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GT 02: Lazer, esportes e turismo na natureza em áreas   protegidas:  impactos, monitoramento e 

manejo de trilhas   

AVES DO PARQUE MARINHA DO BRASIL: SUBSÍDIOS PARA UM ROTEIRO 

DE OBSERVAÇÃO DE FAUNA EM ÁREA VERDE URBANA 

Cristina Alves Nascimento1 

 Celson Roberto Canto Silva2 

Resumo 
Palavras-chave: Observação de aves; Parque Marinha do Brasil; Educação Ambiental; 

Interpretação Ambiental.  

 

Os Parques urbanos são áreas verdes que minimizam os impactos decorrentes 

da ação antrópica, influenciando diretamente no bem-estar físico e mental da 

sociedade. Por outro lado, constituem-se em refúgios para espécies silvestres 

auxiliando-as no seu fluxo gênico, migração e busca por alimento e território. Os 

parques urbanos do município de Porto Alegre têm disponibilizado aos seus 

freqüentadores trilhas ecológicas, nas quais a Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente desenvolve projetos de educação e interpretação ambiental. Uma 

dessas áreas é o Parque Marinha do Brasil, localizado às margens do lago 

Guaíba, com aproximadamente 70 ha e grande diversidade de ambientes. A 

observação de aves poderia ser incorporada aos projetos de interpretação 

ambiental existentes no Parque, visto que a contemplação da natureza é um dos 

principais objetivos apontados pelos seus frequentadores. Neste sentido, o 

objetivo do presente trabalho foi realizar um inventário da avifauna do Parque no 

intuito de atualizar a lista de espécies registradas para o mesmo, contribuindo 

assim com subsídios para a implementação da atividade citada. O trabalho foi 

realizado de novembro de 2012 a janeiro de 2013, com esforço amostral de 20h. 

As aves foram observadas a partir de adaptação do método de observação direta 

por pontos fixos. Foram identificadas 41 espécies, compreendidas em 11 ordens e 

21 famílias, sendo Passeriforme a ordem mais representativa, com 56% das 

espécies. Quanto à ocorrência, 46% das espécies foram classificadas como 

ocasionais, enquanto as abundantes representaram apenas 5% da amostra. A 

avaliação dos hábitos alimentares das espécies revelou uma grande diversidade 

na exploração dos recursos alimentares existentes. Os resultados apontam que a 

observação da ocorrência, distribuição e hábitos alimentares das aves podem ser 

objeto de interpretação nos programas de educação ambiental em 
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desenvolvimento, contribuindo para a valorização dessas áreas verdes junto à 

comunidade.   

 

Resumen 
Palabras clave: Observación de aves, Parque Marinha do Brasil, Educación ambiental, 

Interpretación ambiental. 

 

Los parques urbanos son áreas verdes que minimicen los impactos de las 

actividades humanas, que influyen directamente en el bienestar mental y la salud 

física de la sociedad. Por otro lado, constituyen refugios para las especies 

silvestres en prestarles ayuda para su flujo de genes, la migración y la búsqueda 

de comida y territorio. Los parques urbanos de la ciudad de Porto Alegre han 

puesto a disposición de sus patrones senderos, donde el Municipal de Medio 

Ambiente desarrolla proyectos de educación e interpretación ambiental. Una de 

ellas es el Parque Marinha do Brasil, situado en las orillas del lago Guaíba, 

aproximadamente 70 ha y una gran diversidad de ambientes. La observación de 

aves podría incorporarse en los designios de interpretación ambiental en el 

Parque, como la contemplación de la naturaleza es uno de los principales 

objetivos expresados por los visitantes. En este sentido, el objetivo de este trabajo 

fue estudiar la avifauna del parque con el fin de actualizar la lista de especies 

registradas para el mismo, contribuyendo de este modo a las subvenciones para 

la realización de dicha actividad. El estudio se realizó entre noviembre 2012-enero 

2013, con muestreo de 20 horas de esfuerzo. Las aves se observaron a partir de 

la adaptación del método de observación directa por puntos fijos. Se identificaron 

41 especies, que van de 11 órdenes y 21 familias, siendo más orden paseriforme 

representativo, con el 56% de las especies. Como por ejemplo, 46% de las 

especies fueron clasificados como ocasional, mientras que representa sólo el 5% 

abundante en la muestra. La evaluación de los hábitos alimenticios de las 

especies mostraron una gran diversidad en la explotación de los recursos 

alimentarios existentes. Los resultados indican que la observación de los hábitos 

de ocurrencia, distribución y la alimentación de las aves puede ser objeto de 

interpretación en los programas de educación ambiental en el desarrollo, 

contribuyendo a la promoción de estos espacios verdes en la comunidad.  

 

1. Introdução 

O Brasil possui uma das mais ricas avifaunas do mundo, compreendendo, de 

acordo com o Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CRBO, 2011), 1.832 

espécies de aves, das quais 661 ocorrem no Rio Grande do Sul (BENCKE, 2010). 

Ou seja, o estado possui mais de um terço das aves conhecidas no país, 
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resultado da variedade de habitats que o compõem graças a sua localização 

geográfica dentro da zona de transição entre as florestas e os campos sulinos 

(BELTON, 1993). As aves constituem o grupo de vertebrados mais estudado e 

conhecido atualmente, devido ao hábito predominantemente diurno, ao padrão 

colorido conspícuo, à diversidade de espécies e às respostas rápidas as 

alterações ambientais, sendo utilizadas como bioindicadoras da qualidade do 

meio (FAVRETTO et al., 2008; PENSE & CARVALHO, 2005; VALADÃO, 2006). 

Portanto, o estudo da avifauna é uma importante ferramenta para a elaboração de 

planos de manejo e conservação de áreas naturais, servindo, inclusive, como 

referência da biodiversidade de determinado local. 

Na dispersão de sementes, as aves estão entre os organismos mais importantes, 

compondo uma parcela significativa da biomassa de vertebrados (TERBORGH, 

1986 apud SCHERER et al., 2007), pois apresentam vantagens no que diz 

respeito à mobilidade e à grande diversidade de espécies. Estas interações entre 

a avifauna e a vegetação são extremamente importantes na dinâmica do 

ecossistema, à medida que afetam diretamente a capacidade de reprodução e de 

regeneração dos vegetais (GITHIRU et al., 2002 apud SCHERER et al., 2007). 

Algumas ordens – tais como: Charadriiformes, Gruiformes, Pelecaniformes, entre 

outras –, dependentes diretamente do ambiente aquático para alimentação e 

reprodução, também desempenham uma importante função nas cadeias 

alimentares locais, atuando como consumidoras terciárias e permitindo a 

manutenção do fluxo de energia nesses ecossistemas (CARVALHO, 2010). Sick 

(1997) complementa afirmando que a piscívoria das aves contribui para a seleção 

natural, visto que elas se alimentam das presas menos aptas. Ou seja, a ausência 

dessas espécies é um indício de desequilíbrio no meio aquático, servindo como 

exemplo da importância do grupo na bioindicação da qualidade ambiental. 

Contudo, segundo Belton (1993), a maior importância das aves está no estímulo 

espiritual e intelectual que elas oferecem ao homem, proporcionando-lhe a melhor 

combinação de beleza, hábitos interessantes e fácil observação. Sua plumagem 

colorida é lendária e mesmo espécies aparentemente monótonas, quando vistas 
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de perto provarão ter pequenos detalhes tão delicados, esmeros e precisos que 

ninguém poderá deixar de admirar o fino trabalho da natureza. O canto delas, 

característico de cada espécie, tem a mesma força para excitar a alma humana 

que qualquer música previamente selecionada, sendo um estímulo para o ouvinte 

especular sobre as origens deste fenômeno.  

Neste sentido, embora pouco representativo no Brasil, o turismo de observação 

de aves tem grande potencial, necessitando apenas de investimentos e pesquisas 

que orientem essa implantação de modo sustentável (DIAS & FIGUEIRA, 2010; 

PIVATTO & SABINO, 2007). A atividade segue a vertente contemplativa do 

ecoturismo, baseando-se na observação dos animais em seu meio natural e 

apresentando inúmeros impactos positivos, tais como: atrair incentivos financeiros 

para a conservação da vida selvagem, gerar menos impactos e maior renda que o 

turismo da vida selvagem, aumentar o controle local quanto à ocorrência de 

espécies únicas à área, ampliar a área de turismo local, promover a valorização 

do conhecimento da história natural e fomentar a educação e o emprego de guias 

locais (DIAS & FIGUEIRA, 2010). 

Contudo, na malha urbana, a fragmentação de áreas naturais diminui a qualidade 

e a quantidade de recursos disponíveis, fazendo com que muitas espécies 

animais silvestres busquem refúgio em Parques e Praças. Essas áreas verdes 

urbanas lhes servem de auxiliam no fluxo gênico, na migração e na busca por 

alimento e território (ANTUNES & ESTON, 2007; GILBERT, 1989 apud 

FRANCHIN & JÚNIOR, 2003; LOPES & ANJOS, 2006; SCHERER et al., 2005; 

VALADÃO et al., 2006). A ausência desses ambientes pode influenciar na 

diminuição da biodiversidade, propiciando até a extinção local de algumas 

espécies de aves (FAVRETTO et al., 2008; VALADÃO, 2006).  

Porto Alegre, uma das cidades mais arborizadas do Brasil, possui oito parques e 

582 praças, o que se reflete em sua alta qualidade de vida quando comparada as 

demais capitais do país.Visto isso, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

(SMAM), através do Centro de Educação e Informação Ambiental (CEIA), 

promove Trilhas Ecológicas nos parques da cidade, objetivando conscientizar a 
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população quanto aos problemas ambientais e formar multiplicadores ambientais, 

capazes de disseminar conhecimentos e experiências aos mais diversos 

segmentos da sociedade.  

As trilhas são realizadas através de caminhadas orientadas por monitores do 

CEIA, havendo pausas em pontos estratégicos para reflexões, discussões e 

explicações. Os temas discutidos variam de acordo com o local e o público-alvo, 

mas procura-se enfatizar a influência antrópica no desenvolvimento do parque e 

as diferença entre a biodiversidade exótica e nativa, os ambientes naturais e 

construídos e os diversos microclimas do local (CAMPOS & GUERRA, 2011; 

MUHLER et al., 2008).  

O Parque Marinha do Brasil, localizado às margens do Lago Guaíba, possui 70,7 

ha e grande diversidade de ambientes, sendo procurado principalmente para 

caminhadas ao ar livre e para a contemplação da natureza. Neste sentido, além 

de um ambiente-chave para a manutenção da diversidade faunística de Porto 

Alegre, é um espaço muito importante para o bem-estar físico e mental da 

comunidade.  Assim, o objetivo do presente trabalho foi determinar a composição 

e distribuição da avifauna do Parque Marinha do Brasil, contribuindo na 

atualização do conhecimento sobre o grupo na cidade e na geração de subsídios 

para a implementação da atividade de observação de aves em projetos de 

interpretação ambiental desenvolvidos no Parque.  

2. Material e métodos 

Os dados foram obtidos através de visitas ao Parque Marinha do Brasil, entre 16 

de novembro de 2012 e 15 de janeiro de 2013, das 10h às 12h, totalizando 20h 

de esforço amostral. Foram destinadas, em média 1h40min para cada uma das 

áreas amostradais. Determinou-se onze áreas amostrais, o que permitiu uma 

amostragem representativa da avifauna de todos os ambientes presentes no 

Parque. Deste modo, foram selecionadas as seguintes áreas (Figura 1):  
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Figura 1 - Áreas amostrais do Parque Marinha do Brasil. (1) Quadras esportivas; (2) Área 

adjacente à pista de Skate; (3) Orla Norte do Lago Guaíba; (4) Túnel Verde Norte; (5) Solarium; 
(6) Espelho d’Água; (7) Túnel Verde Sul; (8) Heliporto; (9) Orla Sul do Lago Guaíba; (10) Lagoa de 

Contenção; e, (11) Ala Sul do Parque, próximo ao ginásio esportivo Gigantinho. 

 

1) Quadras esportivas; 2) Área adjacente à pista de Skate (espaço com 

vegetação herbácea circundado por árvores); 3) Orla Norte do Lago Guaíba; 4) 

Túnel Verde Norte (alamedas); 5) Solarium (espaço reservado por uma cortina 

verde e pequeno lago); 6) Espelho d’Água (instalação com piso de concreto e 

lago artificial); 7) Túnel Verde Sul (alamedas); 8) Heliporto (espaço com 

vegetação herbácea e árvores esparsas); 9) Orla Sul do Lago Guaíba; 10) Lagoa 

de Contenção; e, 11) Ala Sul do Parque, próximo ao ginásio esportivo Gigantinho. 
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A amostragem foi realizada a partir de uma adaptação do método de observação 

direta por pontos fixos (Pereira, 2006), em que cada área foi percorrida durante 20 

minutos, sendo registradas todas as espécies mediante  observação visual ou 

vocalização. A correta identificação foi feita através de consultas aos guias de 

campo: Belton (1993) e Efe et. al. (2001). O ordenamento das Ordens e Famílias 

e a nomenclatura científica adotada foram as mesmas utilizadas na Lista de 

Referência das Aves do Rio Grande do Sul (BENCKE, 2001). Em caso de dúvidas 

na identificação em campo, anotou-se em planilha específica (Anexo I) o local de 

observação, o comportamento, a aparência geral, o tamanho e a coloração do 

espécime em questão. Posteriormente, utilizou-se a chave de identificação 

constante no site “Guia Interativo de Aves Urbanas”, da Unicamp (SANTIAGO, 

2012). . 

A estrutura trófica foi determinada conforme a literatura (EFE et al., 2001; 

SCHERER et al., 2005), adotando-se os seguintes agrupamentos: (IN) insetívoros 

, alimentação baseada principalmente em insetos, capturados no chão, no ar, 

entre a vegetação ou na casca de árvores; (FR) frugívoros, alimentação baseada 

principalmente em frutos; (NE) nectarívoros, alimentação baseada principalmente 

em néctar; (OM) onívoros, alimentação baseada em frutos, artrópodes e 

pequenos vertebrados; (GR) granívoros, alimentação baseada na predação de 

sementes; e (PI) piscívoros, alimentação baseada em peixes.  A categoria de 

ocorrência, designada de acordo com a frequência de ocorrência (FO) de cada 

espécie, foi baseada em Rodrigues et al. (2005), com algumas adaptações: (A) 

abundantes, espécies registradas em 75% a 100% das áreas, ou seja, com 

frequência de ocorrência entre 75 e 100; (C) comuns, com frequência de 

ocorrência entre 50 e 74; (E) escassa, com frequência de ocorrência entre 25 e 

49; (R) raras, com frequência de ocorrência entre 11 e 24; (O) ocasionais, com 

frequência de ocorrência menor que 10. 

3. Resultados e discussão 

Com base nos trabalhos em campo, foram identificadas 41 espécies de aves 

compreendidas em 11 ordens e 21 famílias (Tabela 1). Passeriforme foi a ordem 
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mais representativa, com 56% das espécies, enquanto as demais ordens 

distribuíram-se entre os 44% restantes. Entre as famílias, destacam-se nos Não-

Passeiriformes a Columbidae, com 10% das espécies, e nos Passeiriformes a 

Emberizidae e a Tyrannidae, respectivamente, com 15% e 13% das espécies 

identificadas. O predomínio de Passeiriformes já era esperado, uma vez que 294 

das 661 (44,5%) espécies de aves do Rio Grande do Sul pertencem a esta ordem 

(BENCKE, 2001). 

Tabela 1 - Espécies de aves registradas no Parque Marinha do Brasil, Porto Alegre, RS. 

Ordem, Família e Espécie Nome popular FO 
Abundânci

a 

Agrupament

o Trófico 

PELECANIFORMES         

  PHALACROCORACIDAE         

    Phalacrocorax brasilianus Biguá 18,18 R PI 

CICONIFORMES         

  ARDEIDAE         

    Casmerodius albus Garça-branca-grande 18,18 R OM 

    Egretta thula Garça-branca-pequena 9,09 O OM 

    Butorides striatus Socozinho 18,18 R OM 

GRUIFORMES         

  RALLIDAE         

    Gallinula chloropus Galinhola ou frango d'água 9,09 O OM 

CHARADRIIFORMES         

  CHARADRIIDAE         

    Vanellus chilensis Quero-quero 54,55 C OM 

COLUMBIFORMES         

  COLUMBIDAE         

    Columba Lívia Pombo-doméstico 72,73 C OM 

    Columbina picui Rolinha-picuí 27,27 E GR 

    Columbina talpacoti Rolinha-roxa 18,18 R GR 

    Zenaida auriculata Pomba-de-bando 54,55 C GR 

PSITTACIFORMES         

  PSITTACIDAE         

    Myiopsitta monachus Caturrita 9,09 O FR 

CUCULIFORMES         

  CUCULIDAE         

    Crotophaga ani Anu-preto 9,09 O OM 

    Guira guira Anu-branco 18,18 R OM 

APODIFORMES         

  TROCHILIDAE         

    Anthracothorax nigricollis Beija-flor-de-veste-preta 9,09 O NE 

    Chlorostilbon aureoventris 
Besourinho-de-bico-

vermelho 
9,09 O NE 
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    Hylocharis chrysura Beija-flor-dourado 18,18 R NE 

CORACIIFORMES         

  ALCEDINIDAE         

    Chloroceryle amazona Martim-pescador-verde 9,09 O PI 

PICIFORMES         

  PICIDAE         

    Colaptes melanochloros Pica-pau-verde-barrado 9,09 O IN 

    Colaptes campestris Pica-pau-do-campo 9,09 O IN 

PASSERIFORMES         

  FURNARIIDAE         

    Furnarius rufus João-de-barro 
100,0

0 
A OM 

    Syndactyla rufosuperciliata Trepador-quiete 9,09 O IN 

  FORMICARIIDAE         

    Thamnophilus ruficapillus Choca-de-boné-vermelho 9,09 O IN 

  TYRANNIDAE         

    Elaenia sp. - 9,09 O OM 

    Machetornis rixosus Suiriri-cavaleiro 9,09 O IN 

    Pitangus sulphuratus Bem-te-vi 81,82 A OM 

    Tyrannus melancholicus Suiriri 27,27 E IN 

    Tyrannus savana Tesourinha 9,09 O IN 

  HIRUNDINIDAE         

    Progne tapera Andorinha-do-campo 72,73 C FR 

  TROGLODYTIDAE         

    Troglodytes musculus Corruíra 36,36 E OM 

  MIMIDAE         

    Mimus saturninus Sabiá-do-campo 18,18 R OM 

  MUSCICAPIDAE         

    Turdus rufiventris Sabiá-laranjeira 63,64 C OM 

    Turdus amaurochalinus Sabiá-poca 9,09 O OM 

  EMBERIZIDAE         

    Coereba flaveola Cambacica 9,09 O IN 

    Paroaria coronata Cardeal 18,18 R GR 

    Sicalis flaveola Canário-da-terra-verdadeiro 27,27 E GR 

    Sporophila caerulescens Coleirinho 9,09 O GR 

    Thraupis sayaca  Sanhaçu-cinzento 27,27 E FR 

    Zonotrichia capensis Tico-tico 9,09 O GR 

  PARULIDAE         

    Basileuterus culicivorus Pula-pula 9,09 O IN 

  ICTERIDAE         

    Molothrus bonariensis Vira-bosta 27,27 E IN 

  PASSERIDAE         

    Passer domesticus Pardal 45,45 E OM 

FO = frequência de ocorrência. Abundância: A = abundante; C = comum; E = escassa; R = rara;  
O = ocasional. Agrupamento trófico: IN = insetívoro; FR = frugívoro; NE = nectarívoro; OM = 

onívoro; GR = granívoro; PI = piscívoro. 
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Efe et al. (2001) registrou 77 espécies de aves no Parque, distribuídas em 31 

famílias, enquanto Scherer et al. (2005) encontrou 74 espécies, compreendidos 

em 29 famílias. Quanto à ocorrência, conforme a Figura 2, 46% das espécies 

foram classificadas como ocasionais, ou seja, tiveram frequência de ocorrência 

menor que 10, sendo exclusivas a uma das áreas amostradas.  As espécies 

abundantes, por sua vez, avistadas em mais de 75% das áreas, representaram 

apenas 5% da amostra (Fig. 2). Tratam-se das espécies Funarius rufus, 

visualizada em todos área amostradas, e Pitangus sulphuratus, avistada em 10 

áreas, ambas pertencentes à Ordem Passeiriforme.  

 

Figura 2 - Ocorrência da avifauna do Parque Marinha do Brasil, Porto Alegre, RS. 

 

Segundo Belton (1993), estas espécies são rivais de Vanellus chilensis (quero-

quero) no que se refere ao título de ave mais popular do Rio Grande do Sul. Esta 

ampla distribuição reduz a probabilidade de extinção local destas espécies, pois 

pode indicar a presença de populações numerosas das mesmas na área 

(PRIMACK & RODRIGUES, 2001 apud FERREIRA et al., 2009). 
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Figura 3 - Espécies da avifauna registradas no Parque Marinha do Brasil, Porto Alegre, RS. (a) 
Vanellus chilensis; (b) Zenaida auriculata; (c) Columba livia; (d) Guira guira; (e) Progne tapera; (f) 
Paroaria coronata; (g) Molothrus bonariensis; (h) Turdus rufiventris; (i) Gallinula chloropus; (j) 
Colaptes melanochloros; (k) Colaptes campestres; (l) Eulaenia sp.; (m) Tyrannus melancholicus; 
(n) Machetornis rixosus; (o) Tyrannus savana. 

a 
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A espécie Furnarius rufus, o joão-de-barro (Figura 4a) tem coloração geral 

pardacenta, com a região dorsal mais escura e a garganta esbranquiçada, sendo 

as patas e a ponta do bico negras. Vivem em ambientes campestres e margens 

de florestas, sendo uma espécie bastante caminhadora (EFE et al., 2001). É 

notável pelo ninho feito de barro (Figura 4b) e colocado em postes de eletricidade 

ou grandes galhos de árvores que, inclusive, orgina seu nome popular. (BELTON, 

1993). A construção é compartilhada pelo casal, que trabalha o barro úmido, 

misturado com esterco e palha, com os pés e o bico. Os ninhos abandonados são 

utilizados por várias espécies, destacando-se a andorinha-do-campo (Progne 

tapera) e o canário-da-terra-verdadeiro (Sicalis flaveola) (EFE et al., 2001), ambos 

registrados no presente estudo. 

 
Figura 4 - Furnarius rufus (a) e ninho do mesmo (b) observados no Parque Marinha do 

Brasil. 

Por sua vez, o bem-te-vi (Pitangus sulphuratus) (Figura 5) é bastante conhecido 

por sua coloração viva – o topo da cabeça é negro e uma faixa branca, acima dos 

olhos, circunda toda a cabeça, sendo que abaixo desta, outra faixa negra liga o 

bico a nuca – e seu canto onomatopeico, que muitas vezes precede sua 

visualização. Podem ser encontrados em praticamente todos os ambientes, 

inclusive praias marinhas (BELTON, 1993; EFE et al., 2001). Os ninhos, grandes 

e fechados, com uma entrada lateral, são construídos essencialmente por capim 

seco, paina e finos gravetos, material comumente roubado de outros ninhos de 

aves (EFE et al., 2001).  
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Figura 5 - Bem-te-vi (Pitangus sulphuratus). FONTE: EFE et al., 2001. 

A área amostral 3, referente à orla norte do Lago Guaíba, apresentou a maior 

riqueza de espécies (16) quando comparada à demais (Figura 6), possivelmente 

graças à sua maior heterogeneidade espacial, oferecendo uma quantidade maior 

de micro-habitats, e portanto, permitindo o estabelecimento de um maior número 

de espécies. Elevada riqueza de espécies também foi observado por Franchin & 

Junior (2003) no Parque Municipal do Sabía, em Uberlândia (MG), e por Ferreira 

et. al. (2009) na Reserva Particular do Patrimônio Cultural Mata Samuel de Paula, 

em Nova Lima (MG), locais com grande heterogeneidade de habitats. 

 
Figura 6 - Riqueza da avifauna do Parque Marinha do Brasil por área amostral. (1) 

Quadras esportivas; (2) Área adjacente à pista de Skate; (3) Orla Norte do Lago Guaíba; (4) Túnel 
Verde Norte; (5) Solarium; (6) Espelho d’Água; (7) Túnel Verde Sul; (8) Heliporto; (9) Orla Sul do 
Lago Guaíba; (10) Lagoa de Contenção; e, (11) Ala Sul do Parque, próximo ao ginásio esportivo 

Gigantinho. 
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A orla sul do Lago Guaíba (Figuras 1-9 e 7), onde foi registrado o menor número 

de espécies (6), conforme a Figura 6, compreende principalmente um ambiente 

de mata fechada com difícil acesso, dificultando a observação e a identificação da 

avifauna. Ou seja, a diversidade de aves registrada neste local pode ter sido 

subestimada em função desta limitação. 

  

    

Figura 7 - Orla Sul do Lago Guaíba (área amostral 9) 

 

Os hábitos alimentares predominantes, igualmente ao observado em diversos 

estudos realizados em ambientes urbanos no Brasil (FAVRETTO et al., 2008; 

FRANCHIN & JÚNIOR, 2003; RODRIGUES et al., 2005; SCHERER et al., 2005; 

VALADÃO et al., 2006a e 2006b), foram onívoro (39%) e insetívoro (25%), 

englobando 64% do total de espécies, conforme evidencia a Figura 8. Isto 

corrobora com a conclusão de Scherer et al. (2005) de que, mesmo influenciada 

por ações antrópicas, a avifauna das áreas verdes urbanas, no que se refere à 

estrutura trófica, é semelhante àquela encontrada em áreas naturais. Assim, é 

possível que a proximidade do parque com o Lago Guaíba e os remanescentes 

de vegetação nativa ajudem a manter a constituição trófica da avifauna num 

estado semelhante. 
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Figura 8 - Agrupamento trófico da avifauna do Parque Marinha do Brasil, Porto Alegre, RS. 

 

Willis (1979 apud SCHERER et al., 2005) ressalta que a presença de onívoros em 

fragmentos pequenos é esperada, visto que este agrupamento trófico explora 

melhor as oscilações de disponibilidade de alimento nestes ambientes, sendo 

que, segundo Villanueva & Silva (1996 apud VALADÃO, 2006b), ele é 

normalmente representado por espécies generalistas, beneficiadas pelas 

alterações do meio urbano. Embora todas as espécies registradas constem na 

Lista de Referência das Aves do Rio Grande do Sul (BENCKE, 2001), foram 

obtidos dois novos registros para o Parque Marinha do Brasil: Syndactyla 

rufosuperciliata e Mimus saturninus. 

O trepador-quiete (Syndactyla rufosuperciliata) (Figura 9), observado somente na 

área 2 (Figura 1-2), tem sua parte inferior coberta de riscos na cor creme e calda 

ferrugínea proeminente, partes superiores marrom-oliváceas, bico curto e robusto 

e uma listra superciliar avermelhada. Habita os interiores ou as bordas de matas 

mais densas, sendo geralmente encontrado a pouca altura do solo (BELTON, 

1993; EFE et al., 2001). Põem seus ovos em cavidades de árvores, escavadas 

por eles ao aproveitarem árvores doentes ou oriundas de ocos de pica-paus e 

buracos naturais (EFE et al., 2001). 
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Figura 9 - Trepador-quiete (Syndactyla rufosuperciliata) 

 

O sabiá-do-campo (Mimus saturninus) (Figura 10), apesar de seu nome popular, 

não tem nenhum parentesco direto com as espécies de sabiás do gênero Turdus 

(Família Muscicapidae) (EFE et al., 2001). Ele é predominantemente cinzento e 

branco, sendo melhor identificado pela sobrancelha branca proeminente e pela 

cauda comprida com penas externas brancas. 

Vive em campos e área abertas com árvores e arbustos espalhados, ambiente 

encontrado nas áreas 2 (Figura 1-2) e 10 (Figura 1-10), onde foi observado. Pode 

reproduzir-se mais de uma vez ao ano e os ninhos são elaborados com gravetos 

e fibras vegetais no formato de uma tigela rasa, sendo fixados entre os ramos de 

árvores baixas ou arbustos (BELTON, 1993; EFE et al., 2001). Seu canto 

caracteriza-se pela exuberância, mas contém muitos sons ásperos e não musicais 

(BELTON, 1993). Nenhuma espécie constante na lista é considerada ameaçada 

de extinção, em qualquer nível, no Rio Grande do Sul (MARQUES et al., 2002), 

no Brasil (MACHADO et al., 2008) ou no mundo (IUCN, 2013). 
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Figura 10 - Sabiá-do-campo (Mimus saturninus). FONTE: BELTON, 1993. 

 

4. Conclusão 

O número de espécies encontradas pode ser considerado baixo, mas reflete o 

pequeno esforço amostral, pois o levantamento foi realizado durante apenas três 

meses, não compreendendo um ciclo sazonal completo. Portanto, são 

imprescindíveis estudos de longo prazo, que permitam um levantamento efetivo 

das espécies de aves, abrangendo seus horários de maior atividade e todas as 

estações do ano, preenchendo-se, assim, as lacunas quanto ao conhecimento da 

avifauna local. Isto é essencial para o planejamento da gestão de áreas urbanas, 

ameaçadas pelos impactos de um crescimento urbano desordenado. 

De qualquer modo, apesar de ser uma área pequena e apresentar vegetação 

alterada, com predominância de espécies exóticas, o Parque Marinha do Brasil 

abriga um número considerável de espécies de aves, representativo da 

diversidade encontrada na região, devendo ser visto como uma importante área a 

ser conservada. A implementação da atividade de observação de aves constitui-

se numa boa estratégia de educação ambiental, visando a valorização dos 

atrativos naturais do parque e, por conseguinte, incentivando junto ao público a 

sua conservação.  
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GT 02: Lazer, esportes e turismo na natureza em áreas   protegidas:  impactos, monitoramento e 

manejo de trilhas   

CONCEPÇÃO DA TRILHA CONTINUUM – TRILHA DE LONGO PERCURSO 

DENTRO DOS PARQUES ESTADUAIS DE SÃO PAULO 

 

Daniela Midori Kaneshiro3 

Érika Sayuri Koga4 

Kátia Pisciotta5 

Resumo: 

Palavras-chave: Unidade de Conservação; ecoturismo; manejo de trilhas; trilhas 

de longo percurso. 

 

Este artigo visa analisar uma experiência inédita no estado de São Paulo: a 

concepção e o processo de implantação da Trilha do Continuum dentro dos 

Parques Estaduais “Carlos Botelho”, Intervales e Turístico do Alto Ribeira - 

PETAR. Com o crescimento de adeptos das caminhadas em áreas naturais, 

aumentou a busca por trilhas dentro das Unidades de Conservação (UC), ao 

mesmo tempo em que maiores cuidados com o manejo e gestão das trilhas são 

exigidos. Nesse contexto, por meio do “Projeto de Desenvolvimento do 

Ecoturismo na Mata Atlântica”, executado com recursos de contrato de 

empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento, a Secretaria de Meio 

Ambiente do Estado de São Paulo ampliou as oportunidades de visitação nos 

referidos Parques Estaduais, com foco na promoção do desenvolvimento 

sustentável na região, aliando a conservação da natureza com oportunidades 

para as comunidades e empreendedores das áreas envoltórias das UC 

contempladas. Para tanto, a implantação da trilha incluiu intervenções, plano de 

gestão, em detalhamento, e sistema de avaliação/monitoramento, tendo sido 

executadas intervenções  nos três primeiros trechos, totalizando 72 km. 

Resultados esperados: A etapa de planejamento foi superada com sucesso para 

a atuação prática. Implantar toda a extensão da Trilha do Continuum e fazer a 

gestão de seu uso requer muitos esforços e recursos específicos. A concretização 

de experiência bem sucedida com o trecho implantado abrirá novas perspectivas 

para o uso público dentro das UC, vislumbrando a expansão dessa experiência no 

                                                           
3
 Mestranda em Sustentabilidade na Gestão Ambiental pela UFSCAR e Engenheira Ambiental pela UNIFEI-

MG, Engenheira de Segurança do Trabalho pela Faculdade Oswaldo Cruz e trabalha na Secretaria do Meio 

Ambiente do Estado de São Paulo (midorikaneshiro@yahoo.com.br) 
4
 Mestre em Hospitalidade pela UAM-SP e Bacharel em Turismo pela USP, trabalha na Secretaria do Meio 

Ambiente do Estado de São Paulo (kogadinapoli@gmail.com) 
5
 Mestre em Ciência Ambiental pelo Procam/USP e Zootecnista pela FMVZ/USP, trabalha na Fundação 
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espaço paulista e brasileiro, sendo imprescindível que o contingente da Fundação 

Florestal tenha o apoio de empresas de turismo e das comunidades locais. 

 

Resumen: 

Palabras clave: unidad de conservación, el ecoturismo, el manejo de senderos, 

senderos largo. 

 

Este artículo se propone analizar una experiencia sin precedentes en el estado de 

São Paulo: el proceso de diseño y implementación de la Ruta en el Continuum de 

Parques: Carlos Botelho, Intervales y el Turístico do Alto Ribeira - PETAR. Con el 

crecimiento de adeptos al senderismo en los espacios naturales se ha 

incrementado la búsqueda de senderos dentro de las Unidades de Conservación 

(UC), sin embargo se requiere un cuidado con el manejo y gestión de senderos. 

En consecuencia, a través del Projeto de Desenvolvimento do Ecoturismo na 

Mata Atlântica, con los recursos del préstamo del Banco Interamericano de 

Desarrollo de acuerdo, el Departamento Ambientale del Estado de São Paulo há 

ampliado las oportunidades para las visitas en los parques estatales, centrándose 

en la promoción del desarrollo sostenible en la región, que combina la 

conservación de la naturaleza con oportunidades para las comunidades y los 

empresarios en las áreas de UC contempladas. Por lo tanto, la implementación de 

la ruta incluye intervenciones, plan de manejo en detalle, y la evaluación / 

monitoreo del sistema, que hasta la fecha suma 72 km de intervenciones en los 

tres primeros tramos. Resultados esperados: La etapa de planificación fue 

superada con éxito para la acción práctica. Implementar toda la extensión del 

Continuum Trail y gestionar su uso requiere muchos esfuerzos y recursos 

específicos. El logro de la exitosa experiencia con el tramo desplegado abren 

nuevas perspectivas para el uso público dentro de la UC, vislumbrando la 

expansión de esta experiencia en São Paulo y en Brasil, siendo indispensable que 

el contingente de la Fundación Florestal cuente con el apoyo de las empresas y 

las comunidades de turismo locales. 

