensas foram estrategicamente montadas, saindo da encosta 
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superior de um vale em linha reta até um Angelim coco – Andira stipulacea –, onde 

está a 2ª plataforma, com um vão de passarela de 32 m de extensão entre a 1ª e a 

2ª plataforma, localizada no fundo do vale, fixada a 16 m de altura do nível do solo. 

O valor registrado para AD, nesta 2ª plataforma foi de 17,2%. Este valor corrobora 

os registro de Ramos e Santos (2006) e extrapola em 0,1% o maior valor de AD 

encontrado por Martins e Rodrigues (2002). Desta plataforma, a passarela tem um 

ângulo de 90º, para prosseguir em direção a outra encosta do vale.  

A 36 m a frente da 2ª plataforma, fixada em um jatobá – Hymenaea oblongifolia – 

com altura de 9,50 m aproximadamente, está à 3ª plataforma com o registro de AD 

de 6,1%, valor dentro da literatura segundo Ramos e Santos (2006) e Martins e 

Rodrigues (2002) para áreas de floresta Atlântica. Distante 14 m a frente desta 

plataforma, a 950 m do início da trilha, o registro para AD foi de 5,5%. Valor este 

considerado normal para floresta Atlântica (MARTINS; RODRIGUES, 2002; RAMOS; 

SANTOS, 2006). 

O sétimo PI, apesar de localizado na margem do ribeirão das Lontras com quatro a 

cinco metros de largura, teve o registro de 5,0% de AD. Apesar da coleta do dado ter 

sido na margem do ribeirão, a vegetação neste trecho cobre quase que totalmente o 

ribeirão, de uma margem a outra. Este registro está dentro da literatura para área de 

floresta Atlântica (MARTINS; RODRIGUES, 2002; RAMOS; SANTOS, 2006). 

 Distante aproximadamente 1.550 m do início da trilha, registrou-se o menor valor de 

AD para TI da RPPN Ecoparque de Una, com 2,4%. A área tem como característica 

ocorrência do cipó-escada-de-macaco – gênero Bauhinia, família das leguminosas 

da subfamília cesalpinioidea –, espécie indicativa de área primária. O valor 

registrado está abaixo dos registros que a literatura trás para áreas de floresta 

Atlântica (MARTINS; RODRIGUES, 2002; RAMOS; SANTOS, 2006). 

Aproximadamente 41 m a frente deste ponto, esta o oitavo e último PI, formigueiro 

de saúvas – Atta atta – com AD de 7,0% que corrobora com a literatura (MARTINS; 

RODRIGUES, 2002; RAMOS; SANTOS, 2006). Nove metros a frente deste último 

PI, distante 1.600 m do começo da trilha, inicia-se um novo trecho com plantação de 
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seringueiras, onde foi registrado o valor de 4,6 % de AD, o que pode ser 

considerado um baixo valor comparado com os dados de Martins e Rodrigues 

(2002) e para os registros de Ramos e Santos (2006). O baixo valor desta área pode 

ser justificado, pelo fato de ter sido implantada há mais tempo, quando comparada 

com a área de seringueiras do início da TI, e por este motivo apresenta altura e 

copas maiores, além de ficar em trecho de transição entre área primária e SAF. 

No final da TI a aproximadamente 2.100 m do seu início, área de mata secundária, 

foi obtido o valor de 9,3% de AD, compatível com os valores que a literatura trás 

para áreas de florestas Atlânticas (MARTINS; RODRIGUES, 2002; RAMOS; 

SANTOS, 2006). 

Os dados registrados para TI da RPPN Janela da Gindiba nas áreas de SAF, que 

corresponde ao início e final da trilha, estão acima dos valores encontrados na 

literatura para áreas de florestas Atlânticas (MARTINS; RODRIGUES, 2002; 

RAMOS; SANTOS, 2006). Entretanto, este SAF encontra-se em fase de 

implantação, visando recuperar área de pasto. O que pode justificar os valores 

encontrados. Para a área de floresta Atlântica da TI da RPPN Janela da Gindiba, no 

seu início, registrou-se o valor de 11,1% de AD, valor este dentro da literatura para 

áreas de florestas Atlânticas (MARTINS; RODRIGUES, 2002; RAMOS; SANTOS, 

2006).  

No primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto pontos interpretativos, em áreas de 

mata da trilha da RPPN Janela da Gindiba, os valores para AD foram de 8,3, 6,2, 

4,8, 4,3 e 6,1%, respectivamente. Os resultados estão abaixo dos valores 

encontrados por Martins e Rodrigues (2002) e dentro dos registros de Ramos e 

Santos (2006) para áreas de florestas Atlânticas. 

Para o último registro da trilha da RPPN Janela da Gindiba, dentro do trecho de 

floresta Atlântica, o valor encontrado foi de 33,5%, valor este considerado alto 

quando comparado com os valores da literatura para áreas de florestas Atlânticas 

(MARTINS; RODRIGUES, 2002; RAMOS; SANTOS, 2006). Contudo, este valor 
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pode ser justificado por ter sido registrado na margem da represa, influenciando o 

resultado negativamente. 

Sugere-se que os valores das duas TI dentro dos trechos respectivos de floresta 

Atlântica corroboram com a literatura para valores de AD, com percentuais maiores 

registrados na trilha da RPPN Janela da Gindiba, quando comparada com a trilha da 

RPPN Ecoparque de Una, tanto em áreas de floresta Atlântica como nas áreas de 

SAF. Para áreas de SAF o tempo de implantação pode ter interferido nos resultados, 

entretanto para áreas de floresta, o tamanho das áreas de ambas RPPN’s, pode ter 

sido o fator preponderante para os maiores valores registrado na RPPN Janela da 

Gindiba, quando comparada com a RPPN Ecoparque de Una. 

A pesquisa sugere que o registro de AD florestal, com FH pode ser mais uma 

ferramenta de grande significância para as análises dos impactos de visitação no 

uso de trilhas interpretativas em áreas de floresta Atlântica. Entende-se, que ao 

utilizar a analise de AD, concomitante com o nível de compactação do solo 

(MAGRO,1999), pode-se lidar com o amálgama de uma ferramenta expressiva para 

mensurar o nível de impacto de TI em florestas Atlânticas, contribuindo para 

preservação e manejo destas áreas. 

Os resultados permitem sugerir a ferramenta de análise de AD, através de FH, para 

ser utilizada na avaliação do impacto em trilhas interpretativas, como preponderante 

para um plano de manejo. Outro aspecto pertinente seria ampliar está pesquisa para 

um número maior de TI em áreas de floresta Atlântica.  

Uma medida interessante para trilhas autoguiadas é disponibilizar o mapa de AD 

(Figuras 1 e 3) em trecho previamente estabelecidos – locais com maior e menor 

abertura de dossel, pontos interpretativos existentes na trilha –, permitindo que o 

visitante possa parar para observar as diferentes formas de estruturação do dossel 

florestal. Sugere-se incluir placas explicativas do que venha ser o dossel florestal e 

sua biodiversidade, associada aos valores de AD em cada ponto interpretativo, o 

que pode gerar um impacto positivo na visitação. É conexo salientar, que valores de 

AD, obtidos através de FH, podem ser utilizados em trilhas de ambiente florestal, 
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como conteúdo para educação ambiental, o que não é possível em trilhas, por 

exemplo, de campos de atitude, onde a vegetação e os pontos interpretativos têm 

outras características. 

5. Considerações finais 

A grande área das ciências sociais tem em uma de suas linhas de investigação as 

estruturas do imaginário (COTES; MOREL, 2011; DURAND, 1997). Na área do 

conhecimento em Educação Física temos pesquisas desenvolvidas com a temática 

do imaginário e representações de símbolos entre a cultura e a natureza, além do 

imaginário da presença do risco nas atividades físicas de aventura na natureza 

(COTES; MOREL, 2011; FERREIRA; COSTA, 2003; COSTA, 2002; 2000; 1999). 

Nesse sentido, a pesquisa realizada por Cotes e Morel (2011) registrou os relatos 

dos visitantes a respeito da luminosidade na trilha da RPPN Ecoparque de Una, 

onde os visitantes, nos dois turnos da coleta de dados, relatam que a luminosidade, 

no período da tarde, fascina mais os visitantes quando comparada com a da manhã. 

Tal fato sugere a possibilidade da realização de novas pesquisas, analisando os dois 

turnos por meio da incidência de radiação luminosa. Assim, o uso de FH poder ser 

mais uma ferramenta para comparar a sensação de bem estar nos trechos de maior 

luminosidade, quando confrontados com os trechos de menor incidência de luz.  
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FIGURA 1. Caracterização da Trilha Interpretativa da RPPN Ecoparque de Una em distância percorrida, abertura do dossel (%) e Pontos Interpretativos (PI). 
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FIGURA 2. Fotografia hemisférica colorida sem tratamento e com tratamento em preto 
e branco do ponto correspondente a 1550 metros do início da trilha da RPPN 
Ecoparque de Una, com o menor valor de abertura de dossel (2,3 %) para esta Trilha 
Interpretativa.   



 
 

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  

1030 

 FIGURA 3. Caracterização da Trilha Interpretativa da RPPN Janela da Gindiba em distância percorrida, abertura do dossel e Pontos Interpretativos (PI). 
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FIGURA 4. Fotografia hemisférica colorida sem tratamento e com tratamento em preto e 

branco do ponto correspondente a 750 metros do início da trilha da RPPN Janela da Gindiba, 

com o menor valor de abertura de dossel (4,3 %) para esta trilha interpretativa. 
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Tabela 1. 

Caracterização geral da Trilha Interpretativa (TI) da RPPN Ecoparque de Una, 

Una/BA, indicando ponto inicial e final da trilha, os pontos de caracterização de 

vegetação, início de passarelas suspensas e plataformas, os Pontos 

Interpretativos (PI), a distância, aproximadamente e o percentual de abertura 

do dossel (AD) nos PI, durante o período de coleta dos dados, entre os meses 

de agosto e outubro de 2007. 

     (1) Percentual de AD florestal. 