1. Introdução 

A necessidade de deslocamento das pessoas fez com que as trilhas surgissem e 

se espalhassem por todos os lugares, até serem substituídas por outras 

categorias de trajeto. Mas elas resistem, e o deslocamento de um lugar ao outro 

pode ser mais agradável se for por uma trilha (Gualtieri et al 2008). Nos dias de 

hoje, o uso das trilhas está também relacionado à necessidade de contato direto 

com a natureza, à busca de experiências e de recompensa pelos esforços 
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investidos (físicos e mentais), incorporando um sentido ao próprio percurso. O 

esforço primordial a ser recompensado ao percorrer trilhas de longo percurso em 

ambientes naturais como florestas e campos, montanhas e rios, praias e 

mangues, pode ser tanto menor quanto maior forem os preparativos para o 

enfrentamento das dificuldades, seja como uma prática de caminhada individual 

ou em grupo, com orientação por meio de mapas, bússola ou aparelhos de 

navegação e o uso de equipamentos adequados, como vestimentas e calçados, 

bastão de caminhada, mochilas e barracas leves, além de todo o cuidado na 

escolha dos alimentos a serem consumidos, da percepção do turista com relação 

ao tempo e perigos existentes. A demanda por atividades em trilhas de diversas 

distâncias têm como característica a beleza conjugada à presença de atrativos 

turísticos. Nos últimos anos verificou-se um crescimento de adeptos das 

caminhadas em áreas naturais, aumentando a procura por trilhas dentro das 

Unidades de Conservação (UC)6.  

“Uso público” é expressão utilizada por órgãos oficiais ligados ao manejo das 

áreas naturais protegidas no Brasil, sendo definido como o usufruto feito pelo 

público, seja turista, educador, pesquisador ou religioso (Magro, 1999; SÃO 

PAULO, 2009b). Tal usufruto consiste em oferecer ao visitante a oportunidade de 

conhecer, de forma lúdica, os atributos e valores ambientais protegidos pelo local 

(IBAMA, 2002). Neste documento, a expressão “uso público” é utilizada para 

definir o uso e as atividades oficialmente permitidas e que são desenvolvidas 

tanto no interior da UC, como em sua área de entorno.  

Desde 2005, o Estado de São Paulo vem investindo na otimização e 

diversificação de atividades de uso público em UCs sob sua administração por 

meio do “Projeto de Desenvolvimento do Ecoturismo na Região da Mata Atlântica” 

(Projeto Ecoturismo). Uma das ações do Projeto foi possibilitar o desenvolvimento 

                                                           
6
 Unidade de Conservação, segundo lei Federal n° 9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação (SNUC): espaço territorial e seus recursos ambientais, com características naturais 

relevantes, instituído pelo Poder Público, com a finalidade de conservação e limites definidos, sob regime 

especial de administração para garantir sua adequada proteção. 
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de estudos para um amplo sistema de trilhas, incluindo a construção e reforma de 

equipamentos facilitadores de acesso, de segurança e de sinalização, 

consolidando as trilhas como atrativos geradores de benefício para as 

comunidades do entorno das UCs. A partir da experiência vivenciada pela equipe 

do Projeto de Ecoturismo, este artigo analisa o processo desde a concepção até a 

implantação da Trilha do Continuum, considerando a proposta inicial de ser um 

produto de promoção do desenvolvimento sustentável, aliando a conservação da 

natureza ao desenvolvimento socioeconômico regional. 

Para o desenvolvimento deste trabalho foi realizada pesquisa bibliográfica e 

documental de todos os estudos relacionados com as trilhas, desde 2004, ano de 

início da preparação do Projeto de Ecoturismo. Também foram incorporadas as 

experiências dos técnicos envolvidos com as ações desenvolvidas pela SMA e 

pela Fundação para a Conservação e Produção Florestal do Estado de São Paulo 

(FF), entidade que atualmente está incumbida da gestão dos Parques Estaduais 

abrangidos pelo Projeto. As referências para a Trilha do Continuum foram obtidas 

em seminário realizado em 2007, no qual foram apresentados casos 

internacionais de trilhas de longo percurso, como as do Nepal e a Appalachian 

Trail dos Estados Unidos, além da travessia Petrópolis-Teresópolis, no Rio de 

Janeiro, que se apresenta como um dos principais atrativos do Parque Nacional 

(PARNA) Serra dos Órgãos. Outra referência foi o produto Review and Concept 

Plan for na Ecotourism Strategy. 

2. Projeto de Desenvolvimento do Ecoturismo na Região da Mata Atlântica 

O Projeto de Ecoturismo abrange seis Parques Estaduais (PE), sendo cinco 

localizados no Vale do Ribeira e Alto Paranapanema - PE Turístico do Alto Ribeira 

(PETAR), PE Caverna do Diabo (PECD), PE Ilha do Cardoso (PEIC), PE “Carlos 

Botelho” (PECB), PE Intervales (PEI) - e um no Litoral Norte - PE Ilhabela (PEIb).  

O Projeto – cujas atividades administrativas encerraram-se no primeiro semestre 

de 2013 - foi financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 

sendo executado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SMA). Seu objetivo 
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principal foi o de organizar as UCs como produtos turísticos para atrair, reter e 

satisfazer um mercado diversificado de visitantes, visando consolidar a vocação 

do turismo sustentável como estratégia de conservação da Mata Atlântica e em 

apoio ao desenvolvimento socioeconômico regional (SÃO PAULO, 2005). 

Em função da Trilha do Continuum localizar-se no Vale do Ribeira, este artigo 

apresenta abordagens mais específicas para esta região. 

Apesar desse cenário, a Mata Atlântica remanescente no Estado ainda 

apresenta inúmeras possibilidades para a conservação da 

biodiversidade, alternativas de desenvolvimento sustentado, educação 

ambiental, lazer e pesquisa científica, voltada a novos produtos, como 

por exemplo, os medicinais, aromáticos, ornamentais, etc. (BRASIL, 

1997, p. 13). 

Quando comparado ao restante do estado de São Paulo, o Vale do Ribeira 

apresenta deficiências acentuadas no que se refere ao seu  desenvolvimento 

socioeconômico. A região é considerada uma das mais pobres do estado, com 

carência de investimentos no campo social, em infraestrutura e regularização 

fundiária. 

O chamado “Contínuo Ecológico de Paranapiacaba”, que deu origem ao Mosaico 

de Paranapiacaba – é composto por três dos parques beneficiados pelo Projeto 

de Ecoturismo7, pelo PE Nascentes do Paranapanema (PENAP), pela Estação 

Ecológica de Xitué (EEcX) e por parte da Área de Proteção Ambiental (APA) da 

Serra do Mar – e representa uma das áreas mais preservadas desta região, 

abrangendo território superior a 100.000 ha de Mata Atlântica. Este grande 

remanescente situa-se nos municípios de São Miguel Arcanjo, Capão Bonito, 

Ribeirão Grande, Guapiara, Tapiraí, Iporanga, Sete Barras, Apiaí e Eldorado, 

abrangendo porções da planície do rio Ribeira de Iguape, estendendo-se à 

vertente atlântica da serra de Paranapiacaba e atingindo o divisor de águas entre 

as bacias dos rios Ribeira de Iguape e Paranapanema. É o segundo e mais 

importante corredor de Mata Atlântica preservado no estado de São Paulo (SÃO 

                                                           
7
 PETAR, PEI e PECB 
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PAULO, 2008B). Contíguas a essa área estão, ainda, grandes propriedades 

cobertas por florestas, grandes extensões territoriais ocupadas por comunidades 

quilombolas, como a APA dos Quilombos, além de áreas habitadas pela 

população ribeirinha. Estas características fazem da região do Contínuo de 

Paranapiacaba um dos principais patrimônios socioambientais do planeta. 

2.1 Concepção da Trilha do Contínuo8 

A trilha do Continuum acentua e fortalece o imenso valor ambiental desta extensa 

área de floresta contínua, potencializando a atratividade dos parques e 

fornecendo instrumentos facilitadores para a educação ambiental.  Os estudos 

relacionados à Trilha do Continuum focaram-se nos aspectos físicos do percurso, 

de modo que fossem descritas e analisadas as condições de caminhada em cada 

trecho, até a interligação plena entre os parques estaduais do Projeto que 

compõem o Contínuo Ecológico de Paranapiacaba - PETAR, PEI e PECB. Desde 

o início foi indicada a utilização dos trechos já existentes, proposta esta que se 

viabilizou quando da implantação da trilha: não houve a necessidade de abertura 

de novos caminhos, apenas de clareamento e ajuste de traçados.  

Como resultados dos estudos, destacam-se: (i) o panorama dos parques 

estaduais contemplados pelo Projeto de Ecoturismo, que inclui o registro e análise 

dos desafios e conflitos para a implantação e o manejo da Trilha do Continuum; e 

(ii) a descrição e dimensionamento das intervenções necessárias para efetiva 

implantação. A etapa subsequente foi justamente a de contratação de serviços 

técnicos para implantação das intervenções indicadas pelo estudo. 

Como consequência da evolução das discussões sobre a trilha, o projeto passou 

a ser visto como uma estratégia de gestão dos parques, a partir da perspectiva de 

maior presença em áreas recônditas e inóspitas, onde a ocorrência de infrações 

como extração de palmito e plantas ornamentais, caça, queimada, 

                                                           
8
Há alguns estudos sobre a trilha que o nomeiam Contínuo ao invés de Continuum. Neste artigo, foi 

adotado o termo em latim. 



 
 

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  

193 

desflorestamento, entre outras, é frequente. Em 2004, o BID contratou um 

consultor para sintetizar as propostas de ecoturismo, com as opiniões e as 

necessidades dos parques, além de dar suporte para a preparação do Projeto. 

 
Figura 11 – Imagem da Visão Geral do Projeto Ecoturismo (ROBINSON, 2005) 

 

Como pode ser observada na Figura 1, a concepção do Projeto de Ecoturismo 

consistiu em transformar o turismo em base de subsistência das comunidades, 

substituindo a ideia de mero consumo dos recursos naturais protegidos. Para 

tanto, houve a conscientização de que, para desenvolver a região, seriam 

necessárias capacitações em todos os níveis, bem como seria imprescindível o 

desenvolvimento de atividades para atender melhor os visitantes. Beneficiar a 

comunidade do entorno foi um dos princípios do Projeto.  

Na concepção da Trilha do Continuum, a integração social com as comunidades 

do entorno das UCs foi uma preocupação constante. A proposta original incluía 

traçado que transpunha os limites das UCs, a fim de motivar uma atividade de 

aventura planejada e engajada com o contato direto com o entorno, incentivando 
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empreendimentos relacionados com acomodação, alimentação, comércio de 

artesanatos e outros produtos de necessidade ao caminhante, fomentando 

também a economia da região. O produto foi inicialmente intitulado de “The 20 

days trail”. Contudo, conforme será descrito adiante, as contingências 

operacionais e administrativas do seu processo de implantação levaram a um 

traçado delimitado pelas fronteiras dos parques, sem, contudo, deixar de encarar 

as trilhas como importante atrativo gerador de benefícios para a sociedade 

situada ao redor das UCs (ROBINSON, 2005). Como visto, o atributo mais 

importante da Trilha do Continuum é a floresta atlântica. Ou seja, as 

possibilidades oferecidas ao visitante estão relacionadas principalmente à 

experiência de percorrer um longo trecho de ambiente florestal, em diversos 

estágios sucessionais.  

Como o Projeto teve como principais focos a abertura de novas oportunidades 

para as comunidades do entorno das UCs e a busca por novos ecoturistas para a 

região, foram realizadas oficinas de planejamento participativo com as populações 

locais, visando mobilizar os interessados, levantar as demandas por cursos e 

quantidade necessária de vagas, envolvendo os grupos, numa gestão pública 

participativa. As oficinas seguiram os princípios do enfoque participativo, com 

ênfase no intercâmbio de experiências e conhecimentos, tendo como ferramentas 

metodológicas a visualização, apresentações, problematização, documentação, 

trabalhos em grupos e sessões plenárias, gerando como resultado principal o 

mapeamento das demandas de capacitação. Na sequência, o Projeto Ecoturismo 

ofereceu cursos em dez temas: Aperfeiçoamento de monitores ambientais, 

Artesanato tradicional, Gestão de projetos, Organização institucional, Elaboração 

de plano de manejo agroflorestal, Plano de negócios institucional, Plano de 

negócios de artesanato, Plano de negócios para produtos agroflorestais, Coleta 

de sementes e Apicultura e meliponicultura. (KOGA et al, 2013). Os cursos 

almejaram o envolvimento entre diversos segmentos, formatação de novas 

parcerias, fomento da cadeia produtiva do turismo e potencialização das UCs 

como destinos para visitação. 
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2.2 Implantação da Trilha do Contínuo 

A Figura 2 a seguir ilustra o traçado completo da Trilha do Continuum,  

percorrendo o PETAR (verde), o PEI (amarelo) e o PECB (azul), e a Tabela 1 

descreve cada um dos seus trechos, indicando o percurso total, de 194 km.  

 

Figura 12 – Traçado completo da Trilha do Continuum (São Paulo, 2009a) 

A falta de planos de manejos aprovados e de regularização fundiária no entorno 

dos parques motivou a mudança do traçado para o interior das UCs durante o 

estudo e durante a fase de implantação. Além disso, as intervenções do Projeto, 

pelas Políticas do BID, só podiam ser realizadas no interior das UCs beneficiadas, 

sendo selecionados, então, os trechos descritos na Tabela 1. 

Tabela 1. Trechos de levantamento da Trilha do Continuum9 

Trecho Percurso: Distância (m) Distância (km) 

1 Núcleo Santana / Núcleo Caboclos 24.424 72 

2 Núcleo Caboclos / Base Bulha d’água 22.833 

                                                           
9
 O levantamento foi realizado pela empresa Ruschmann Consultores em 2009. 
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3 Base Bulha d’ água / Sede PE Intervales 25.006 

4 Sede PE Intervales / Base São Pedro 40.605 
89 

5 Base São Pedro / Base Quilombo 24.424 

6 Base Quilombo / Núcleo Sete Barras 24.345 

7 Núcleo Sete Barras / São Miguel Arcanjo 32.444 33 

 
TOTAL 194.081 194 

Fonte: São Paulo, 2009a. 

Para cada um dos trechos levantados foram detalhados: principais pontos de 

interesse, fotos dos locais, riscos identificados10, atrativos, temas para 

interpretação, locais de acampamento, recomendações para implantação da trilha 

e conceitos a serem trabalhados na estratégia de marketing.  

Em 2011, a licitação para elaboração de projeto executivo e implantação das 

trilhas resultou deserta, pela escassez de empresas de atuação nesse ramo 

conjugada com o baixo valor estimado da contratação, pouco atrativo para a 

especialidade das atividades a serem desenvolvidas. Nova licitação foi realizada e 

bem sucedida em 2012. A etapa de implantação das intervenções teve como 

objeto os três primeiros trechos, totalizando 72 km de trilhas11. Após as obras, 

planeja-se que serão necessários oito dias de aventura, dependendo do grupo, da 

experiência e preparo físico de cada caminhante, dos interesses em campo 

(maior ou menor grau de dedicação à observação de detalhes) e das condições 

ambientais, entre elas, as meteorológicas. Não será necessário percorrer os 72 

km em uma única empreitada, pois há pontos de saída, localizados nos núcleos, 

bases e sedes dos parques. 

Os temas gerais relacionados a esta trilha são:  

 a estrutura da floresta - matas abertas e fechadas, campos de altitude, 

árvores gigantes, epífitas, flores, liquens, cogumelos;  

                                                           
10

 Estudo de Riscos foi realizado pela empresa Módulo Security Solutions em 2009 

11
 O Projeto de Ecoturismo contratou a empresa TECTOM Serviços Verticais em 2012 
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 ecossistemas associados ao bioma Mata Atlântica - mata de encosta, além 

de paredões rochosos;  

 a observação da fauna e de seus vestígios: aves, mamíferos  de grande e 

médio porte, pequenos mamíferos, terrestres e voadores (morcegos), 

anfíbios, répteis, invertebrados; rios, corredeiras e cachoeiras;  

 cavernas e afloramentos rochosos;  

 além dos inúmeros mirantes (SÃO PAULO, 2005;2008a). 

Neste momento, em que a Trilha está fisicamente estabelecida, resta organizar 

sua operação, delimitando como se dará a gestão, propriamente dita, 

contemplando ações normativas e de controle, cuidado e manutenção, 

monitoramento de impactos, entre outros tópicos essenciais. 

2.3 Dificuldades e Desafios 

Limitação de recursos financeiros, excesso de demanda nas equipes envolvidas, 

pressão no cumprimento dos prazos exigidos pelo Contrato de Empréstimo, 

carência de fornecedores aptos ao atendimento das exigências dos editais, bem 

como situações de conflitos sociais e territoriais nos limites das UCs foram as 

dificuldades e desafios verificados durante a elaboração do estudo e a 

implantação do mesmo. Com recursos do Projeto Ecoturismo, apenas os trechos 

1, 2 e 3 foram implantados (SÃO PAULO, 2010). A execução desses serviços 

incluiu: clareamento das trilhas, colocação de degraus e corrimões, construções 

de pontes, pinguelas, guarda-corpos, passarelas e mirantes, drenagem e 

prevenção em áreas alagadas, instalação de totens de KM e sinalização de 

abertura das trilhas e placas de segurança e contingência. 

A escolha dos trechos foi justificada: o PEI é um dos parques pioneiros no 

segmento do ecoturismo no estado de São Paulo, sendo das poucas UCs que 

oferece infraestrutura de hospedagem em seu interior. É um destino muito 

procurado por escolas e grupos de estudo do meio. Com a trilha de longo 

percurso passa a receber visitantes com outro perfil, voltado para o turismo de 

aventura. Por este motivo foi o ponto final da implantação. O marco zero está no 
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PETAR, que tem diversas hospedagens nos bairros do entorno, consistindo numa 

ótima possibilidade para fomentar ainda mais a cadeia produtiva do turismo, bem 

como incentivar o já existente fluxo de visitantes com perfil mais aventureiro neste 

Parque. Os trechos 4 e 5, conforme Tabela 1, não foram implantados em razão da 

insuficiência de recursos, optando-se por promover  melhorias nas trilhas já 

existentes e utilizadas pela visitação atual. O trecho 6 também não foi viabilizado 

pela  escassez de recursos e diante de riscos, apontados na fase de estudo da 

trilha, relacionados ao extrativismo de palmito, que impossibilitaram a 

continuidade dos trabalhos naquela localidade.  

Verificou-se, diante deste contexto, que o perfil do visitante do Parque Estadual 

“Carlos Botelho” (famílias e grupos de excursão) indicava a implantação da Trilha 

das Bromélias, com total acessibilidade para portadores de necessidades 

especiais. A Trilha estende-se por quase 400 metros, com piso e corrimão de 

madeira, circundando área da sede do Parque, e terminando no Centro de 

Visitantes, onde uma exposição temática sobre o Parque pode ser explorada. 

Para cada UC foi criada um exposição permanente, a partir de temas 

especialmente relacionados ao local, mas com um mesmo padrão estético. A 

proposta foi oferecer informações específicas e complementares à vivência de 

campo, e, ao mesmo tempo, estimular o visitante a conhecer melhor o parque 

visitado, seu entorno e outras UCs do estado. Embora não contemplado no 

contrato de implantação de trilhas, o trecho 7 recebeu outro tipo de investimento 

do Projeto de Ecoturismo: por tratar-se de uma rodovia estadual que liga as 

cidades de Sete Barras a São Miguel Arcanjo, cortando toda a extensão do 

PECB, foram implantadas no trecho da estrada-parque sinalização e 

infraestrutura12 de lazer para visitantes. Além dos veículos que cruzam a estrada 

de terra rumo ao Vale do Ribeira e litoral, os públicos mais frequentes são 

romeiros, trilheiros e ciclistas. 

                                                           
12

 Sinalização foi implantada pelas empresas Sinalta Propista e Ecoview, e a Infra-Estrutura pela empresa 

EBCI Industrial. 
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Um desafio nesse processo foi conciliar as etapas de elaboração do projeto 

executivo das trilhas com a implantação das mesmas, diante do prazo 

remanescente de último desembolso do Projeto. O longo período de tempo entre 

o estudo e a implantação foi uma das dificuldades, já que as prioridades a serem 

implantadas na trilha foram alteradas por intempéries ou falta de manutenção. 

Além disso, o contrato de implantação das trilhas também demandou aditivo 

qualitativo e quantitativo devido às variações na gestão das UCs durante a 

execução do mesmo. É importante ressaltar que melhorias foram implantadas, 

mas o perigo e riscos ainda existem nas trilhas, portanto, manutenção e 

monitoramento são atividades que devem ser incorporadas na rotina dos parques. 

3. Considerações finais 

Uma vez implantada parte da Trilha do Continuum, está em fase de elaboração 

seu Plano de gestão e manutenção. Conforme Souza e Martos (2008), quanto 

melhor o planejamento, melhor será a prestação de serviços. Para tanto, foi 

realizada uma primeira expedição para subsidiar a definição de parâmetros para 

implantação, gestão e monitoramento da trilha. Há a necessidade de realizar 

outras expedições, incluindo, além do contingente da Fundação Florestal, 

empresas de turismo local e comunidades do entorno, visando contribuições 

específicas para o funcionamento adequado da trilha, como processo de 

agendamento, acompanhamento de guias, manutenção das áreas de 

acampamento e alimentação, fiscalização da visitação, monitoramento do 

impacto, fomento da cadeia produtiva e do turismo na região. 

Na categoria de “Travessias de longo percurso”, a Trilha do Continuum soma-se 

aos outros projetos brasileiros que oferecem aventura, beleza e lazer, alinhados 

às ações de conservação da biodiversidade e consolidação dos espaços 

protegidos. O caminhante que percorrer a trilha, em parte ou em sua extensão 

total, aprenderá muito sobre o Bioma Mata Atlântica e estará, ao mesmo tempo, 

presente em locais recônditos e de difícil acesso, contribuindo para a proteção da 

natureza. Em todo o Brasil, muitas das trilhas são utilizadas por infratores, como 

caçadores e extratores de palmito. Com presença mais intensa e com apoio dos 
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caminhantes é possível alterar essa realidade. Em sua concepção, o objetivo da 

trilha do Continuum é modificar o panorama extrativista, fornecendo alternativas 

para a comunidade trabalhar em prol da conservação, através dos cursos de 

capacitação oferecidos no entorno do percurso. 

Implantar toda a extensão da Trilha do Continuum e fazer a gestão de seu uso 

requer muitos esforços e recursos específicos, bem como a superação das 

dificuldades de gestão das áreas naturais públicas protegidas. Apesar do 

reconhecimento da trilha como um produto importante para a interpretação 

ambiental, agregando valor à conservação da natureza e sua biodiversidade, os 

investimentos e pessoas qualificadas necessários para o gerenciamento eficaz 

dessa trilha ainda são escassos. A concretização de uma experiência bem 

sucedida com o atual trecho implantado da trilha abrirá novas perspectivas para o 

uso público dentro das UCs, vislumbrando a expansão dessa experiência no 

espaço paulista e brasileiro. 

O monitoramento e avaliação dessa experiência contribuirão para enriquecimento 

da visitação pública em UCs, bem como agregarão conhecimento e solidez para 

que o manejo de trilhas ganhe corpo dentro das práticas de ecoturismo e também 

seja objeto de mais pesquisas científicas. Os esforços conjuntos levarão a um 

objetivo comum de desenvolvimento sustentável das áreas naturais protegidas. 

Além da trilha de longo percurso, investimentos em estruturas para visitação e 

ecoturismo dentro dos parques estaduais se fazem urgente para o 

desenvolvimento do uso público, promovendo o contato com a natureza e a vida 

ao ar livre. Arvorismo, rapel, bóia-cross, ciclismo, rafting, mergulho, entre tantas 

outras iniciativas, poderão ser estimulados para congregar a conservação de 

áreas naturais, aumentar o número de visitantes na região e gerar empregos à 

sociedade.  

Além das pesquisas e relatos de experiências,  faz-se necessário um maior 

intercâmbio entre profissionais, guias, monitores, trilheiros e gestores públicos de 

áreas naturais, a fim de consolidar as trilhas de longo percurso como 
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catalisadores de oportunidades para populações do entorno das áreas naturais, 

sem deixar em segundo plano a  preservação do meio ambiente. 
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GT 02: Lazer, esportes e turismo na natureza em áreas   protegidas:  impactos, monitoramento e 

manejo de trilhas   

 

PLANEJAMENTO E RECUPERAÇÃO DAS TRILHAS DE ACESSO ÀS 

CACHOEIRAS PARAÍSO E VÉU DA NOIVA – APA SÃO THOMÉ – SÃO 

THOMÉ DAS LETRAS (MG). 

 

Ézio Dornela Goulart13 

Bruno Campos Guilarducci14 

 

Resumo 

Palavras-chave: Ecoturismo; uso público; áreas protegidas; manejo de trilhas. 

De acordo com a realidade econômica do município de São Thomé das Letras, o 

turismo destaca-se como importante fonte geradora de recursos. Atualmente a 

cidade recebe um grande número de visitantes nos períodos de temporada, finais 

de semana e feriados prolongados para conhecerem suas belezas cênicas, 

naturais e culturais. O número intenso de visitantes nas trilhas de acesso aos 

atrativos naturais vem acarretando a compactação do solo e no período de 

chuvas, erosões, perda de solo e assoreamento do leito dos cursos d’água. Estes 

fatores além de causar impactos negativos ao meio ambiente oferecem risco aos 

usuários e dificultam a visitação a estes atrativos. Este trabalho teve por objetivo 

realizar um estudo para elaborar proposta de recuperação e manejo das trilhas de 

acesso as Cachoeiras Paraíso e Véu da Noiva, localizadas na APA Municipal São 

Thomé. A metodologia utilizada foi o ROS (Recreational Oportunities Spectrum). 

Ela propõe que as experiências recreacionais e os benefícios dela derivados 

aconteçam dentro de um conjunto particular de eventos que podem ser vistos a 

partir de um gradiente, desde o primitivo ao urbano (LECHNER, 2006). 

Inicialmente foram revistos os traçados, elaborado o mapeamento e diagnóstico 

de aspectos ambientais, através de fichas de campo. Foram identificados 

aspectos como: erosões, incidência de alterações graves de drenagens e 

exposição de pedras e raízes. Intervenções foram proposta como a readequação 

de drenagens e a construção de obras de arte. Para isto foram elaborados croquis 

iniciais que, posteriormente, foram desenhados e plotados através do programa 

AutoCAD. Por fim, com base nos objetivos propostos, foram identificadas 

oportunidades potenciais e restrições a visitação, elaborado o ordenamento das 

                                                           
13 ezio.goulart@hotmail.com Programa de Pós-Graduação em Geografia – Instituto de 

Geociências – UFMG  
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trilhas, além de recomendações para a manutenção e recuperação das mesmas. 

Com isto espera-se conseguir o aumento das oportunidades recreacionais e 

maior conforto e segurança para os usuários. 

Resumen 
Palabras-clave: Ecoturismo; uso publico; areas protegidas; manejo de senderos. 

De acuerdo con la realidad económica de São Thomé das Letras, el turismo se 

destaca como una importante fuente de recursos. Actualmente, la ciudad recibe 

una gran numero de visitantes durante los períodos de temporada, fines de 

semana y días festivos para conocerem su belleza escénica, natural y cultural. El 

gran flujo de visitantes en los senderos de acceso a los atractivos naturales está 

provocando la compactación del suelo y durante la temporada de lluvias, la 

erosión, la pérdida de suelos y la sedimentación del lecho del curso de agua. 

Estos factores, además de causar impactos negativos al medio ambiente, ofrecem 

riesgos y dificultad a los usuarios que van visitar estos sitios. Este trabajo tuvo 

como objetivo realizar un estudio para elaborar una propuesta de recuperación y 

gestión de caminos de acceso a las Cascatas Paraiso y Velo de la Novia, 

ubicadas en APA Municipal São Thomé. La metodología utilizada fue el ROS 

(oportunidades recreativas Spectrum). Propone que las experiencias recreativas y 

los beneficios derivados de ellas sucedam a partir de determinado conjunto de 

eventos que se pueden ver desde una pendiente, desde lo primitivo a lo urbano 

(Lechner, 2006). Inicialmente trazados fueron revisados , la cartografía elaborada 

y diagnóstico de los aspectos ambientales a través de los registros de campo. 

Fueron identificados erosiones, incidencia de los cambios severos en el drenaje y 

la exposición de las rocas y raíces. A continuación, se propone intervenciones 

como la mejora del drenaje y la construcción de obras de arte. Se prepararon para 

esto trazados iniciales que hayan sido deseños y a traves del programa AutoCAD. 

Finalmente, en base a los objetivos propuestos, se identificaron las oportunidades 

potenciales y las restricciones a las visitas, sistema de senderos espacial 

preparada, así como recomendaciones para el mantenimiento y recuperación de 

los senderos. Con esto, se espera que aumenten las oportunidades de recreación 

y mayor comodidad y seguridad para los usuarios. 

1. Introduçâo 

São Thomé das Letras está localizado no sul do estado de Minas Gerais, o município faz 

parte do Circuito Turístico Vale Verde e Quedas D’águas, é integrante da Associação das 

Cidades Históricas Mineiras e da Rota da Estrada Real. A arquitetura da cidade 

caracteriza-se por edificações construídas em quartzito (pedra São Thomé), tombadas 

pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA). O 
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município se destaca na região por apresentar um relevo característico que propicia a 

formação de várias cachoeiras, piscinas naturais e corredeiras de grande efeito cênico. 

A Área de Proteção Ambiental (APA) São Thomé é uma unidade de conservação 

municipal de uso sustentável, com uma área de 3.115,08 ha tem por objetivo assegurar o 

bem estar das populações ali existentes, bem como o de todo o município, a melhoria da 

qualidade de vida, além de proteger e preservar a fauna, flora e os recursos hídricos, 

promovendo assim o uso sustentado da área para as gerações futuras. Foi criada através 

do Decreto nº 003 de 29 de janeiro de 2003. As cachoeiras Véu da Noiva e Paraíso 

podem ser consideradas entre os atrativos mais visitados inseridos na APA. O fluxo 

intenso de visitantes nas trilhas de acesso as cachoeiras vem acarretando a 

compactação do solo, e no período de chuvas intensas erosões, perda de solo e 

assoreamento do leito dos cursos d’água. Estes fatores, além de causar impactos 

negativos ao meio ambiente, oferecem risco aos usuários e dificultam a visitação a estes 

atrativos. A elaboração do respectivo estudo teve por objetivo subsidiar os gestores 

públicos na implementação e no estabelecimento de trilhas estruturadas, otimizando o 

potencial de visitação e propiciando o desenvolvimento de atividades de cunho educativo, 

associadas à recreação, proporcionando experiências em contato com o ambiente 

natural, minimizando e controlando os impactos. 

Estas áreas de visitação atraem, hoje, um grande número de turistas e admiradores da 

natureza. Com a construção da infraestrutura necessária, um maior número de pessoas 

poderá frequentar o local, sem provocar danos sociais e ambientais. Este crescente fluxo 

de pessoas poderá ser revertido em benefícios aos moradores do município de São 

Thomé das Letras e toda sua região. Devido às características bióticas e abióticas das 

trilhas, as mesmas apresentam uma tendência muito grande a ocorrências de erosões 

superficiais. O solo, devido ao intenso fluxo de visitação, esta compactado ocasionando 

pouca capacidade de absorção de água, principalmente na época das chuvas. Isto faz 

com que as intervenções devam ser muito bem planejadas, considerando principalmente 

as características do terreno, a integridade do ambiente, a segurança dos usuários e o 

entendimento de como os visitantes se comportam em ambientes naturais. 

Considera-se que as trilhas de uso público em áreas naturais permitem suprir as 

necessidades recreativas, com a segurança e o conforto necessários para o visitante e 

sem prejudicar o meio ambiente. Dentro desse contexto, a implementação e o manejo 
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das de trilha de acesso às cachoeiras do Paraíso e Véu de Noiva tem como objetivo 

principal a recuperação das trilhas utilizadas como acesso as cachoeiras. Desta forma, as 

trilhas também podem ser motivo de encorajamento ao usuário a se manter em um 

caminho mais fácil, evitando obstáculos e a abertura desnecessária de desvios. Assim, 

as trilhas são caminhos existentes ou estabelecidos, com diferentes formas, 

comprimentos e larguras, que possuam o objetivo de aproximar o visitante ao ambiente 

natural, ou conduzi-lo a um atrativo específico, possibilitando seu entretenimento ou 

educação através de sinalizações ou de recursos interpretativos. 

Segundo Andrade (2003), o desenvolvimento adequado de trilhas, aliado ao aumento da 

consciência de que as trilhas em áreas naturais, onde se pratica o ecoturismo, não são 

apenas caminhos improvisados, “espera-se que não só novas áreas sejam abertas de 

forma correta, mas também que seja remediada a situação das áreas desenvolvidas de 

forma incorreta”. Para Lechner (2006), as trilhas e caminhos são provavelmente as rotas 

de viagem mais disseminadas no mundo. Em locais menos ocupados, particularmente 

em parques e áreas protegidas, as trilhas podem ser o único meio de acesso fácil à maior 

parte da área. Sendo assim, ainda de acordo com o autor, as trilhas costumam ser o 

primeiro dos elementos de infraestrutura desenvolvidos sempre que uma nova área 

protegida é declarada e, com frequência, isto ocorre antes de qualquer planejamento 

formal. Desta forma, as trilhas são caminhos existentes ou estabelecidos, com diferentes 

formas, comprimentos e larguras, que possuam o objetivo de aproximar o visitante ao 

ambiente natural, ou conduzi-lo a um atrativo específico, possibilitando seu 

entretenimento ou educação através de sinalizações ou de recursos interpretativos. 

Griffith e Valente (1979) e Griffith (1983), consideram que o planejamento de um sistema 

de trilhas, sejam estas interpretativas ou cênicas, necessita da análise e avaliação do 

inventário de sequencias paisagísticas referente a cada trecho ou percurso, buscando 

uma variação entre diversificadas classes de paisagens, explorando visados ângulos 

cênicos de observação, de modo a enriquecer a experiência perceptiva do visitante. 

Embora o planejamento inadequado seja o fator isolado mais importante para o fracasso 

de trilhas e caminhos em áreas naturais, poucas pessoas percebem a importância ou a 

magnitude do processo de planificação, mesmo com relação aos aspectos mais básicos. 

O planejamento de trilhas deve considerar os objetivos da área de inserção da trilha, 

assim como os aspectos sociais e biofísicos da área destinada a receber a trilha. Isto é 

necessário tanto para a implantação de novas trilhas como para o melhoramento das já 
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existentes. (LECHNER, 2006). Desta forma o planejamento de trilhas deve levar em 

consideração alguns fatores como: variação das condições da região em decorrência das 

estações do ano, quais são as informações técnicas (mapas, fotografias, etc.) já 

existentes sobre a região, qual a probabilidade de volume de uso futuro e quais são as 

características de drenagem, solo, vegetação, habitat, topografia, uso e exequibilidade do 

projeto.  

De acordo com Borges (2004), a atividade de ecoturismo é intrinsecamente relacionada 

ao uso de trilhas, já que um dos objetivos de quem pratica o ecoturismo é o de vivenciar 

de forma mais intensa os elementos naturais e culturais de uma determinada região. 

Trilhas facilitam esta experiência, pois possibilitam o acesso a áreas e monumentos mais 

isolados e preservados (formações naturais, sítios históricos e arqueológicos, paisagem, 

etc.); a observação de fauna e flora; experiências educativas ao explorar aspectos 

geológicos, geográficos ou a história natural; mais segurança ao turista, já que minimiza 

riscos de acidentes e de se perder e a atividade física em ambiente natural. 

No que diz respeito aos impactos ambientais decorrentes do uso das trilhas, Guillaumon 

(1977) afirma que as trilhas de um ponto de vista formal, vêm a ser um novo impacto do 

homem na natureza e uma oportunidade a mais para se admitir inconscientemente este 

impacto onipresente. Provoca tanto impacto físico como visual, sonoro e de cheiro. Ao 

mesmo tempo constituem um meio de canalizar o impacto do homem e de circunscrevê-

lo a um itinerário restrito. Quando as trilhas atravessam ou estão circunscritas às 

unidades de conservação, passam normalmente por ambientes naturais muitas vezes 

frágeis ou carentes de proteção. Os efeitos que uma trilha causa no ambiente ocorrem 

principalmente na superfície da trilha propriamente dita, mas, segundo Schelhas (1986), a 

área afetada corresponde normalmente a um metro a partir de cada lado. 

Em muitos locais, a abertura de clareiras para os acampamentos e de atalhos para os 

caminhos alternativos, o uso de fogueiras e o desleixo com o lixo, comprometeram 

seriamente a paisagem, quanto as suas funções ecológicas e espaço para a recreação. 

Observa-se uma mudança no perfil do turista que visita a área, justamente porque a 

qualidade ambiental do local não satisfaz as expectativas do público adepto do 

ecoturismo (FIGUEIREDO, 1998). 

2. Materiais e métodos 
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A metodologia empregada na realização deste estudo é estruturada no método de 

planejamento de recreação conhecido por ROS (Recreational Oportunites Spectrum - 

Espectro de Oportunidades de Recreação). O método propõe que “as experiências 

recreacionais e os benefícios dela derivados aconteçam dentro de um conjunto particular 

de eventos que podem ser visto a partir de um gradiente, desde o primitivo ao urbano” 

(LECHNER, 2006). 

Neste método as trilhas classificadas gradualmente em primitiva, semiprimitiva, natural, 

rural e urbana. As trilhas primitivas caracterizam por condições selvagens, pouco manejo 

direto, quase nenhum desenvolvimento de infraestrutura. Já as urbanas permitem 

paisagens alteradas, manejo visível e desenvolvimento de muita infraestrutura, como: 

pavimentação, interpretação ambiental, infraestrutura destinada ao conforto e segurança. 

Para cada classificação proposta pelo método são apresentadas suas características 

quanto ao tipo de atividades indicadas, as instalações necessárias, as experiências 

proporcionadas e o detalhes de estruturação requerida para as trilhas.  Desta forma este 

estudo realizou inicialmente uma análise de todo o sítio de visitação, com a revisão dos 

materiais relevantes e das informações disponíveis, além de visitas de campo para 

verificação das condições ambientais das trilhas. Com base nas condições encontradas 

foram definidos os traçados e procedido o mapeamento detalhada das trilhas 

selecionadas. O mapeamento foi realizado com auxilio de fichas de campo, bússola de 

mapa, clinômetro e trena de fita. 

Em seguida foram definidos os objetivos de cada trilha e realizado um diagnóstico 

detalhado de cada um dos trajetos, considerando as ocorrências encontradas em cada 

trecho, a manutenção ou infraestrutura necessária, bem como o material indicado para a 

construção das estruturas. O diagnóstico foi fartamente documentado com auxílio de 

máquina de fotografia digital. Por fim, com base nas informações levantadas no 

diagnóstico, foi elaborado um croqui das intervenções necessárias que posteriormente foi 

desenhado e plotado com auxílio do programa AutoCad versão 2009. 

3. Resultados e discussões 

Com base na análise de sítio realizada, que considerou as informações disponíveis sobre 

a área, as visitas ao local e as informações passadas pelo órgão gestor da APA São 

Thomé, as trilhas de acesso às cachoeiras Paraíso e Véu da Noiva foram classificadas 
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entre “natural” e “rural”, conforme classificação proposta pelo método ROS (Espectro de 

Oportunidades de Recreação). Nesta classificação, as trilhas permitem atividades de 

caminhada, acampamento, observação da paisagem, educação ambiental, interpretação 

da natureza, entre outras. O ambiente é predominantemente natural, com evidencias de 

níveis moderados de atividade humana. a possibilidade de encontro com outros usuários 

é alta. O desenvolvimento de instalações pode ser mais intensivo, mas tende a 

harmonizar com o entrono. O aprendizado e o bem estar familiar são experiências 

possíveis, sendo que um grau relativamente alto de interação social é provável, com fácil 

acesso as instalações. Permitem trilhas com 60 a 250 cm e um maior nível de instalações 

de segurança, pontes para facilitar o acesso, áreas de descanso e instalações para 

interpretação ambiental. 

No processo de definição do layout das trilhas, ou seja, a localização exata do seu 

traçado em campo, no lugar onde vão ser construídas, no caso das trilhas de acesso às 

cachoeiras do Véu de Noiva e do Paraíso, considerou-se fundamental os seguintes 

fatores para sua definição: 

 Parte do atual traçado das trilhas se encontra definido e consolidado em alguns 

trechos e em outros possui traçado indefinido com a presença de muitas trilhas 

secundárias. 

 Nos trechos em que não existe trilha definida observou- se que de acordo com o 

estado de conservação do trecho a ser transposto, o usuário opta por utilizar outro 

caminho acarretando a abertura de novas trilhas. 

Sendo assim, nos trechos onde o traçado já se encontrava definido, os mesmos foram 

mantidos sofrendo apenas propostas de intervenções necessárias para cada trecho. A 

abertura de um novo traçado acarretaria em mais impactos negativos ao local, não 

isentando da recuperação dos danos já existentes, conforme Figura 1, abaixo. 
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Figura 1 
– Raízes expostas e drenagens superficiais no corredor da trilha. 

Nos trajetos com incidência de trilhas secundárias e trajetos indefinidos, optou-se pelo 

fechamento destes definindo um único caminho para direcionar o fluxo de visitantes para 

o traçado proposto. O fechamento dos caminhos secundários tem como objetivos evitar 

que ocorra alargamento da trilha, compactação do solo, supressão da vegetação e ao 

mesmo tempo proporcione a regeneração natural do solo e da vegetação. Todos esses 

fatores somados ao escoamento das águas no percurso da trilha contribuem 

efetivamente para a degradação da trilha em todo seu conjunto. Após, a definição do 

traçado definitivo, iniciou-se o mapeamento que consistiu em dividir a trilha em trechos, 

levando-se em consideração as mudanças de direção e de declividade, conforme Tabela 

1. Para cada trecho foi anotado seu direcionamento, seu desnível, seu comprimento e 
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sua largura, além da altitude de cada ponto. Ao final dessa etapa têm-se os dados 

necessários para conhecer o traçado da trilha. 

Tabela 1 - Ficha utilizada no mapeamento das trilhas. 

ACESSO A CACHOEIRA DO PARAÍSO E VÉU DA NOIVA (PARTE BAIXA) 

TRECHO DIREÇÃO DESNÍVEL METRAGEM DISTANCIA LARGURA ALTITUDE 

Ini Fim graus percentual metros metros metros Início Desnível Final 

1 2 199° -26% 8,20 8,20 1,20 946,296 -2,132 944,164 

2 3 191° -14% 13,70 21,90 0,75 944,164 -1,918 942,246 

3 4 185° -28% 5,80 27,70 0,80 942,246 -1,624 940,622 

4 5 188° -17% 10,40 38,10 0,85 940,622 -1,768 938,854 

5 6 175° -19% 16,95 55,05 0,35 938,854 -3,221 935,634 

6 7 186° -25% 10,50 65,55 0,45 935,634 -2,625 933,009 

7 8 207° -24% 6,30 71,85 0,75 933,009 -1,512 931,497 

8 9 230° -20% 6,80 78,65 0,60 931,497 -1,360 930,137 

9 10 237° -25% 2,95 81,60 0,45 930,137 -0,738 929,399 

10 11 269° -20% 4,60 86,20 0,55 929,399 -0,920 928,479 

11 12 222° -15% 5,40 91,60 0,40 928,479 -0,810 927,669 

12 13 267° -29% 5,00 96,60 0,80 927,669 -1,450 926,219 

13 14 221° -19% 5,70 102,30 1,35 926,219 -1,083 925,136 

14 15 255° -23% 5,30 107,60 1,45 925,136 -1,219 923,917 

15 16 223° -25% 5,10 112,70 1,70 923,917 -1,275 922,642 

16 17 281° -40% 7,00 119,70 0,90 922,642 -2,800 919,842 

17 18 272° -32% 6,40 126,10 1,00 919,842 -2,048 917,794 

18 19 8° -2% 13,70 139,80 1,20 917,794 -0,274 917,520 

19 20 351° -1% 6,70 146,50 0,70 917,520 -0,067 917,453 

20 21 9° -2% 16,30 162,80 0,60 917,453 -0,326 917,127 

21 22 19° 1% 14,00 176,80 0,70 917,127 0,140 917,267 

22 23 6° -5% 5,30 182,10 0,45 917,267 -0,265 917,002 

23 24 22° 5% 1,65 183,75 0,60 917,002 0,083 917,085 

24 25 44° 28% 2,20 185,95 0,80 917,085 0,616 917,701 

25 26 17° -8% 5,00 190,95 0,60 917,701 -0,400 917,301 

26 27 16° 4% 10,85 201,80 1,15 917,301 0,434 917,735 

27 28 24° 10% 5,55 207,35 0,80 917,735 0,555 918,290 

28 29 39° -1% 5,40 212,75 0,60 918,290 -0,054 918,236 

Desta forma foram mapeadas duas trilhas e duas variantes, com objetivos e propósitos 

diferenciados, conforme descrito em seguida. No final da descrição de cada trilha, 

apresentamos o mapa resultante do mapeamento realizado (Figura 2). 

Acesso à cachoeira do paraíso e Véu da Noiva (parte baixa) 
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A trilha de acesso à cachoeira do Paraíso e à parte de baixo da Cachoeira do Véu da 

Noiva tem início próximo à lanchonete dos proprietários do terreno e seu termino é 

próximo ao segundo poço da cachoeira Véu da Noiva. Sua extensão total é de 212,75m, 

sua largura média é de 0,78m e seu desnível máximo é de -40%. O piso predominante é 

terra, sua forma é linear e seu uso é para dar acesso ao poço das cachoeiras, sendo 

utilizada predominante por pessoas a pé. O objetivo principal da trilha é dar acesso à 

parte baixa da cachoeira Véu da Noiva e a queda da cachoeira do Paraíso. Além disso, é 

utilizada para contemplação da paisagem, pois margeia o rio a partir do ponto 18 e 

permite uma visualização da queda da cachoeira Véu da Noiva e das corredeiras 

formadas por suas águas. 

Variante de acesso à cachoeira do Paraíso 

Esta é uma variante da trilha anterior e tem início no ponto 18, em uma clareira na mata 

ciliar próxima a queda da cachoeira do Paraíso e seu termino é na calha do rio, o qual 

deve ser transposto para ter acesso a um banco de areia em frente ao poço da cachoeira 

do Paraíso. Sua extensão total é de 34,95m, sua largura média é 0,63m, seu desnível 

máximo é de -74%, o piso predominante é terra com um trecho de pedras, sua forma é 

linear e seu uso e seu objetivo principal são dar acesso ao poço da cachoeira do Paraíso. 

Acesso à cachoeira Véu da Noiva (parte alta) 

A trilha de acesso a Cachoeira do Véu da Noiva, tem início próximo à lanchonete dos 

proprietários do terreno e seu termino é no poço formado pela queda da cachoeira. Sua 

extensão total é 60,30m, sua largura média é 1,42m, seu desnível máximo é de -48%, o 

piso predominante é terra com trechos intercalados de pedras, sua forma é linear e seu 

uso é para dar acesso ao poço da cachoeira Véu da Noiva. Sua utilização é feita 

predominante por pessoas a pé. O objetivo principal da trilha é dar acesso ao poço 

formado pelas águas da queda da cachoeira Véu de Noiva, além disso, é utilizada como 

contemplação do visual da queda da cachoeira Véu da Noiva e da corredeira formada por 

suas águas.  

Atalho de ligação entre trilhas 

O atalho tem início no trecho 3-4 da trilha de acesso à cachoeira do Paraíso e Véu da 

Noiva (parte baixa) e seu termino é no trecho 2-3 da trilha de acesso a parte alta da 
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cachoeira Véu da Noiva. Sua extensão total é de 42,50m, sua largura média é 0,45m, seu 

desnível máximo é de 3%, seu piso predominante é terra sua forma é linear, e seu uso e 

seu objetivo principal é ligar às trilhas de acesso as cachoeiras Véu de Noiva e Paraíso, 

passando por traz da lanchonete. 

 
Figura 2 – Mapa geral do sistema de trilhas de acesso às cachoeiras Paraíso e Véu da Noiva. 

Desta forma, uma vez realizado o mapeamento pormenorizado de cada trilha e definida a 

função de cada uma, procedeu-se a análise de cada trecho de trilha, verificando a 

ocorrência de drenagens superficiais, piso irregular, raízes expostas, risco a segurança 

do usuário, dimensões irregulares e trilhas secundárias. Para cada ocorrência verificada 

propõe-se uma ação de manutenção e/ou a construção de alguma obra de arte, como 

pontes, corrimão, escadarias, entre outras. 
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Desta forma os resultados foram anotados em ficha de campo e posteriormente 

transferidos para uma planilha no computador. A tabela 2 apresenta o resultado de uma 

das trilhas diagnosticadas. 

Tabela 2 - Ficha de diagnóstico: ocorrências, manutenção, infraestrutura e materiais. 

Trecho Ocorrências Manutenção Infraestrutura Material Foto 

01_02 

Drenagens 
superficiais 

- 
barreira oblíqua; 
caixa de pedra. 

terra; pedras; 
concreto. 

 

Piso irregular 
regularização e 

nivelamento 
- terra 

Risco 
segurança 

- 
guarda-mão 

direito 
madeira 

Dimensões 
irregulares 

alargamento - - 

Placa 
sinalização 

- placa sinalização 
madeira; 

pedra 

02_03 

Drenagens 
superficiais 

- 
barreira oblíqua; 
caixa de pedra. 

terra; pedras; 
concreto. 

 

Piso irregular 
regularização e 

nivelamento 
- terra 

Dimensões 
irregulares 

alargamento - - 

Uma vez realizado o levantamento completo das intervenções necessárias, no que diz 

respeito à manutenção e construção de infraestrutura, a etapa seguinte foi a elaboração 

de croquis de cada trecho, com auxílio de papel quadriculado e trena, as intervenções 

foram medidas e desenhadas no papel, que posteriormente foram desenhadas com 

auxilio de programa de computador. Afigura 3 apresenta alguns exemplos dos croquis 

realizados. 
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Figura 3 - Croquis das intervenções em cada trecho de trilha, com medidas tomadas em campo. 

Os croquis serviram com base para a elaboração do projeto final, que foi desenhado com 

auxilio do programa AutoCad versão 2009 (Figura 4). Com as medidas tomadas em 

campo e considerando o material recomendado para realizar as intervenções, foi possível 

também o calculo do material utilizado em cada trecho de trilha.  

 

Figura 4 - Parte do projeto de intervenção elaborado a partir das informações coletadas em 
campo. 

A plotagem do projeto em planta baixa, das trilhas de acesso as cachoeiras Paraíso e 

Véu da Noiva, localizadas na APA São Thomé, em São Thomé das Letras-MG, foi a 

etapa final deste estudo, que acredita-se ser de fundamental importância para orientar os 

gestores da área nas intervenções necessárias. O material necessário para o 

desenvolvimento das intervenções propostas no estudo foi calculados com base nos 

padrões estabelecidos e para cada trecho do sistema de trilhas, bem como cada tipo de 

intervenção foi descrita em detalhes, complementando as plantas citadas anteriormente. 

4. Considerações finais 
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O bom planejamento de uma área protegida procura maximizar as oportunidades 

(benefícios) para a conservação e para os usuários, enquanto reconhece e considera as 

limitações da área e as restrições para minimizar os impactos negativos. Tanto as 

oportunidades como as restrições podem ser sociais, culturais ou biofísicas. O processo 

de identificar formalmente as oportunidades e restrições permite que o planejador de 

trilhas priorize os recursos, faça uma seleção mais acurada de rotas e minimize impactos 

ambientais negativos. Sendo assim, este estudo foi concebido, dentro dos objetivos 

propostos, e identificou-se as diversas oportunidades potenciais para as trilhas de acesso 

às cachoeiras do Paraíso e Véu da Noiva, tais como o aspecto cênico das cachoeiras e 

da margem do rio, caracterizada por uma mata ciliar em bom estado de regeneração, 

com a presença de várias epífitas (orquidáceas). 

Nota-se também a oportunidade de desenvolvimento de atividades educacionais, tendo 

como instrumento a interpretação da natureza, sendo que a implantação da trilha servirá 

também de apoio para as atividades de manejo da área, como fiscalização e manejo de 

visitação. Desta forma, a implantação da trilha poderá gera o aumento de ganhos 

financeiros pelo acesso facilitado e pelo aumento de oportunidades recreacionais, 

integrando estas trilhas com as demais existentes em toda a região. Contudo, algumas 

restrições à implementação do sistema de trilhas de acesso às cachoeira do Paraíso e 

Véu da Noiva se apresentam, pois estas não permitem acessibilidade plena, uma vez que 

alguns acessos apresentam declividade muito elevada ou passagens muito perigosas 

(travessia de rios, subida em pedras). As questões relativas à segurança devem ser 

muito bem consideradas, pois no local é comum a prática de acender fogo próximo às 

cachoeiras (churrasqueiras improvisadas), o que acarreta a possibilidade de incêndios. 

Também existe a possibilidade de enchentes súbitas, apesar de não haver relatos deste 

fenômeno. 

Também o comprometimento de pessoal para manutenção das trilhas é fator 

fundamental, pois como qualquer outra trilha, haverá a necessidade de manutenções 

periódicas e é preciso que as pessoas responsáveis estejam comprometidas com isso. 

Por fim, cabe alertar que a implantação das intervenções propostas poderá causar um 

aumento excessivo do uso, representando dificuldades para o manejo da área. Para isto 

recomenda-se a utilização de alguma metodologia de monitoramento dos impactos 

ambientais, como a Capacidade de Carga ou Limite Aceitável de Cambio. 
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GT 02: Lazer, esportes e turismo na natureza em áreas   protegidas:  impactos, monitoramento e 

manejo de trilhas   

REVITALIZAÇÃO DA TRILHA 'MORRO DO DIABO', NO PARQUE ESTADUAL 

DO MORRO DO DIABO, SÃO PAULO, BRASIL. 
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Resumo 
Palavras-chaves: Revitalização, Trilha 'Morro do Diabo', Parque Estadual do Morro do Diabo, 

capacidade de carga 

 

O Parque Estadual do Morro do Diabo é uma importante área protegida de São 

Paulo situada no extremo sudoeste do estado, na região conhecida por Pontal do 

Paranapanema. A trilha do 'Morro do Diabo' é um caminho que dá acesso ao seu 

topo, de onde se descortina toda a floresta do parque e seu entorno. Após anos 

de intenso uso foi possível a execução de uma série de melhorias na trilha 

mediante interveniência do Ministério Público Estadual. Apesar de os autores 

deste trabalho terem investido muitas técnicas e métodos derivados do método 

científico de investigação neste trabalho, este é um artigo executivo que evidencia 

a decisão de se realizar a manutenção pesada e corretiva do que alterar o traçado 

original de uma trilha; a decisão de se utilizar os recursos das compensações 

ambientais para oferecer benefícios diretos à sociedade; a decisão pelo simples, 

pela harmonia nas intervenções construtivas e na comunicação com o visitante e, 

sobretudo pelo baixo custo na busca de resultados efetivos e eficazes para o 

desenvolvimento da área para o ecoturismo e a educação ambiental.  

 

Resumen 
Palabras clave: Revitalización, Sendero "Morro do Diabo", Parque Estatal Morro do Diabo, 

capacidad decarga 

 

El Parque Estatal Morro do Diabo es una importante área protegida de São Paulo 

localizada en el extremo suroeste del estado, en la región conocida como Pontal 

do Paranapanema. El sendero del "Morro do Diabo" es un camino que conduce a 

la cima de esta elevación, de donde se avista todo el bosque del parque y sus 

alrededores. Después de años de uso intensivo fue posible realizar una serie de 

mejoras en el camino a través de la intervención del Ministério Publico Estatal, por 

medio de um mecanismo de compensación ambiental. Aunque los autores de 

este trabajo han invertido muchas técnicas y métodos derivados del método 
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científico de investigación, el presente trabajo se trata de un artículo ejecutivo que 

muestra la decisión de no cambiar el diseño original del  sendero, la decisión de 

utilizar los recursos de las compensaciones ambientales para proporcionar 

beneficios directos a la sociedad y la decisión por el simple, la armonía en las 

intervenciones constructivas y la comunicación con el visitante, y sobre todo por la 

busqueda del bajo costo para el desarrollo eficaz y eficiente del  ecoturismo y la 

educación ambiental en el área. 

 

1. Introdução 

Trilhas interpretativas são importantes instalações para o desenvolvimento das 

atividades de recreação ao ar livre e a interpretação da natureza nos parques 

nacionais e reservas equivalentes, dado sua simplicidade, baixo custo e a 

possibilidade de transmissão de conhecimentos ecológicos e ambientais em 

primeira mão (Faria et all, 1995; Ferreira, 2005).  Sobretudo são ferramentas úteis 

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 (Lechner, 2006). 

As trilhas interpretativas fazem parte do cotidiano dos administradores de áreas 

silvestres protegidas, pois se trata de um recurso que permite uma melhor 

compreensão do meio, aguçando a atenção para o quadro de vida cotidiana, para 

a natureza em que se vive, dinamizando a observação, reflexão e sensibilidade às 

ciências da natureza. Pelo grau de importância nas relações entre os usuários e 

os recursos protegidos e dado os objetivos intrínsecos à categoria 'parque 

nacional' (IUCN, 1994; Brasil, 2000), pode-se afirmar que se uma unidade de 

conservação desta categoria não possui trilhas é quase certo que se trata ou de 

um 'parque de papel', aqueles não implantados, ou a área não sofre as demandas 

da sociedade para desfrutar a natureza. 

Longe de ser assim, logo que a Reserva Estadual do Morro do Diabo foi elevada 

à categoria Parque Estadual pelo Decreto No 25.342/1986 (São Paulo, 2000), o 
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Instituto Florestal a cargo de sua administração tratou de estabelecer estratégias 

que promovessem a visitação pública à área, o que veio a ser facilitado com a 

abertura de trilhas na mata. Uma delas, a do 'Morro do Diabo', foi liberada ao uso 

público em 1988 e desde então recebeu milhares de visitantes, sofrendo os 

impactos ambientais que normalmente acontecem nestes sítios (Stankey et. all, 

1985; Graefe et all, 1990, Lechner, 2006; SMA, 2009). 

Após 25 anos de funcionamento ininterrupto surgiu uma oportunidade concreta de 

se executar uma série de adequações na trilha através de recursos de 

compensação ambiental, um artifício econômico que visa compensar ou minimizar 

os impactos ambientais decorrentes de empreendimentos públicos ou privados 

(BRASIL, 2000; Milaré e Artigas, 2006); ou de decisões tomadas pelas partes 

envolvidas no transcorrer de inquéritos civis 

públicos, como alternativa à invocação do 

Judiciário para dirimir o conflito de interesses 

de ordem coletiva através dos Termos de 

Ajustamento de Conduta (Gomes, 2003). 

Tratativas entre o Ministério Público Estadual 

de Presidente Prudente e a empresa Odebrecht Agroindustrial, unidade Destilaria 

Alcídia, resultaram em um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com fulcro 

no Parque Estadual do Morro do Diabo (PEMD), cujos investimentos permitiram 

revitalizar a trilha do Morro (TM) do Diabo. O objetivo deste trabalho é relatar esta 

experiência. 

 

2. Material e métodos 

2.1 Área de estudo 

2.1.1 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. Com seus quase 34.000ha, situa-se no município de Teodoro 

Sampaio, unidade de gerenciamento de recursos hídricos Pontal do 

Paranapanema (UGRHI-22 Presidente Prudente, com mais de 300.000 habitantes 
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é pólo econômico, político e cultural da região e dista de Teodoro Sampaio 120 

quilômetros. A área é gerenciada pela Fundação Florestal. 

Dentro do domínio da Mata Atlântica o tipo Floresta Estacional Semi Decidual é o 

ecossistema mais ameaçado e, neste contexto encontra-se o PEMD, a maior 

amostra protegida com este tipo de cobertura vegetal do mundo (Kageyama, 

2009), seguramente a maior reserva de perobas rosa (Aspidosperma polyneuron) 

do sudeste brasileiro. Contém fauna abundante e variada, cujo animal símbolo é o 

mico-leão-preto (Leontopithecus chrysopygus), primata que encontra em suas 

matas a maior população livre na natureza e já foi considerado um dos mais 

ameaçados de extinção do mundo (IF, 2006). 

Segundo Fernandes et all (2013), a formação geológica do Morro do Diabo é 

extremadamente especial, tanto que "a preservação de espessuras originais 

anômalas de arenitos eólicos do deserto neocretáceo, assim como a sustentação 

de cotas reliquiares da evolução do relevo no intervalo Ks-T justificam sua 

importância como 'monumento geológico' e paulista" (g.n). Necessário atentar 

para esses autores, pois os mesmos expressam a síntese das argumentações 

científicas que embasam a proposta de eleger o Morro do Diabo (Figura 1) como 

mais um dos monumentos geológicos do Estado de São Paulo, proposta 

construída e desenvolvida no âmbito do Instituto Geológico de São Paulo e que 

certamente promoverá maior divulgação da área e, por conseguinte, maior 

procura turística do local. 
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Figura 2. Face Sul do Morro do Diabo destacando a trilha que leva a seu cimo. Teodoro Sampaio, 
São Paulo, Brasil. Foto dos autores. 

 

A visitação pública ao PEMD ocorre desde o final dos anos 1980, com diversas 

opções de lazer, recreação e educação ambiental, cujo objetivo é promover uma 

articulação positiva com a sociedade, a maior beneficiária da existência das 

unidades de conservação. Em 2005 o programa de uso público passou por uma 

completa reestruturação e o resultado imediato foi a significativa elevação da 

visitação (Pires e Faria, 2013). 

Há uma grande demanda por parte das escolas públicas e privadas da região, 

muito embora esse perfil esteja lentamente se alterando, com a presença de 

outros visitantes que não apenas estudantes, tal como observadores de aves, 

amantes da natureza, pequenos grupos de turistas, entre outros (Castro et all, 

2007). Esta informação é de grande valia, pois indica a necessidade de adaptar a 

gestão às novas demandas e tratar de promover o ecoturismo e a educação 

ambiental concomitantemente, tal qual defende Mendonça (2005). 

2.1.2 A Trilha do Morro do Diabo é o principal atrativo ecoturístico do Parque 

Estadual do Morro do Diabo, possui 1200 metros de extensão e um desnível de 

cerca 250 metros com os terrenos adjacentes, sendo o topo do morro o ponto 

mais alto da região, 599,50m, de onde é possível avistar toda a floresta do 
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parque, a rodovia que o segmenta, o rio Paranapanema e o entorno do parque. O 

acesso à trilha se dá através da SP-613, rodovia Arlindo Bétio. O caminho foi 

aberto ainda quando não existia visitação pública à área e servia aos funcionários 

florestais para acessarem o alto da elevação intuindo observar possíveis focos de 

incêndios na então Reserva Estadual do Morro do Diabo. 

Com a transformação da REMD em Parque Estadual o caminho sofreu pequenas 

alterações de percurso visando facilitar a subida, pois em alguns trechos 

apresentava-se muito íngreme. Em 1988 a trilha foi aberta à visitação e hoje é o 

principal atrativo do Parque, recebendo milhares de visitantes anualmente. Além 

de acessar a paisagem mais deslumbrante do parque é um importante 

instrumento pedagógico que possibilita o aprendizado sobre a fauna, flora, 

geografia, processos biológicos, geologia, relações ecológicas, meio ambiente e 

proteção da natureza. 

O aumento da visitação, aliada à fragilidade do solo e à inclinação do terreno, 

resultou erosão, exposição de raízes de árvores, perda de matéria orgânica, 

pisoteio e compactação do solo, observados empiricamente ao longo dos tempos 

ou estimados em trabalhos técnicos (Neto, 2007). Outros impactos imperceptíveis 

podem acontecer, como a perturbação da fauna, degradação da vegetação e a 

satisfação do usuário (SMA, 2009). 

Segundo Oliveira et al. (1999), citado por Instituto Florestal (2006), o Morro do 

Diabo é constituído por solos do tipo Neossolos Litólicos, que são pouco 

evoluídos, com ausência de horizonte B e afloramento de rochas. São compostos 

basicamente por material mineral de origem ou por material orgânico pouco 

espesso. Sob as condições de pisoteio constante e em terreno inclinado este tipo 

de solo é altamente erodível. 

Na trilha estão presentes as fitofisionomias 'Floresta Madura Alta' e a 'Floresta em 

Estágio Avançado de Regeneração', o que confere ao visitante a oportunidade de 

apreciar no percurso árvores como a peroba rosa (Aspidosperma polyneuron), ipê 

roxo (Tabebuia heptaphylla), pau marfim (Balfourodendron riedelianum), cedro 

rosa (Cedrela fissilis), cabreúva (Myroxilon peruiferum) dentre outras. Associados 

a essa vegetação é possível avistar várias espécies de animais, como o mico-
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leão-preto (Leontopithecus chrysopygus), bugio (Alouatta fusca), cotia 

(Dasyprocta azarae), cateto (Tayassu tajacu), aves e insetos. 

O zoneamento do parque define este sítio como zona de uso extensivo, "áreas 

naturais com alguma alteração humana ou áreas usadas tradicionalmente pelos 

visitantes, sem que as condições ambientais sejam alteradas significativamente. 

O objetivo do manejo é a manutenção do ambiente natural, oferecendo-se 

facilidade ao acesso público para fins educativos e recreativos (IF, 2006). As 

normas de gestão apontam que podem ser instalados equipamentos para a 

interpretação dos recursos naturais e a recreação, sempre em harmonia com a 

paisagem e que o local e as atividades devem ser monitoradas de modo 

sistemático, para a segurança do ambiente e dos usuários. Ademais, a trilha e 

respectiva zona extensiva está envolta na zona primitiva, cujas normas de uso 

são ainda mais restrivas.  

Em trabalho sobre a análise paisagística como subsídio ao planejamento turístico 

do Parque, Silva (2007) classificou a TM como um elemento paisagístico de 

importância macro regional e o atrativo mais relevante aos visitantes para as 

atividades de interpretação, educação ambiental e ecoturismo. O autor qualificou 

essa trilha como de 'alta qualidade visual' devido à diversidade, singularidade e 

intensidade dos atributos considerados. 

Em 2008 a TM passou a integrar o projeto estadual ‘Trilhas de São Paulo’, cujo 

ideal é mostrar aos visitantes algumas das paisagens que os colonizadores 

europeus se depararam quando aqui aportaram há mais de cinco séculos. 

Percorrendo-as os turistas tem contato com amostras significativas da paisagem 

natural e a biodiversidade de diferentes ambientes que caracterizam a mata 

atlântica no Estado. 

Ademais, o Parque oferece outros recursos e equipamentos interpretativos e de 

lazer ao ar livre: Centro de Visitantes, Museu Natural, Trilha da Lagoa Verde (600 

m), Trilha Barreiro da Anta (1600 m), Trilha do Paranapanema (2000 m) e Trilha 

das Perobeiras (3.500 m), além de outras para cicloturismo (Lopes, 2011). As 

trilhas estão consideradas no Plano de Contingência do PEMD (Pires, Faria e 
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Castro, 2008), documento que orienta o trabalho dos guias e monitores 

ambientais relativo à segurança dos usuários. 