 

 

Pontos Interpretativos e locais de registro de AD 
Distância 

percorrida(1) 
AD (%) (1)   

  1– Início da TI 1º PI  0 11,3 

2 – Início Seringueiras  – Hevea brasiliensis 50 35,5 

3 – Maior valor de AD registrado na trilha 150 45,0 

4 – Início da Mata em regeneração 200 14,9 

5 – 2º PI Biriba  204     17,6 

6 – Início da área de Mata considerada primaria 500 4,7 

 7 – 3º PI Bromeliáceas 525 5,2 

8 – 4º PI madeira em decomposição – Sclerolobium 

densiflosum 

611 6,1 

9 – 5º PI Pequi Amarelo – Terminalia glabrescens  725  4,5 

10 – 6º PI Copaíba – Copaifera langsdorfii 833 4,9 

11 – Início das passarealas no dossel  850 3,2 

12 – 1ª Plataforma no dossel 868 6,5 

13– 2ª Plataforma no dossel 900 17,2 

14 – 3ª Plataforma no dossel 936 6,1 

15 – Quatro metros antes do final das passarelas 950 5,5 

16 – 7º PI Cachoeira 1222 5,0 

17 – Menor valor de AD registrado na trilha                          1550 2,4 

18 – 8ª PI – Formigas Atta atta 1591 7,0 

19 – Início seringal 1600 4,6 

20 – Final da TI 2.100 9,3 
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Tabela 2. 

Caracterização geral da Trilha Interpretativa (TI) da RPPN Janela da 
Gindiba, Itacaré / BA, indicando ponto inicial e final da trilha, os pontos de 
caracterização de vegetação, os Pontos Interpretativos (PI) a distância, 
aproximadamente e o percentual de abertura do dossel (AD) nos PI, 
durante o período de coleta dos dados, entre os meses de agosto e 
outubro de 2007.  

(1) Percentual de AD florestal. 

 

Pontos Interpretativos 
Distância 
percorrida  

AD(%) (1)   

 1 – Início da TI área de SAF – INÍCIO 0 39,1 
2 – Final da área de SAF 400 43,8 
3 – Início da Mata  450     11,1 
4 – 1º PI em área de Mata (AM)  496       8,3 
5 – 2º PI em AM – Conduru e Angelin Coco (Andira 

stipulacea) 
563   6,2 

 6 – 3º PI em AM Janéla da Gindiba (Sloanea sp.)  618   4,8 
7 – 4º PI em AM menor valor de AD da trilha                             750   4,3 
8 – 5º PI em AM árvore c/ câncer / homem elefante  990   6,1 
9 – Final da represa 15 m antes da saída da Mata 1200 33,5 
10 – Início da área de SAF 1250 43,8 

11 – Final da trilha SAF 1650 39,1 
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GT 06  Planejamento e manejo de trilhas para a conservação da Biodiversidade e 

monitoramento de impactos sobre padrões e processos ecológicos  

 

INDICADORES BIOFÍSICOS: DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE UMA 

TRILHA NO PARQUE MUNICIPAL ALFREDO VOLPI EM SÃO 

PAULO/SP. 

 

Thais Torres de Oliveira22  

Rubens Koloski Chagas23 

 

 

Resumo 

Palavras-chave: Trilhas; áreas verdes, parques urbanos; unidades de conservação; Visitor 

Impact Management (VIM). 

 

Áreas verdes urbanas são consideradas como importantes locais para 

conservação da vegetação nativa que abriga e serve de refúgio para a fauna, 

para o fluxo genético das espécies e para atenuação da poluição atmosférica, 

sonora, visual, balanço microclimático e qualidade de vida. A crescente 

demanda por atividades de lazer em áreas verdes causa o aumento da pressão 

antrópica nessas áreas e, consequentemente, ocasiona alterações nas 

estruturas ecossistêmicas. Algumas áreas verdes ainda representam, dentro do 

Município de São Paulo, fragmentos remanescentes de Mata Atlântica, 

propiciando lazer e bem estar, portanto o presente trabalho pretende 

correlacionar indicadores microclimáticos como temperatura e umidade do ar, 

temperatura do solo, compactação do solo, velocidade do vento e ruídos no 

interior do Parque Municipal Alfredo Volpi (PMAV), com parâmetros climáticos 

obtidos a partir da estação meteorológica do IAG-USP. Trata-se de uma 

adaptação do método Visitor Impact Management (VIM) onde os resultados 

buscarão averiguar a qualidade ambiental proporcionada pelo PMAV em 

relação à malha urbana onde está inserido. Os resultados preliminares 

indicaram que há um balanço microclimático na trilha no interior do parque 

mais estável quando comparado com os parâmetros climáticos do IAG/USP. 

Essa condição pode ser mais bem notada quando as variações de temperatura 

e umidade do ar são comparadas. A amplitude térmica do IAG-USP é em 

média duas vezes maior, bem como, a variação da umidade do ar é em média 

três vezes maior em relação às respectivas medições obtidas no parque. No 

dia 29 de abril de 2013, por exemplo, a variação da umidade do ar no parque 
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foi de 12,1% e na estação do IAG de 39%. A amplitude térmica no parque no 

mesmo dia foi de 5,2ºC e na estação do IAG de 8,3ºC. Esses valores 

exemplificam a importância das áreas verdes como atenuadoras de 

temperatura e balanço de umidade do ar, contribuindo para amenização do 

efeito das ilhas de calor nas proximidades do parque. 

 

Resumen 
Palabras Llave: Sendero; zonas verdes, parques urbanos; unidad de conservación; Visitor 

Impact Management (VIM). 

 

Zonas verdes urbanas, generalmente representados por los parques 

municipales, son lugares que mitigan la polución atmosférica, sonora, visual, y 

contribuyen para el equilibrio microclimático del entorno, o sea, los parques 

urbanos desempeñan un papel fundamental, ya que mejoran la calidad de vida. 

Todavía, la creciente demanda por actividades de ocio en los parques originan 

impactos. El Parque Municipal Alfredo Volpi (PMAV) en el barrio de Morumbi – 

SP es un importante remanente de bosque Atlántico. El PMAV  tiene dos 

senderos, el principal hay 1,2 km, conocida como ''Pista-de-Caminatas''. Esa 

pista fue usada para el levantamiento de dados como: la temperatura y la 

humedad del aire; la evapotranspiración: la temperatura y la compactación del 

suelo; la velocidad del viento; y el ruido. Los datos fueran recogidos por 

semana durante un año, serán comparados con los dados de la estación 

meteorológica, IAG/USP.  Serán aplicadas cuestiones adaptadas al método 

Visitor Impact Management (VIM), permitiendo evaluar los impactos derivados 

por la utilización de la Pista-de-Caminata y así realizar la análisis del estado de 

conservación. Los resultados preliminares fueron obtenidos durante los meses 

de abril a agosto de  2013 y señalan que los cambios en la temperatura y la 

humedad del aire del PMAV, cuando comparados con los datos de IAG/USP, 

son menores. En promedio, la variación de la temperatura del aire medida por 

el IAG-USP es dos veces mayor en relación con la variación obtenida en del 

PMAV e la variación de la humedad del aire es tres veces mayor en relación as 

mediciones en el PMAV. Estos valores muestran diferencias microclimáticas 

que se encuentran en la Pista-de-Caminata, comparados con los parámetros 

del IAG/USP. Por lo tanto, es de suma importancia la conservación y la 

ampliación de las zonas verdes en los centros urbanos, con el fin de mejorar la 

calidad de vida y en mantenimiento de los servicios ambientales propuestos por 

estos sistemas. 

 

1. Introdução 
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A cobertura vegetal existente no Município de São Paulo é constituída 

basicamente por fragmentos da vegetação natural secundária da Mata 

Atlântica, no entanto, se concentram em sua grande maioria nas Áreas de 

Proteção Ambiental (APAs) e Parques Estaduais localizados dentro da cidade 

(PMSP/SVMA, 2008). 

Parques Urbanos possuem um papel fundamental, pois contribuem de diversas 

formas para a sociedade e para o meio ambiente através de suas inúmeras 

funções sejam elas naturais, históricas, de lazer, entre outras (ISA, 2008).  

Muitos dos parques municipais de São Paulo originaram-se de antigas 

chácaras ou mesmo fazendas, que se viram cercadas pela urbanização. 

Alguns deles ainda possuem expressões do mundo rural. Outros ainda 

proporcionam uma sensação de afastamento da cidade, mesmo que esteja no 

meio urbano, por possuir remanescentes de matas, lagos, córregos, brejo, 

varias expressões do meio físico original da cidade (PMSP/SVMA, 2007). 

Apesar dos inúmeros e inegáveis benefícios que os Parques proporcionam a 

quantidade de áreas destinadas a esse fim no município de São Paulo não 

atende à demanda, provocando um “excesso de carga” e modificações nos 

espaços naturais dessas áreas (MALAGODI, 2010) 

Entre os benefícios oferecidos, alguns parques possuem atividades voltadas 

para a contemplação da natureza, através de caminhadas e práticas esportivas 

como a corrida ao ar livre, ambas realizadas em trilhas abertas. O surgimento 

dessas atividades agregou às trilhas, a função de ser um instrumento de 

interação entre o visitante e o meio natural (MITRAUD, 2003 apud 

FIGUEIREDO, 2009; ROCHA et al., 2009). 

Essa interação permite o melhor proveito do meio ambiente, fazendo das trilhas 

um instrumento de conscientização, preservação, apreciação e educação 

ambiental (LECHNER, 2006). 
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As trilhas naturais são, portanto, caminhos ou percursos existentes ou 

estabelecidos com diferentes formas, comprimentos e larguras, cuja principal 

função é facilitar o deslocamento de pessoas geralmente conduzindo-as a um 

atrativo específico. Além disso, as trilhas muitas vezes são a própria atração 

(FIGUEIREDO, 2009; ROCHA et al., 2009).  

As trilhas devem ser criteriosamente localizadas, planejadas, construídas e 

mantidas de modo a permitir a conservação dos recursos naturais e a 

realização de experiências adequadas pelos visitantes. Trilhas em más 

condições pode ser resultado de deficiência em qualquer fator como a 

localização, construção, etc., ou ainda o resultado de atividade de uso público 

que excedam a capacidade de carga física de um determinado segmento da 

trilha (Hammitt & Cole, 1998 apud BARROS, 2003). 

RONCERO-SILES (2003) descreveu os impactos das trilhas sobre a vegetação 

como sendo diretos ou indiretos. Diretos, pelo dano mecânico causado pela 

presença antrópica e indiretos, pelas mudanças nas propriedades físicas e 

químicas do solo, como por exemplo, o aumento da compactação. O solo, a 

vegetação, a fauna e os recursos hídricos são diretamente atingidos pelas 

atividades recreativas (HAMMITT; COLE, 1998, apud RONCERO-SILES, 

2008).  

LEMOS (1999) mencionou os principais impactos ambientais decorrentes da 

implantação e uso de trilhas inadequadamente relacionados, principalmente, a 

três fatores ambientais sob a ação direta da sua utilização, que são: solo, os 

principais impactos são a compactação e a erosão; vegetação, destruição das 

plantas por choque mecânico direto e indiretamente por compactação do solo, 

introdução de espécies exóticas; e fauna. Portanto o levantamento de 

informações relativas ao meio biofísico, à avaliação dos impactos e o 

planejamento prévio são fundamentais na implantação das trilhas para uso 

público (ECHELBERGER et al., 1978); (CHAVERRI e CRISTOPHER, 1981; 

AGATE, 1993). 
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O Parque Municipal Alfredo Volpi (PMAV), um dos últimos remanescentes que 

está inserido na malha urbana do ecossistema da Mata Atlântica.  

Dento do PMAV há um grande número de espécies características de florestas 

conservadas como, por exemplo, os jequitibás, que podem ter mais de cem 

anos, bromélias, as Canelas-sassafráz, os Ipês, os Cedros, os Jatobás, os 

Guarantãs, os Guamirins, os Jasmins-domato, além de espécies como o Tapiá-

guaçu, a Cuvitinga e a Crindiúva (TRISTÃO, 2010). Existem também plantas e 

animais de espécies exóticas, além das nascentes que dão origem a três lagos, 

criando um ambiente muito agradável e de extrema importância para a cidade 

de São Paulo e para a qualidade de vida da população. (TRISTÃO, 2010). 

Visando a proteção desse remanescente florestal, o Conselho Gestor do 

Parque entrou com processo de tombamento, conforme Resolução nº 

10/CONPRESP/92, sendo considerada a área do Parque e do seu entorno 

protegidos conforme a Lei nº 10.032/85.  Portanto, o Parque Alfredo Volpi tem 

assegurada sua integridade, apesar do processo de tombamento ser 

provisório. (Parecer Técnico 93/0 CAO 07055/05 – 3008/5-4-CJMAC). 

A elaboração, planejamento, implantação e eficácia de um plano de ações, 

baseado em indicadores da qualidade ambiental, poderão auxiliar no 

desenvolvimento de alternativas de conservação, assegurando a dinâmica 

natural do PMAV e auxiliando em programas para conservação da fauna e flora 

local. 

O projeto tem como objetivo utilizar indicadores biofísicos como: temperatura e 

compactação do solo, temperatura e umidade do ar, ruídos, velocidade do 

vento e evapotranspiração, bem como, a percepção dos usuários em relação à 

trilha do PMAV, possibilitando averiguar a contribuição de um remanescente de 

Mata Atlântica, bem conservado, cuja área verde, inserida na malha urbana de 

São Paulo, representa um importante indicador de qualidade ambiental. 
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2. Metodologia  

2.1. Área de estudos  

O Parque Alfredo Volpi localiza-se na Av. Engenheiro Oscar Americano no 

Bairro do Morumbi, no Município de São Paulo nas coordenadas geográficas 

aproximadamente 23035.S e 46042.W. 

Inserido numa área residencial de média e alta renda, ocupa o espaço de 

142.432,78 m², sendo grande parte florestada (Figura 1).  

 

Figura 1 – Parque Municipal Alfredo Volpi. Fonte: Google Earth  

 

O circuito da trilha e os pontos amostrais serão mapeados através do GPS 

Etrex da Garmin e plotados para o software com acesso livre GPS 

Trackmaker@ e Google Earth@.  Para a coleta de dados serão utilizados os 

equipamentos cedidos pelo Centro Universitário SENAC como: trena, 

penetrômetro, decibelímetro, termohigroanemômetro, geotermômetro e 

evaporímetro de Pichet.  
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2.2. Localização da trilha  

A trilha escolhida para o estudo corresponde ao circuito proposto para a trilha 

de corrida, de 1,2 km de extensão, descrita na Figura 2, o inicio desta trilha fica 

bem próximo ao estacionamento do parque. Para o desenvolvimento do 

projeto, a trilha de corrida foi dividida em 24 pontos equidistantes entre si em 

50metros. Os pontos indicados no croqui são os principais pontos de medição. 

Para a medição dos ruídos foram escolhidos os pontos: Estacionamento, por 

ser um ponto bem próximo à avenida de acesso ao PMAV; o Ponto 7 por estar 

próximo ao centro do PMAV; e Ponto 14 que está em uma das áreas mais 

vegetadas do Parque, a 800m do Ponto Estacionamento. Para as medições de 

Temperatura e Umidade do ar, Temperatura do Solo e Velocidade do Vento, foi 

escolhido o Ponto 7 porque ele está  no centro do Parque, porém não tão 

próximo ao lago para que as medições não sofram interferências diretas.  

 

Figura 2 - Croqui do Parque Alfredo Volpi. Fonte: Arquitetos do DEPAVE-1, 

2010.         
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2.3.  Indicadores Biofísicos  

 

O uso de indicadores biofísicos (DANIEL et al., 1999a) é atualmente a 

metodologia mais utilizada para avaliar a sustentabilidade de sistemas em 

geral, pois fornecem um simples meio de explicá-la e de aumentar a 

consciência pública para a necessidade de mudanças de comportamento 

diante dos resultados. (HART, 1995). 

 

Segundo Merigliano (1990), os indicadores podem ser vistos como meio de 

reduzir uma grande quantidade de informação de maneira simples e de forma 

compreensível, servindo como uma ferramenta bastante eficiente para 

examinar tendências, salientar problemas e funcionar como um sistema de 

aviso precoce para prever condições futuras. 

 

Para o alcance do objetivo proposto será utilizado uma adaptação do método 

Visitor Impact Management (VIM). Este método avalia qualitativamente a 

distribuição dos impactos, relacionando-os as formas de utilização da Trilha de 

corrida pelos usuários ao longo do tempo. Contudo, seu foco não está 

necessariamente centrado nos impactos da utilização e em sua mitigação, mas 

também, nos limites aceitáveis de mudança do ambiente. Dessa forma, serão 

considerados os indicadores biofísicos, além da percepção dos usuários, 

gerando uma avaliação geral do estado de conservação da trilha (PENIDO et. 

al., 2005). 

 

Alguns critérios como presença de bromélias, problema com drenagem, 

vandalismo, inscrições em árvores, lixo em lixeiras, serão registradas através 

de uma escala de 0 a 3, onde 0 corresponde à ausência de percepção do 

dado, 1 baixa percepção, 2 moderada percepção e 3 alta percepção. 

 

A percepção dos frequentadores do parque sobre o estado de conservação da 

Trilha de corrida será avaliada a partir de questões elaboradas a partir dos 
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resultados observados no Guia de Parques Urbanos Municipais de São Paulo 

(2008).  

 

Os indicadores como a temperatura e umidade do ar, compactação e 

temperatura do solo, velocidade do vento, ruídos e evapotranspiração obtidos 

nos pontos amostrais serão anotados em uma planilha de campo (Anexo 1). Os 

dados anotados em campo serão analisados para verificação de possíveis 

variações entre as medições obtidas na PMAV e do IAG/USP. 

Serão registradas informações em um formulário periódico, que será aplicado 

três vezes durante o projeto, sobre a percepção do estado de conservação da 

trilha (Anexo 2).  

 

2.3.1. Umidade relativa do ar e temperatura do ar e do solo 

 Conforme Batista (2009) a temperatura e um dos principais fatores que afeta 

os padrões de evaporação e o aumento da temperatura do ar é responsável 

pelo aquecimento da superfície da terra, provocando o fenômeno da 

evaporação das massas líquidas expostas (superfície) e no interior do solo.  

As trilhas nas matas são abertas com a remoção da vegetação, podendo 

resultar no aumento da incidência de luz solar e aumento da temperatura do ar 

e do solo, maior ventilação e diminuição da umidade relativa do ar nas áreas de 

entorno dessas trilhas. Algumas vezes a abertura de trilhas também causa a 

remoção da serapilheira, deixando o solo exposto à ação direta da chuva e 

levando à lixiviação e erosão do solo. (NEWTON, 2007).   

 

A umidade do ar e a temperatura do ar são medidas em um ponto próximo ao 

centro do PMAV, ponto 7 indicado no Figura 2, cerca de 400 metros da entrada 

principal. Na direção deste mesmo ponto, esses parâmetros também serão 

medidos a 10 metros no sentido da vegetação, para esquerda e para direita, 

para verificação de possíveis variações desse parâmetro na trilha e no interior 

da mata (Figura 3). 
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Figura 3 - Transecto utilizado para as medições dos parâmetros  

na trilha-de-corrida. 

 

As medições serão realizadas através de um termohigroanemômetro 

INSTRUTHERM/THAR 185, aparelho que mede a umidade relativa do ar, a 

velocidade do vento e a temperatura do ar, cedido pelo Centro Universitário 

SENAC. A temperatura e a umidade do ar são medidas às 8 horas, às 12 horas 

e às 17 horas, toda segunda feira durante o período de um ano.  