 

2.2 Métodos 

O mapa básico utilizado neste trabalho foi produzido por Faria (1988), que à 

época utilizou trena, clinômetro, bussola, papel milímetrado, transferidor, papel 

vegetal e um mapa planialtimétrico do parque na escala 1:2500. Visando aferir o 

traçado feito há tantos anos, marcou-se pontos com o Global Position System 

(GPS) ao longo de toda a trilha, plotando-os sobre ortofotos digitais. Para se 

propor  as intervenções físicas na trilha lançou-se mão das seguintes estratégias:  

 Participação da equipe do programa de uso público e funcionários do 

Parque no curso ‘Planejamento e Manutenção de Trilhas’, oferecido pela 

Fundação Florestal e WWF na sede do PEMD, através do projeto Trilhas 

de São Paulo, ocorrido em 2008; 

 Diagnóstico detalhado dos problemas existentes na trilha, com 

mapeamento e fotografia dos pontos críticos;  

 Auto-orientação através de consultas aos manuais para construção e 

manejo de trilhas de Andrade e Rocha (2008) e de Hesselbarth et all 

(2009). 

Os princípios adotados para a interpretação 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 trilha, abarcando os espécimes 

arbóreos distintos, possíveis pontos de paradas para descanso, pontos para 

visadas panorâmicas e os possíveis tópicos a serem abordados.  

O custo dos trabalhos foi financiado pela empresa Destilaria Alcídia, da Odebrecht 

Agroindustrial (mão de obra, transportes, cimento, madeiras, metais, ferramentas 

e máquinas, equipamentos de proteção individual-EPIs, terra, areia, impressão de 

painéis, etc.), excetuando o planejamento das intervenções e a interpretação 
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ambiental, que foram produzidos pelos autores. Durante os trabalhos de 

revitalização da trilha a visitação foi proibida ao local, de março de 2011 a agosto 

de 2012, 17 meses. 

3. Resultados 

3.1 Diagnóstico para intervenções 

O curso de construção e manutenção de trilhas foi conduzido por profissionais 

que atuam em Parques de São Paulo com experiência no assunto, teve a duração 

de quatro dias, com 20 participantes de várias unidades de conservação do 

estado, dos quais cinco eram do PEMD (3 monitores e 2 funcionários). Como já 

se sabia que a TM precisava urgentemente de manutenção corretiva, os trabalhos 

práticos do curso foram conduzidos neste sitio.   

Antes de terminado o curso desenvolveu-se uma discussão com o grupo sobre a 

pertinência de se manter ou não o traçado existente, dado que em determinados 

pontos havia esta oportunidade em função das mudanças do sentido de 

caminhamento, que provocavam subidas abruptas e desconfortáveis. Pelo fato 

desta alteração necessitar trabalhos especializados que demandariam tempo e 

dinheiro, decidiu-se abandonar esta alternativa a favor da construção de escalões 

de pedra, recolhendo-as ao longo das margens da trilha, facilitando e barateando 

a obra e harmonizando-a com o entorno coberto de pedras e rochas. Deste modo, 

o curso contribuiu para que os funcionários que mais tarde conduziriam as 

atividades operacionais obtivessem um balizamento grupal dos requerimentos do 

sítio, além de possibilitar a melhoria do diagnóstico prévio realizado pelos técnicos 

do PEMD. O Quadro 1 apresenta os levantamentos dos problemas e as possíveis 

soluções e a Figura 3 o croqui da trilha. 

Quadro 1. Descrição da situação encontrada e propostas de intervenção para a trilha. 

Ponto Situação Intervenção 

1 Portão de acesso em mal estado de 

conservação, difícil visualização, 

com presença de erosão 

Novo portão em madeira de eucalipto tratado, 

com inscrições em baixo relevo, mantendo-se o 

mesmo estilo do original. Cerca de arame 

farpado nas laterais para evitar pessoas não 

autorizadas. Recuperação do piso. 

2 Guarita em mal estado de Construção de alvenaria rústica com dimensões 
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conservação.  de 2,50m x 2,50m, com reservatório de água e 

banheiro caboclo (fossa hermética). 

3 Desmoronamentos de borda 

superior e inferior, má drenagem. 

Corredor da trilha com galhos 

baixos dificultando o transito. 

Construção de contenção de pedras, solo 

cimento e madeira, corte total de talude inferior e 

superior, nivelamento do piso, valas de 

escoamento e limpeza do corredor. 

4, 5, 

6, 7 

Excesso de pedras e raízes 

expostas na trilha, a água da chuva 

corre pela trilha levando o solo para 

baixo deixando descobertas as 

raízes, a água mal drenada 

ocasiona o desmoronamento da 

trilha nas laterais, diminuindo a área 

de pisoteio e aumentando o 

impacto nas bordas. 

Construção de degraus amplos em ângulo com 

pedras, madeira e solo cimento. Correção do 

piso deixando seu centro mais alto que as 

laterais com caimento para fora.Canais para 

escoamento da água, contenção para estabilizar 

o deslizamento da borda. Limpeza da borda e 

corte parcial de talude superior e inferior. 

Revestimento com solo-cimento. 

8 e 9 Erosão, corrimões em péssimo 

estado, excesso de raízes 

expostas. A trilha está em formato 

de U, ou seja, o centro está mais 

baixo que as margens e a água da 

chuva escoa pelo centro da trilha; 

arremedo de escada 

 

Barreiras de contenção nas encostas, utilizar 

solo para esconder as raízes expostas das 

árvores e solo-cimento para estabilizar pedras. 

Correção do piso da trilha, deixando-o bem 

compactado e com caimento para fora. 

Construção de escadaria em ângulo no trecho 

onde as raízes estão mais expostas. Instalação 

de corrimões e barreiras para conter a força da 

água. Revestimento do piso com solo-cimento. 

10 Área de Descanso - Bancos em 

más condições de uso e não 

corresponde à demanda dos 

visitantes. 

Instalação de 10 bancos com encosto 

produzidos em eucalipto tratado com 

capacidade para 40 pessoas, dispostas em 

semi-circulo. 

11 ao 

19 

Excesso de pedras e raízes 

expostas na trilha, o centro está 

mais baixo que as margens e a 

água da chuva escoa pelo centro 

da trilha, corrimão em péssimo 

estado e corredor com excesso de 

galhos baixos; arremedo de 

escada. 

Correção do piso da trilha, deixando seu centro 

mais alto que as laterais, canais para 

escoamento da água para facilitar a drenagem, 

escadaria em ângulo com degraus amplos de 

pedras, madeira e solo-cimento. Novos 

corrimãos e contenção de borda. Limpeza do 

corredor. Revestimento do piso com solo-

cimento. Escadas de pedras. 

20 Topo do Morro - Área de Descanso 

- Bancos em más condições de uso 

e não corresponde à demanda 

turística. 

Instalar 10 bancos com encosto de eucalipto 

tratado, com capacidade para 40 pessoas. 

 

Como na maioria dos casos, a erosão é um processo natural que depende do tipo 

do solo e do padrão de drenagem da água, os quais acarretam uma série de 

problemas nas trilhas, principalmente nas que possuem declividade acentuada, 

como é o caso do 'Morro'. Nesta trilha a desagregação do solo pelo pisoteio 

permite o deslocamento de pequenas quantidades de solo. Para agravar essa 
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situação, há ainda alterações no padrão de circulação da água nesse espaço, 

afinal o solo vem deixando de absorver grande porcentagem da água das chuvas, 

que tem passado a escorrer preferencialmente ao longo da superfície da trilha em 

vários pontos do percurso. Como decorrência da erosão, as raízes das plantas 

ficaram mais expostas e as pedras que compõe o solo afloram a cada dia mais.  

Diante deste cenário faz-se necessário modificar a direção da água, através de 

um sistema de drenagem correto para que a água corra por canais de 

escoamento “pela” e não “ao longo” da superfície da trilha. Além da manutenção 

da drenagem da água, a trilha do morro (TM) sofre com a deposição de 

sedimentos em alguns trechos, o que provoca a contração de alguns espaços da 

trilha. Partes desses sedimentos são oriundos da encosta acima da trilha e outros 

são trazidos pelas águas das chuvas. Há trechos nos quais a erosão ocorre na 

trilha, provocando também a contração do percurso. No primeiro caso é 

necessário realizar reparos na parede de contenção acima da trilha; no segundo 

os reparos e contenções precisam ser efetuados abaixo da trilha, para servirem 

como prevenção para a erosão do percurso 
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Figura 3. Croqui da TM com os pontos analisados para intervenção 

de regularização, placas e painéis interpretativos instalados. 

 

Ainda para conter a erosão, principalmente nos locais onde o afloramento de 

pedras é mais expressivo, decidiu-se como alternativa a construção de degraus, 
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com pedras justapostas unidas com mistura solo-cimento. Esta é uma mistura 

homogênea de solo e cimento que para solos normais, com 70% de areia e 30% 

de silte e argila, recomenda-se a proporção 12 a 15 partes de cimento para 100 

partes de solo seco (Ferreira Filho, 2013), ou traço 1:6, uma parte de cimento e 6 

de solo. Neto (2007) ao estudar a capacidade de carga turística da trilha realizou 

análises granulométricas dos solos no trecho intermediário da trilha e no topo do 

Morro do Diabo, encontrando no primeiro local 92% de areias e, no segundo, 

89%, o que poderia inviabilizar a utilização da técnica. A alternativa encontrada foi 

transportar solo de melhor qualidade para os trechos de menor altitude da trilha e 

'garimpar' 'terra de formigueiro' nas laterais da trilha para os sítios mais elevados. 

Mesmo sendo uma das obras mais difíceis da trilha, os degraus seriam uma 

alternativa frente à erosão e a declividade do terreno. 

Como se depreende do Quadro 1, quase toda a superfície da trilha se encontrava 

bastante desgastada, o que conduziu à proposta inicial de se revestir o seu piso 

com pavers de concreto inter-travados, de modo a assegurar a minimização dos 

impactos decorrentes do previsível aumento da visitação pública ao Parque, visto 

que as características pedológicas do terreno favorecem sua continua erosão. 

Muito embora fossem mais eficientes e duráveis, optou-se por perenizar o piso da 

trilha, nos trechos mais críticos, com mistura de solo-cimento em função dos 

custos, haja vista as tratativas entre empreendedor (Odebrecht Agroindústria), 

mediador (Ministério Público Estadual) e beneficiário (Parque). Para tanto foi 

instalada uma estrutura de tubulações e bombeamento com motor estacionário 

para levar água a todos os pontos da trilha e o transporte de materiais (cimento, 

terra, madeiras, etc.) realizou-se em esquemas de mutirão. Semanalmente 

caminhões pipa do empreendedor abasteciam reservatórios de água na base do 

Morro. Nos trechos mais íngremes foram instalados corrimões de eucalipto 

tratado. O Quadro 2 a seguir mostra um exemplo da situação passada e atual na 

trilha. 

Quadro 2. Como era e ficou um dos gargalos da Trilha do Morro do Diabo. 

Pontos  
Fig. 3 

Antes Pós intervenção 
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3 
Retificação e 
perenização 
do piso com 
solo-cimento, 
contenção de 
encosta.  

 
 

7 
Retificação e 
perenização 
do piso, 
escalões, 
corrimões. 

  
9 

Retificação e 
perenização 
do piso, 
escada de 
rochas, 
corrimões.  

   
 

Ainda que o 'Morro' em si seja um enorme mirante incrustado na paisagem 

regional, propôs-se edificar uma plataforma na face Sul do Morro, ponto 20 do 
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croqui da trilha, cujos estudos primários ficaram a cargo dos alunos do curso de 

Arquitetura da Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE de Presidente 

Prudente que esboçaram suas idéias e ofereceram um bom projeto. O projeto foi 

aceito pelo empreendedor e beneficiário da compensação ambiental, mas 

esbarrou nos custos e na logística necessária para a obra no cume do Morro. 

Independentemente disto, o empreendedor tem a obrigação de fazer, devendo 

adotar algum modelo compatível com o lugar. 

3.2 Interpretação 

O Morro do Diabo é o sítio mais procurado pelo público no interior da unidade e 

isto se deve ao fato de a região, e principalmente o município, não contar com 

elementos recreativos ao ar livre e outras oportunidades de lazer, aliado à própria 

condição de alta significância da elevação, que atrai pelo seu porte, distinção no 

relevo, alcance de visão proporcionado e sua beleza singular. Neste contexto, a 

interpretação objetivou: i)Diminuir os impactos causados por visitantes, utilizando-

se de informação persuasiva, educativa e informativa e da adequação da trilha de 

subida com valorização e humanização de pontos intermediários; ii)Proporcionar 

às pessoas um melhor desfrute de sua visita tornando possível a compreensão e 

apreciação dos fenômenos naturais e da paisagem circundante como um todo; 

iii)Facilitar o trabalho da administração assegurando a cooperação do público 

para o seu uso adequado, e criar apoio político e popular para a Instituição 

Administradora. 

Segundo Andretta et all (2006), a introdução de placas de sinalização em trilhas é 

uma importante ferramenta de manejo, podendo conter informações sobre 

localização, acesso, alertas sobre áreas de risco, regras e proibições ou ainda, 

servir à interpretação e educação ambiental. No presente trabalho elaborou-se 

uma seqüência de mensagens abordando informações que alcançassem 

diferentes faixas etárias e níveis de conhecimento, de crianças a público 

universitário. Foram elaborados 18 painéis interpretativos, feitos em madeira de 

eucalipto tratado que suportam um quadro/sanduíche de placas de acrílico, que 

contêm a comunicação ambiental impressa em lona de alta resistência (Fig. 4).  
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Figura 4. Painéis de eucalipto tratado no cimo do Morro (lenda do nome) 

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, pois as placas de acrílico 

são seladas com silicone facilmente removível. A cobertura com as telhas 

ecológicas aumenta a resistência às intempéries e diminui a manutenção do 

conjunto. Buscou-se harmonizar os painéis ao ambiente, dando certa 

descontração através das cores e personagens que já serviam como 

interlocutores em outras placas do PEMD, como o mico-leão-preto, anta, onça-

pintada e tucano, presentes também nas placas interpretativas da Estrada-Parque 

Morro do Diabo (Faria e Pires, 2012), na qual o visitante precisa passar para 

acessar a trilha.  

O jogo de cores e contrastes está fundamentado em bibliografia especifica sobre 

marketing, que alude sobre a atenção despendida pelo público para determinadas 

combinações (Farina,1990; Citelli, 1997; Guimarães, 2000). De acordo com 

Schmitt e Simonson (2000) dependendo da intensidade da cor e brilho, a 

comunicação se torna mais efetiva e duplica mais rápido e com maior número 

possível de entradas na mesma mensagem. Concentrar não apenas em cores 

isoladas, mas usar várias cores pode criar uma identidade. Além de mera 

identificação e associação, a cor pode ser usada para criar experiências.  
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Após discussões entre a equipe técnica do Parque chegou-se ao consenso para 

cores e ilustrações, fotos e informações para diferentes públicos, obtendo-se o 

resultado desejado. A lenda que cerca o nome do Morro do Diabo foi traduzida na 

forma de "história em quadrinhos”, idealizada pelos autores e com desenhos de 

um cartunista local. Trinta e duas árvores foram identificadas com nome comum e 

científico em placas de eucalipto tratado. A seguir apresenta-se o Quadro 3 com 

os tópicos e temas abordados nos painéis, alertando-se apenas que os painéis 

referentes à geologia do Morro foram produzidos por pesquisadores do Instituto 

Geológico de São Paulo, uma contribuição excepcional e enriquecedora à 

interpretação do lugar. 

 
Quadro 3. Tópicos e temas dos painéis projetados para a trilha do Morro do Diabo. 

Tópicos abordados Temas desenvolvidos na forma de painéis 

Orientação ao 

visitante 

 Dados gerais do PEMD 

 Dados da Trilha 

Biodiversidade  Mata Atlântica 

 Peroba Rosa 

 Aves do parque 

 Mamíferos do parque 

 Primatas do parque, com destaque para o Prof. Adelmar 

Coimbra-Filho, descobridor do mico-leão-preto no PEMD 

 Painel motivando às pessoas a refletirem se podemos viver 

sem a biodiversidade 

 Painel mostrando a conexão entre os seres  

Geodiversidade  Perfil geológico do Morro (Instituto Geológico) 

 A formação geológica do Morro (Instituto Geológico) 

 Processos erosivos 

Biografia  O cientista Theodoro Fernandes Sampaio, que dá nome ao 

município sede do PEMD 

Recursos hídricos  Painel com mapa do rio Panapanema, destacando o PEMD na 

paisagem 

História  3 painéis retratando a origem do nome do Morro 

Paisagem  Painel com foto panorâmica da face Sul do Morro interpretada 

Fontes de pesquisa: Ab'Saber (1977), Ab'Saber (1992), Carvalho (2004), Duke Energy (2008), 
Guillaumon et all. (1984), Guillaumon (1991), Instituto Florestal (2006), Lorenzi (1992), Lorenzi 
(1998), KNP (1993); MMA (2005), Santos (2010). 
 

Por fim, construiu-se um totem de madeira de eucalipto tratado informando o 

sentido de alguns Parques mundo afora: Parque Nacional Braulio Carillo, 

6.200km, Costa Rica; Parque Nacional Itatiaia, 950km, Rio Janeiro; Parque 

Estadual da Cantareira, 670km, São Paulo; Parque Estadual Furnas do Bom 

Jesus, 640km, São Paulo; Great Barrie Reef Marine Park, 14.500km, Austrália. 
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Isto permite ao visitante entender que as áreas protegidas fazem parte de um 

movimento global e o PEMD faz parte deste todo. 

 

3.3 Custos 

Tentou-se resgatar os valores investidos nas atividades de restauração da trilha e 

sua interpretação, porém o empreendedor não ofereceu tal informação até o 

fechamento do presente trabalho. Contudo, o quadro a seguir exprime os 

materiais e serviços aplicados nestas atividades. 

 

 

Quadro 4. Materiais, serviços e equipamentos investidos na Trilha do Morro* 

Material/Serviços Quantidade 

Revestimento de solo com solo-cimento 600 m
2
 

Revestimento com placas de arenito 200 m
2
 

Varas de eucalipto tratado de 5 metros e 6-8cm de diâmetro 

(contenção e corrimões) 

200 

Esteios de eucalipto tratado de 5 metros e 10-12cm de 

diâmetro 

200 

Moirões ou postes pequenos de eucalipto tratado de 5 

metros e 20 cm de diâmetro (portal da trilha) 

20 

Tábuas eucalipto tratado de 3 metros e 25cm x 3cm 100 

Bancos rusticos de eucalipto tratado com encosto, 4 lugares 

ou similar  

24 

Lixeiras  4 

Guarita de eucalipto tratado ou similar 2,5m x 3 m 1 

Pregos e parafusos bitolas requeridas 10 Kg 

Cimento 200 sacos 

Arame galvanizado 3 Kg 

Arame farpado 1 rolo de 500 m 

Vernizes e seladores marítimos, tinner 4 latas de 18 litros 

Impressão em alta resolução de banners lona plástica de 

alta resistência, 4 cores, nas dimensões 1m x 0,90m 

20 

Confecção de quadros-suporte em madeira de eucalipto 

tratado, conforme projeto PEMD 

20 

Placas de acrílico dupla face nas dimensões 1m x 0,90m 40 

Telha ecológica duas águas nas dimensões 1,50m x 0,80m 20 conjuntos 

Contratação de 8 homens dia/300 dias úteis ou empresa especializada 

Contratação de serviço de máquina compactadora de solo (SAPO) 

Contratação de serviço de transporte ao local das atividades 

Ferramentas necessárias: Motoserra, adaptador para perfuratriz, serrote, arco de púa, enxó, 

picareta, marreta, martelo, cavadeira, enxada, enxadão, pá, carriola, chave de fenda, pé-de-
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cabra, etc. 

*O empreendedor não repassou os valores aos autores, mas estima-se um custo total de R$ 

250.000,00 entre materiais, equipamentos e mão de obra, excetuando o mirante, ainda não 

construído. 

 

3.4 Capacidade de carga 

Neto (2007) realizou o estudo de capacidade de carga da trilha mediante a 

metodologia desenvolvida por Cifuentes (1992) e a determinou como sendo de 

123 visitantes/dia, ou 44.895 visitantes/ano. Quando o autor desenvolveu seus 

trabalhos havia uma condição de erosão bastante grave, que foi regularizada com 

as reparações efetuadas posteriormente. Além disso, o autor utilizou espécies da 

avifauna como as que poderiam oferecer resistência ecológica à visitação. 

Partindo deste estudo, refez-se os cálculos considerando a recuperação efetuada 

na trilha (revestimento dos trechos críticos com solo-cimento, drenagens, 

contenções de encostas, escadas, corrimões, interpretação, etc.) e substituindo 

as espécies de aves pelo mico-leão-preto, que foi avistado recentemente no 

trecho médio da trilha durante uma excursão ao parque (França, 2013). Ou seja, 

foram alterados os fatores de correção para erodibilidade e para distúrbios da 

fauna, mantendo-se os demais.  

Os fatores de correção (FC) expressam-se em termos de porcentagem e para 

calculá-los usou-se a seguinte fórmula geral: 

FC= 1 - Ml/Mt ondeFCp = fator de correção precipitação; FCm = fator de correção 

manutenção; FCf = fator de correção fauna; Ml = magnitude limitante da variável; 

Mt = magnitude total da variável 

Fator de correção para erodibilidade da trilha: Após a conclusão dos trabalhos de 

recuperação e das chuvas do verão de 2013, fez-se levantamento que apontou a 

permanência de 20 metros com presença sutil de escorrimento superficial de 

águas pluviais com potencial para provocar erosões futuras. Assim sendo,  

FCer = 1 - Pe/Mt 
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onde 'Pe' refere-se aos pontos com problemas de erosão e 'Mt'à área total 

disponível, ambas em metros.  

FCer = 1 - 20/1164,4= 1 - 0,0172 

FCer = 0,828 

Fator de correção para distúrbio à fauna: Dado a relevância do parque para a 

conservação biológica do mico-leão-preto, utilizou-se o período de gestação da 

espécie como uma importante variável que deve restringir o acesso à trilha. 

Segundo Coimbra-Filho (1976), este período compreende 132 a 134 dias. 

FCf = 1 - 134 dias limit./ano 

365 dias/ano 

FCf = 1 - 0,367 

FCf = 0,633 

Feito isto, usa-se estes e demais fatores para corrigir a CCF, conforme a formula 

a seguir. 

CCR = CCF * (FCso * FCer * FCf * FCma * FCp) 

CCR = 4192 * (0,498 * 0,828 * 0,633 * 0,8575 * 0,7771) 

CCR = 4192 * 0,1739 

CCR = 729 visitas/dia 

De posse da CCR chega-se à capacidade de carga efetiva considerando-se a 

capacidade de manejo da unidade mediante a fórmula 

CCE = CCR * CM 

CCE = 729 * 0,5 

CCE = 364 visitas/dia 
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Considerando que a visita à TM despende duas horas e meia e que a trilha fica 

aberta oitos horas por dia, é possível que uma mesma pessoa faça até 3,2 visitas 

em um dia. Isto nos permite saber a quantidade de visitantes que a trilha suporta 

nas atuais condições de manejo do parque. 

No Visitantes = 364 / 3,2 = 113 visitantes/dia ou 41.518/ano 

Apesar de a capacidade de carga física da trilha ter aumentado em função da sua 

recuperação, a espécie da fauna mico-leão-preto empurrou-a para baixo, assim 

como a capacidade de manejo do parque diminuiu a capacidade de recepção de 

visitantes (Quadro 5).  

Quadro 5. Síntese da capacidade de carga, com destaque para os índices alterados pela 

recuperação da trilha (1), presença do mico-leão-preto (2) e capacidade de manejo (3). 

 

Capacidade de Carga Índices (Neto, 2007) Ìndices atuais  

CCF 4192 visitas/dia 4192 

Fatores de Correção  

FCso 0,4981 0,4981 

FCer 
1
 0,6841 0,828 

FCf 
2
 0,583 0,633 

FCma 0,8575 0,8575 

FCp 0,7771 0,7771 

CCR 555,19 729 

CM 
3
 80% 50% 

CCE 444 visitas/dia 113 sitas/dia 

 

3.5 Segurança do usuário 

Durante a execução das obras de revitalização da TM desenvolveu-se 

concomitantemente estudo para o enquadramento da trilha aos requisitos da 

ABNT NBR 15331 (Faria, 2012), contribuindo para a gestão dos riscos e da 

melhoria contínua na gestão da visitação, haja vista a existência de Plano de 

Contingência no Parque. Segundo o autor, esta norma tem como objetivo 

aumentar a satisfação e segurança do cliente por meio da efetiva aplicação do 

Sistema, de processos de melhoria contínua e de garantia da conformidade com 
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os requisitos de segurança do cliente e requisitos regularmente aplicáveis, além 

de demonstrar a capacidade de assegurar a prática de atividades de turismo de 

aventura de forma segura. Ademais, a norma foi elaborada na Comissão de 

Estudo de Gestão de Segurança do Comitê Brasileiro de Turismo (ABNT/CB-54) 

e seu uso é altamente recomendável, para que se aborde a segurança no turismo 

de aventura de forma sistêmica.  

O estudo apresenta a aplicação integral do Sistema de Gestão de Segurança na 

TM, abordando todos os requisitos exigidos pela Norma. O autor conclui que à 

época a gestão do PEMD estava aberta ao uso de meios que visassem a 

segurança no processo de visitação e a melhor transmissão de valores 

ambientais, basicamente em função do grau de participação de funcionários e 

membros da equipe do Programa de Uso Público (PUP) no processo de gestão 

de riscos, com demonstrações de interesse e contribuições significativas.  

Conclui ainda que a direção e a equipe do PUP, estavam aptos a implementar a 

Norma ABNT NBR 15331, empregando-a como um veículo na mudança de 

comportamento dos visitantes e na difusão de informações sobre uma visita 

segura de acordo com seus critérios. O avanço recomendado pelo autor pode não 

ser efetivado haja vista a política adotada pela Fundação Florestal a partir de 

2011, de indicar 'novos' gestores sem concurso público, os denominados 'cargos 

comissionados', cuja seleção não é criteriosa e desconsidera o currículo na área 

de conservação ou gestão ambiental, o mérito e a experiência profissional, 

trocando-se gestores com tal perfil por indicados políticos (O Estado de São 

Paulo, 2013a, 2013b), resultando na descontinuidade dos trabalhos. 

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?  
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...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? 

...quais reparos são emergenciais? quando deverão ser os próximos? 

... 

Respostas a essas perguntas são obtidas a partir da observação diária reportada 

pelas pessoas que guiam as excursões e mediante a utilização 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. 

 

4. Conclusão 

Nada científico, mas necessário sempre afirmar que trabalhar com trilhas 

interpretativas em meio à natureza é um privilégio, refresca a alma, nos alegra e 

conduz a uma dimensão às avessas das experiências obtidas na urbe. Melhor é 

saber que os produtos obtidos deste trabalho incidem sobre a melhoria da 

qualidade de vida das pessoas e na conservação ambiental das áreas naturais. 

Reconhecendo-se que as trilhas são uma das principais maneiras de se 

aproveitar um Parque, entende-se que para proteger o ambiente do impacto do 

uso e assegurar aos usuários maior conforto e segurança, as trilhas precisam 

receber manutenção adequada cujos gastos devem ser entendidos como 

investimentos na medida em que ao longo dos últimos anos emergiu um 

reconhecimento social sobre a relevância de se proteger áreas naturais à 

posteridade. 

As técnicas utilizadas para a recuperação da trilha foram adequadas para os 

propósitos firmados inicialmente, sendo muito pertinente a decisão de usar pedras 
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de arenito presentes às margens da trilha para a confecção de escalões, por 

exemplo. Da mesma forma que a decisão por se utilizar terra de formigueiro, com 

maior teor de argila, na elaboração de massa de solo-cimento, haja vista sua 

disponibilidade sem que isto ocasionasse impactos ambientais ou visuais. Pode-

se afirmar que na trilha do Morro empreendeu-se não só a interpretação 

ambiental, mas a comunicação ambiental, pois os painéis e respectivas 

mensagens vão além dos recursos naturais presentes na trilha. Em função do 

tema e tópicos selecionados, houve a necessidade de a pesquisa bibliográfica ser 

mais profunda, estendendo-se sobre a biografia de figuras científicas e 

adaptando-se eventos pretéritos ao formato adequado para comunicar a 

mensagem, como as histórias em quadrinhos por exemplo. 

A capacidade de carga física da trilha aumentou em função do aumento da 

resistência do seu piso após seu revestimento com massa de solo-cimento e os 

reparos das drenagens ao longo do percurso. Porém, a capacidade de recepção 

do Parque foi prejudicada devido à diminuição da efetividade do manejo da área, 

aspectos que se refletiram nos resultados obtidos com a metodologia adotada. 

Como as chances de transformar o Morro do Diabo em mais um monumento 

geológico do estado de São Paulo são reais, a probabilidade de haver um 

aumento na visitação à trilha é uma realidade. Portanto, cabe à gestão da unidade 

primar pelo monitoramento dos impactos ambientais e da segurança do usuário 

utilizando os meios técnicos existentes para tal. E providenciar a manutenção 

requerida para que a trilha esteja sempre em boas condições de uso. 
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GT 02: Lazer, esportes e turismo na natureza em áreas   protegidas:  impactos, monitoramento e 

manejo de trilhas   

MAPEAMENTO DOS ATRATIVOS E USOS NAS TRILHAS DO PARQUE 

NATURAL MUNICIPAL FAZENDA DO CARMO, SÃO PAULO/SP 

 

Jussara Christina Reis17 

Angela Pellin18 

Giovana Dominicci Silva19
 

 

Resumo 
Palavras-chave: 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 
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importante instrumento de aproximação da sociedade, já que estas poderão ser 

utilizadas para possibilitar interações positivas entre os visitantes e a natureza. 

 

Resumen 
Palabras-clave: Sociedad; Uso Publico; Area protegidao; 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 

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 
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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 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 
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(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 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, 

um baixo reconhecimento da área enquanto uma UC. Outro ponto de destaque 
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está ligado à insuficiência e precariedade de suas infraestruturas, fato que as 

tornam inadequadas para a gestão, fiscalização e recepção dos visitantes.  

2.1 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.  

 
 

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 4ª 

e 4b). 

 
 

Figura 4b. Uso recreativo em lago poluído.  
Fonte: PNMFC 
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Figura 4b. Uso recreativo em lago poluído.  
Fonte: PNMFC 

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 
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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).  

 

 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. 
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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 

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 
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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 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. 
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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. 

 
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. 
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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 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 02: Lazer, esportes e turismo na natureza em áreas   protegidas:  impactos, monitoramento 

e manejo de trilhas   

 

PRÁTICAS PARTICIPATIVAS PARA ADEQUAÇÃO DO USO PÚBLICO– O 

CASO DO PARNA CAMPOS GERAIS-PR 

 

Lilian Vieira Miranda Garcia20 

Jasmine Moreira21 

Resumo 
Palavras-chave: visitação, uso público, parques, trilhas, gestão participativa 

 

O Parna Campos Gerais/PR foi criado em 2006 e até o presente momento não 

possui sua situação fundiária regularizada. Porém, as atividades turísticas 

proporcionadas, sob responsabilidade dos proprietários,  não consideram a 

minimização de impactos que o uso público está sujeito. Neste contexto, ações 

que visam o estabelecimento de parcerias são essenciais para a conservação. 

Em função do exposto, o presente artigo objetiva compreender como a 

adequação participativa de espaços públicos pode auxiliar na proteção do 

Parna Campos Gerais, fundamentado nos conceitos de espaço vivido e 

construção participativa de espaços públicos. A área de estudo é o atrativo da 

Unidade conhecido como Cachoeira da Mariquinha, que contempla áreas de 

campo nativo bem preservado e mata de araucária. Para chegar ao objetivo 

proposto foi realizado diagnóstico biofísico onde identificou-se 03 trilhas 

utilizadas pelo visitantes que apresentaram impactos relacionados ao manejo 

inadequado, principalmente, falta de delimitação e considerável elevação em 

curta distância, fato identificado em campo e através de analise da variação de 

altitude das trilhas. Além disso, foram identificadas outras atividades/estruturas, 

incompatíveis, que tem potencial para diminuir a qualidade da visitação como: 

estacionamento e camping dividindo o mesmo espaço. Para embasar a 

adequação participativa foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 

atores diretamente interessados (arrendatário e ICMBio) onde constatou-se 

que todos compartilham do objetivo: a conservação da área. Baseado nos 

dados levantados foi elaborado priorização dos elementos a serem adequados 

considerando as expectativas dos atores envolvidos. Conclui-se que a 

utilização de práticas participativas na promoção da visitação em UC é um 

caminho que fortalece a relação de pertencimento dos usuários com a área, 

trazendo como consequência a proteção efetiva da Unidade. 
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RESUMEN 
Palabras-clave: visitación; uso público; parque; senderos; gestión participativa.  

 

El Parna Campos Gerais / PR, Unidad de Conservación creada en 2006 que no 

tiene su situación agrária regularizada. Sin embargo, las actividades turísticas 

proporcionadas bajo la responsabilidad de los propietarios, no tienen en cuenta 

la minimización de los impactos de uso público en UC está sujeto. Por lo tanto, 

este documento se centra em compreender como la adecuación de los 

espacios públicos puede ayudar a proteger a la Unidad, fundamentándose en 

los conceptos de espacio vivido y la construcción participativa de los espacios 

públicos. El área de estudio , conocido como Cascada Mariquinha, contempla 

restos de pastizal nativo bien conservados y araucaria. Para alcanzar la meta 

proposta fue hecho um diagnóstico, que identificó 03 senderos utilizados por 

los visitantes, los cuales presentan impactos relacionados con la gestión 

inadecuada , principalmente por la falta de delimitación de senderos y una 

considerable elevación a poça distancia, hecho reconocido en el campo y 

mediante el análisis de la variación de altitud. Además, se identificaron otras 

actividades/estructuras, que ocasionan un impacto negativo en el medio 

ambiente  y/o en la calidad de las visitas como: de aparcamiento y acampada 

compartiendo el mismo espacio. Para apoyar a adecuación, se realizaron 

entrevistas con las partes interesadas (arrendatario y ICMBio) donde el análisis 

parcial de los datos indica que todos comparten el mismo objetivo: la 

conservación del área. Basado en las experiencias y expectativas de estos 

actores, a partir de las entrevistas, se hizo la priorización de las acciones de 

gestión con el fin de minimizar los impactos. Se puede concluir que la 

elaboración participativa de la adecuación del uso público, con el estudio de las 

experiencias y expectativas, es una manera que fortalece la relación de 

pertenencia entre los usuarios y la UC, trayendo como consecuencia la 

protección efectiva de la Unidad. 