 

O cálculo da temperatura média segue a equação proposta abaixo por 

Pezzopane (2009): 

 

Tmed do ar = (Ta8h + Ta12h + 2.Ta17h) / 4 

Onde,  

Tmed = temperatura média do ar 

Ta = Temperatura do ar 

 

O cálculo da umidade relativa média segue a equação proposta abaixo: 

Umed do ar = (U8h + U12h + U 17h) / 3 

Onde,  

Umed = Umidade relativa média do ar 

U = Umidade relativa do ar 
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Os valores de temperatura e umidade relativa do ar obtido nas trilhas serão 

registrados e comparados com a temperatura média e a umidade relativa do ar 

obtida nos respectivos dias de fornecidos pela estação meteorológica do 

Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas – USP (IAG/USP).  

A temperatura do solo será medida através de geotermômetros 

INSTRUTHERM/TE 300, cedido pelo Centro Universitário SENAC. As 

medições são feitas às 8 horas, às 12 horas e às 17 horas, seguindo o 

transecto da Figura 3. A temperatura do solo média é feita de acordo com a 

equação abaixo proposta por Pezzopane (2009).  

 

Tmed do Solo = (Ts8h + Ts12h + Ts17h) / 3 

Onde,  

Tmed = temperatura média do solo 

Ts = Temperatura do solo 

 

2.3.2. Evapotranspiração 

A evapotranspiração compreende simultaneamente a evaporação (água 

evaporada do solo e da transpiração das plantas) e a transpiração (RIGHI et 

al.,  2002). As plantas, através de suas raízes, retiram do solo a água para 

suas atividades vitais, e parte dessa água é cedida à atmosfera, sob a forma de 

vapor, na superfície das folhas (BATISTA, 2009).  

 

Os elementos de tempo que oferecem maior impacto neste processo são: 

radiação solar, temperatura da superfície, temperatura e umidade relativa do ar 

e a velocidade do vento (PEREIRA et al., 2002). 

A evapotranspiração é observada através do evaporímetro de Pichet, instalado 

no ponto 7 (Figura 2). 

 

O evaporímetro é instalado às 8 horas e finalizando às 17 horas do mesmo dia. 

As medições da evapotranspiração serão repetidas semanalmente e os dados 

do PMAV serão comparados com dados do IAG/USP. 
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2.3.3. Resistência do solo à penetração (compactação do solo) 

O solo é um dos componentes fundamentais existente no sistema terrestre, 

pois, além de fornecer nutrientes para o desenvolvimento de toda a vegetação, 

fornece água, ar e nutrientes para a mesma. Este, também atua no processo 

de escoamento e infiltração da água da chuva e de irrigação, com ação filtrante 

e protetora da qualidade da água e do ar (ODUM, 1983). 

 

Entende-se por compactação de um solo qualquer redução do índice de vazios, 

por processos mecânicos. Essa redução ocorre em face da expulsão ou 

compressão do ar dos vazios dos poros (MASSAD, 2003).  

As manifestações da compactação podem ser observadas nos solos pela 

erosão hídrica excessiva, presença de zonas endurecidas empoçamento de 

água e presença de resíduos vegetais parcialmente decompostos meses após 

a incorporação (BATISTA, 2009).  

 

Ainda conforme Batista (2009), manifestações devido à compactação do solo 

também podem ser observadas na vegetação, pela baixa emergência das 

plantas, folhas amarelecidas e com variação de tamanho e raízes mal 

formadas e/ou tortas, pois um solo compactado oferece maior resistência à 

penetração das raízes, tem menor capacidade de aeração e maior dificuldade 

para a infiltração da água, tendo uma maior sensibilidade a doenças. 

A compactação do solo é verificada por meio de um penetrômetro SOLOTEST, 

cedido pelo Centro Universitário SENAC. O aparelho será utilizado para medir 

da compactação do solo da trilha de corrida nos 24 pontos.  

 

2.3.4. Velocidade do Vento 

O vento é também responsável pela circulação atmosférica e é importantíssimo 

para a determinação do microclima. Para SOUZA FILHO (2006), os maiores 

valores na velocidade do vento são favoráveis ao aumento da 

evapotranspiração, pois o processo de transferência de vapor d’água é 

facilitado.  
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A velocidade do vento interfere complementarmente nos parâmetros de 

umidade relativa do ar, temperatura do ar e evapotranspiração, portanto esse 

parâmetro será medido com um termohigroanemômetro INSTRUTHERM/THAR 

185, cedido pelo Centro Universitário SENAC. O instrumento será utilizado 

para medições da velocidade do vento, considerando os quatro quadrantes 

orientados pelos pontos cardeais. As medições ocorrem às 8 horas, às 12 

horas e às 17 horas, no ponto 7, seguindo o transecto (Figura 3). 

 

A velocidade do vento medida no PMAV será comparada com o valor médio da 

velocidade do vento fornecido pelo IAG/USP. 

 

A equação usada para obter a médias diárias é: 

Vmed do Vento = (V8h + V12h + V17h) / 3 

 

Onde, 

 

Vmed = Velocidade média do vento 

V = Velocidade do vento 

 

2.3.5. Ruídos 

Sanches (1995) comenta que as condições topográficas e atmosféricas (vento, 

temperatura e umidade do ar) afetam bastante a propagação do som. O próprio 

ar absorve parte da energia, principalmente em altas frequências. Também a 

natureza do terreno entre a fonte e o receptor, assim como a distância, pode ter 

um efeito sobre o nível de pressão sonora (NPS) medido no receptor.  

 

No caso da intensidade de ruído em ambientes naturais, portanto sem a 

presença de barreiras construídas para atenuação sonora, podemos considerar 

a distância, o relevo e a vegetação como os fatores mais significativos para o 

decaimento do nível sonoro (SANCHES, 1995). 

A atenuação causada pela vegetação é geralmente maior nas altas 

frequências. Quando existe grama densa e folhagem no solo, ocorre um 
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aumento do potencial de atenuação (GERGES, 1992). Apesar de a vegetação 

colaborar para a atenuação acústica, ela não gera resultados muito 

significativos, porém pode servir como isolador visual do receptor, fornecendo 

um efeito psicológico favorável. 

 

No Brasil, a legislação pertinente aos níveis de ruído é representada pela 

Resolução a NBR 10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas, Visando o 

Conforto da Comunidade, para ruídos emitidos em decorrência de quaisquer 

atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas. O PMAV está inserido 

em um bairro residencial e também está próximo a um hospital. Essa 

classificação tem como de Nível de Critério de Avaliação (NCA) estabelecido 

pela NBR 10.151 de 50 dB no período diurno, período em que as medições 

foram realizadas no Parque. 

 

Para a realização das medições da intensidade de ruído, é utilizado um 

medidor de nível sonoro EMPORIONET/IEC 651 TYPE II. Os pontos ao longo 

de um transecto passando pelo interior do PMAV serão analisados, começando 

pela entrada do parque próximo a Avenida Engenheiro Oscar Americano até a 

extremidade norte da trilha de corrida. Os pontos estão equidistantes 400 

metros possibilitando averiguação da variação da intensidade sonora em 

relação à vegetação. Os pontos estão indicados na Figura 2, são eles o 

Estacionamento, Ponto 7 e o Ponto 14. 

  

Em cada ponto selecionado são feitas medições da intensidade sonora com um 

período de amostragem de 5 minutos, adotando o critério de estabilização da 

NBR 10.151. As medições serão realizadas três vezes durante o projeto. 

3. Resultado e discussão 

A partir da pesquisa realizada pelo Data Folha em 2008, constatou-se que o 

perfil dos frequentadores dos parques públicos de São Paulo, são pessoas 

entre 25 a 45 anos, de classe média, que frequentam os parques de 3 a 6 dias 

por semana para realização de atividades físicas. 
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O formulário periódico (Anexo 2) foi aplicado nos 24 pontos marcados na trilha 

de corrida do PMAV para avaliação da organização e estrutura do parque.  O 

resultado mostrou que a parte de limpeza e organização está em um nível 

ótimo e as drenagens estão bem conservadas. 

As medições dos parâmetros biofísicos serão realizadas durante um ano entre 

os meses de abril de 2013 a abril de 2014, contudo os resultados preliminares 

referentes ao período entre os meses de abril a agosto de 2013 são 

apresentados a seguir. 

3.1. Umidade relativa do ar e temperatura do ar e do solo 

Segundo Monteiro (1991) a umidade relativa do ar é inversamente proporcional 

à temperatura do ar, sendo a umidade do ar alta no início da manhã, baixa no 

começo da tarde, voltando a subir no final da tarde e início da noite, 

diferentemente da temperatura do ar. 

Essa relação dos parâmetros pode ser notada na Figura 4. Porém, o que se 

nota de diferente entre a umidade do ar no PMAV e a medida pelo IAG/USP é 

a variação desses parâmetros entre os períodos. No IAG/USP a perda, tanto 

de temperatura como de umidade relativa do ar, representam valores de 

variação maiores quando comparados à trilha de corrida do PMAV.  

Isso mostra como a vegetação possui uma importante função na melhoria e 

estabilidade microclimática devido à redução das amplitudes térmicas, redução 

da insolação direta (MILANO & DALCIN, 2000). 
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Figura 4 – Resultados Preliminares do período entre abril e agosto de 2013. 

As medidas da temperatura do solo na trilha de corrida apresentaram valores 

relativamente menores quando comparados com o IAG/USP, confirmando a 

função quanto à estabilidade microclimática. Essa estabilidade do clima 

proporcionada pela presença de vegetação fica evidenciada na Figura 4. 

Percebe-se que quanto maior a umidade do ar e quanto menor a sua variação, 

menores são as mudanças nas temperaturas do solo e do ar, mostrando que 

estas áreas verdes contribuem para um ambiente mais sadio e harmonioso, 

interferindo de maneira direta em alguns fatores ambientais, bem como no 

conforto térmico. 

3.2. Evapotranspiração 

O período de medição da evapotranspiração foi realizado entre as 8 horas da 

manhã até às 17 horas, totalizando um período de 9 horas. Os resultados são 

apresentados na Tabela 1 e indicam uma evapotranspiração média de 0,8 mm 

na trilha de corrida e 2,8 mm na estação metereológica do IAG/USP. 

Esses valores mostram que quanto maior for à área vegetada, menor é a 

evapotranspiração, pois a vegetação protege o solo. Em um lugar com a 

temperatura do ar mais amena e com maior umidade do ar apresentam 

resultados de evapotranspiração menores que é o caso do PMAV. 