1. Introdução 

A criação de uma área com o objetivo de conservar a biodiversidade é um 

dever do Estado para salvaguardar um direto da sociedade previsto na 

Constituição Brasileira (BRASIL, 2013, p.36)  “Todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial 

à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para às presentes e futuras gerações”. 
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Assim a Lei do SNUC, instituída no ano 2000, organizou as Unidades de 

Conservação (UCs) brasileiras em categorias, cada uma com seus objetivos e 

níveis de uso específicos. Tal Sistema é considerado um dos modelos mais 

sofisticados de conservação do mundo, pois sua concepção vai além da 

manutenção da biodiversidade, pois possibilita vários usos do solo e dos 

recursos naturais (MMA, 2011a). 

 

Uma das doze categorias estabelecidas pelo SNUC são os Parques, UCs que 

visam à preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica 

e beleza cênica, onde é possível realização de pesquisas científicas e 

desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de 

recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. (BRASIL, 2004) 

Porém, as atividades de visitação não são exclusividade dos Parques, outras 

categorias de UC, como as FLONAS (Florestas Nacionais) e RESEX (Reservas 

Extrativistas), também se utilizam do uso público para aproximar à sociedade 

ao meio natural. No entanto, em função da beleza cênica já inserida no objeto 

de sua criação, são os Parques os grandes responsáveis pela visitação das 

Unidades de Conservação brasileiras. “A utilização das Unidades de 

Conservação (UC) pelo público é uma maneira de aproximar as pessoas da 

natureza enquanto gera renda para sua conservação e para seus moradores e 

os do entorno”. (NELSON, 2013, p.217) 

 

A fim de proporcionar visitação e conservação, os Parques devem buscar 

estimular o vínculo entre individuo e meio, com intuito de sensibilização da 

sociedade, através da educação ambiental, do desenvolvimento de práticas 

interpretativas e ações de voluntariado. Para Moreira (2001) a educação 

ambiental deve ser vista como fonte de transformação, sendo utilizada na 

conscientização do uso racional dos recursos turísticos naturais. Já 

interpretação ambiental para MMA (2006, p.10) é “uma maneira de representar 

a linguagem da natureza, [...] de maneira que o visitante possa compreender e 

valorizar o ambiente e a cultura local”. A ideia de conhecer para conservar, 
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expressa o entendimento de que é possível obter benefícios na conservação 

através do uso das paisagens naturais fomentando a apropriação dos espaços 

públicos protegidos pela sociedade. 

Homem apaixonado pelo meio cria a alma do lugar [...]. O 

próprio planejamento que não reconhece essas dimensões 

todas (naquilo que é o seu campo) torna-se cúmplice da 

estetização dos lugares, isto é, da mesmice que vaga pelo 

território sem cara nem alma. (YÁZIGI, 2001, p.45) 

 

Esta perspectiva remete ao conceito de lugar, um dos cinco pilares da ciência 

geográfica, “produto das relações humanas entre homem e natureza, tecido por 

relações sociais que se realizam no plano vivido” (CARLOS, 1999, p 28).Para 

Tuan (1983), ícone da geografia humanista, espaço e lugar não podem ser 

pensados separadamente, uma vez que o lugar se constrói a partir da 

identificação e experiência do indivíduo com o espaço. “Quando o espaço nos 

é inteiramente familiar passa a ser lugar” (TUAN, 1983, p. 83). 

 

Assim, o uso público, quando consegue desenvolver tal sentimento na 

sociedade, torna-se meio de conscientização, extrapolando da área de 

visitação para a Unidade como um todo, ou ainda para além do território 

protegido, uma vez que sensibiliza a população da importância da conservação 

das áreas naturais, o que repercute no seu modo de vida.   

 

Ecoturismo deve ser, também, uma ferramenta da Educação 

Ambiental, empregada no trabalho continuo de sensibilização e 

conscientização das pessoas, afim de que elas se sintam parte 

da natureza e se sintam responsáveis pela preservação do 

meio ambiente, à medida que elas percebem que o mundo é 

sua casa e precisa ser protegido, para estas e para as 

próximas gerações. (FUNDAÇÃO FLORESTAL, 2010, p. 38). 

No entanto, algumas formas de construção de espaços fabricam lugares 

turísticos que não consideram a simbologia original do local, tornando-os sem 
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identidade e, consequentemente, sendo sinônimo de não lugar (CARLOS, 

1999). Este fenômeno é característico de espaços turísticos que não fomentam 

a relação entre visitante e atrativo. Esta postura não é interessante, no caso da 

visitação em Unidades de Conservação, uma vez que o objetivo destas áreas é 

a conservação através da aproximação do indivíduo ao meio natural. 

Indiscutivelmente o turismo é uma das atividades econômicas que mais cresce 

no mundo. Assim, de uma maneira geral, o que se constata atualmente são 

atrativos turísticos em áreas naturais sendo preparados para integrar o “trade 

turístico”, o que é justificável uma vez que o turismo é uma atividade que visa o 

lucro e segue os padrões do modelo capitalista. Segundo Falcão (1999, p.65): 

 

O turismo, qualificado como nova modalidade de turismo em 

massa [...]se expande com a produção de bens e serviços que 

se integram para o produto final.[...]. O espaço, na dimensão do 

lugar, assume caráter de objeto de consumo e, como tal, (re) 

produzido e comercializado. 

 

Assim, é evidente que a lógica capitalista seguida pelo turismo de massa não 

carece de reprodução no interior das Unidades de Conservação.  Com isso, os 

parques brasileiros vivem em um conflito constante entre a ótica do turismo 

enquanto “atividade que produz espaço e consome espaço” (RODRIGUES, 

1999), e a proteção da biodiversidade. É importante considerar esta dicotomia 

a fim de buscar o caminho intermediário. Este pode estar, justamente, na 

apropriação, por parte da sociedade, dos espaços protegidos através de 

atividades ecoturísticas. O conceito de ecoturismo, expressão largamente 

utilizada pela indústria do turismo para “vender” um produto paradisíaco, e 

rotineiramente, sem qualquer preocupação com os impactos negativos gerados 

no ambiente é definido pela Embratur (1994, p 19) como:  

É um segmento da atividade turística que utiliza, de forma 

sustentável, o patrimônio natural e cultural, incentiva sua 

conservação e busca a formação de uma consciência 
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ambientalista através da interpretação do meio ambiente, 

promovendo o bem estar das populações envolvidas.  

 

Assim Serrano (1997) avalia que aatividade ecoturística é uma alternativa à 

lógica do turismo de massa, tendo preocupação direta com mínimo impacto da 

atividade. Neste contexto, a tendência, portanto, é o aumento da demanda de 

visitantes nas unidades de conservação, uma vez que a maioria das belezas 

naturais do país encontram-se no interior dos Parques. O que reforça ainda 

mais a necessidade de Plano de Uso Público que organizem a visitação e 

envolvam a população local. (NELSON, 2012). Cada vez mais se faz 

necessário à construção de objetivos claros para o uso público das UC e 

estudos à cerca de impactos da visitação que subsidiem a gestão destas áreas 

protegidas. Outra forma de fomentar vínculo entre visitante e UC, ou seja, 

homem e natureza é a participação da sociedade, e muitas vezes divisão de 

responsabilidades, na gestão das Unidades de Conservação.  Através dos 

conselhos consultivos ou deliberativos, dependendo da categoria da Unidade, a 

sociedade organizada contribui diretamente na resolução de conflitos e com a 

própria eficácia da Unidade. (MMA, 2011b). A participação social é considerada 

uma condição, onde o conhecimento e as experiências dos diferentes atores 

envolvidos com a UC são levantados, como objetivo de planejar e desenvolver 

estratégias conjuntas. (DRUMOND; GIOVANETO; GUIMARAES, 2009) 

 

No entanto, o mundo real é bem diferente do idealizado pelos legisladores, em 

parte na criação dos conselhos, e principalmente na arrecadação das terras já 

legalmente destinadas para a conservação pelo o poder público. Atualmente, a 

lentidão dos processos de regularização fundiária inviabiliza inúmeras 

atividades em Unidades de Conservação que ainda não possuem seu processo 

de desapropriação concluída. Portanto, é comum a existência de parques, que 

seriam áreas de proteção integral, onde somente é permite o uso indireto dos 

recursos naturais, apresentarem áreas ainda ocupadas por propriedades 

particulares. Assim, para a gestão das Unidades, a formalização de parcerias 
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pautadas em práticas participativas torna-se um caminho para conservação, 

tanto no aspecto da participação social como no vínculo criando entre as 

pessoas e à Unidade.  

 

Casos assim são comuns na região sul do Brasil. O aumento das áreas 

agrícolas juntamente com o crescimento das cidades foram, a ainda são, os 

maiores responsáveis pela diminuição das áreas de campos nativos da região 

dos campos gerais do Paraná. Pensando na conservação deste ecossistema 

foi criado, em 2006, o Parque Nacional dos Campos Gerais, que além do 

objetivo comum às todas as Unidades de Conservação (UC) busca o 

desenvolvimento do turismo ecológico. 

 

Art. 1o Fica criado o Parque Nacional dos Campos Gerais, 

localizado nos Municípios de Ponta Grossa, Castro e 

Carambeí, no Estado do Paraná, com objetivos de preservar os 

ambientes naturais ali existentes com destaque para os 

remanescentes de Floresta Ombrófila Mista e de Campos 

Sulinos, realizar pesquisas científicas e desenvolver atividades 

de educação ambiental e turismo ecológico.(BRASIL, 2006, 

p.1) 

 

O histórico de visitação nos atrativos inseridos na área do Parque é muito 

antigo. Quando da criação da Unidade as atividade turísticas já faziam parte da 

rotina da população da região. Ainda gerenciadas pelos proprietários ou 

arrendatários, em função do processo de regularização fundiária da Unidade 

não estar concluído, atualmente, a visitação não tem compromisso com a 

sustentabilidade ambiental e da própria atividade. 

“As áreas com maior interesse para uso público (ex  buraco do 

padre, cachoeira do rio São Jorge, furnas gêmeas, cachoeira 

da Mariquinha e capão da onça) são utilizadas intensamente 

pela população, algumas das quais exploradas 

economicamente pelos ocupantes, sem que nenhum ou muito 
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poucos cuidados sejam tomados em relação ao patrimônio 

natural das áreas. Trilhas de motociclistas, áreas de escaladas, 

camping, turismo religioso, entre outros, complementam os 

usos em desacordo aos objetivos da unidade atualmente em 

curso na área.” (OLIVEIRA, 2012) 

 

Além disso, a Unidade não possui plano de manejo, o que inviabilizaria o uso 

público no Parque. Porém, entendendo que a diminuição dos impactos da 

visitação é uma atividade visa a proteção da biodiversidade local, os 

procedimentos adotados para esse fim são respaldados pela lei do SNUC – 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação. À vista do exposto, o contexto 

apresentado indica a construção de parcerias entre o governo, no caso o 

ICMBio, órgão gestor da UC federais, e os proprietários com o intuito de 

adequar a visitação nos atrativos. Além disso, é uma boa oportunidade de 

aproximação da sociedade despertando seu interesse pela conservação da 

natureza, como sugere MMA (2011a).  

 

Objetivando compreender como a adequação participativa do uso público pode 

contribuir na proteção do Parque Nacional dos Campos Gerais, o presente 

ensaio propõe o levantamento de expectativas e experiências de indivíduos 

que desempenham papel importante no atrativo alvo do estudo, a Cachoeira da 

Mariquinha, aqui identificados como atores e assim construir um espaço 

público a partir da participação e sua visão destes indivíduos frente á atividades 

realizadas. 

O desenvolvimento de processos participativos contribui com a 

resolução de conflitos em conjunto com todos os atores sociais 

envolvidos nas áreas, de forma que, por meio do diálogo aberto 

e da compreensão dos diferentes pontos de vista, se consiga o 

apoio das populações e instituições locais para o planejamento 

e manejo das unidades de conservação. (WWF, 2012, p.108) 
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A área alvo do presente ensaio, denominada Cachoeira da Mariquinha, é um 

atrativo localizado no polígono sul do Parque Nacional dos Campos Gerais a 

30Km da cidade de Ponta Grossa, formada pelo Rio Quebra-Perna sob falha 

da formação arenítica do Segundo Planalto Paranaense. Pela definição de 

Maack (1948) o segundo planalto paranaense tem seus limites entre a escarpa 

devoniana e a escarpa da serra geral, sendo que os campos gerais dos Paraná 

estão localizados inteiramente nesta delimitação. Assim a“singularidade 

biogeográfica da desta região está diretamente atrelada à natureza geológica e 

geomorfológica”. (MELLO, p. 32). Os campos gerais do Paraná são 

caracterizados por “uma zona originalmente coberta por vegetação de campos 

limpos e matas, galerias ou capões isolados de Floresta Ombrófila Mista, em 

solos predominantemente rasos e arenosos”. (BURIGO, 2009, p.48). 

 

Trecho significativo do canal principal do Quebra-perna 

também flui em linha de falha do arenito. O trecho em que o rio 

se encaixa na linha de falha coincide com o encachoeiramento 

denominado localmente como cachoeira da Mariquinha, outro 

sítio intensamente visitado no interior do Parque Nacional, 

especialmente nos meses mais quentes de verão. Para chegar 

à cachoeira, o visitante precisa caminhar por cerca de 800 m 

desde o local disponibilizado pelo proprietário da área como 

camping, acompanhando exatamente o trecho do Quebra-

perna comum à linha de falha, existindo no local duas trilhas 

leves, razoavelmente bem conservadas, uma em ambiente de 

campo e outra em floresta, tratando-se, pois, de área ímpar 

para futuras ações de educação ambiental na Unidade de 

Conservação.(OLIVEIRA, 2012) 

Além disso, a área apresenta pinturas rupestres em vários estágios de 

preservação, identificadas como sendo exemplares das tradições planalto e 

geométrica, localizadas, principalmente, em abrigos areníticos (ROSA, 2004). 
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Figura 1: Foto da Cachoeira da Mariquinha 

 

2. Metodologia  

Para o diagnóstico da área alvo do presente estudo foram realizados 03 

campos com objetivo de mapear as trilhas, identificar as atividades e impactos 

causados pela visitação. A coleta e analise dos dados para o diagnóstico foram 

baseada no roteiro metodológico para manejo da visitação do ICMBio. Assim 

serão respondidas as quatro perguntas básicas indicadas no roteiro:  

 Quais as atividades de visitação existentes e onde são realizadas? 

 Quantas pessoas praticam a atividade? 

 Quais os locais com impactos mais evidentes tanto ambiental como de 

qualidade da visitação? 

O mapeamento das trilhas e local de atividades foram realizados através de 

caminhamento com GPS, e posteriormente plotados sob imagem Google Earth 
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através de softwareGPSTrackmakerPró e ArcMap 9.3. Através deste software 

foram calculadas as distâncias de cada trilha, bem como os gráficos de altitude. 

Como práticas participativas, com a finalidade de levantar as experiências e 

expectativas dos atores inseridos no processo de adequação do uso público da 

área, foram realizadas entrevistas semiestruturada. A análise dos dados 

coletados através das entrevistas foi realizada qualitativamente, através de 

comparação dos discursos, levantando assim expectativas e o visão/relação de 

cada ator com o atrativo. Das entrevistas, também foram extraídas as 

prioridades de cada ator, relacionadas a adequação das áreas,  a partir daí 

elaborada a tabela de manejo, priorizado itens comuns.   

3. Resultados e discussões 

3.1 Diagnóstico 

 

O local, alvo do presente estudo, oferece aos seus visitantes 03 trilhas, não 

circulares, todas de acesso à Cachoeira da Mariquinha, como apresentado no 

mapa a seguir. No entanto, se estabelecido um roteiro utilizando mais de uma 

trilha, é possível realizar um caminho circular. Segundo o responsável pela 

área, são recebidos, aproximadamente, 3800 pessoas por ano, apresentando 

uma forte sazonalidade. A grande maioria da visitação está concentrada entre 

os meses de outubro a abril. Nesses meses, a média é de 150 pessoas por 

final de semana. 
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Figura 2: Mapa das trilhas e pontos de interesse da área 

 Cachoeira da Mariquinha 
 

A trilha denominada “trilha campo”, por estar inserida em um dos 

remanescentes de campo nativo mais bem preservados da região, foi 

identificada como o acesso que mais exige esforço físico do visitante, não 

somente pela sua distância de 1210 m, como também pelo relevo acidentado 

apresentado em gráfico de declividade abaixo.  

 

Figura 3: Gráfico de declividade da trilha campo 
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A declividade elevada, juntamente com a falta de equipamentos facilitadores, 

como escadas, ocasiona erosão na trilha, onde pode ser evidenciando impacto 

significativo. No entanto esta trilha apresenta algumas inscrições rupestres 

pintadas nas rochas areníticas ao longo do percurso, o que faz da “trilha 

campo” um atrativo por si só. Porém, percebe-se que a ação do tempo sob o 

arenito e a falta de controle das atividades neste local estão provocando a 

perda deste patrimônio cultural. Na Figura 04 é possível identificar ação de 

fogo muito próxima à pintura.  Outras pinturas, bem preservadas, estão 

localizadas em pontos mais distantes, no entanto a falta de delimitação e 

sinalização da trilha pode favorecer a depredação dos últimos exemplares 

nítidos. Mais adiante, a trilha apresenta um mirante natural de onde pode-se 

avistar a cachoeira.  Assim, considerando dois aspectos: relevo e paisagem, é 

aconselhável que a trilha seja utilizada na direção estacionamento-cachoeira.  

 

Figura 04: Pintura rupestre 
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Já a trilha identificada como “trilha ecótono”, por estar inserida em uma área de 

transição campo floresta, apresenta um relevo mais suave em seus 862,5 m de 

extensão, como apresenta gráfico abaixo.  

 

Figura 05: Gráfico de declividade da “trilha ecótono” 

 

Por esse motivo é o acesso mais fácil, salvo, pela travessia que deve ser feita 

pelo rio sem qualquer equipamento facilitador. Por sua vez, a denominada 

“trilha floresta” mais utilizada pelos visitantes, apresenta uma distância de 

851,45m com algumas lixeiras. No entanto o acesso é um pouco dificultado em 

função de uma declividade acentuada em uma pequena distância sem o auxilio 

de equipamento facilitador. Este fato aumenta o impacto em função da erosão 

do solo. O gráfico a seguir apresenta no Ponto 01 a declividade relatada. Em 

45m de trilhas se identifica um declive de 14,17 m. 

 

 

Figura 06  Gráfico de declividade da “trilha floresta” 
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Além das atividades de caminhada nas três trilhas apresentadas é comum às 

descidas de rapel pela lateral da cachoeira. Tal atividade é realizada por 

grupos que dispões de equipamento próprio. Portanto a responsabilidade da 

atividade é do grupo e não do responsável pela área. A atividade não é realiza 

comercialmente. Além disso, o atrativo disponibiliza camping e estacionamento, 

ambos no mesmo local, o que é alvo de reclamações por parte dos visitantes, 

segundo o responsável pela área. A atividade de camping, na alta temporada, 

entre outubro a abril, chega a receber 08 barracas. Ainda, segundo 

responsável pela área não é permitido acampa e fazer churrasco nas 

proximidades da cachoeira. 

 

3.2 A percepção do responsável pela área 

 

Valdecir Clarindo é arrendatário da área do atrativo ha pelo menos 11 anos. No 

entanto, seu vínculo com o local vem de sua infância quando já visitava a 

cachoeira. Em sua fala é nítido o sentimento de pertencimento ao local, e a 

vontade de adequar a área com o intuito de minimizar os impactos. Entende 

que seu público alvo são as famílias por acreditar que o comportamento desse 

grupo especifico causa menos impacto quando comparado a outros. Além 

disso, vislumbra algumas mudanças na área para atender a demanda de seus 

visitantes como: a separação do estacionamento das áreas de camping, 

melhoria na trilha floresta para minimizar impactos de erosão e melhoria na 

sinalização das trilhas. Além disso, o responsável apresenta uma grande 

preocupação com as áreas de campo, principalmente em função do lixo que é 

deixado pelos visitantes e da depredação das pinturas rupestres. Futuramente, 

pretende organizar um acervo de materiais antigos (fotos, jornais, objetos) para 

expor aos visitantes. O arrendatário sente falta de materiais informativos sobre 

o meio natural e cultura da região. Também é de interesse do arrendatário, a 

exploração comercial das atividades de rapel, porém, não sob sua 

responsabilidade. 
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Em relação á criação do Parque Nacional dos Campos Gerais, Sr. Valdecir, 

relata que suas atividades não foram modificadas após o decreto, e vê 

possibilidades de parceria já que entende que ele e o ICMBio tem objetivos 

parecidos.   

 

3.3 A percepção da gestão do Parna Campos Gerais 

 

Marcio Ferla, chefe do Parque Nacional dos Campos Gerais, esclarece que a 

criação da Unidade é um dever da União em dispor ás futuras gerações um 

ambiente equilibrado, sendo a área do Parque um dos únicos remanescentes 

de campo nativo entremeado de mata de araucária da região. A categoria 

parque é justificada pela beleza cênica da região.  

 

A maior preocupação em relação à área da Cachoeira da Mariquinha é a 

proteção do remanescente de campo nativo, que hoje não apresenta nenhum 

controle das atividades de visitação. Além disso, outro impacto evidente, 

segundo a gestão da UC, é a questão da erosão nas trilhas.  

Ainda, é visível a dispersão do pinus taeda, espécie exótica comum na região, 

nas áreas de campo nativo. Assim, retirada dos indivíduos dessa espécie é um 

ganho para a conservação da biodiversidade do local e para a paisagem local. 

Na visão do Parque a parceria é a opção mais promissora para a proteção da 

Unidade, até que os processos de desapropriação sejam finalizados.  

Em relação a expectativas para o futuro, a gestão da UC espera a minimização 

dos impactos decorrentes das atividades e melhoria da qualidade da visitação. 

Outro aspecto importante, apresentado na entrevista é que sejam 

desenvolvidas atividades de educação ambiental e meios interpretativos uma 

vez que o objetivo do uso publico na UC é aproximar a sociedade do meio 

natural e não somente a recreação.  

A seguir é apresentada a tabela de prioridades para adequação das atividades 

turísticas na cachoeira da Marquinha, elaborada considerando as entrevistas 

realizadas. 
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Tabela 1 – Tabela de prioridades de manejo 

 Objetivo Atividades 

0

1 

Proteção do campo nativo  Melhoria na delimitação das trilhas 

 Trabalho de conscientização ou condução 

 Retirada dos indivíduos de pinus taeda  

0

2 

Minimizar Impactos 

decorrentes de erosão 

 Manejo das trilhas 

 Identificar locais para colocação de equipamentos 

facilitadores. 

0

3 

Melhoria da qualidade da 

visitação 

 Levantamento de expectativas e experiência dos 

visitantes 

 Separação das áreas de camping e 

estacionamento 

 Sinalização  

0

4 

Fortalecimento do elo entre 

sociedade e meio natural 

 Elaboração de plano interpretativo para a área, 

considerando aspectos culturais. 

  

Analisando a perspectiva dos dois atores envolvidos é possível identificar, pelo 

menos, um objetivo comum: a conservação da área. ICMBio e arrendatário 

concordam que a proteção das áreas de campo é fundamental. Além disso, 

considerando que o ICMBio objetiva a melhoria da qualidade da visitação, a 

separação das áreas de camping e estacionamento é uma boa opção, desde 

que a informação passada pelo responsável, que está é uma demanda dos 

visitantes, seja confirmada pelos próprios usuários. Com relação à atividade 

comercial de rapel, deve-se é prudente submetê-la à uma avaliação mais 

criteriosa relacionada aos riscos da atividade e questões jurídicas a cerca da 

responsabilidade de possíveis acidentes e de autorizações por parte do 

ICMBio.  

4. Conclusão 

Existe uma grande distância entre os meios legais que regem as questão das 

Unidades de Conservação brasileiras e a realidade. Diante disso, as parcerias 

entre poder público e proprietários são possíveis e, muitas vezes, apresentam-

se como a melhor opção para a proteção dessas áreas protegidas.  

Considerando que o objetivo do uso público em unidades de conservação está 

em construir uma relação de pertencimento entre sociedade e meio, praticas de 
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educação ambiental e interpretação devem fazer parte das atividades 

desenvolvidas nessas áreas.  

Como exemplo clássico da situação exposta acima, a área alvo do presente 

estudo, Cachoeira da Mariquinha, localizada no interior do Parna Campos 

Gerais, apresenta um grande potencial ecoturistico, porém necessita de 

adequação para sua sustentabilidade. 

Através da participação dos atores, ICMBio e responsável pela área, foi 

possível identificar denominadores comuns para priorização da adequação das 

atividades.  

Assim, conclui-se que um planejamento embasando em práticas participativas 

tem grande possibilidade de êxito já que consegue reunir os interesses de 

ambos atores, e facilitar a caminhada a um objetivo comum: a conservação.  
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GT 02: Lazer, esportes e turismo na natureza em áreas   protegidas:  impactos, monitoramento 

e manejo de trilhas   

 

PROPRIEDADES FÍSICAS DO SOLO COMO INDICADORES DE IMPACTOS 

EM TRILHAS NA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO CAIRUÇU - 

PARATY 

Luana de Almeida Rangel22  

Antonio Jose Teixeira Guerra23 

Resumo: 
Palavras chaves: Área de Proteção Ambiental. Qualidade do solo. Estabilidade de agregados 

em água.  

 

O intenso pisoteio das trilhas impacta negativamente na dinâmica do solo, 

causando compactação, diminuição da porosidade, perda de matéria orgânica 

e quebra dos agregados do solo. Nesse sentido, quanto maior for a intensidade 

de operações sobre o mesmo, maior a porcentagem de microagregados. O 

presente trabalho tem como objetivo avaliar o impacto da utilização de trilhas 

localizadas no sul da APA Cairuçu através dos índices de agregação do solo. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, foram coletados blocos de solo na trilha 

Laranjeiras - Praia do Sono nas profundidades de 0-10 cm e 10-20 cm e para 

efeito de comparação foram coletadas amostras em dois pontos na trilha e na 

borda da trilha. A trilha da praia do Sono possui aproximadamente 2,6 km de 

extensão, grau médio de dificuldade, está inserida em área de floresta 

ombrófila densa, é utilizada para deslocamento da população local e para 

atividade turística, além disso, ocorre trânsito de animais equinos. Foi realizado 

o tamisamento úmido para determinação da distribuição de classes (2,0 – 1,0 – 

0,5 – 0,25 – 0,125 e < 0,125 mm) de agregados utilizando o método de Yoder 

(1936). Com os dados obtidos foram calculados o Diâmetro Médio Ponderado 

(DMP), o Diâmetro Médio Geométrico (DMG) e o Índice de Estabilidade de 

Agregados (IEA) e para determinar o grau de compactação do solo foram 

coletadas amostras indeformadas de solo em anel de volume conhecido. Ao 

analisar os índices de agregação do solo, percebeu-se que a área de borda da 

trilha está menos degradada, com valores de DMP e IEA aceitáveis, já o leito 

da trilha possui valores de DMP e IEA mais baixos principalmente na 
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profundidade de 10-20 cm. Com relação à densidade do solo, na trilha foram 

encontrados valores elevados chegando a 1720 kg/m³. Conclui-se que a 

utilização intensa na trilha está afetando negativamente as propriedades do 

solo, compactando-o e diminuindo a agregação do mesmo, dificultando a 

percolação de água favorecendo o escoamento superficial e a formação de 

ravinas. 

 

Resumen 

Palabras clave: Área de Protección Ambiental. La calidad del suelo. Estabilidad de los 

agregados en agua. 

 

El intenso pisoteo de los senderos afecte negativamente en la dinámica del 

suelo, provocando la compactación, la reducción de la porosidad, la pérdida de 

materia orgánica y la ruptura de los agregados. En consecuencia, cuanto 

mayor sea la intensidad de las operaciones en el mismo, mayor será el 

porcentaje de microagregados. Este estudio tiene como objetivo evaluar el 

impacto del uso de los senderos ubicados en el sur de APA Cairuçu a través de 

los índices de agregación del suelo. Para desarrollar la investigación, bloques 

de suelo se recogieron en Sendero Laranjeiras - Praia do Sono em las 

profundidades 0-10 cm y 10-20 cm y para las muestras de comparación se 

recogieron en dos puntos en lo sendero y en el borde de lo sendero. El camino 

a la playa del sueño tiene aproximadamente 2,6 km de longitud, grado medio 

de dificultad, se inserta en el ámbito de la densa selva tropical, se utiliza para el 

desplazamiento de la población local y la actividad turística también se produce 

el tránsito de los équidos. Tamizado en húmedo se llevó a cabo para 

determinar la distribución de las clases (2,0 - 1,0 a 0,5 - 0,25-0,125 y <0,125 

mm) utilizando el método de los agregados Yoder (1936). Con los datos 

obtenidos se calculó el diámetro medio ponderado (DMP), el diámetro medio 

geométrico (DMG) y el Índice de estabilidad de los agregados (IEA) y para 

determinar el grado de compactación de las muestras de suelo se recogieron 

anillo de suelo no alterado de volumen conocido . Mediante el análisis de los 

contenidos de agregación del suelo, se observó que la zona del borde de lo 

sendero es menos degradada, con valores de DMP y IEA aceptables. El 

sendero tiene valores de DMP y IEA inferior principalmente en la profundidad 

de 10 - 20 cm. Con respecto a la densidad, em lo sendero se ha encontrado 

valores de 1.720 kg/m³. Llegamos a la conclusión que el uso intensivo en el 

sendero está afectando negativamente a las propiedades del suelo, la 

compactación y la reducción de la agregación de la misma, haciendo que la 
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percolación del agua y aguas de escorrentía favoreciendo la formación de 

barrancos. 

1. Introdução 

O constante crescimento populacional e as elevadas taxas de utilização dos 

recursos naturais podem motivar as mudanças ambientais globais que 

caracterizam o período atual. É possível considerar como uma mudança 

marcante a transformação da cobertura vegetal pelo crescente uso do solo. 

Segundo, Agarez (2002) não se deve enfatizar apenas a importância da 

biodiversidade, mas também o papel do espaço geográfico na disposição e na 

diferenciação da mesma, assim como a dinâmica temporal e histórica e suas 

interações com homem, que é agente da transformação da biosfera. Assim, o 

homem torna-se o agente que interfere na formação das paisagens, 

provocando a redução da diversidade biológica e gerando a fragmentação dos 

ecossistemas. Frente a esta perspectiva a adoção de práticas de conservação 

da natureza está se tornando cada vez mais frequente. Uma das formas mais 

comuns de tentar proteger a biodiversidade de uma determinada área é a 

criação de Unidades de Conservação (UCs), que são definida como: 

(...) espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as 

águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, 

legalmente instituídos pelo Poder Público, com objetivos de 

conservação e limites definidos, sob regime especial de 

administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de 

proteção; (BRASIL, 2000. Art. 2) 

O fato é que o conceito de UC passou a agregar a função de instrumento de 

recursos naturais e de gestão territorial, adotando desde a proteção integral da 

natureza, até a gestão ordenada do território e dos bens que o ser humano 

pode obter dos ecossistemas. Vê-se, portanto, que hoje as unidades de 

conservação ultrapassam a lógica da proteção isolada de fragmentos de 

habitats, para uma estratégia de proteção do todo, buscando reorientar opções 

econômicas e políticas sobre o acesso e uso dos recursos naturais.  
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Dentro das UCs de Uso Sustentável, destaca-se a Área de Proteção Ambiental 

(APA), que segundo PHILLIPS (2002), é uma parte da superfície da terra, que 

pode incluir a parte costeira ou terrestre, na qual a interação da natureza e do 

ser humano, ao longo do tempo, produziu uma zona definida, com importantes 

valores estéticos, ecológicos e/ou culturais, e que pode abrigar uma rica 

diversidade ecológica. Como a maioria das APAs surgiu em áreas que já 

possuíam ocupação humana, a gestão dessas áreas de proteção é 

extremamente complexa e conflituosa, pois em muitos casos é preciso 

administrar interesses divergentes sobre a manipulação e utilização das terras 

em questão.  

Considerando que algumas Unidades de Conservação encontram-se em áreas 

de difícil acesso, são criadas trilhas, que significam “caminho, rastro ou picada” 

(COSTA, 2006). Essas trilhas possuem diferentes formas, comprimentos e 

larguras, e possibilitam a aproximação dos visitantes ao ambiente natural, 

podendo conduzi-los a um atrativo específico, tornando possível seu 

entretenimento ou educação por meio de sinalizações ou de outros recursos 

interpretativos (NEIMAN, et. al. 2009). Andrade (2008) destaca que a principal 

função das trilhas é suprir a necessidade de deslocamento.Cada vez mais, é 

comum o estudo do impacto que as trilhas causam em áreas que tem como 

intuito serem protegidas. A partir disso, surge uma questão levantada por 

Kroeff (2010):  

As trilhas, que podem ser consideradas forças de tensão, 

dificultam o alcance dos preceitos das UCs: contribuir para a 

conservação e preservação da diversidade dos ecossistemas 

naturais e a recuperação e restauração deles, quando 

degradados, assim como, a promoção do desenvolvimento 

sustentável – objetivos estipulados no Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza, SNUC. (KROEFF, 

2010 p. 11) 

1.1 - O impacto das Trilhas 
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Presume-se que a grande quantidade de estudos sobre trilhas, tanto 

internacionais como nacionais, seja decorrente da controvérsia que elas 

causam em Unidades de Conservação (UCs). Já que uma área que foi criada 

com o intuito de ser preservada, sofre com o impacto da utilização das 

mesmas. Para Lechner (2006) as trilhas e caminhos são, provavelmente, as 

rotas de viagem mais disseminadas pelo mundo e em áreas naturais 

protegidas, a trilha pode ser o único acesso à maior parte da área. Passold 

(2002) enfatiza que além da função básica de suprir a necessidade de 

deslocamento, a trilha motiva oportunidades de recreação aos visitantes, 

tornando-se um novo meio de contato com a natureza, além de contribuir com 

a proteção dos recursos naturais. Incorporando assim uma nova característica 

e passando a ter um significado próprio.Como já foi dito, a utilização de trilhas 

pode provocar impactos não só na dinâmica do solo do leito da trilha, mas 

também, no ecossistema como um todo. O impacto ambiental é segundo 

Guerra e Guerra (1997): 

Expressão utilizada para caracterizar uma série de 

modificações causadas ao meio ambiente, influenciando 

na estabilidade dos ecossistemas. Os impactos 

ambientais podem ser negativos ou positivos, mas, nos 

dias de hoje, quando a expressão é empregada, já está 

mais ou menos implícito que os impactos são negativos. 