 

A relação entre evapotranspiração e a área vegetada é diretamente 

proporcional (UDA 2010). A quantidade de umidade do ar e importante fator 

que influencia nas taxas de evapotranspiraçao. A taxa de evapotranspiraçao é 
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determinada pela disponibilidade de umidade na superfície, pela capacidade da 

atmosfera de vaporizar a água, remover e transportar o vapor e o principal que 

esta em função de diversos outros fatores incluindo a radiação solar, 

temperatura, velocidade do vento e umidade. 

 

Em geral os dias que correspondem aos maiores valores medidos da 

evapotranspiração, são os dias cuja temperatura do ar foi mais alta, por 

exemplo, no dia 26 de agosto com uma temperatura de 22 °C no PMAV e 23,6 

°C no IAG/USP a evapotranspiração medida durante o período de 9 horas foi 

de respectivamente 2,6mm e 4mm, demonstrando que há uma relação entre 

maiores temperaturas do ar, menor umidade do ar e consequentemente maior 

a evapotanspiração. 

 

Tabela 1 – Evapotranspiração diária entre abril e agosto de 2013. 

 Alfredo Volpi IAG/USP 

Data 
08:00 às 
17:00 

08:00 às 
17:002 

22/abr 1,5 3,85 

29/abr 0 3,9 

06/mai 1 1,1 

13/mai 1,1 5,4 

20/mai 1 3,3 

27/mai 0,5 1 

03/jun 0 0,35 

10/jun 1 3,6 

17/jun 0 2,4 

24/jun 0 1,1 

01/jul 0 0,4 

08/jul 0 1,05 

15/jul 1,8 3 

22/jul 0,3 1,2 

29/jul 1 4,75 

05/ago 1,4 2,2 

12/ago 2,2 7,65 

19/ago 1,1 4,6 

26/ago 2,6 4 
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3.3. Compactação do Solo 

Ainda não há parâmetros suficientes uma para análise. 

3.4. Velocidade do Vento 

As plantas, formando uma cortina de vegetação, modificam os ventos pela 

obstrução, deflexão, condução ou filtragem do seu fluxo. O grau de redução da 

velocidade do vento, devido a uma cortina de vegetação, depende do tipo de 

espécie vegetal, altura, densidade, forma, e largura dessa cortina. As cortinas 

de vegetação canalizam as brisas de vento para outra direção provocando 

resfriamento. (WALKER 1975) 

 

As medições na trilha de corrida do PMAV não apresentaram variações na 

velocidade do vento, enquanto as medições da estação metereológica do 

IAG/USP variam de 0,2 a 2 m/s. As correntes de ar que são formadas na área 

externa ao parque acabam sendo barradas pela vegetação de porte alto.  

A ausência de correntes de ar propicia um microclima semelhante a uma casa 

de vegetação. Contudo, em épocas de temporais as espécies arbóreas de 

maior porte não suportam a força do vento e tendem a cair, causando grandes 

danos à regeneração, senão na infraestrutura do parque e, ou danos à fiação 

elétrica e aos bens privados como veículos e casas no entorno, principalmente 

na Rua Circular do Bosque onde encontram-se Eucaliptus spp com mais de 15 

metros de altura (Relatos do integrantes Gestão do PMAV)  

3.5. Ruídos 

O ponto estacionamento do PMAV está próximo a Avenida Engenheiro Oscar 

Americano, cujo trafego de ligação entre a Zona Sul e o Centro de São Paulo é 

muito intenso, originando ruído proveniente dos veículos que trafegam nessa 

via nos horários de pico as 8 horas da manhã e a tarde por volta das 17 horas.  

 

Comparando os valores da NBR 10.151/00 para áreas de uso estritamente 

residencial urbana com presença de hospitais o nível de ruído é muito superior 
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no ponto estacionamento (62,9 dB), ou seja, uma diferença de 12,9 dB acima 

do estabelecido para essa categoria na NBR 10.151/00.  

 

Contudo, na segunda medição no ponto 7, cerca de 400 metros do ponto 

estacionamento, a medição do ruído apresentou uma diminuição considerável 

de 10dB, chegando bem próximo ao recomendável pela NBR 10.151/00 e, 

finalmente no terceiro ponto de medição cerca 800 metros da Avenida, onde a 

vegetação é mais densa, a atenuação dos ruídos chegou em 17dB em relação 

à medição no estacionamento. Os resultados preliminares observados na 

Tabela 2 demonstram a função da vegetação como atenuadora de ruídos no 

meio urbano.   

 

Tabela 2 – Dados comparativos do Ruído entre o PMAV e a NBR 10.151/00. 
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6. Anexos 

Anexo 1 – Tabela de registros dos indicadores da trilha de corrida 
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Anexo 2 – Informações complementares da trilha. 

 

PARÂMETROS                                      PONTOS  

1 2 3 ... 24 

N° DE RAÍZES EXPOSTAS      

N° DE ÁRVORES COM BROMÉLIAS-EPÍFITAS      

LARGURA DA TRILHA (M)      

PROBLEMA DE DRENAGEM      

VANDALISMO      

INSCRIÇÕES EM ÁRVORES      

LIXO EM LIXEIRAS      
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GT 06  Planejamento e manejo de trilhas para a conservação da Biodiversidade e 

monitoramento de impactos sobre padrões e processos ecológicos  

 

CONSTRUINDO UMA NOVA CONSCIÊNCIA HISTÓRICA A PARTIR DA 

CONSTRUÇÃO DE UMA TRILHA ECOLÓGICA: ÁREA DO LIXÃO NO 

CAMPUS PAULO VI-UEMA. 

 

Thiago Diniz Araujo24 

Cláudio Eduardo de Castro25 

Resumo 
Palavras-chave: Trilha Educativa; Recurso Didático-Pedagógico; Planejamento de Trilha. 

 

A interação homem-ambiente sempre propiciou a atribuição de valores ao 

espaço, produzindo transformações que foram acontecendo conforme o 

interesse e necessidade. As trilhas fazem parte destas transformações, 

configurando-se em inúmeros fins, desde local de passagem ou caminho de 

pedestre, quanto voltado a fins educacionais, possibilitando a interpretação da 

natureza e seus significados. No Brasil, as primeiras publicações tratam dos 

caminhos de penetração na serra do Mar no período da colonização. O objeto 

deste trabalho compreende uma área da Universidade Estadual do Maranhão 

(UEMA) - Campus Paulo VI em interatividade com o conjunto habitacional Dom 

Ricardo, no município de São Luís, Estado do Maranhão, na qual foram 

despejados resíduos sólidos produzidos no campus, causando problemas 

decorrentes gerados pelo lixão que se configurou no local. Apresenta uma 

proposta de criação de uma trilha educativa após a recuperação natural da 

área. O planejamento da implantação de trilhas visa assegurar que os impactos 

negativos estarão dentro dos limites aceitáveis de mudança, por isso a forma 

escolhida foi a circular com um trajeto total de 701 metros, constituídos por 

pontos de marcação que totalizaram 54 balizas de madeira, apresentando 

atrativos voltados à recuperação natural da vegetação, dificuldades orográficas, 

observação de áreas de recarga hídrica além de vegetação arbórea como 

Tucunzeiros e Babaçuais. Portanto uma trilha ecológica, desde a sua 

construção, já se caracteriza como interessante recurso didático-pedagógico, 

contribuindo para aproximar a população com o ambiente natural que está 

inserido. 

 

Resumen 

                                                        
24 tdinizaraujo@gmail.com Pós Graduando em Meio Ambiente e Recursos Aquáticos da 

Universidade Estadual do Maranhão.  

25 clanaros@yahoo.com.br Doutor em Geografia. Professor Adjunto da Universidade Estadual 

do Maranhão.  
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Palabras clave: sendero educativo, recursos didácticos y pedagógicos, Trail Planificación. 

 

El medio ambiente humano siempre ha permitido la asignación de valores al 

espacio, produciendo cambios que estaban ocurriendo en concepto de 

intereses y necesidades. Los senderos son parte de estos cambios, y esto 

presenta numerosos propósitos, desde la pasarela peatonal local o ruta, tal 

como se preveía para fines educativos, lo que permite la interpretación de la 

naturaleza y sus significados. En Brasil, las primeras publicaciones sobre los 

caminos de penetración en la Serra do Mar durante el período de la 

colonización. El objetivo de este trabajo consiste en un espacio de la 

Universidad del Estado de Maranhão (UEMA) - Campus de Paulo VI en la 

interactividad con el alojamiento de Dom Ricardo, en São Luís, Maranhão, en el 

que se vierten los residuos sólidos generados en el campus, causando 

problemas generado por el vertedero resultante se configura en el sitio. 

Presenta una propuesta para la creación de una pista de la educación después 

de la zona de recuperación natural. Planificación de la implementación de 

senderos diseñados para asegurar que los impactos negativos dentro de los 

límites aceptables de cambio, por lo que la forma fue elegida trayectoria circular 

con un total de 701 metros, que consiste en puntos de la trama por un total de 

54 objetivos de la madera, con atractivos se centró en la recuperación natural 

de la vegetación, las dificultades orográficas, observando las zonas de recarga 

de agua, así como la vegetación leñosa Tucunzeiros y babasú. Por lo tanto un 

circuito ecológico, ya que su construcción, ya caracterizada como interesante 

recurso pedagógico-didáctico, contribuyendo a la población más cerca del 

entorno natural que se inserta. 

1. Introdução 

Ao longo da história da humanidade tem sido constante a interação homem-

ambiente, visto que tal interação se define pela necessidade de recursos para 

sobrevivência ou para atender o bem-estar humano.  

O homem, através da percepção do ambiente, atribuiu valores ao espaço, 

transformando-o de acordo com seus interesses. Entretanto, se apropriou de 

áreas com maior riqueza de recursos naturais, tornando inevitável o surgimento 

de impactos ambientais, motivando, posteriormente, a apreensão do homem 

com relação ao futuro do planeta e sua própria existência.  
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A partir da intensa produtividade humana tornou-se inevitável o aparecimento 

de resíduos ou sobras, que, por conseguinte são depositados em ambientes 

inadequados e que ocasionam mudanças no equilíbrio de um ecossistema. 