(GUERRA e GUERRA, 1997 p. 350) 

Sánchez (2006) reitera que quando negativo, o impacto ambiental causa a 

degradação ambiental, ou seja, a perda ou deterioração da qualidade 

ambiental, a redução das condições naturais ou do estado de um ambiente. Os 

impactos da erosão do solo geram condições indesejáveis nas trilhas que 

podem afetar negativamente a experiência do usuário. Trilhas com acumulação 

de água e/ou profundamente erodidas podem gerar diversos problemas 

sociais, como a diminuição da utilidade funcional da mesma. (JEWELL e 

HAMMITT, 2000). De acordo com Takahashi (1998), o pisoteio das trilhas 
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compacta os solos alterando sua porosidade em razão da redução do volume 

de macroporos. Este aumento na compactação eleva a resistência mecânica 

do solo à penetração de raízes e à infiltração de água, reduzindo a 

regeneração natural. Magro (1999) afirma que quando o pisoteio é freqüente, o 

solo é compactado provocando a selagem do mesmo e aumentando sua 

susceptibilidade à erosão e perda de matéria orgânica. 

1.2 – Indicadores de Qualidade do Solo 

O conceito mais simplificado para o termo foi formulado por LARSON & 

PIERCE (1991), como sendo “apto para o uso”. A partir da intensificação da 

discussão, Doran (1997) apresentou uma definição mais complexa de QS que 

é utilizado nos dias atuais, onde:  

Qualidade do solo é a capacidade de um solo funcionar dentro 

dos limites de um ecossistema natural ou manejado, para 

sustentar a produtividade de plantas e animais, manter ou 

aumentar a qualidade do ar e da água e promover a saúde das 

plantas, dos animais e dos homens (DORAN, 1997). 

Vezzani e Mielniczuk (2009) destacam que no conceito proposto por Doran 

(1997) a qualidade do solo é a integração das propriedades físicas, químicas e 

biológicas do solo, que o habilita a exercer suas funções na plenitude. Assim, 

para avaliar QS deve-se estudar algumas de suas propriedades que são 

consideradas como indicadores (DORAN e PARKIN, 1994). Os indicadores são 

os próprios atributos do solo que sofrem modificações dentro do sistema. 

Essas modificações podem melhorar ou causar dano aos componentes do 

solo. Logo, o monitoramento dessas propriedades é relevante para adequar o 

manejo do solo, principalmente em áreas degradadas, como é o caso das 

trilhas. 

Um indicador eficiente deve ser sensível às variações do manejo, 

correlacionado com as funções desempenhadas pelo solo e capaz de ilustrar 

os processos do ecossistema (DORAN e JONES, 1996). No presente trabalho, 
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serão utilizados como indicadores de qualidade do solo os índices de 

estabilidade de agregados em água e a densidade do solo.  

O agregado é um conjunto de partículas primárias (argila, silte, areia) do solo 

que se aderem umas às outras mais fortemente do que às outras partículas 

circunvizinhas (KEMPER & ROSENAU, 1986). Logo, ele é um componente 

importante para a estrutura do solo, pois controla o armazenamento de água, 

aeração, crescimento da cultura e atividade biológica, bem como os processos 

erosivos (OADES, 1984). A agregação depende não somente da floculação, 

mas também da cimentação (HILLEL, 2003), que pode ocorrer, segundo Tisdall 

e Oades (1982) devido à quantidade de argila, à concentração de matéria 

orgânica, à presença de raízes, fungos e bactérias. Assim, muitos estudos 

apontam que as práticas de manejo e uso do solo podem afetar positiva ou 

negativamente a agregação e as propriedades físicas do solo (CASTRO FILHO 

et al., 2002).  

Uma forma de se avaliar a agregação do solo é por meio dos índices de 

agregação avaliados através da estabilidade em água (YODER, 1936 apud 

CASTRO FILHO, 1998). Nesse sentido, podem ser usados: o diâmetro médio 

geométrico (DMG), que é uma estimativa do tamanho médio dos agregados 

que mais ocorrem no solo, o diâmetro médio ponderado (DMP), que é tanto 

maior quanto maior for a percentagem de agregados grandes retidos nas 

peneiras com malhas maiores e o índice de estabilidade de agregados (IEA), 

que é uma medida da agregação total, mas sem considerar as classes de 

distribuição de tamanho dos agregados, que pode refletir na resistência do solo 

à erosão; logo, quanto maior a quantidade de agregados < 0,25 mm, menor 

será o IEA (CASTRO FILHO et al. 1998). Além disso, os agregados podem ser 

classificados como macroagregados (> 0,250 mm) ou microagregados (< 0,250 

mm) (DENEF e SIX, 2001).  

A densidade também pode ser considerada um indicador de qualidade do solo, 

já que reflete compactação do mesmo. Esta ocorre quando é aplicada certa 
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pressão à superfície do solo, podendo alterar as propriedades químicas e 

físicas, e sua estrutura. Segundo Kiehl (1979), a densidade do solo tende a 

aumentar com a profundidade, já que a compactação é maior, e o teor de 

matéria orgânica é reduzido e a agregação tende a ser menor 

2 – Metodologia 

2.1. Área de Proteção Ambiental Cairuçu 

A Área de Proteção Ambiental Federal de Cairuçu possui 33.800 hectares, está 

situada no município de Paraty, no litoral Sul do estado do Rio de Janeiro. Ela 

foi criada em dezembro de 1983 pelo Decreto Federal n. 89.242 e é gerenciada 

pelo ICMBio. Esta APA é considerada estratégica para a conservação da 

biodiversidade, pois constitui um corredor ecológico entre as matas primárias 

da Reserva Ecológica Estadual de Joatinga, o Parque Nacional da Serra da 

Bocaina e o Parque Estadual da Serra do Mar (Gomes et al., 2004). A região 

da APA Cairuçu destaca-se pelas elevadas altitudes e grandes amplitudes das 

formas de relevo, derivado do contraste entre o domínio de Escarpas e 

Reversos da Serra do Mar com a Planície Costeira, gerando elevações que se 

estendem do nível do mar até cotas superiores a 1.300 metros de altitude.  

O arcabouço geológico da região da APA do Cairuçu é formado 

predominantemente por granitos e gnaisses do Complexo Gnáissico-Granitóide 

de idade proterozóica, os quais se associam sedimentos de idade cenozóica. 

(ICMBIO, 2004). O tipo de solo predominante na APA é o Cambissolo Háplico 

distrófico, ocupando quase toda a escarpa da Serra do Mar. Os outros tipos de 

solos presentes são associações de Latossolos e Neossolos Flúvicos, onde 

este último relaciona-se às planícies de inundação e litorânea. A classificação 

climática regional desta área corresponde ao tipo de clima tropical úmido, com 

sazonalidade no regime das precipitações (estação chuvosa x seca), onde no 

município de Paraty, a pluviosidade anual varia entre 768 a 2.045 mm (média 

de 1.547 mm) (ICMBIO, 2004). Há predominância no domínio de Floresta 

Ombrófila Densa (VELOSO et al. 1991), ocorrendo também os subtipos 
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vegetacionais (floresta de restinga e manguezais). A trilha que será analisada 

está localizada entre a Enseada de Laranjeiras e a Enseada da praia do Sono. 

Ela foi escolhida por ser considerada, pelo plano de manejo (ICMBIO, 2004) a 

mais utilizada da APA Cairuçu, devido seu apelo turístico. Essa trilha possui 

aproximadamente 2,6 km de extensão e é realizada em aproximadamente 1 

hora e 30 minutos, e por ser uma área de floresta em estágio avançado, 

atingindo cotas elevadas, sua dificuldade é de nível médio (Figura 1). 

 
Figura 1: Localização da Área de Proteção Ambiental do Cairuçu e da trilha Laranjeiras-Praia 

do Sono. Elaboração própria. 

 

2.2. Coletas e Análise laboratoriais 

Para a realização do trabalho, foram coletadas blocos de solo, para realização 

da estabilidade de agregados; e anéis volumétricos para determinação da 

densidade aparente. As amostras foram coletadas em dois pontos da trilha 
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Laranjeiras – Praia do Sono, na área da trilha e na borda da trilha (para efeito 

de comparação), nas profundidades de 0-10 cm e 10-20 cm, sendo que para 

cada ponto foram feitas três repetições. As coletas foram realizadas em 

novembro de 2012. A fim de determinar a estabilidade de agregados em água 

através do método proposto por Yoder (1936), foram coletados blocos de solo, 

que foram quebrados e homogeneizados com peneiras de 4 mm e 2 mm, antes 

do tamisamento úmido, para ser determinada a distribuição das classes (2,0 – 

1,0 – 0,5 – 0,25 – 0,125 e < 0,125mm) de agregados por via úmida. Cada 

amostra foi umedecida lentamente e depois de passadas duas horas do início 

do umedecimento, as mesmas foram transferidas para o aparelho de Yoder, 

adaptado por Castro Filho (1998) com peneiras de malhas de 2,0, 1,0, 0,5, 0,25 

e 0,125 mm de abertura.  

 
Figura 2: Processo de coleta e análise das amostras para determinação da estabilidade de 

agregados em água. Acervo: L. A. Rangel (2012). 

As amostras oscilaram durante 15 minutos, com aproximadamente 32 rotações 

por minuto (MADARI, 2004). Após o término das oscilações, o conteúdo retido 

em cada uma das peneiras foi seco em estufa a 105º C durante 24 horas. Após 

pesadas, os valores obtidos nos peneiramentos são usados para cálculo do 

DMP, DMG e IEA, através das equações modificadas por Castro Filho et al. 
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(2002) de Kemper e Rosenau (1986):  

 DMP através da equação abaixo, em que    = proporção (%) de cada classe 

em relação ao total; e   = diâmetro médio das classes, expresso em mm:  

              
          

 DMG através da equação abaixo, em que    = proporção (%) de cada classe 

em relação ao total; e   = diâmetro médio das classes, expresso em mm: 

             
∑        

∑   
 

 IEA (%) obtido pela equação:  

     
                                                 

               
      

Para a determinação da densidade do solo, é utilizado o método do anel 

volumétrico, proposto pela Embrapa (1997). Portanto, foram coletadas 

amostras em um anel de aço de volume conhecido (100 cm³) em duas 

profundidades (0-10 cm e 10-20 cm), nos pontos amostrados. As amostras são 

retiradas do anel e pesadas, após esse processo, as mesmas são levadas a 

estufa e deixadas a 105°C por 24 horas. Depois de retiradas, as amostras são 

pesadas e a densidade será determinada a partir da fórmula abaixo, onde D 

representa a densidade (g/cm³); a = massa da amostra seca a 105°C (g); e b = 

volume do anel (cm³): 

   
 

 
 

 

Na análise dos dados de estabilidade de agregados são calculados a média e o 

desvio padrão como expressão sintética dos resultados. O teste estatístico que 

será realizado para comparar as respostas dos diferentes usos (borda da trilha 

e trilha) em cada ponto é o Kruskal-Wallis. Ele é usado para testar a hipótese 

nula de que todas as populações possuem funções de distribuição iguais 
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contra a hipótese alternativa de que ao menos duas das populações possuem 

funções de distribuição diferentes. 

3. Resultados 

A trilha Laranjeiras – Praia do Sono se inicia na Vila Oratório e tem 

aproximadamente 2,6 km de extensão, ela é bastante utilizada por turistas que 

desejam chegar a praia do Sono. O acesso a praia do Sono só é possível 

através da utilização da trilha ou por meio marítimo, como a marina encontra-se 

na área pertencente ao condomínio Laranjeiras o acesso é restrito, e em 

períodos de feriados a trilha torna-se o único meio para chegar até a praia, 

aumentando, portanto, o número de usuários. Por se tratar de uma área de 

proteção ambiental, não existe uma contagem de visitantes que utilizam a 

trilha, além disso, a mesma também é utilizada por moradores da praia do 

Sono para chegar até a Vila Oratório.  

Segundo o plano de manejo da APA (ICMBIO, 2004) desde 2000 existe um 

curso que capacita os moradores locais como monitores de ecoturismo, o que 

contribui para a melhor utilização das trilhas. Porém, mesmo com essa medida, 

foram encontradas pichações em algumas estruturas de madeira (escadas e 

muros de contenção) e lixo no leito da trilha.Além disso, na trilha é possível 

observar diversas feições erosivas, como ravinas que evidenciam a 

concentração do escoamento de água. O primeiro ponto de coleta está 

localizado após uma encosta erodida, com vegetação rasteira e blocos 

rochosos (Figura 3).  
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Figura 3: Encosta degradada antes do primeiro ponto de coleta, presença de ponte de madeira 

(esquerda) e blocos rochosos (direita). Acervo: L. A. Rangel (2012). 

 

A trilha, neste ponto amostrado, possui aproximadamente 5,48 metros de 

largura e 1,95 metros de área pisoteada. Foi encontrada, no leito da trilha, uma 

lata de alumino, provavelmente deixada por algum visitante (Figura 4). 

 
Figura 4: Primeiro ponto de coleta (535308E 7420101N) no detalhe em 

Vermelho  lixo encontrado na trilha. Acervo: L. A. Rangel (2012). 
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É possível afirmar que a erosão é um dos principais processos que evidenciam 

uma má conservação do solo, sendo assim a concentração do fluxo de água 

em eventos chuvosos pode agravar esses processos erosivos. Próximo ao 

primeiro ponto de coleta, foi observada uma ravina que corta o leito da trilha, se 

divide e se direciona encosta a baixo (Figura 5). 

 
Figura 5: Formação de ravina no leito da trilha evidenciado concentração do escoamento de 

água e ao fundo contenções de madeira formando degraus próximos ao primeiro ponto de 

coleta. Acervo: L. A. Rangel, 2012. 

 

Já o segundo ponto de coleta está localizado em uma área onde há presença 

de raízes e blocos rochosos - que evidenciam processos erosivos e 

compactação do solo. Nesse ponto, o limite da área pisoteada é de 1,22 metros 

e a largura da trilha é de aproximadamente 7,85 metros. Próximo ao ponto de 

coleta observa-se uma escada de madeira com pichações na estrutura de 

contenção (Figura 6). 
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Figura 6: Coleta de solo no leito da trilha no segundo ponto de coleta (536224E e 7419741N) 

e no detalhe escada de madeira com pichações. Acervo: L. A. Rangel, 2012. 

 

Logo após, ao ponto de coleta existe uma bifurcação na trilha, formando uma 

trilha secundária, com muita serapilheira, evidenciando a não limpeza do seu 

leito, já na trilha principal, existe pouca serapilheira concentrada, o que pode 

estar relacionado a uma possível limpeza da trilha (Figura 7).  

  
Figura 7: Coleta de solo na borda da trilha (esquerda) e trilha secundária 

logo após o segundo ponto de coleta (direita). Acervo: L. A. Rangel, 2012. 
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A partir do segundo ponto de coleta percebe-se que a trilha está num relevo 

bastante recortado com estreitos vales, e diversas áreas de convergência de 

fluxo, o que pode estar influenciando na presença de feições erosivas e na 

baixa estabilidade de agregados. Foi analisada, em cada ponto, a diferença de 

uso (borda e trilha) para cada profundidade estudada. Como era esperado, os 

valores de DMP são relativamente baixos na trilha para os dois pontos, o que 

pode ser causado pelo baixo teor de matéria orgânica no solo, que influenciam 

diretamente na agregação do mesmo (CASTRO FILHO e LOGAN, 1991). Isto 

pode estar ocorrendo, devido ao intenso pisoteio da trilha, o que provoca a 

quebra da estrutura do agregado, principalmente nos primeiros centímetros do 

solo.  

No ponto 1, nas duas profundidades observou-se diferença significativa entre a 

borda da trilha e a trilha, onde o DMP chegou a 1,42 mm na profundidade de 

10-20 cm (Tabela 1). Esse valor é baixo e reitera o que foi afirmado por Castro 

Filho et. al. (1998), que quanto menor for o agregado, menores serão o DMP e 

os espaços porosos entre agregados, diminuindo, portanto a infiltração e 

aumentando a erosão.Ao analisar o DMG, verificou-se que para a profundidade 

de 0-10 cm, no ponto 2 houve diferença significativa entre a trilha e a borda da 

trilha. Na tabela 1, é possível verificar que na trilha o tamanho da classe de 

agregado mais representativa no solo é 1,19 mm já na borda é 2,24 mm. Isso 

evidencia que está havendo a quebra dos macroagregados do solo, originando 

agregados menores, que favorecem a formação de ravinas na trilha. 

O IEA só apresentou diferença significativa para o ponto 2 na profundidade de 

10-20 cm (49,34% e 58,24% entre a trilha e a borda), esses baixos índices de 

IEA podem evidenciar pouca concentração de matéria orgânica nos primeiros 

centímetros do solo. Próximo a esse ponto observa-se presença de palmeiras, 

seu sistema radicular convergente pode favorecer a concentração de fluxo, 

gerando baixo IEA e elevada porcentagem de microagregados no solo. 
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Salton (et. al. 2008) destaca que agregados estáveis são importantes para 

proporcionar boa estrutura do solo, provendo o interior deste com espaços 

porosos para desenvolvimento das raízes, da fauna do solo e circulação de ar 

e água.  

Tabela 1: Resultado da estabilidade de agregados. Média e desvio padrão (em 

parênteses). DMP e DMG medidos em milímetros e IEA medido em 

porcentagem. 

  

0-10 cm 10-20 cm 

TRILHA BORDA TRILHA BORDA 

Ponto 

1 
Ponto 2 Ponto 1 Ponto 2 Ponto 1 Ponto 2 Ponto 1 Ponto 2 

DMP 
1,87 

(0,4) 

1,93 

(0,1) 

2,6 

(0,1)* 

2,17 

(0,7) 

1,42 

(0,1) 

1,88 

(0,06) 

1,96 

(0,3)* 

1,88 

(0,02) 

DMG 
1,32 

(0,5) 

1,19 

(0,1) 

2,18 

(0,3) 

2,24 

(0,2)* 

1,97 

(0,1) 

1,09 

(0,02) 

1,41 

(0,2)* 

1,26 

(0,2) 

IEA 
89,6 

(4,8) 

79,54 

(10,7) 

94,89 

(3,5) 

80,82 

(4,7) 

83,63 

(2,7) 

49,34 

(6,9) 

91,96 

(2,6) 

58,24 

(3,2)* 

 

Os números correspondem à média e o desvio padrão (entre parênteses). 

Quando existe diferença significativa pelo teste de Kruskal-Wallis entre os 

usos, teste aparece na coluna referente à borda (p<0,05). 

Com relação aos macro e micro agregados do solo, percebe-se que nas duas 

profundidades (Figuras 8 e 9) o ponto 2 apresenta maior porcentagem de 

microagregados no leito da trilha, sendo que na profundidade de 10-20 cm o 

teor de microagregados (57,65%) supera o de macroagregados (42,35%), 

evidenciando, portanto, uma má conservação da estrutura do solo. A grande 

quantidade de microagregados evidencia, segundo Tisdall e Oades (1982), a 

quebra pelo rápido umedecimento do solo. Logo, em eventos chuvosos, a ação 

da gota da chuva no solo tende a aumentar os processos erosivos, diminuindo 

as propriedades químicas e físicas do mesmo.  
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Figura 8: Gráfico com a porcentagem de macro e micro agregados do solo na profundidade de 

0-10 cm nos pontos amostrados, comparando as porcentagens na trilha e na borda da trilha. 

 

 

Figura 9: Gráfico com a porcentagem de macro e micro agregados do solo na profundidade de 

10-20 cm nos pontos amostrados, comparando as porcentagens na trilha e na borda da trilha. 

 

De acordo com Takahashi (1998), o pisoteio das trilhas compacta os solos 

alterando sua porosidade em razão da redução do volume de macroporos. Este 

aumento na compactação eleva a resistência mecânica do solo à penetração 

de raízes e à infiltração de água, reduzindo inclusive a regeneração natural. 

Percebe-se que o ponto que mais sofre com a compactação do solo é o ponto 

1, onde a densidade no leito da trilha é de 1760 kg/m³ na profundidade de 10-
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20cm. Na área de borda da trilha, no mesmo ponto, na profundidade de 0-10 

cm a densidade é de 1235 kg/m³. Já o ponto 2 apresentou valores 

praticamente semelhantes para os dois usos (Figura 10). 

 

 
Figura 10: Gráfico com os valores de densidade do solo nos pontos amostrados, comparando a 

área de trilha e de borda da trilha. 

 

Magro (1999) afirma que quando o pisoteio é frequente, o solo é compactado 

provocando a selagem do mesmo, aumentando sua susceptibilidade à erosão 

e perda de matéria orgânica, favorecendo a formação de microagregados. 

Sendo assim, verifica-se que, como esperado, a trilha apresentou maior 

compactação do solo do que a borda da trilha.   

4. Conclusões 

As propriedades físicas do solo estão sofrendo com a intensa utilização das 

trilhas. O pisoteio no leito da trilha está provocando compactação e aumento da 

quantidade de microagregados do solo, o que influencia diretamente nos 

processos erosivos, o que pode ser evidenciado pelo surgimento de ravinas no 

leito da trilha.  A vegetação é um fator importante de formação de agregados, 

como nas trilhas não há presença de vegetação, a tendência é que os índices 

de agregação do solo sejam baixos, já que a ação do pisoteio e da gota de 
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chuva é mais intensa quando o solo não tem vegetação. De forma geral, a 

trilha é bem conservada, com presença de poucas folhas de árvores, o que 

pode ser explicado porque existe limpeza frequente da mesma. Além disso, 

diversas estruturas de manejo foram observadas com o objetivo de melhorar a 

acessibilidade da trilha - construção de degraus e corrimões sobre alguns 

pontos de maior declividade. Porém, há pontos de erosão no decorrer da 

mesma e no seu entorno com a formação de sulcos e pequeninos 

desmoronamentos. 

Considerando que o manejo adequado é fundamental para a qualidade do solo, 

percebe-se que as trilhas, que possuem função não só turística, mas também 

social, precisam ser mais bem conservadas. Isto deve ocorrer, principalmente 

quando as mesmas estão inseridas em Unidades de Conservação, já que o 

objetivo desta é a conservação de recursos naturais e do espaço; e as trilhas, 

quando degradadas vão contra esse preceito de conservação. Além disso, é 

fundamental conscientizar os turistas e demais usuários, no sentido de 

promover a adoção de condutas adequadas e menos impactantes, pois como 

foi constatado, os próprios usuários deixam lixo e fazem pichações na trilha. 

Verificou-se, portanto, que os índices de agregação do solo juntamente com a 

análise da densidade do solo podem ser utilizados como índices de qualidade 

do solo, já que são indicadores dos atributos do solo. Esses índices exprimem 

se o solo está ou não degradado.  
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GT 02: Lazer, esportes e turismo na natureza em áreas   protegidas:  impactos, monitoramento 

e manejo de trilhas   
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Resumo 
Palavra Chave: Manejo de trilhas, Uso público, Ecoturismo, Unidade de Conservação 

As trilhas ecológicas têm uma enorme importância na visitação em unidade de 

conservação (UC), e precisam ser planejadas adequadamente visando 

estabelecer uma relação entre os visitantes e os recursos naturais, sem causar 

grandes impactos de cunho biológico para a região, e sem comprometer a 

segurança do visitante. O presente estudo foi realizado no Parque Natural 

Municipal da Taquara, localizado no bairro Taquara, terceiro distrito do 

município de Duque de Caxias - RJ, com o objetivo de colher informações 

sobre a percepção das trilhas pelos visitantes, realizou-se um levantamento 

onde foram utilizados questionários pré-definidos, aplicados em 95 visitantes 

nos messes de julho e agosto de 2013, a pesquisa registrou que 68% dos 

visitantes consideram as trilhas boas para caminhar. Quando questionados 

sobre as mudanças que eles gostariam de presenciar nas trilhas do PNMT, 

24% relatou que as trilhas possuíssem mais sinalização e 18% gostariam de 

mais lixeiras no percurso. Dados interessantes como implantação de degraus 

nas subidas e descidas e cortes das raízes expostas foram relatados por 6%. 

Apesar da grande quantidade de visitantes, apenas 4% relataram que a gestão 

do parque limite o numera de visitante. Parecem ser necessários melhores 

estudos para obter um planejamento de trilhas adequado, não obstante um 

programa de educação em turismo de atrativos naturais para a preservação da 

trilhas. 
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Resumen 
Palabra clave: Gestión de senderos, Uso público, Ecoturismo, Unidad de Conservación 

Los senderos tienen una enorme importancia en la unidad de conservación de 

las visitas (CU), y deben planificarse adecuadamente para establecer una 

relación entre los visitantes y los recursos naturales sin causar un gran impacto 

a la naturaleza biológica de la región, y sin comprometer la seguridad 

visitantes. Este estudio se realizó en el Parque Natural Municipal Taquara 

Taquara situado en el tercer distrito de Duque de Caxias - RJ, con el objetivo 

de recabar información sobre la percepción de los senderos de los visitantes 

llevó a cabo una encuesta en donde fueron utilizados cuestionarios pre-

definido, aplicada en 95 visitantes se mete en julio y agosto de 2013, la 

encuesta reveló que el 68% de los visitantes encuentran las mejores rutas para 

ir de excursión. Cuando se le preguntó acerca de los cambios que les gustaría 

ser testigo de los senderos de PNMT, el 24% informó que las pistas tienen más 

señalización y el 18% les gustaría más contenedores en la ruta. Datos de 

interés, como la implementación de pasos subiendo y bajando las secciones y 

las raíces expuestas fueron reportados en un 6%. A pesar de la gran cantidad 

de visitantes, sólo el 4% reportó que el número de visitantes límite de gestión 

del parque. Los estudios parecen ser necesarios para obtener una mejor 

planificación de pistas adecuadas, a pesar de un programa de educación en 

turismo atractivos naturales para la conservación de caminos. 

 

1. Introdução  

As trilhas e o ecoturismo parecem ter uma enorme importância para a visitação 

de Unidade de Conservação (UC), visto que podem aproximar o visitante do 

ambiente natural e através desta experiência pode educa-lo (BORATTO, 2011) 

O turismo como atividade de lazer, movimenta milhares de pessoas buscando 

a natureza, com finalidades diversas como: Descanso ou para aprecia-la. Para 

o visitante usufruir de uma UC é essencial que o local tenha uma infraestrutura 

que lhe de o apoio necessário (PIETROCHINSKI,2008), pois há a necessidade 

de ações planejadas, a fim de dar suporte as suas atividades de visitação e na 

busca de preservação ambiental.  

Para gerar mudanças em trilhas é preciso obter um planejamento adequado, 

ou seja, um plano de interpretação elaborado com toda teoria necessária, 
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contribuindo para um melhor relacionamento entre os visitantes, os moradores 

da unidade de conservação, e os recursos naturais da região, para ocorrer um 

equilíbrio dinâmico entre todos Desta forma a trilha será um meio pelo qual as 

pessoas poderão disfrutar da natureza de maneira planejada e consciente 

(CAMPOS, 2006). Uma forma de realizar trabalhos em manejo e manutenção 

das trilhas, pode ser usado o auxilio de voluntários, prática muito comum em 

outras unidades de conservação, principalmente em países como EUA e Nova 

Zelândia (SOUZA, 2011.) Deste modo, é importante conhecer a opinião da 

comunidade a respeito de seus atrativos, e se a mesma está satisfeita 

(BORATTO, 2011). Para tanto, faz-se necessário uma pesquisa visando 

analisar essa demanda.  

Estudos acerca da preferência e percepção dos visitantes em algumas 

condições ecológicas e de recreação têm se desenvolvido em vários países, a 

preferência do visitante refere-se a um julgamento a respeito de que se supõe 

ser correto, ou aceitável, podendo variar de acordo com as suas expectativas, 

e experiências naturais, algumas dessas experiências podem ser agrupadas 

em grupos como: grupo social, experiência anterior sobre o assunto, o 

ambiente estudado, ou até mesmo o estado emocional.(TAKAHASHI,2002). 

Segundo TAKAHASHI,2002 estudos a respeito de percepção e preferência 

devem ter um estimulo maior para serem publicados, pois podem auxiliar na 

escolha de melhores indicadores de impactos em uma determinada área, ou 

também colaborar para um futuro programa de manejo. 

2. Objetivo 

Identificar a qualidade das trilhas do Parque Natural Municipal da Taquara 

(PNMT), e posteriormente apresentar propostas de trabalhos de manejo e 

educação ambiental em trilhas de acordo com a opinião dos visitantes. 

3. Material e métodos 

3.1. Local de estudo 
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O estudo foi conduzido no Parque Natural Municipal da Taquara (PNMT), que 

pode ser estabelecido como uma Unidade de Conservação de proteção integral 

e possui aproximadamente 20 hectares, estando localizado no bairro da 

Taquara, 3º distrito do Município de Duque de Caxias/RJ entre as coordenadas 

UTM - 0681274; 7499842 (SILVA et al., 2010). Limita-se ao Norte com a Área 

de Proteção Ambiental de Petrópolis e com a Reserva Biológica de Tinguá 

(Figura 01).  

 

Figura 01: Mapa de localização do Parque Natural Municipal da Taquara e  

Unidades de Conservações adjacentes (Modificado de PUC, 2009). 

 

Segundo Leite (2012), o PNMT recebe aproximadamente 4.000 visitantes por 

mês durante os meses mais quentes de verão. Com um número de visitantes 

elevado, as trilhas podem ser afetadas, necessitando de um manejo periódico. 

Vale ressaltar que o PMNT é parte integrante do Mosaico da Mata Atlântica 

Central Fluminense no estado do Rio de Janeiro, sendo que esta última totaliza 

233.710 hectares, abrangendo 13 municípios, 22 UC e suas respectivas zonas 

de amortecimento (LINO; ALBUQUERQUE, 2007). 
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3.2 Coleta de dados 

Os levantamentos foram realizados nos meses de julho e agosto de 2013, 

sendo entrevistados 95 visitantes em dias aleatórios.  Para obtenção dos dados 

foi utilizado um questionário pré-definido aplicado junto aos visitantes no portão 

de entrada do PNMT. O entrevistador perguntava e explicava os 

questionamentos quando estes se faziam necessários. As entrevistas 

consistiram de uma investigação contendo informações socioculturais, as 

atividades realizadas pelos visitantes, os aspectos mais positivos e negativos, a 

frequência de uso, a disponibilidade de se tornarem voluntários em manejo de 

trilhas, entre outras. Posteriormente, para a obtenção das médias, gráficos e 

tabelas, os dados foram tabulados e analisados com o auxílio do programa 

Microsoft Excel. 

4. Resultados e discussões 

4.1 Finalidades da visitação no PNMT 

Existem vários motivos para visitação de uma UC. Dos propósitos da visita ao 

PNMT, 45% (44 entrevistados) citaram o banho, 30% citaram a caminhada (29 

entrevistados), seguidos de outras finalidades (Tabela 01). 

Tabela 1. Finalidade da visitação do PNMT  

Finalidade da visitação do 

PNMT 

Número de pessoas 

entrevistadas 

% 

Banho 44 45% 

Caminhada 29 30% 

Culto religioso 10 10% 

Pesquisa/estudo 4 4% 

Visitar morador 3 3% 

Outros/Não souberam 

dizer 

8 
8% 

 

Embora o principal intuito de visitação ao PNMT seja voltado ao banho de 

cachoeira, por motivos ligados a algum fator cultural, pois há relatos de 

moradores antigos de utilizarem a cachoeira para o banho e lazer (KITAGAWA 
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et al, 2013). A caminhada também apresenta uma grande porcentagem quando 

relacionada à finalidade no PNMT. 

Estudos realizados no Parque Estadual do Morro do Diabo, em São Paulo, 

também mostraram o interesse de visitantes em realizar caminhadas, onde 

72,0% dos visitantes têm como finalidade realização de caminhadas (CASTRO 

et al, 2007). Podemos também comparar com os resultados do Parque 

Estadual Pico do Marumbi, Paraná, onde 63% do público eram voltados à 

caminhada, (TAKAHASHI,1998). A finalidade muda de acordo com cada 

Unidade de Conservação, No PARNASO, assim como no PNMT, os principais 

motivos são o banho (59%), seguido de percorrer uma trilha (51%) (RIBEIRO e 

CRONEMBERGER, 2007). . No entanto em outras UC's, como no PEMD, 

72,0% dos visitants Têm como finalizade realizar caminhadas (CASTRO et al., 

2007). Além das caminhadas realizadas por conta própria dos visitantes, o 

PNMT realiza atividades relacionadas com o ecoturismo em escolas municipais 

da baixada fluminense, com o propósito de educação ambiental destes alunos.  

Prática geralmente visualizada em parques naturais municipais, como No PNMI 

- Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu (MACHADO, 2011) e na ÁPA 

Guapimirim (FUKUDA, 2013). 

4.2 Opinião sobre como se encontra as trilhas do PNMT 

Sobre a situação em que as trilhas se encontram, 68% (53 entrevistados) 

afirmaram que as trilhas são boas para caminhar, 8% (6 entrevistados) as 

consideraram razoáveis, 17% (13 entrevistados) as consideram ruins, e 8% (6 

entrevistados) não souberam dizer.  

 Tabela 2. Se as trilhas do PNMT são boas para caminhar ( opinião dos entrevistados). 

Se as trilhas do parque estão boas 

para caminhar 

Número de 

entrevistados 
% 

Sim 53 68 

Razoavelmente boas 6 8 

Não 13 16 
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Outros/Não souberam dizer 6 8 

 

Pode-se observar, que somando a opinião dos que consideram ‘’boa para 

caminhar e ‘’estão razoavelmente boas’’, obtém-se um total de 76%, o que 

significa ¾ dos visitantes do Parque Natural Municipal da Taquara, esse 

resultado pode indicar um bom grau de satisfação com as trilhas existentes no 

PNMT. Estudos realizados no Parque Estadual do Porto Ferreira, SP também 

mostraram a satisfação dos visitantes com as trilhas ecológicas, onde quando 

questionados 73% consideraram os atrativos naturais da região ótimos, e 65% 

mostraram satisfação com a conservação que a trilha que se encontra. 

(OLIVEIRA, 2012) 

A maioria dos visitantes que frequentam unidades de conservação vive em 

cidades, onde são submetidos a um cotidiano caótico, e estressante, estes 

visitantes vão em busca de variar seus padrões de comportamento. Este turista 

mostra uma sensibilidade pelo meio ambiente, e busca através das trilhas 

ecológicas, o contato com o meio ambiente, expandido a sua para o valor e a 

conservação da natureza, influenciando em sua curiosidade e percepção, esse 

contato com a natureza causa uma satisfação (SILVEIRA,2009).  

4.2 Percepções dos visitantes sobre os objetivos do manejo das trilhas  

Quando questionados sobre as mudanças que eles gostariam de presenciar 

nas trilhas do PNMT, foi reportado que as trilhas possuíssem mais sinalização 

24% (41 entrevistados); 18% (31 entrevistados) gostariam de mais lixeiras no 

percurso; 11% (19 entrevistados) gostariam que as trilhas fossem mais largas; 

7%(12 entrevistados) disseram que prefeririam que as trilhas possuíssem 

pavimentos como blocos, pedras e madeiras; 7% (12 entrevistados) gostariam 

que tivesse corrimão nas trilhas; 6% (11 entrevistados) gostariam de degraus 

nas subidas e descidas; 6% (11 entrevistados) gostariam que cortassem as 

arvores caídas nas trilhas, 5% (8 entrevistados) disseram preferir que o PNMT 

permitam bicicletas nas trilhas, seja por esporte montain bike, ou para facilitar o 
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acesso; 4% (6 entrevistados) gostariam que cortassem as raízes expostas; 4% 

(6 entrevistados) gostariam que a gestão do parque limita-se o numero de 

visitantes; 2% (3 entrevistados) prefeririam trilhas mais estreitas, e 6% (10 

entrevistados) não quiseram opinar. (Tab. 3) 

Tabela 3. Percepções dos visitantes sobre os objetivos do manejo das trilhas no PNMT. 

Modificações nas trilhas Número de 

entrevistados 

% 

Sejam mais sinalizadas 41 24% 

Tenham lixeiras no percurso 31 18% 

Sejam mais Largas 19 11% 

Possuam Pavimento (como blocos, pedras, 

madeiras...) 

12 7% 

Possuam corrimão 12 7%  

Possuam degraus nas subidas e descidas 11 6%  

Cortem as árvores caídas nas trilhas 11 6%  

Permitam andar de bicicleta nas trilhas 8 5% 

Cortem as raízes expostas 6 4%  

Limitem o número de visitantes 6 4%  

Sejam mais estreitas   3 2% 

Outros/ Não souberam dizer 10  6%   

 

Apesar de 11% dos entrevistados preferirem usufruir trilhas mais largas, este 

aumento de trilhas em áreas florestais pode acarretar a diversos fatores 

prejudiciais a área de conservação como citados por TIVY, 1981. Uma redução 

da biomassa da flora e grau de cobertura do solo, substituição de espécies 

menos tolerantes, compactação do solo, redução do teor de matéria orgânica, 

diminuição da taxa de infiltração e aumento do escoamento superficial. Além de 

poder causar o aumento de temperatura e luminosidade nas áreas contíguas, 

principalmente em áreas que retém menor quantidade de água (FIGUEIREDO, 

2010).  

O manejo da vegetação lateral para o corredor de trilhas pode causar a perda e 

fragmentações de habitats, especialmente de micro habitats, levando a 

redução de várias espécies, especialmente de anfíbios (HERO, RIDGWAY, 

2006). Porém essas espécies não são afetadas da mesma maneira por essas 



 

 
 

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   

318 

fragmentações de habitats, enquanto determinado grupo tem a sua população 

reduzida, ou abandonam a área de reprodução, outras espécies se beneficiam 

destes impactos, estimulando sua reprodução e tendo um rápido aumento 

populacional (PONTES; MELLO, 2013; OLIFERS; CERQUEIRA,2006).                                                                                                                                                                                                                                       

Os visitantes entrevistados mostraram-se bastante preocupados com a falta de 

lixeiras no percurso das trilhas. Pode-se visualizar uma maior quantidade de 

lixeiras nas áreas próximas a sede do PNMT, porém ao decorrer das trilhas 

carece de lixeiras. O lixo gerado pela visitação quando não descartado da 

maneira correta pode acarretar a diversos problemas desde poluição visual à 

redução da fauna, com poluição de habitats, ingestão de materiais como 

plástico e a intoxicação alimentar (PONTES;MELLO,2013). Além de o lixo ser 

um grande problema ecológico, ele também prejudica a experiência do usuário 

em relação à área 

Um maior cuidado deve ser adotado pois, as próprias lixeiras quando 

instaladas em UC, pode alterar o comportamento natural de algumas espécies, 

especialmente  de espécies de micro habitats, e FUNCIONAR COMO 

armadilha fatais para outras, isso ocorre pelo fato de lixeiras serem fonte fácil 

de alimento à fauna (PONTES;MELLO,2013).Os mesmos autores também 

afirmam que determinados tipos de lixeiras permitem a escalada de animais 

durante a noite, impossibilitando sua saída, podendo leva-los a morte por 

hipotermia, ou afogamento. Os resultados mostram que há uma carência a 

respeito de sinalizações, sejam de orientação, segurança, informações sobre 

ecologia de espécies ou regulamentos internos. Segundo PIETROCHINSKI e 

SILVA (2008) a sinalização é de fundamental importância, visto que o visitante 

geralmente está em um local desconhecido, portanto a implantação de placas 

nas trilhas evita que visitantes se percam, além de ser um atrativo para 

aumentar a quantidade de visitantes ao uso público, elas também podem 

auxiliar a educação ambiental, informando aos visitantes aspectos da fauna e 

flora da região. 
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Segundo JESUS, 2009 o ecoturismo em unidades de conservação têm a 

sinalização como uma enorme aliada em interpletação ambiental, trazendo as 

informações a respeito dos recursos ambientais para a linguagem do visitante, 

para que ocorra o sucesso neste método é necessárioque as sinalizações 

sejam temáticas, organizadas, significativas, diferenciadas e provocantes. A 

sinalização valorizou a região onde ocorreu o estudo de caso, e levou a 

interação íntima entre os visitantes e a natureza, dando-lhe a conscientização 

de sua conservação. 

4.4. Possíveis voluntários para o manejo das trilhas 

Quando questionados sobre a disponibilidade de atuarem como voluntários em 

manejo das trilhas do parque 26% (21 entrevistados) disseram que não 

gostariam de se tornarem voluntários, 10% (8 entrevistados) não souberam 

dizer, 6% (5 entrevistados) talvez pudessem se tornar voluntários e 58% (47 

entrevistados) gostariam de se tornarem voluntários.(Tab.4) 

Tabela 4. Possíveis voluntários para o manejo das trilhas no PNMT 

disponibilidade de se tornarem 

voluntários 

Número de 

entrevistados 

% 

Sim 47 58% 

Não 21 26% 

Talvez 6 6% 

Outros/Não souberam dizer 8 10% 

 

Segundo AMADOR, A. B. e PALMA, L. M. o trabalho voluntario em unidades de 

conservação possuem uma enorme função na gestão da unidade de 

conservação, e possui o intuito de maior envolvimento da população com 

questões dos recursos naturais, e causas ambientais. 

A atividade de voluntários em UC’s não é algo novo e desconhecido, países 

como Nova Zelândia, Itália, e Estados Unidos já adotam propostas de utilização 

de voluntários para auxiliar na gestão, ou no manejo de trilhas, porém 

atualmente poucas UC’s federais adotam programas de voluntariados, as UC’s 



 

 
 

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   

320 

que já efetivaram esse tipo de programa são os Parques Nacionais da Tijuca e 

da Serra dos Órgãos, ambos no estado do Rio de Janeiro. Projetos de 

voluntariado também já foram implementados em UC’S estaduais e municipais, 

como em estados como Tocantins e Paraná. (SOUZA; SCHULZE, 2011). O 

Parque Natural Municipal da Taquara possui apenas 7 voluntários atualmente, 

necessitaria de um projeto que visasse os voluntários, podendo ter como base 

os projetos realizados em outras unidades de conservação, sejam de outros 

países, ou de parques próximos ao município em que o PNMT está situado, 

como a utilizada pelo  Parque Nacional da Tijuca, estruturado desde 2003, 

refere-se a um programa de trabalho voluntario baseado em passos detalhados 

e de informações relevantes, Oferece um manual com etapas de 

cadrastamento, entrevista, preenchimento de termo de adesão, orientação, 

treinamento, supervisão, avaliaçao e reconhecimento do voluntario, os 

voluntários passam por um processo de planejamento com a equipe do parque, 

e depois por outro de divulgação do programa, os multirões de voluntarios 

realizam diversas tarefas, como a manutenção de trilhas. Atualmente o 

programa possui cerca de 1500 voluntarios cadastrados, e está sendo bastante 

sucedido.(AMADOR, 2013) 

4.5 Dias que os possíveis voluntários poderiam frequentar o parque 

Enquanto aos dias que os visitantes geralmente frequentam o parque, apenas 

4% dos entrevistados costumam frequentar nos dias de semana, 11% aos 

feriados, 76% no final de semana. 

Tabela 5. Dias que os possíveis voluntários poderiam frequentar o PNMT 

Dias de frequentação Número de entrevistados % 

Dias da semana 3 4% 

Final de semana 67 76% 

Feriados 10 11% 

Outros 8 9% 

 

A gestão do Parque Natural Municipal da Taquara teria que adequar os 
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projetos de manejos de suas trilhas preferencialmente ao final de semana para 

atender a disponibilidade dos visitantes de irem ao parque. 

Conclusão 

Apesar de o banho ser a principal finalidade dos visitantes no Parque Natural 

Municipal da Taquara, a caminhada também é uma atividade bastante utilizada 

pelos visitantes, e precisa de gestões para um melhor manejo das trilhas 

existentes no parque. As maiorias dos entrevistados se mostraram satisfeitos 

ao estado das trilhas do PNMT. 

Aspectos como sinalização, lixeiras no percurso, e aumento da área lateral das 

trilhas são as principais mudanças solicitadas pelos visitantes do PNMT. Porém 

para a implantação de placas, sejam de segurança, orientação, ou didáticas, é 

preciso estudar mais o local; para a implementação de lixeiras no percurso das 

trilhas teria que ser preciso de algo que impeça que os animais da região de 

procurarem alimentos ou abrigos nas mesmas; e o aumento da área lateral 

apesar de ser bastante, se for realizado de modo incorreto pode causar 

diversos fatores negativos para a fauna, solo, e flora da região. Os visitantes 

mostraram grande interesse em participar de trabalhos voluntários no PNMT, 

porém o parque teria de se adequar a disponibilidade de dias que os visitantes 

poderiam frequenta-lo. 
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GT 02: Lazer, esportes e turismo na natureza em áreas   protegidas:  impactos, monitoramento 

e manejo de trilhas   

TURISMO ADAPTADO: A ACESSIBILIDADE NO MANEJO DE TRILHAS 

 

Renato Marchesini29 

Renata Antunes da Cruz30 

Resumo 

Palavras chaves: acessibilidade; ecoturismo; inclusão; turismo adaptado; 

manejo de trilhas 

 

A inclusão é um fator que a sociedade moderna tende a colocar como um 

avanço, mas que nada mais é do que o resgate de um direito de todo ser 

humano. A atividade de lazer em ambiente natural pode contribuir em aspectos 

sociais, culturais e na educação ambiental, além da possibilidade de, 

dependendo do perfil da deficiência, gerar e estimular a reabilitação e o 

despertar das potencialidades da pessoa, possibilitando o desenvolvimento de 

experiências e incentivos e aumentando a qualidade de vida da pessoa 

portadora de deficiência em função do conhecimento do potencial que ela 

adquire graças ao aumento da autoconfiança e autoestima. Neste sentido este 

projeto busca demonstrar como através da remoção de obstáculos e 

adequações de trilhas para o aumento da acessibilidade, segurança e 

mobilidade, podem contribuir positivamente para educação ambiental e a 

melhora da qualidade de vida de pessoas portadoras de deficiência e/ou 

mobilidade reduzida. Nessa perspectiva, a busca de novas soluções legais e 

técnicas que garantam uma política inclusiva de acesso às áreas de interesse 

natural, se constituem em especial desafio que não raro exige a “flexibilização” 

de conceitos e posturas quando da interpretação dos espaços que 

necessariamente devem prever a possibilidade de adaptação e remodelação, 

de acordo com as necessidades que possam aparecer ao longo da vida das 

pessoas. Espera-se, com este projeto, fomentar o direito de “ir e vir” das 

pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida a áreas naturais. 

 

Resumen  

Palabras claves: accesibilidad, ecoturismo, inclusión, turismo adaptado, manejo 

de sendas. 
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A inclusión es un factor que la sociedad moderna tiende a colocar como un 

avance,  pero sobre todas las cosas,  es un derecho que atinge a todo ser 

humano. La actividad de entretenimiento en ambientes naturales puede 

contribuir en aspectos sociales, culturales a la educación ambiental, además de 

dar posibilidades _ dependiendo de la deficiencia _ a generar o estimular la 

rehabilitación y potencialidades de la persona portadora de la misma. Estas 

actividades pueden incentivar y aumentar la calidad de vida de esas personas, 

gracias al conocimiento potencial que pueden adquirir de ellas mismas, 

aumentando su confianza y autoestima. En este sentido, este proyecto busca 

demostrar el cómo a través de remover obstáculos y adecuar las caminos para 

un mejor acceso, seguridad y movilidad, se puede contribuir positivamente para 

la educación ambiental. Consideramos que la misma mejora la calidad de vida 

especialmente, de las personas portadoras de deficiencias o que tienen 

movilidad reducida. Desde esta perspectiva, la búsqueda de nuevas soluciones 

legales y técnicas que garanticen una política inclusiva de acceso a áreas de 

interés natural, constituyen el principal desafío.  Exije la flexibilización de 

conceptos e posturas al mismo tiempo que requiere la interpretación de los 

espacios que necesariamente deben preveer las posibilidades de adaptación y 

remodelación, de acuerdo a las necesidades que puedan aparecer a lo largo de 

la vida de las personas. Con este proyecto, se espera fomentar el derecho de 

“ir y venir” a áreas naturales, de las personas con deficiencia y/o movilidad 

reducidas 

 

1. Manejo de trilhas 

Para proteger o meio ambiente, não bastam somente leis. É necessária 

também a educação ambiental e a conscientização (ferramentas = ecoturismo 

+ estudo do meio + propostas pedagógicas). A principal função das trilhas 

sempre foi suprir a necessidade de deslocamento. No entanto, as trilhas 

surgem como novo meio de contato com a natureza (ANDRADE, 2003). Hoje 

as atividades de caminhada geram novas possibilidades de uso, como 

observar ou contemplar paisagens e ainda no estudo do meio que induz a 

transformação de conceitos, sendo assim a vivência que gera experiências e 

mudanças de comportamento. Porém a atividade turística (visitação) gera 

alterações ao ambiente natural. É necessário adotar medidas de planejamento 

e controle para protegê-lo, e ao mesmo tempo assegurar a qualidade e 
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segurança da visita. Para que a atividade turística seja sustentável, faz-se 

necessário o planejamento (estudo), implantação do projeto, elaboração de 

regras de uso público, treinamento dos condutores, monitoramento e controle 

de visitação, fiscalização e manutenções preventivas e corretivas. 

As trilhas bem construídas e devidamente mantidas protegem o ambiente do 

impacto do uso e ainda asseguram aos visitantes maior conforto e segurança, 

além de desempenhar um olhar positivo do visitante sobre a lugar e de quem a 

administra. O investimento em manejo de trilhas para uso público vem de 

encontro com algo que muito tem sido estudado e aplicado. A economia verde 

gera “efeitos positivos” sobre a economia (distribuição de renda), a valorização 

de aspectos sociais (culturais e históricos), a educação ambiental e promove a 

proteção e conservação do ambiente. 

O manejo em trilhas para acessibilidade plena é um grande desafio. Tal 

afirmação é constituída na complexidade e diversidade dos ecossistemas a 

serem implantados e no público-alvo, pois, cada indivíduo possui uma 

necessidade diferente, portanto não existe fórmula a ser empregada, e sim um 

diagnóstico de cada pessoa. E para dificultar mais um pouco não existe muita 

referência bibliográfica sobre o tema em questão, sendo assim necessário a 

união/cruzamento dos conhecimentos de manejo em trilhas, acessibilidade, 

deficiência, mobilidade reduzida, biomas, ecossistemas, educação ambiental, 

desenho universal, legislações, normas e experiências. “Se o lugar não permitir 

o acesso a todas pessoas, esse lugar é deficiente” (FROTA, 2013). 

2. Turismo adaptado 

O turismo, permitindo ao indivíduo que se distancie do seu meio e do seu 

cotidiano, torna-se cada vez mais uma necessidade para o bem-estar do ser 

humano. Portanto torna-se fundamental adequar os produtos e serviços da 

cadeia produtiva do turismo às necessidades objetivas imediatas de segmentos 

específicos da população, pois muitos ainda possuem dificuldades para a 

prática do mesmo. Facilidades “direitos” que garantirão a plena cidadania a 
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quem possui condições especiais, momentâneas ou definitivas. Um grande 

mercado em potencial e pouco explorado. De acordo com o Censo 

Demográfico 2010, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2010) mais de 45,6 milhões de brasileiros declararam ter alguma 

deficiência. O número representa 23,9% da população do país. É 

imprescindível para a realização da atividade abolir preconceitos, da mesma 

forma que é essencial não tratar as pessoas deficientes com paternalismo. 

Como todas as pessoas, este perfil de público está engajado em um meio, 

onde todos os tipos de experiências são fundamentais. A eles devem ser dadas 

as chances de vivenciá-las, respeitadas evidentemente suas limitações. 

A atividade turística possibilita que as pessoas despertem o potencial para 

ultrapassar as barreiras da deficiência e limitações que vão além do aspecto 

físico, atingem também o social e psicológico. A questão é integrar e incluir 

socialmente e, quem sabe, colaborar com a reabilitação. 

3. Acessibilidade 

A acessibilidade é a condição para utilização, com segurança e autonomia, 

total ou assistida a ser alcançada, visitado, utilizado e compreendido por 

qualquer pessoa, inclusive aquelas com deficiência e mobilidade reduzida. 

Uma sociedade inclusiva é definida pelo respeito e valorização das diferenças; 

reconhece a igualdade entre as pessoas; considera a diferença um princípio 

básico, sendo qualquer tipo de discriminação algo inaceitável, inclusive no 

contato direto com o meio ambiente, seus biomas e ecossistemas; reconhece 

que a vida de uma pessoa pode ser restringida destas experiências e 

conhecimentos por falta de estrutura “arquitetura” que lhe permita o acesso. 

3.1. Legislação 

Algumas referências legais demonstram conceitual e historicamente o 

amadurecimento no país no que se concerne às propostas de acessibilidade e 

inclusão. O assunto é tão pouco discutido e difundido em áreas naturais que 

temos a necessidade de utilizar como embasamento, neste trabalho, de 
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legislações aplicadas para áreas urbanas, sendo essas adaptadas para áreas 

naturais.  O artigo 8º do Decreto Federal nº 5.296/04 define barreiras 

urbanísticas como “qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o 

acesso, a liberdade de movimento, a circulação com segurança e a 

possibilidade das pessoas se comunicarem ou terem acesso a informações 

existentes nas vias públicas e nos espaços de uso público”. O artigo 3º do 

Decreto Federal nº 10.098/00 estabelece que: O planejamento e a urbanização 

das vias públicas, dos parques e dos demais espaços de uso público deverão 

ser concebidos e executados de forma a torná-los acessíveis para as pessoas 

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

4. Classificação e conceituação das pessoas com deficiência e com 

mobilidade reduzida 

Pessoas portadoras de deficiência, para os fins desse trabalho, são as pessoas 

com deficiências ou com mobilidade reduzidas sendo temporárias ou 

permanentes, que, sem condições especiais de recepção e acessibilidade a 

determinados locais, não têm como se utilizar, com segurança e autonomia, de 

participar de atividades ecoturísticas em trilhas em meio natural. 

Deficiência  o termo “deficiência” significa uma restrição física, mental ou 

sensorial, de natureza permanente ou transitória, que limita a capacidade de a 

pessoa exercer uma ou mais atividades essenciais da vida diária, causada ou 

agravada pelo ambiente econômico e social.¹ (Decreto 3.956/01) 

- Decreto 3.956, de 8 de outubro de 2001, incorpora o texto da Convenção 

Interamericana para Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra 

as Pessoas Portadoras de Deficiência. 

Segundo o Manual de Recepção e Acessibilidade de Pessoas Portadoras de 

Deficiência a Empreendimentos Turísticos (EMBRATUR, 1999), consideram-se 

portadores de deficiência as pessoas com: 
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 Deficiência ambulatória total, que lhes obrigue a utilizar, temporária ou 

permanentemente, cadeira de rodas ou outros; 

 Deficiência ambulatória parcial, que lhes traga dificuldade ou 

insegurança de movimentos, obrigando-lhes, ou não, ao uso de 

aparelhos ortopédicos ou próteses; 

 Deficiência sensorial visual, com perda total ou parcial da visão, capaz 

de lhes trazer insegurança ou desorientação; 

 Deficiência sensorial auditiva, com perda total ou parcial da audição, 

capaz de lhes trazer idêntica insegurança e desorientação; 

 Pessoas com graus distintos de deficiência mental e outras capazes de 

propiciar, igualmente, insegurança ou desorientação. 

 

Mobilidade Reduzida: definida como aquela que não se enquadra no conceito 

de pessoa portadora de deficiência; tenha, por qualquer motivo, dificuldade de 

movimentar-se, permanentemente ou temporariamente, gerando redução 

efetiva da mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e percepção. (Decreto 

5.296/04, art.5º). Podemos dar como exemplos - reumatismo, artrite, lesões 

nos braços, mãos, pernas, pés, doenças de coluna ou cardíacas, obesidade, 

gestação, transporte de bebês em carrinhos, idosos com dificuldade de 

locomoção e acessibilidade em geral. 

5. Manejo de trilha inclusiva 

O manejo em trilhas é um tema bastante recente no Brasil e ainda pouco 

aplicado, principalmente quando se trata de percurso inclusivo “para todos”. A 

falta de conhecimentos, aplicação do conceito e experiências torna a tarefa 

mais difícil. O tema gera a reflexão sobre a sua importância e benefícios para 

os usuários. Uma trilha que possui manejo de trilha inclusiva pode ser utilizada 

por todas as pessoas, inclusive indivíduos com deficiência e mobilidade 

reduzida, e permite adequações. 

5.1. Propostas para adequações 
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 Propor espaços, objetos e produtos que possam ser utilizados por  

usuários com capacidades diferentes; 

 Evitar segregação ou estigmatização de qualquer usuário; 

 Oferecer segurança e proteção para todos os usuários; 

 Desenvolver e fornecer produtos atraentes para todos os usuários; 

o Permitir fácil compreensão e apreensão do espaço, independente 

da experiência do usuário, de grau de conhecimento, habilidade 

de linguagem ou nível de concentração; 

 Utilizar diferentes meios de comunicação, como símbolos, informações 

sonoras, táteis entre outras, para compreensão de usuários com 

dificuldade de audição, visão, cognição ou estrangeiros. 

 Maximizar com clareza as informações essenciais; 

 

5.2. Atividades para Cadeirantes 

Considerando a necessidade de contemplar o público-alvo da forma mais 

ampla possível, o módulo de referência adotado para a definição de fluxos 

(dimensões mínimas e máximas) é o espaço virtualmente ocupado por uma 

cadeira de rodas: 80 cm x 1,20 m. 

    
Figura 1: Módulo de Referência Fonte: Diretrizes do Desenho Universal, 2010 

 

De acordo com a norma NBR 9050, para que o usuário de cadeira de rodas 

possa fazer uma manobra e um ambiente público se considera 360º, ou seja 

1,50m x 1,50m. Em espaços fechados para que um cadeirante possa entrar e 
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sair de frente em um ambiente se considera uma manobra de 180º, ou seja 

1,20m x 1,50m. 

   
Figura 2: Área de Manobra. Fonte: Diretrizes do Desenho Universal, 2010 

 

Para que o usuário possa manipular e interagir comandos de uma sinalização 

turística interativa ex: totem ou botoeiras, entre outros itens é necessário prever 

a distância e altura máxima necessária para o alcance e manuseio desses 

dispositivos. Esse parâmetro define a distância de 50 cm na horizontal, para 

superfícies de trabalho, e alturas compreendidas entre 40 cm e 1,20 m a partir 

do piso. 

 
Figura 3: Extensão de Alcance Manual Lateral . Fonte: Diretrizes do Desenho Universal, 2010 

 

5.2.1. Declividade 

No início ou término de cada segmento de rampa, deve-se previsto um patamar 

com comprimento longitudinal de, no mínimo, 1,20 m, sendo aconselhado 1,50 
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m ou mais espaço. Evitar, no traçado inclinações superiores a 8,33 %, 

respeitando o máximo de 12,5% e sendo aceito em casos especiais 15%. Em 

muitas das situações é preferível uma rampa com comprimento maior e 

declividade menor ou então dividir a rampa em vários segmentos e com 

patamares entre as rampas. 

 

Figura 4: Rampa Muito Inclinada. Fonte: CODE, 2006 

 

Planejando a rampa: 

Às vezes, por falta de espaço, ou para melhor adequação, é necessário fazer 

várias rampas em sequência, sempre com um patamar de descanso de 1,20m 

entre elas. Assim se pode economizar espaço e, talvez, até custos. 
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Figura 5: Planejando a Rampa. Fonte: CODE, 2006 

 

 

5.2.2. Corrimão / Guarda-corpo 

Instalar corrimão em ambos os lados e em duas alturas, conforme definido na 

norma de acessibilidade. Como estabelece a NBR 9050, para até 5% de 

declividade não há necessidade de corrimãos, cuja acomodação deve ser  

solucionada internamente ao terreno. 

Formato: devem permitir boa empunhadura e fácil deslizamento, ser 

preferencialmente, de seção circular, com diâmetro de 3,0cm a 4,5cm, 

contínuo, com haste de fixação localizada na parte inferior, para permitir o 

melhor deslizamento da mão, com as extremidades recurvadas/arredondadas a 

fim de evitar acidentes. 

Altura: Os corrimãos devem ser instalados em duas alturas: 0,92m e 0,70m do 

piso conforme ABNT 9050:2004. 
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Figura 6: Altura do Corrimão. Fonte: CEPAM, 2009 

 

Prolongamento do corrimão: para que as pessoas com dificuldade de 

locomoção possam utilizar as rampas e escadas com segurança, é 

imprescindível que os corrimãos laterais se prolonguem por, no mínimo 30cm 

antes do início e após o término das mesmas, garantindo que essas pessoas 

iniciem ou terminem o trajeto pela escada ou rampa apoiadas no corrimão. 

 

Figura 7: Prolongamento do Corrimão. Fonte: CEPAM, 2009 

 

Para auxiliar o deslocamento de pessoas com baixa acuidade visual, 

recomenda-se utilizar corrimãos com cor que contraste com a do ambiente. 

5.2.3. Piso 

Devem ter superfície regular, firme, estável e antiderrapante, sob qualquer 

condição. Não podem provocar trepidação em dispositivos com rodas. 
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Recomenda-se evitar o uso de padronagem, na superfície do piso, que possa 

causar sensação de insegurança, como, por exemplo, desenhos em curvas ou 

com figuras tridimensionais. 

 
Figura 8: Largura para deslocamento em linha reta. Fonte: CEPAM, 2009 

 

5.2.4. Sinalização 

Devem possuir instruções e informações visuais e auditivas ou táteis; e estar 

sinalizado com piso tátil. 

Para garantir boa condição de visibilidade para as pessoas com deficiência ou 

com mobilidade reduzida, deve-se analisar o espaço, considerando o ângulo 

visual a partir do local reservado até o local a ser visualizado. Para fins de 

exemplificação tratamos como média de altura dos olhos em linha reta de um 

cadeirante 1,15m, sendo assim o ângulo de visão 30º para cima, para baixo e 

para os lados. 
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Figura 9: Módulo de Referência. Fonte: CEPAM, 2009 

 

Sinalização visual – para essa mobilidade de sinalização, as informações 

necessitam de textura, dimensionamento e contraste de cor, nos textos e nas 

figuras, para garantir a leitura por pessoas de baixa visão. A iluminação, o 

contraste e a pureza das cores são condições importantes para a legibilidade 

da informação visual, como também as distâncias para a leitura e o tamanho 

das letras e números. 

Sinalização tátil – uma das formas de sinalização tátil é a braile, que é dirigida 

aos cegos, e as informações em textos, figuras e pictogramas em relevo, que 

atendem às necessidades das pessoas com baixa visão. 

 

Figura 10: Cela Braile. Fonte: CEPAM, 2009 
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Figura 11: Sinalização Tátil. Fonte: CEPAM, 2009 

5.3. Atividades para Deficientes Visuais 

Onde não houver guia de balizamento (a pessoa com baixa visão utiliza a 

bengala batendo na parede, que serve como guia), deve-se prever sinalização 

tátil direcional, bem como sinalização tátil de áreas de risco. 

5.3.1. Sinalização tátil de piso 

Suas características de desenho, relevo e dimensões devem seguir as 

especificações contidas na norma técnica ABNT NBR 9050:2004. 

O piso adjacente ao piso tátil terá, obrigatoriamente, cor e textura 

diferenciadas, para facilitar as pessoas com perda visual a identificação dos 

pisos táteis. 

5.3.2. Piso tátil de alerta 

Deve ser utilizado para sinalizar situações que envolvem risco de segurança. O 

piso tátil de alerta deve ser cromo diferenciado ou deve estar associado à faixa 

de cor contrastante com a do piso adjacente. 

O piso tátil deve ser utilizado e instalado nos seguintes locais. 

- no início e término de escadas e rampas, 

- ao longo de toda extensão de desníveis e vãos que possam oferecer riscos 

de queda as pessoas. 
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Figura 12: Piso Tátil de Alerta. Foto: Andaluzia Acessibilidade, 2013 

 

5.3.3. Piso tátil direcional 

Deve ser utilizado quando da ausência ou descontinuidade de linha guia 

identificável, como guia de caminhamento, ou quando houver caminhos 

preferenciais de circulação. 

 
Figura 13: Piso Tátil Direcional. Foto: Andaluzia Acessibilidade, 2013 

 

5.3.4. Braille para Corrimão. A sinalização no início e fim dos corrimãos. 

 
Figura 14: Braille para Corrimão. Foto: Andaluzia Acessibilidade, 2013 

 

5.3.5. Anel de Corrimão 
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É recomendável que os corrimãos de escadas e rampas sejam sinalizados 

através de anel com textura contrastante com a superfície do corrimão, 

instalado 1m antes das extremidades (ANDALUZIA, 2013). 

 

Figura 15: Anel de Corrimão. Foto: Andaluzia Acessibilidade, 2013 

 

5.3.6. Sinalização Visual para Escadas e Degraus 

A sinalização visual para escadas e degraus é utilizada na borda do piso, em 

cor contrastante com a do acabamento.    (ANDALUZIA, 2013). 

 

 
Figura 16: Sinalização Visual para Escadas e Degraus. Foto: Andaluzia Acessibilidade, 2013 

 

5.3.7. Mapa Tátil 

Tem por finalidade demonstrar com traçado em relevo a rota para o deficiente 

visual ou descritivo do local, acompanha o totem na inclinação normatizada 

(ANDALUZIA, 2013). 
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Figura 17: Mapa Tátil. Foto: Andaluzia Acessibilidade, 2013 

 

5.3.8. Cão-Guia 

É proibida a entrada e permanência de animais domésticos ou exóticos em 

Unidades de Conservação, com exceção dos casos previstos na Lei № 11.126, 

de 27 de junho de 2005. O cão-guia é um animal castrado e isento de 

agressividade, de qualquer sexo, de porte adequado, treinado com o fim 

exclusivo de guiar pessoas com deficiência visual. 

5.4. Atividades para Deficientes Auditivos 

Possuir profissional capacitado em Língua Brasileira de Sinais (Libras). Libras é 

reconhecida como meio legal de comunicação e expressão, bem como os 

outros recursos de expressão a ela associada.  

5.5. Viabilidade  

É necessário estrutura específica que, além da infraestrutura e profissionais 

(arquiteto, biólogo, turismólogo etc) envolvidos que possuem experiência tanto 

na preparação e operacionalização de roteiros ecoturísticos (já existentes) é de 

suma importância o acompanhamento de profissionais na área de fisioterapia, 

fonoaudiologia, psicologia, pedagogia etc. 

Projeto de manejo adaptado é economicamente viável devido aos benefícios 

mais amplos que oferece à sociedade, pode ser capaz de atrair subvenções 



 

 
 

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   

342 

concedidas por órgãos governamentais, organizações, fundações e iniciativa 

privada. 

Também é comum que exista parceria no fornecimento de incentivos 

(subsídios) que torne também o projeto financeiramente atraente àquele que o 

executa. 

Porém este tipo de projeto tende a ser inviabilizado devido aos altos custos, 

quando sem parcerias. O orçamento deste perfil de público, em grande parte, é 

destinado às necessidades de seu tratamento, o que resulta na falta de 

recursos para o lazer. 

Segundo A lei 10.098/2000 – que estabelece normas gerais e critérios básicos 

para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou 

com mobilidade reduzida – Art. 23, A Administração Pública Federal direta e 

indiretamente destinará dotação orçamentária para as adaptações, eliminação 

de supressões de barreiras arquitetônicas existentes nos edifícios de uso 

público de sua propriedade e naqueles que estejam sob sua administração ou 

uso. 