O objeto de estudo compreende uma área da Universidade Estadual do 

Maranhão - Campus Paulo VI em interatividade com o conjunto habitacional 

Dom Ricardo, na qual foram despejados resíduos sólidos produzidos no 

campus, causando todos os problemas decorrentes gerados pelo lixão que se 

configurou no local. 

Este trabalho constitui-se na realização de um projeto mais amplo de 

recuperação natural na área de depósito dos resíduos na perspectiva de 

trabalho em conjunto de uma equipe multidisciplinar com a comunidade 

circunvizinha, para que este ambiente possa posteriormente recuperar o mais 

próximo possível do seu status natural e consequentemente melhorar a 

qualidade de vida dos moradores e dos frequentadores da universidade. 

Apresenta ainda uma proposta posterior com a criação de uma trilha com fins 

de educação ambiental após a recuperação da área, com o objetivo de integrar 

a sociedade civil com o meio acadêmico, além de serem utilizados por 

graduandos, estudantes secundaristas, ou outros que utilizem a percepção e 

educação ambiental como meio importante na sensibilização quanto à 

preservação do meio natural. 

Recuperar uma área é contribuir com a qualidade de um ambiente no qual a 

vegetação é um fator importante para manter um ambiente equilibrado. Para 

complementar, construir uma trilha para Educação Ambiental (EA) na área do 

campus universitário tem pertinência na relação universidade e sociedade, 

proporcionando aos estudantes do ensino básico, universitários, 

frequentadores e outros, conhecer algumas espécies nativas da região, 

percorrendo um circuito que contará com informações sobre cada espécie, 

contribuindo desta maneira na construção de novas formas de relação homem-

natureza. 
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2. Trilhas ecológicas 

Concepções 

 

As trilhas ecológicas caracterizam-se por ser uma forma de interação entre o 

homem e o ambiente, considerando-se que possui inúmeros fins, podendo ser 

tanto um local de passagem ou caminho de pedestre, quanto voltado a fins 

educacionais. Enquanto instrumentos pedagógicos para a E.A., as trilhas 

devem explorar o raciocínio lógico, incentivar a capacidade de observação e 

reflexão, além de apresentar conceitos ecológicos e estimular a prática 

investigatória (LEMES et al., 2004). Diferenciam-se ainda na dinâmica da 

educação, como afirmativa de Pádua & Tabanez (1998), traduzindo para os 

alunos visitantes das áreas naturais os fatores que estão além das 

transparências, como as leis naturais, histórias e fatos.  

O trilhar em áreas naturais produz em seu bojo trabalhar a percepção 

ambiental de cada indivíduo. Percepção esta que se baseia em informações 

estabelecidas pela sociedade a qual ele faz parte e/ou correspondente a partir 

das sensações que são influenciadas pela sua cognição. Perceber o ambiente 

se constitui em uma forma de conhecimento, tornando-se um processo ativo de 

representação que vai muito além do que se observa ou absorve através dos 

sentidos, envolve uma escolha orientada por valores. Nesta perspectiva, 

Vasconcelos (1998) afirma que o propósito de estimular os grupos de atores a 

um novo campo de percepções tem como objetivo levá-los a observar, 

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

relacionados ao tema selecionado.   

A percepção ambiental supõe a capacidade que o ser humano possui de gerar 

informações a partir dos problemas ambientais que constituem seu cotidiano. A 

partir dessa produção, aumenta a capacidade de produzir significados e ações 

sobre o ambiente. A paisagem percebida em uma trilha de interpretação é 

apenas uma breve amostragem de suas sequências, estruturas e dinamismo, 

porém, as experiências ambientais envolvidas trazem uma lição pertinente à 

compreensão mais profunda de nossas próprias percepções e vivências 
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ambientais, diante de tantos e tão diferenciados ecossistemas naturais e 

construídos (LIMA, 1998).  

Medina (1999) expõe que não se trata tão somente de ensinar sobre a 

natureza, mas de educar “para” e “com” a natureza, para compreender e agir 

corretamente ante os problemas das relações do homem com o ambiente. 

Dessa forma, os conhecimentos e valores trabalhados tendem mais facilmente 

a serem percebidos e assimilados em termos da conscientização ambiental. A 

interpretação da natureza no contexto de uma trilha ecológica é atividade 

educativa que tem como objetivo a revelação de significados, relações ou 

fenômenos naturais por intermédio de experiências práticas e meios 

interpretativos, ao invés de simples comunicação de fatos e datas (DIAS, 

2001). Para Pagani et al (2001), um sistema de trilha é formado por um 

conjunto de caminhos e percursos construídos com diversas funções, desde a 

vigilância até o turismo. Quando utilizada como fim de entretenimento turístico, 

as trilhas ecológicas interpretativas são relevantes ferramentas de apoio para 

esse tipo de atividade, no que se refere à utilização dos recursos naturais, seja 

de forma sustentável. 

Histórico de Trilhas e suas funções  

As trilhas existem desde quando o ser humano começou a realizar as primeiras 

migrações, utilizando-as como forma de passagem de um lugar ao outro em 

busca de abrigo e alimento, também como ferramenta de identificação de 

mudanças de ecossistemas durante seu translado.  

Segundo Moreira (1975) os cartagineses teriam sido os primeiros a revestir 

seus caminhos com pedras rústicas, nos locais pantanosos. Alguns séculos 

antes da era cristã Apius Cláudius, imperador romano, construiu notável 

estrada de quase duzentos quilômetros de extensão entre Roma e Cápua, no 

sul da península itálica. O seu leito era revestido por diversas camadas de lajes 

e lajotas de pedra, dando grande consistência aos trechos que cruzavam os 

banhados litorâneos. Tal estrada, obra de grande valor arquitetônico, passou 
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para a história com o nome de "Via Ápia". No mesmo trabalho, o autor afirma 

que outros caminhos deixaram sinais evidentes de natureza lítica na era da 

pré-história árabe, babilônica, persa e grega, como também entre os povos 

asiáticos. 

No Brasil, as primeiras publicações a respeito de trilhas tratam dos caminhos 

de penetração na serra do Mar no período da colonização. Em épocas pré-

cabralinas o caminho mais importante foi o de Peabiru (ape + abiru = caminho 

batido), que teria sido um conjunto de trilhas vicinais, supostamente desde a 

costa de São Vicente até o Paraguai; ou uma longa estrada, tronco de um 

primitivo sistema de viação geral que, segundo Pinto (1903) permitia o contato 

das tribos da nação Guarani, da bacia do Paraguai, com tribos do sul do Brasil, 

entre elas as que habitavam os campos de Piratininga. O Peabiru, no qual os 

jesuítas teriam denominado Caminho de São Tomé, constituiria o mais 

importante caminho pré-colombiano, excetuando-se o eixo viário incaico 

(PETRONE, 1965). 

A primeira trilha a ser utilizada pelo colonizador para, da costa vicentina 

alcançar os Campos de Piratininga, foi a dos Tupiniquins. Depois se passou a 

utilizar o Caminho do Padre José e sua variante do rio das Pedras (PINTO, 

1903; WENDEL, 1952; PETRONE, 1965). 

Naqueles tempos, as trilhas e a natureza tornavam a sua percepção 

indissociável, em tempos modernos, as trilhas ecológicas elucidam a questão 

de preservação e sustentabilidade, que em sua preparação deve levar em 

consideração alguns fatores como segurança, conforto, redução do impacto 

ambiental e instalação de equipamentos necessários para cada tipo de trilha e 

público alvo.  

Segundo Vasconcellos (1997), em áreas naturais, as trilhas desempenham 

importantes funções e, entre estas, destaca-se a de conectar os visitantes com 

o lugar, criando maior compreensão e apreciação dos recursos naturais e 

culturais, provocando mudanças de atitude, atraindo e envolvendo as pessoas 

nas tarefas de conservação, que aumente a satisfação dos usuários, criando 
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uma impressão positiva sobre a área tornando-a planejada e menos 

impactante.  

Atividades que antecedem à visitação das trilhas são importantes, pois 

proporcionam às pessoas conhecer características principais da área, 

aumentando a capitação de detalhes durante o percurso. Quando realizado em 

grupo, facilita ainda a interação entre os participantes com a perspectiva de 

menor impactação destes sobre o ambiente.  

Os trabalhos prévios são alicerçados com palestras conceituais na qual são 

oferecidas orientações gerais para a caminhada. É necessária a elaboração do 

material de apoio, para informação e para suscitar a reflexão e para subsidiar 

monitores, guias, professores, estudantes e a comunidade como um todo na 

visitação à área. 

Constituem este tipo de material, roteiros, formulários de acompanhamento de 

aulas práticas, relatórios, cartilhas, manuais, panfletos ou folders explicativos. 

Assim, as trilhas são guiadas e durante o percurso o monitor interpreta o 

ambiente utilizando as placas e o material de apoio. É necessário estimar 

sempre a participação do grupo alvo e despertando o interesse do mesmo. O 

grupo deixa de ser passivo para ser ativo “descobridor” do meio natural 

(PÁDUA & TABANEZ, 1997). 

Classificação e uso das Trilhas 

Ao planejar as trilhas interpretativas deve-se despertar a curiosidade do 

visitante sobre os recursos existentes na área, suscitando os objetivos de sua 

criação, tendo uma preocupação constante em aumentar a qualidade da 

experiência da visitação.  

As trilhas classificam-se quanto à função, podendo ser utilizadas em serviços 

administrativos, patrulhamento ou pelo visitante em atividades educativas e/ou 

recreativas. Pode ser dividida em curta e média distância quando apresentam 

caráter recreativo e educativo, com programação desenvolvida para 
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interpretação do ambiente natural. E ainda as de longa distância, que valorizam 

a experiência do visitante que busca deslocar-se por espaços mais longos, 

praticando ou não de forma esportiva a travessia de uma região ou a subida de 

uma montanha. (RODRIGUES e TORVES, 2007).  

Para a classificação quanto à forma, Andrade (2003) descreve suas 

características, como se vê na figura 1. 

 

Figura 1: Classificação das Trilhas 
Fonte: Adaptado de Andrade (2003). 

 

Quanto ao grau de dificuldade, Rodrigues e Torves (2007), afirmam que essa 

classificação é elaborada a partir dos aspectos de intensidade da trilha e nível 

técnico que possuem os visitantes para realizar o trajeto, podendo variar 
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durante o percurso e levando em consideração a extensão dos trechos, 

inclinação do terreno, qualidade da trilha e obstáculos.  

Ha três níveis de dificuldade: o Difícil, na qual as trilhas apresentam uma 

declividade acima de 20%, com mais de 10 obstáculos a cada 500m, com 

subidas em morros altos, trechos muito longos e que requerem habilidade na 

caminhada e bom condicionamento físico; o Médio, que possui trilhas com 

declividade entre 12% e 20%, obstáculos que variam de 5 a 9 por cada 500m, 

com subidas em morros de porte médio, e ainda caminhadas curtas em mata 

nativa não requerendo habilidades; e o Fácil, onde as trilhas constam com 

declividade inferior a 12%, com 4 obstáculos no máximo a cada 500m e com 

pouco esforço físico (RODRIGUES e TORVES, 2007). 

Serrano (2000) afirma que o componente fundamental para uma integração 

entre o conteúdo teórico e o exercício prático referente à conscientização 

ambiental é a afetividade, caracterizada pela emoção. No caso específico das 

ciências naturais e da educação ambiental para estudantes, Seniciato e 

Cavassan (2003, p. 51) afirmam que “[...] a importância das emoções no 

estabelecimento de vínculos afetivos tanto em relação à própria disciplina 

quanto à natureza, são favoráveis à qualidade daquilo que está sendo 

ensinado e a uma convivência mais harmoniosa com o mundo natural”. 

3. Trilhas como veículo de educação ambiental 

Área de Estudo 

Com o intuito de se construir uma trilha que cumpra com as funções de interpretação, 

percepção, conscientização e sensibilização ambiental, buscou-se um local na 

Universidade Estadual do Maranhão - Campus Paulo VI, localizada no município de São 

Luís, Estado do Maranhão, que se prestasse a isso. A área escolhida situa-se nas 

proximidades com o conjunto habitacional Dom Ricardo, tendo como coordenadas 

geográficas: 02º34'47'' de latitude sul e 44º12'47'' de longitude oeste, e ainda com 
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uma elevação de aproximadamente 36m em relação ao nível do mar em seu ponto de 

entrada. 

A Universidade está localizada próxima à região central de São Luís, capital do Estado. 

A área em enfoque localiza-se a sudoeste da entrada principal da universidade estando 

a uma distância de aproximadamente 800 m. (mapa 1). 

 

Mapa 1: Deslocamento até a trilha, área do antigo Lixão. 
Fonte: Adaptado de Esri Legal Information, 2012. 

Sítio da Trilha: a área do lixão recuperada 

As trilhas devem possuir algo que seja atrativo aos visitantes, como cachoeira, 

rio, mar, entre outros recursos naturais, porém a área em estudo tem sua 

grandiosidade atrativa pela sua recuperação ante a problemática do lixão, 

através da revegetação, criação de trilhas educativas e da relação com a 

comunidade Dom Ricardo. 

Este trabalho tem como objeto a criação de uma trilha focada na E.A., já que 

na área já se evidencia uma vegetação regenerativa existente e, faz-se 

necessário uma recuperação natural da vegetação, a partir da extinção do lixão 

a céu aberto, da limpeza e crescimento natural das espécies associado à 

revegetação. 
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Da Silva et al. (2006) afirmam que o contato e a observação direta tornam as 

pessoas mais sensíveis para perceber a ação do ser humano no meio 

ambiente. Muitos participantes não reconhecem o patrimônio natural original, 

confundindo plantas e animais exóticos como nativos e não percebendo a 

influência cultural na paisagem da região. 

Neste trabalho delimitou-se um caminho que se configurou em uma trilha. No 

mapa 2 podemos observar o traçado elaborado com os pontos relevantes de 

observação. Segue-se uma perspectiva de se criar uma amostragem natural 

das espécies relevantes do Estado a fim de familiarizar os visitantes com este 

tipo de flora, proporcionando um maior conhecimento deste ambiente. 

Di Tullio (2005, p. 10), afirma que: 

 

As trilhas interpretativas são também uma estratégia 
utilizada para maior integração entre o ser humano e o 
meio natural, proporcionando um melhor conhecimento 
do ambiente local, dos seus aspectos históricos, 
geomorfológicos, culturais e naturais.  

 

As vantagens das trilhas residem no ônus relativamente baixo para sua 

estruturação, providencial em um país como o Brasil, onde há uma alta 

diversidade biológica e uma grande escassez de recursos. Constituem ainda, 

um instrumento pedagógico prático e dinâmico, sendo de relevante importância 

para quem transita pela área, com fim de reduzir o impacto ocasionado e 

despertando uma dinâmica de observação, de reflexão e de sensibilização.  
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Mapa 2: Localização da trilha na UEMA. 
Fonte: ARAUJO e CASTRO. 

4. Metodologia 

O presente estudo é elaborado com fundamentação no método indutivo como 

fundamento na observação dos elementos naturais e humanos da paisagem 

(GUERRA e GUERRA, 1997) e apoiado no método qualitativo (TUAN, 1980; 

KAPLAN, 1975). 

O planejamento da implantação de trilhas visa assegurar que os impactos 

negativos estarão dentro dos limites aceitáveis de mudança, ou seja, um 

determinado nível de uso que um sítio ou uma área possa suportar sem causar 

danos significativos aos seus recursos naturais necessários para o seu 

equilíbrio, garantindo a qualidade da experiência do visitante. Para tal 

circunstância Andrade (2003) afirma que é imprescindível: avaliar o local, 

impactos e objetivos; definir tipo de público; decidir se a trilha será mais 
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informativa, sensibilizadora e/ou educadora possível; ter mensagem simples, 

abrindo horizontes, suscitando a observação e o respeito à vida. Já a forma, 

segundo o autor, deve ter materiais simples, sem agredir ou poluir visualmente 

o ambiente; preferencialmente de formas circulares ou ovais; não serem longas 

e que viabilizem uma interpretação com informações necessárias, concisas, 

transmitidas de forma mais completa. 

Outras metodologias utilizadas para o monitoramento da trilha após aberta ao 

público no geral são o estudo da Capacidade de Carga de Usuário – CC, 

Sistema de Planejamento Limite de Câmbio – LAC e Monitoramento de 

Impacto de Usuário – MIV, especificamente utilizados em implantação de 

trilhas. 

A capacidade de carga simboliza o nível que uma trilha pode suportar sem que 

um grau inaceitável de deterioração dos recursos seja atingido. Tem sua 

quantificação de maneira bem complexa, sendo divida em CC Ecológica, 

relacionada aos danos na fauna, flora e solos; CC Física, relacionada ao 

tamanho e largura da trilha; e CC Perceptiva, que depende da combinação 

entre as condições físicas e o número de pessoas que a utilizam ao mesmo 

tempo sem que a mesma tenha uma aparência de "lotada" (CIFUENTES, 1992; 

ANDRADE, 2003). 

O Sistema de Planejamento Limite Aceitável de Câmbio – LAC, estabelecido 

por Stankey et al. (1985), determina o limite aceitável das mudanças 

provocadas pelo uso público através dos indicadores de impactos, que são 

mensurados a partir do Monitoramento de Impacto de Usuário, servindo 

estrategicamente para a manutenção do equilíbrio ecológico do ambiente 

mesmo com a presença antrópica. 

Com o objetivo de apresentar subsídios para a implantação de trilha ecológica 

na área do campus Paulo VI da Universidade Estadual do Maranhão, o estudo 

é dividido em etapas: I) Reconhecimento da área do lixão; II) Fundamentação 

teórica; III) Planejamento a partir da sua forma e função; IV) Implantação de 
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trilha ecológica alicerçada no plano de recuperação natural vegetal nas áreas 

necessárias. 

Para os levantamentos de campo e topografia utilizamos trena de 30 metros, 

GPS, Bússola, estacas de madeiras com 50 cm de comprimento, prancheta de 

anotações, facões, martelo, pincel e caneta além de máquina fotográfica para 

registro de imagens da atividade realizada. 

5. Resultados e discussões 

Os resultados alcançados foram referentes à definição dos objetivos propostos 

pela trilha, sua forma e sua distribuição na área do antigo lixão a partir dos 

respectivos pontos interpretativos. 

Quanto aos objetivos, a trilha propõe a experiencialização da percepção 

ambiental de cada visitante, cujo processo de adequação se restringe à idade 

de quem a frequenta, devido ao seu grau médio de dificuldades.  

A trilha valoriza a integração e conservação ambiental mediante o 

conhecimento, não se privando a apenas informações superficiais e imediatas. 

Sendo interpretativa, vai além dos conteúdos referentes aos ecossistemas, 

ciclos vitais, recuperação e proteção, poluição e degradação, entre outros. 

Mostrará que é possível se recuperar uma área impactada negativamente pelo 

homem, através de soluções práticas, que revitalizem e permitam interação 

humana com aquele meio através de visitações. 

Descrevendo a trilha geologicamente, ela é constituída por rochas da 

Formação Barreiras (Terciária), com origem entre o Mioceno e o Plioceno, 

onde a porção aflorante é composta essencialmente de arenitos e siltitos, 

seguido de argilitos e folhelhos (MACHADO JÚNIOR, 2005). Os níveis de 

argilito e folhelhos estão sempre em condições subordinadas, intercalando 

arenitos e siltitos (MARANHÃO, 1998).  

A vegetação da área da trilha segue o padrão do estado do Maranhão, na qual 

se reflete os aspectos transacionais do clima e das condições edáficas da 



 
 

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 

1075 

região, dos quais resultaram ecossistemas associados, desde ambientes 

salinos com presença de manguezais, passando por campos inundáveis, 

restingas, cerrados e babaçuais, até vegetação florestal de grande porte com 

características amazônicas (MUNIZ, 2006). 

A forma da trilha planejada é a circular, conforme as possibilidades 

encontradas no ambiente permitindo a entrada e saída no mesmo ponto sem 

se repetir o percurso no retorno, tendo um sentido único de uso, o que evita o 

encontro de outros grupos durante o caminho. O trajeto total apresenta 701 

metros, sendo delimitado por pontos de marcação que totalizaram 54 balizas 

de madeira, das quais foram marcadas as distâncias com trena e o azimunte 

que foram marcados sobre foto aérea d área para confeccionar o mapa 3. 

Os pontos interpretativos apresentam algumas áreas em destaque que servirão 

como ponto de repouso e observação minuciosa dos atributos da trilha. É 

importante ressaltar a recuperação natural do ambiente como ponto para a 

interpretação e percepção dos visitantes. 

Inicialmente, destacamos o ponto 1 no qual dá-se o começo da caminhada e 

realização das primeiras indagações e análises sobre a questão ambiental para 

os visitantes (foto 1). Nele uma plataforma em madeira deverá ser erguida para 

a saída e chegada dos grupos (figura 2) 
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Mapa 3: Pontos interpretativos da trilha. 
Fonte: ARAUJO e CASTRO. 

 



 
 

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 

1077 

 

 

 
Foto 1: Vista panorâmica do ponto inicial 
após a retirada parcial de resíduos. 
Fonte: ARAUJO e CASTRO. 

 
Figura 2: Croqui de deck a ser construído para 
início e final da visita à trilha. Material: madeira 
e teto em folha de Babaçu. 
Fonte: elaborado por ARAUJO e CASTRO. 

 

Após o início da caminhada, o primeiro ponto de observação é o 6, que tem 

como destaque a vegetação em período de recuperação (foto 2). Nele uma 

placa com a explicativa com a vegetação secundária deve ser afixada, como se 

vê na figura 3. 

 

 
Foto 2: Vegetação em recuperação. 
Fonte: ARAUJO e CASTRO. 

 
Figura 3: Placa explicativa do ponto 6. 
Fonte: elaborado por ARAUJO e CASTRO. 

 

Durante todo o trajeto se encontram dificuldades para o deslocamento advindo 

da variação geomorfológica. O ponto em destaque inicial é o de número 16 

(foto 4) que motiva a transição de uma área mais plana para outra com 
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moderadas sinuosidades. Ali uma escada em madeira foi planejada para evitar-

se a remoção do solo pelo pisoteio, como se vê na figura 3. 

 

 
Foto 4: Descida moderada no ponto 16. 
Fonte: ARAUJO e CASTRO. 

. 

 
Figura 3: Escada em madeira para aclive no 
ponto 16. 
Fonte: Elaborado por ARAUJO e CASTRO. 

 

O ponto 19 é o terceiro local de parada por tratar das questões de 

territorialidade e relação da universidade com a população circunvizinha, tendo 

o muro limítrofe (foto 5) como referência. Aqui uma placa com desenhos de 

espécies da flora e fauna nativas será implantada. Os desenhos serão 

elaborados por alunos de escola da comunidade ou por artistas locais (figura 

4). 

 

 
Foto 5: Muro limítrofe da Universidade. 
Fonte: ARAUJO e CASTRO. 

 
Figura 4: Placa com desenhos da comunidade 
Fonte: Elaborado por ARAUJO e CASTRO. 
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A metade do percurso é marcada pelo ponto 27, que serve para diferenciar a 

vegetação observada. Deste ponto até o final, a natureza já apresenta maior 

exuberância e menos impacto originado pelo lixão. Por conseguinte, a 

topografia também é alterada no ponto 28, apresentando alta declividade, 

exigindo colocação de outra escada. 

No ponto 30, em que se encontra um Mourão de Concreto no meio da 

vegetação, uma nova parada foi elaborada, proporcionando ao visitante 

perceber que em outro tempo a área servia a uma fazenda de pecuária antes 

mesmo de haver sido adquirida pelo estado para construção do campus 

universitário (foto 6). Passando pelo ponto 40, outro Mourão de Concreto é 

encontrado fortalecendo a perspectiva do ponto 30 na qual outro exemplar 

deste material está presente de forma isolada, servindo apenas de mera 

ilustração. 

A próxima parada é realizada no ponto 37, que se caracteriza pela observação 

de uma área de recarga hídrica com pequeno volume, perceptível em períodos 

de maior pluviosidade. Esta área simboliza um mirante de observação do local 

(foto 7). 

 
Foto 6: Área de parada para visualização do 

Mourão de Concreto. 
Fonte: ARAUJO e CASTRO. 

 
Foto 7: Mirante de observação. 

Fonte: ARAUJO e CASTRO. 

 

Em continuidade, o próximo ponto de parada apresenta a vegetação em seu 

estágio adulto, árvores com características de transição como o Tucunzeiro e o 
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Babaçu (foto 8), e solo com serrapilheira e alta umidade. Representa a 

penúltima parada de observação que fica entre os pontos 48 e 49. 

Logo após, entre os pontos 51 e 52, encontra-se uma área suscetível a 

alagamentos que apresenta uma pequena declividade e um pequeno 

espaçamento para o escoamento superficial da água em período de intensas 

chuvas. (foto 9). Este lugar terá uma pequena ponte quando iniciado o 

processo de estruturação da trilha. 

Por fim, a trilha se finda no ponto 54 com as considerações finais sobre a 

importância da Educação Ambiental na preservação do meio ambiente. Ali uma 

placa contará ainda com o mapa de toda a área percorrida e seus pontos 

interpretativos (foto 10, figura 5). 

  
Foto 8: Vegetação exuberante. 
Fonte: ARAUJO e CASTRO. 

 
Foto 9: Área suscetível a 
alagamentos. 
Fonte: ARAUJO e CASTRO. 
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Foto 10: Parte final da trilha. 
Fonte: ARAUJO e CASTRO.  

 

Figura 5: Placa com pontos 
interpretativos. 
Fonte: Elaborado por ARAÚJO e 

CASTRO. 

  

A trilha já está delimitada, porém adequada apenas para pessoas com alguma 

experiência nestas atividades ou que possuem uma noção sobre caminhadas 

em ambientes com balizadores azimutais para referência e os que representam 

os pontos interpretativos. Quando da abertura da visitação para todas as faixas 

etárias, a trilha poderá ser guiada por acadêmicos da própria universidade que 

já demonstraram interesse nesta modalidade, mas também poderá ser 

autoguiada, pois o emplacamento permite essa perspectiva. 

Capacidade de carga e Limite Aceitável de Câmbio 

A teoria de carga que utilizamos é de Miguel Cifuentes (1992). Nessa teoria, a 

trilha pode ter uma Capacidade de Carga Física (CCF) que considera o número 

de grupos que podem transitar sem encontros e sem perturbação uns dos 

outros. A partir dela, descontam-se os impeditivos como erosão, infraestrutura 

para mitigação de impactos negativos não efetuados e encontros entre grupos, 

resultando nas capacidades Reais (CCR) e Efetivas (CCE). Se o planejamento 
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da trilha não conseguir evitar os aspectos negativos, as Cargas têm que ser 

niveladas assim: CCF > CCR ≥ CCE. 

No planejamento desta trilha, consideramos duas formas de uso, a primeira na 

qual há impeditivos ao uso, que segue a regra acima, a segunda, ideal, com a 

implantação das infraestruturas propostas, portanto igual à CCF. Para a Carga 

Física dividimos os grupos em 10 integrantes (1 monitor e 9 visitantes) com 

intervalos de 20 minutos em um período de 6 horas (das 8:00 às 11:00 e das 

14:00 às 17:00). O número total de visitas foi de 10 grupos em cada período, 

totalizando 200 visitantes diariamente, suficientes para atender grupos de 

escolas e à universidade. 

Os impeditivos a pratica da totalidade da CCF foram o solo exposto, a 

declividade em alguns pontos, a presença de lixo, a presença de espinhos em 

pontos do percurso e a inexistência de emplacamento. Considerando-se todos 

esses aspectos a CCE ficou em apenas 15% da CCF, 30 visitas. Por 

apresentar número muito baixo os grupos podem ser de 5 visitantes. A CCE 

deve ser utilizada até que o planejamento seja completamente executado, mas 

não impede a utilização da trilha nessas condições. 

O limite de Câmbio (LAC) para este caso é positivo, não se considerando 

‘perdas’ ambientais com a visitação, já que se trata de área altamente 

degradada a ser recuperada. 

6. Conclusão 

A área na qual a trilha foi implantada apresentava um grande desequilíbrio 

ambiental, na qual se configurava em um lixão a céu aberto com resíduos 

oriundos tanto da universidade quanto da população circunvizinha.  

Este trabalho propôs, através da construção de uma trilha ecológica, motivar as 

pessoas a favor de uma nova perspectiva que envolve a preservação da 

natureza a partir da Educação Ambiental.  
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Com a criação da trilha, a área de estudo se recupera naturalmente e de forma 

gradativa, apesar da existência de alguns resíduos dispostos no local. Para 

uma recuperação satisfatória é imprescindível a fiscalização e manutenção 

permanente da trilha, pois por localizar-se em área de grande ocupação urbana 

nas adjacências, os impactos pelo lixo podem tornar-se novamente 

significantes e prejudicar as etapas de desenvolvimento deste ambiente.  

A trilha elaborada para uso da área do lixão desativado pode contribuir na 

efetivação da interpretação, percepção, conscientização e sensibilização 

ambiental dos envolvidos, tanto da universidade quanto da comunidade de 

entorno, por apresentar pontos de interpretação que remetem aos territórios 

passados e presentes. A sua estruturação foi pensada sob a ótica de inserção 

na paisagem, cumprindo as premissas das teorias de Limite Aceitável de 

Câmbio e de Capacidade de Carga, uma exigência contemporânea para a 

gestão das trilhas.  

Portanto esta trilha ecológica, desde a sua construção, já se caracteriza como 

interessante recurso didático-pedagógico, contribuindo para aproximar a 

população com o ambiente natural que está inserido. 
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