6. Conclusão 

Para efetivar a acessibilidade em áreas naturais é necessário elaborar plano 

estratégico que garanta a qualidade e continuidade dessas ações.  De acordo 

com as especificidades de cada local, é possível estabelecer prioridades para 

as intervenções com base em critérios técnicos que considerem, 

simultaneamente, a viabilidade ao uso do espaço e complexidade de 

adequação. Sendo assim permite programar as ações e procedimentos que 

garantam o cumprimento e a qualidade da acessibilidade. 

Vale atenção especial quanto à “flexibilização”, sendo que os espaços devem 

prever a possibilidade de adaptação e remodelação, segundo as necessidades 

que possam surgir ao longo da vida das pessoas. 
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Para se definir uma trilha com rota acessível, é necessário observar as 

características de piso; a largura e extensão, os desníveis, áreas de manobra, 

além de outros elementos construtivos que possam representar obstáculos à 

mobilidade das pessoas. 

Nessa perspectiva, coloca-se como debate o desafio de buscar novas soluções 

legais, tecnológicas e projetais que venham a diminuir ainda mais esses 

impactos, e que garantam uma política inclusiva de acesso às áreas de 

interesse natural. 

Acreditamos que todas ações e esforços realizados neste sentido serão mais 

fortes e eficazes se avançarmos numa proposta comum sobre a acessibilidade 

em áreas naturais e construirmos alianças e parcerias entre diferentes setores 

e atores envolvidos. Mas continua necessária a criação de redes promotoras, e 

linhas de financiamento para este tema, que contribuam para sua 

disseminação e agendas construtivas, para potencializar os diferentes 

esforços. 
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GT 02: Lazer, esportes e turismo na natureza em áreas   protegidas:  impactos, monitoramento 

e manejo de trilhas   

 

ATIVIDADES TURÍSTICAS E IMPACTOS AMBIENTAIS NEGATIVOS: UMA 

AVALIAÇÃO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL JENIPABU, 

EXTREMOZ/RN 

 

Sebastiana Guedes Bezerra31 

Valdeci Pereira da Silva Filho32 

Anderson Andryolly da Silva Macedo33 

Isabelle de Fátima Silva Pinheiro34  

Resumo 
Palavras-chave: Atividades turísticas. Impactos ambientais negativos. Área de Proteção 

Ambiental Jenipabu. 

 

A atividade turística apresenta-se em expansão, sendo que entre os segmentos 

que mais se sobressaem, encontram-se aqueles que possibilitam contato com 

a natureza, de modo que isso se dá principalmente pelo aumento na procura 

por áreas naturais. Uma forma encontrada para suprir essa necessidade foi a 

implementação das visitas turísticas em áreas naturais protegidas, no caso do 

Brasil, em Unidades de Conservação. De modo geral, há uma crescente 

preocupação com os impactos que as atividades podem gerar ou intensificar 

nos ambientes naturais, sobretudo em áreas como as citadas anteriormente. 

Diante desse contexto o presente artigo tem por objetivo geral avaliar as 

principais atividades turísticas existentes na Área de Proteção Ambiental 

Jenipabu/RN, e como específicos: a) identificar as atividades turísticas 

desenvolvidas na APA; b) levantar os principais impactos ambientais negativos 

provocados pelas atividades turísticas; e c) apontar a atividade mais e a menos 

impactante no ambiente natural. Utilizou-se como método a pesquisa 

bibliográfica, a visita in loco, onde aconteceu aplicação de instrumento 

adaptado de Pires (2010), que mede o nível de intensidade dos impactos 

ambientais, em seguida fez-se a elaboração de gráficos a partir do software 
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Microsoft Office Excel e a análise dos dados. Os resultados apontam que um 

considerável número de atividades turísticas desenvolvidas no local, como por 

exemplo: passeio de buggy e de dromedário. Entre as atividades a que se 

mostra menos e a mais impactante é o passeio a cavalo e o de buggy, 

respectivamente. Torna-se possível apontar que a área necessita de medidas 

que minimizem esses impactos, pois caso isso não aconteça possivelmente a 

comunidade e o turismo sofrerão negativamente.  
 

Resumen 
Palabras-clave: Actividades turísticas. Impactos ambientales negativos. Área de Protección 

Ambiental Jenipabu. 

La actividad turística se presenta en expansión, y entre los segmentos que más 

se destacan, son los que permiten el contacto con la naturaleza, de modo que 

eso se debe principalmente al aumento de la procura por espacios naturales. 

Una manera encontrada para superar a esta necesidad fue la implementación 

de visitas turísticas en áreas naturales protegidas, en el caso de Brasil, en las 

unidades de conservación. En general, existe una creciente preocupación con 

los impactos que las actividades puedan generar en los ambientes naturales, 

en particular en  tales áreas como fueron mencionados anteriormente. En este 

contexto, el presente trabajo tiene como objetivo evaluar las principales 

actividades turísticas; en el Área de Protección Ambiental Jenipabu /RN, y 

como específicos: a) identificar las actividades turísticas desarrolladas en APA; 

b) elevar los principales impactos ambientales negativos causados por las 

actividades turísticas; y c) apuntar la actividad más y la menos impactante en el 

ambiente natural. Fue utilizado como método la pesquisa bibliográfica, la visita 

in loco, donde ocurrió aplicación de instrumentos adaptada de Pires (2010), 

que mide el nivel de intensidad de los impactos ambientales, y luego hace la 

elaboración de gráficos en el software Microsoft Office Excel y el análisis de 

datos. Los resultados indican que hay un considerable número de actividades 

turísticas desarrolladas en el local, como por ejemplo paseo en buggy y 

dromedario. Entre las actividades que se muestran menos y la más impactante 

es el paseo de caballo y de buggy, respectivamente. Es posible señalar que la 

zona tiene que tomar medidas para minimizar estos impactos, ya que si esto no 

sucede, posiblemente, la comunidad y el turismo sufren negativamente. 
 

1. Introdução 

A sociedade em nível mundial encontra-se frente a questões muitas vezes 

inéditas na história da humanidade, como por exemplo, a velocidade na troca 

de informações, a disponibilidade de um aparato tecnológico, a busca 
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crescente por momentos de lazer, entre outros. Alguns desses pontos surgiram 

ou se intensificaram devido ao processo de globalização.  

 

Acerca dessa maior busca por lazer, nota-se que de modo geral o ser humano 

necessita de lugares onde possa fugir dos aspectos rotineiros, como: trânsito 

conturbado, rotinas de trabalho exaustivas, o constante contato com elementos 

artificiais em detrimento ao natural, tudo isso que despertam a necessidade dos 

indivíduos entrarem em contato com a natureza em seus momentos de lazer. 

Contudo, essa nova realidade traz a tona um problema, como destacam 

Sancho (2001) apud Dias (2008, p. 18) “[...] em muitos casos, com 

ecossistemas frágeis que correm o risco de uma rápida e irreversível 

degradação (...) como um paradoxo, essa mudança de interesse pode voltar-se 

contra os espaços com um elevado valor ecológico”.   

 

Outro fator que contribui para a busca por ambientes naturais é justamente a 

valorização desses. Como se sabe, o mundo na metade do século XX e mais 

intensamente nas últimas décadas desse século, passou por uma tomada de 

consciência com relação à necessidade de conservação das áreas naturais, de 

modo que eventos e/ou documentos passaram a reunir diversos países tentado 

encontrar soluções práticas de como preservar essas áreas. Nesse contexto, a 

atividade turística apresenta-se como elemento que possivelmente potencializa 

a conservação do meio, como também pode configurar-se como forte agente 

predador dos ambientes naturais. Sendo assim, percebe-se que o turismo 

mantém uma íntima relação com os elementos naturais, tendo em vista que:  

 
[...] O movimento de turistas ao redor do globo é em sua 
maioria consumidor de produtos compostos por recursos 
naturais. Viaja-se para as praias ensolaradas dos países que 
possuem costa marítima; observa-se animais selvagens em 
diversos ecossistemas; praticam-se esportes radicais em rios, 
montanhas, florestas e desertos; buscam-se a paz e o ar dos 
ambientes naturais, entre muitas outras atividades turísticas 
desenvolvidas e que têm a natureza como a base de sua 
sustentação (DIAS, 2005, p. 98):.   
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Como visto, considerável parcela da atividade turística se dá em ambientais 

naturais, pode-se apontar o ecoturismo, turismo rural, geoturismo, 

espeleoturismo, entre outros segmentos que proporcionam essa relação entre 

o turismo e o meio natural. Considera-se que o turismo explora esses 

ambientes a pouco tempo do ponto de vista histórico, já que a atividade 

turística ainda é recente. Contudo outras atividades anteriormente já 

exploravam os recursos naturais, de modo que em certo momento viu-se a 

necessidade que ambientes naturais fossem preservados.  

 

Um marco histórico nas áreas naturais legalmente protegidas foi a criação do 

Parque Nacional do Yellowstone no ano de 1872, nos Estados Unidos, em 

seguida outros parques foram surgindo no mundo. No Brasil, em 1808 com a 

chegada da Família Real foi criado o Real Horto, que sucedeu anos mais tarde 

outras iniciativas de implantação de áreas naturais, porém não conseguiu-se 

efetivar estas áreas (HOSAKA, 2010).  Do ponto de vista legal, os principais 

marcos foram a criação do Código Florestal em 1934, o Novo Código Florestal 

em 1965, a Política Nacional de Meio Ambiente, datada de 1981 e o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) de 2000. O SNUC passou a 

normatizar os aspectos referentes a Unidades de Conservação (UCs) no Brasil, 

de acordo com o Art. 2º paragrafo 1 desse documento UC é o:  

 
espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as 
águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, 
legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de 
conservação e limites definidos, sob regime especial de 
administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de 
proteção.     

  

Os SNUC estabelece dois grupos de UCs, de proteção integral e de uso 

sustentável. No primeiro, há maior restrição quanto as atividades 

desenvolvidas, e no segundo existe maior flexibilidade com relação aos 

possíveis usos, de modo que uma das atividades que mais apresentam 
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potencial para ser desenvolvidas nesse último grupo é o turismo. Conforme 

expõe Lindberg; Hawkins (Orgs.) (2005, p. 26): 

 

as áreas naturais, em particular as protegidas legalmente, sua 
paisagem, fauna e flora – justamente com os elementos 
culturais existentes – constituem grandes atrações, tanto para 
os habitantes dos países aos quais as áreas pertencem como 
para os turistas de todo o mundo. [...] 

 

Portando, a visitação em áreas naturais protegidas, no caso do Brasil em Ucs, 

mostra-se como tendência, sendo que essa visitação deve sempre adequar-se 

aos documentos que regulam cada UC. Em se tratando do cenário brasileiro, 

Vernalha; Neiman (2010, p. 300), afirmam que “no Brasil já se observa que 

alguns destinos estão aprendendo a utilizar adequadamente o seu potencial 

turístico, permitindo a visitação controlada de seus ecossistemas protegidos 

por UCs. [...]”. O que permite considerar que o Brasil, mesmo de maneira ainda 

incipiente, já acompanha as tendências internacionais de desenvolvimento do 

turismo em áreas naturais.  Entre as categorias de unidades de uso sustentável 

estabelecidas pelo SNUC, encontra-se a Área de Proteção Ambiental (APA), 

nela são permitidas, além de atividades econômicas, a ocupação humana. No 

local geralmente existe um relevante patrimônio biótico, abiótico e cultural, e a 

UC tem por objetivo a conservação desses recursos além de disciplinar a 

ocupação da área (SNUC, 2000). 

 

Outra atividade permitida em APAs é o turismo, mais especificamente o 

segmento ecoturístico, sendo que esse mostra-se como um aliado na 

conservação dos recursos, quando planejado em bases sustentáveis. “Todavia, 

apresar da sustentabilidade ser citada nos documentos norteadores do 

ecoturismo, até o início do século XXI, o número de casos de sucesso 

existentes é inexpressivo.” (SOARES, 2011, 72). Ver-se então, a relevância de 

pesquisas que visem contribuir para o aumento do nível de sustentabilidade 

das atividades praticadas nas Unidades de Conservação, sobretudo que 

apontem os impactos gerados ou intensificados nesses locais.  Diante desse 
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contexto, o presente estudo tem por objetivo geral avaliar as principais 

atividades turísticas existentes na Área de Proteção Ambiental Jenipabu/RN, e 

como específicos: 

 

 a) identificar as atividades turísticas desenvolvidas na APA;  

 

b) levantar os principais impactos ambientais negativos provocados pelas 

atividades turísticas e mensurar o nível de impacto; e c) apontar a atividade 

mais impactante e a menos danosa ao ambiente natural. 

 

2. Materiais e métodos 

 

Na pesquisa os processos metodológicos consistiram inicialmente em pesquisa 

documental e bibliográfica, que segundo Medeiros (2008, p. 39) “é aquela que 

busca o levantamento de livros, revistas de relevante interesse para pesquisa 

que será realizada”. Segundo Sanchez (2008) o diagnóstico dos impactos 

ambientais em determinado espaço físico segue cinco fases, a saber: escolha 

de indicadores, calibração e validação do método, aplicação do método e 

obtenção dos resultados e análise e interpretação. A seleção dos indicadores 

baseou-se no quadro de “Impactos negativos do turismo em relação ao meio 

físico”, proposto por Pires (2010). Neste quadro, estão esboçados os principais 

impactos negativos que podem ocorrer nos componentes água, terra, ar e em 

outros componentes do meio.  

 

A mensuração do nível de intensidade dos impactos ambientais detectados 

decorreu da observação e percepção dos pesquisadores, tendo como 

dimensões de análise os “critérios de importância de impactos” propostos por 

Bealands (1993) e Erickson (1994) apud Sánchez (2008), conforme quadro 

abaixo: 

Quadro 01: Critérios e níveis de mensuração de impactos 

CRITÉRIOS E NÍVEIS DE MENSURAÇÃO DE IMPACTOS 
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Critério 
Nível de 

impacto 
Critério 

Nível de 

impacto 
Critério 

Nível de 

impacto 

Inexistente  

0 

Possibilidade de 

recuperação do ambiente 

afetado 

1 

Impossibilidade 

de recuperação 

do ambiente 

afetado 

2 

Inexistente  
Ambiente afetado é 

pouco importante 

Ambiente afetado 

é de grande 

relevância 

Inexistente  
Pequena extensão 

espacial e temporal 

Grande extensão 

espacial e 

temporal 

Inexistente 
Pequena magnitude do 

impacto 

Grande 

magnitude do 

impacto 

Fonte: Adaptado de Bealands (1993) e Erickson (1994) apud Sánchez (2008). 

 

Em seguida, no mês de dezembro de 2012 ocorreu a visita in loco e a coleta de 

dados, a fase de aplicação do método e obtenção dos resultados. havendo a 

identificação dos impactos negativos e o levantamento do nível de intensidade 

destes, através da adaptação e aplicação Já a mensuração dos impactos 

decorreu da percepção dos pesquisadores.  

 

Área de Proteção Ambiental Jenipabu  

A pesquisa foi realizada na Área de Proteção Ambienta Jenipabu (APAJ), essa 

localiza-se no município de Extremoz/RN, e foi criada em 17 de maio de 1995, 

pelo Decreto de Lei nº. 12.620. Abrange porções territoriais dos municípios de 

Extremoz (96,9%) e Natal (3,1%), incluindo as praias de Redinha Nova, Santa 

Rita e Jenipabu. A área da APAJ tem cerca de 1.739 hectares. (PLANO DE 

MANEJO APAJ, 2009 apud SOARES, 2010). 

 

 

 

 

Figura 1: Imagem de satélite da APAJ. 
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Fonte: Plano de Manejo da APAJ, 2009. 

 

A atividade turística é desenvolvida na APA Jenipabu, tendo como principais 

recursos: dunas, praias, lagoas, passeios de dromedários, buggys e de 

jangada. Alguns desses recursos são destaques no cenário turístico nacional, 

devido sua relevância. 

 

3. Resultados e discussões 

Durante a visita realizada na Área de Proteção Ambiental Jenipabu, constatou-

se que nessa UC existem as seguintes atividades ligadas ao turismo: passeio 

de dromedários, buggys, jangadas, a cavalo, esquiduna35, além da existência 

de considerável número de casas de segunda residência, ocupação da orla por 

bares e restaurantes, acrescenta-se também as barracas que comercializam 

principalmente roupas de praia localizadas em cima das dunas. Os impactos 

gerados ou intensificados por essas atividades foram divididos por componente 

afetado, levando-se consideração os seguintes: terra, água, ar e outros 

                                                           
35

 Descida nas dunas com uso de uma prancha adaptada.  
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problemas como barulho, congestionamento, sazonalidade e escassez de água 

e alimentos. No gráfico 1, é possível visualizar os impactos que incidem no 

componente terra, bem como o seu nível de intensidade. 

 

Gráfico 1: impactos na terra.  

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2012.  

 

Como mostra o gráfico, o impacto que mais aparece é o consumo excessivos 

dos recursos naturais, porém com um nível de intensidade 2, enquanto que o 

conflito de uso do solo, a expansão e poluição arquitetônica, e os efeitos 

negativos na vida selvagem, são apontados em menor proporção, contudo, 

com um nível de intensidade 3 que é o mais alto na escala estabelecida. Sendo 

assim, no componente terra esses três últimos impactos são os mais graves, 

tendo em vista o estado de intensidade que eles se encontram.  

 

Sobre os usos do solo na APAJ, Barros (2010, p. 47), afirma que “os mais 

recentes mapeamentos de uso e ocupação do solo na APA Jenipabu apontam 

para a existência de cerca de 12 (doze) tipos de uso do solo [...]”, esses que 

muitas vezes divergem de interesse, além do Plano de Manejo e Zoneamento 

Ecológico-Econômico que tentam normatizar essas outras questões, 

constantemente os órgãos legais aprovam decretos de lei objetivando controlar 

essa questão. A degradação do solo e a poluição arquitetônica também são 

negativos, Pires (2010), diz que muitas vezes os equipamentos turísticos não 

0

1

2

3

4

5

6

7

Conflito de uso
do solo

Degradação do
solo

Consumo
excessivo de

recursos
naturais

Destruição da
vegetação

Efeitos na vida
selvagem

Expansão e
poluição

arquitetônica

1 (Baixa)

2 (Média)

3 (Alta)

Não há
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se harmonizam com o ambiente natural e que a degradação do solo pode 

dificultar o fluxo turístico nas localidades. O outro elemento estudado foi a 

água, o gráfico 2 expõe os principais impactos detectados nesse componente.  

 

 Gráfico 2: impactos detectados na água. 

 

 Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 

 

Pode-se destacar como sendo os principais, a erosão do solo e assoreamento 

de recursos hídricos, a poluição e contaminação por lixo sólido e por efluentes 

bioquímicos, pois são esses que apresentam maior intensidade.  Acerca desse 

último impacto Pires (2010, p. 24), afirma que  “O turismo, inevitavelmente, 

produz resíduos sólidos e efluentes orgânicos (esgotos), e a má disposição ou 

destinação final dos mesmos é um sério problema, principalmente em áreas 

com alta concentração de turistas. [...]” 

 

A poluição dos recursos hídricos pode gerar efeitos nocivos para a saúde dos 

moradores e dos visitantes, sendo que isso apresenta-se como um forte 

aspecto negativo para o desenvolvimento do turismo. A erosão do solo também 

é um sério problema na APAJ, principalmente provocadas pelo constante fluxo 

de buggys e de visitantes nas dunas de Jenipabu. No local existem dunas 

móveis e fixas, e seu uso exagerado pode provocar graves efeitos para os 

aspectos bióticos e abióticos. No tocante ao componente ar, os efeito podem 

ser percebidos através do gráfico 3.  
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Gráfico 3: Impactos provocados no ar.   

 

Como é possível visualizar nesse último gráfico, os níveis de intensidade dos 

impactos que incidem no ar então predominantemente em um nível baixo, o 

que é um fator positivo, pois significa que esse fator até então não sofre muitos 

impactos do turismo. Contudo a emissão de poluentes pelos meios de 

transportes utilizados pelo turismo e a emissão de poluentes pelo consumo de 

energias nos demais serviços turísticos aparecem uma vez com um nível de 

intensidade 3. Tendo em vista cuja atividade turística que mais gera poluentes 

no ar são os passeios de buggy, seguido pelos demais poluentes originários do 

consumo de energia pelas outras atividades. Além desses efeitos foram 

detectados outros relativos ao turismo existente na APAJ, como apresenta o 

gráfico 4.  

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 
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O gráfico 4 mostra que um grave problema existe no turismo da APAJ, que é a 

sazonalidade, essa é  caracterizada pela alta demanda por produtos turístico 

em alguns meses do ano e em outros períodos acontece baixa procura pelos 

produtos. Uma demanda elevada exige da localidade uma série de requisitos 

que possibilite atender essa demanda, a saber: restaurantes, hotéis, 

equipamentos de lazer, além da própria infraestrutura básica (fácil 

acessibilidade, saneamento básico, segurança, entre outros). Com o maior 

fluxo de turistas, caso o município não dispunha dessas estruturas, 

possivelmente acarretará em problemas como: congestionamento, má controle 

sobre os resíduos sólidos gerados, falta de água. De modo que em casos de 

áreas naturais os principais impactos caem sobre os animais e outros recursos 

naturais.  Sobre esses impactos Machado (2005, p. 78), preconiza que “a 

atividade deverá estar atenta aos impactos originados da visitação, buscando 

meios de minimizá-los, seja no cuidado com o ambiente, com os visitantes ou 

com a comunidade local. [...]” Nota-se assim, a importância que se tem da 

atividade turística ser controlada.  

 

Enquanto isso na baixa estação existe menor procura pelos serviços turísticos, 

provocando efeitos nocivos para a localidade, tais como: desemprego, baixa 

ocupação nos meios de hospedagem, menor fluxo em equipamentos de lazer, 

baixa circulação financeira. Da mesma forma que deve haver um controle 

acerca do número máximo de visitantes, mostra-se também relevante a busca 

de metas que estabelecem uma quantia mínima de visitantes, facilitando a 

manutenção da atividade. Anteriormente, mostrou-se as atividades turísticas 

que foram possíveis de identificar no presente estudos, entre essas, foi 

detectada a atividade que menos impacta negativamente na APAJ, como 

exposto na tabela 1.  

 

Tabela 1: Atividade turística menos impactante.  
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 Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 

 

Como mostra a tabela, os impactos gerados pelo passeio a cavalo, em sua 

maioria estão em um nível considerado baixo, e em alguns casos considera-se 

que não há impactos. Sendo assim entende-se que essa atividade provoca 

pouca influência no meio natural da APAJ, portando, entende-se que esse 

dado aponta um quadro positivo acerca dessa atividade. Ainda sobre os 

impactos das atividades turísticas, foi possível detectar a atividade mais 

impactante, como exposto na tabela 2.  

Tabela 2: Atividade turística mais impactante.  
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Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 

Nessa tabela estão expostos os impactos gerados pelo passeio de buggy, de 

modo que a partir da identificação desses, torna-se possível apontar essa 

atividade como a mais impactante entre as desenvolvidas na APAJ. Tendo em 

vista que a maioria dos impactos detectados no passeio de buggy estão em 

nível 3 de intensidade. A partir dessa constatação, pode-se afirma que existe 

uma eminente necessidade de que aconteça um maior controle dessa 

atividade, mesmo levando em consideração que existem os documentos 

administrativos da APAJ que tentam exerce um controle da atividade, além 
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desses, alguns decretos de lei já foram expedidos buscando limitar mais 

severamente essa atividade.  

Como fala Pires (2010,) que os danos ao meio ambiente podem provocar 

queda na qualidade do meio ambiente e consequentemente diminuição do 

fluxo de visitantes.   

 

4. Considerações finais  

 

Diante do exposto, pode-se apontar que alguns atrativos turísticos existentes 

na APA Jenipabu, configuram-se como de considerável relevância ao 

desenvolvimento dessa atividade no estado do Rio Grande do Norte, e 

motivado por esses recursos, atividades turísticas foram implantadas no local.    

E ao longo do processo de desenvolvimento do turismo, impactos negativos 

foram sendo gerados ou intensificados por essas atividades ligadas ao turismo, 

sendo que atualmente pode-se destacar os seguintes impactos: conflito de uso 

do solo, expansão e poluição arquitetônica, efeitos negativos na vida selvagem, 

erosão do solo e assoreamento de recursos hídricos, poluição e contaminação 

por lixo sólido e por efluentes bioquímicos, emissão de poluentes pelos meios 

de transportes utilizados pelo turismo, emissão de poluentes pelo consumo de 

energias nos demais serviços turísticos e a sazonalidade. 

Vale ressaltar que esses impactos estão expostos levando-se em consideração 

as diversas atividades turísticas da APAJ, contudo de modo geral, torna-se 

possível apontar que deve-se encontrar meios que possibilitem a minimização 

desses impactos, em se tratando dos ambientes naturais uma solução seria os 

estudos de capacidade de carga e impacto ambiental, além de programas de 

educação ambiental voltados para a comunidade e os visitantes. 

Salienta-se que o estudo apontou como sendo o passeio a cavalo o menos 

impactante e o passeio de buggy como o mais.   

No sentido de minimização dos impactos, percebe-se que a comunidade da 

APAJ, mobiliza-se com ações que contribuem para a conservação dos 
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recursos da localidade, com exemplo, pode-se citar o Projeto Jenipabu Limpa, 

que promove ações de educação ambiental junto as crianças da comunidade. 

O projeto é desenvolvido pelo Conselho Comunitário da Praia de Genipabu e 

conta com o apoio dos empresários, escolas, membros do conselho gestor da 

APA Jenipabu, entre outros segmentos da sociedade.  

Por fim, entende-se que o presente estudo não trata dos impactos ambientais 

de cada atividade individualmente, o que abre precedentes para que futuras 

pesquisas busquem identificar esses impactos, bem como mostrem meios que 

possibilitem a resolução desses. Mesmo assim, torna-se possível afirma que o 

trabalho contribui para que melhorias sejam implantadas na APAJ, 

beneficiando o meio natural, a comunidade e o turismo. ] 
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GT 02: Lazer, esportes e turismo na natureza em áreas   protegidas:  impactos, monitoramento 

e manejo de trilhas   

 

USOS E PERCEPÇÕES ACERCA DA TRILHA DAS LAGOAS NA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS, MINAS GERAIS 

 

Vinícius do Couto Carvalho36, 

Thiza Falqueto Altoé37, 

José Edimar Vieira Costa Júnior38,  

Marco Aurélio Leite Fontes39,  

Aline Pereira40 

Resumo 
Palavras chaves: Planejamento de trilhas; Perfil de visitantes; Lazer; Atividades físicas. 

 

O objetivo deste trabalho foi verificar as percepções dos praticantes das 

atividades físicas, caminhada, corrida e mountain bike, realizadas no campus 

da Universidade Federal de Lavras (UFLA), em Lavras - MG, acerca do espaço 

“Trilha das Lagoas” (percurso não pavimentado inserido na área rural da 

universidade). Foram aplicados questionários semi-estruturados, durante 

quinze dias do mês de julho de 2013, na avenida norte da UFLA (área 

urbanizada do campus, com pavimentação e grande fluxo de praticantes 

dessas atividades), em turnos diferentes para abranger um número máximo de 

indivíduos e público diferenciado. Os questionamentos abordaram o 

conhecimento, uso, frequência de uso, sugestões de melhorias e impedimentos 

de uso da Trilha das Lagoas (TL). A amostragem foi de 66 entrevistados e os 

dados coletados foram analisados em porcentagens. A amplitude amostral da 

idade foi de 15 a 72 anos; 98% dos entrevistados residem em Lavras, sendo 

58% do total do gênero masculino. Verificou-se que 67% dos entrevistados 

conhecem a TL e que, destes, 32% fazem uso dela, porém 29% disseram ir 

poucas vezes e 21% a utiliza somente nos finais de semana. Do total, 58% das 
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pessoas não tinham sugestão para melhoria da TL; 14% sugeriram colocar 

iluminação, já que praticam atividades à noite e 11% sugeriram melhorar a 

segurança com aumento da frequência de ronda de vigilantes. Dos 

entrevistados, 27% afirmaram não terem impedimento para uso da TL; 15% 

sentem-se inseguros de usá-la por ser um ambiente pouco frequentado; 12% 

indicaram a falta de iluminação como limitante; para 12% o impedimento é 

devido à irregularidade do relevo; e outros 11% evitam a TL por terem 

preferência por local pavimentado. A maioria dos entrevistados tem preferência 

por realizar atividades físicas nos ambientes mais urbanizados da UFLA, 

distanciando-os dos benefícios das atividades em áreas naturais, como menor 

poluição do ar e sonora, apreciação de paisagens diversificadas e de 

elementos naturais, entre outros. 

 

Resumen 
Palabras clave: planificación de rutas , los visitantes del perfil , ocio , actividades físicas. 

 

El objetivo de este estudio fue determinar las percepciones de la práctica de 

actividades físicas, caminar, correr y montar en bicicleta de montaña, que se 

celebró en el campus de la Universidad Federal de Lavras ( UFLA ), en el 

sureste-MG sobre el espacio " Trail of Lakes " ( ruta sin pavimentar insertada 

en la universidad rural). Los cuestionarios fueron administrados semi-

estructurada, la quincena del mes de julio de 2013, en North Avenue UFLA 

(área urbanizada del campus, con la pavimentación y la gran afluencia de 

practicantes de estas actividades). Las preguntas dirigidas al conocimiento, 

uso, frecuencia de uso, propuestas de mejora y los obstáculos al uso de la 

pista de Lagos (TL). La muestra fue de 66 participantes y los datos recogidos 

fueron analizados en porcentajes. El rango de edad de la muestra fue de 15 a 

72 años. Se encontró que el 67% de los encuestados conocen la TL, y que, de 

éstos, 32% lo utiliza, pero el 29% dijo que ir un par de veces y utiliza sólo el 

21% los fines de semana. Del total, el 58% de la gente no tenía ninguna 

sugerencia para mejorar la TL, 14% sugerido poner iluminación, ya que la 

práctica de actividades en la noche y el 11% sugirió mejorar la seguridad con 

una mayor frecuencia de ronda vigilantes. De los encuestados, 27% dijeron que 

no tenían impedimento para el uso de TL, 15% se siente inseguro de usarlo 

para ser un entorno escasamente concurrida, el 12% indicó una falta de 

iluminación como una limitación, el 12% el impedimento se debe a la 

irregularidad alivio, y otro 11% para evitar TL por tener lugar allanado 

preferencia. La mayoría de los encuestados tienen una preferencia por las 

actividades físicas en el UFLA más urbanizada, alejándolas de los beneficios 

de las actividades en áreas naturales, como menos contaminación atmosférica 
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y acústica, la apreciación de la diversidad de paisajes y elementos naturales, 

entre otros. 

 

1. Introdução 

O campus da Universidade Federal de Lavras (UFLA), em Lavras, Minas 

Gerais, possui uma área de 600 hectares, onde se encontram áreas rurais e 

urbanizadas, com cultivos, casas de vegetação, hortos, pastagens e prédios, 

entre outras várias estruturas que trazem a comunidade para seu interior a fim 

de realizar atividades além das educacionais, como lazer, descanso e 

atividades físicas em áreas próximas à natureza. Devido ao histórico de uso 

por alunos e comunidade em geral desses espaços e com a ampliação da área 

construída, além da criação de espaços direcionados (ciclovia e pistas para 

caminhadas), a prática de atividades no interior da instituição vem sendo 

intensificada, e nota-se uma maior busca pelos ambientes para realização de 

atividades de caminhadas, corridas e ciclismo. 

 

A universidade conta atualmente com duas trilhas, uma sendo considerada 

ambiente urbanizado chamada de trilha alternativa e a segunda inserida no 

ambiente rural trazendo uma maior proximidade do usuário com a natureza, 

denominada trilha das Lagoas. A trilha alternativa é asfaltada e pode ser 

considerada um ambiente de recreação para estudantes e moradores de 

Lavras, recebendo diariamente um grande número de praticantes de diversas 

atividades como ciclismo e caminhada. A trilha das Lagoas é constituída por 

vegetação natural, trilha de terra as margens de lago, conservando a paisagem 

da área, fato este que traz alguns obstáculos para sua utilização, devido ao 

variado público que é atraído. O comportamento das pessoas diante da 

natureza varia constantemente, e as respostas de suas experiências com o 

mundo natural são tão diversas quanto suas personalidades. Algumas 

experiências do Homem com o ambiente deixam vívidas lembranças, podendo 

amalgamar com a natureza, estabelecer um vínculo vitalício, e modificar o 

comportamento. Estas experiências e encontros constituem-se em dimensões 
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de envolvimento do Homem com a natureza, que são fundamentais para se 

entender como a mente percebe o meio ambiente (HANAI, 2006). 

 

A respeito dos estudos sobre as variações dos comportamentos em diferentes 

ambientes tendo em vista aspectos correlacionados à qualidade ambiental e de 

vida, vários autores analisaram situações envolvendo ambientes urbanos e 

rurais, baseando-se nos diversos níveis da experiência ambiental e das 

reações decorrentes – descritivas, globais, inferenciais, atitudinais, condutuais 

e preferenciais (GUIMARÃES, 2005). 

Atualmente, o contato com a natureza é uma das maiores motivações das 

viagens de lazer entre os turistas. Fatores como, o crescimento da população 

mundial; a expectativa de vida mais longa das pessoas; a busca da população 

(principalmente urbana) por ambientes preservados; a melhoria da situação 

socioeconômica familiar (pelo menos nos países desenvolvidos); o 

conseqüente aumento do tempo livre; e as menores barreiras políticas e 

sociais, influenciam no crescimento observado das atividades turísticas 

realizadas em espaços rurais e naturais (HANAI, 2006). 

 

O ser humano tem usado as trilhas não só com a função de deslocamento, 

como também de recreação e andar ao longo de um caminho, passar por 

campos e matas pelo prazer de contemplar a natureza tem sido uma opção do 

homem moderno, para escapar do tumulto dos grandes centros (CARVALHO 

et. al., 2002). Porém, a ausência de instalações de facilitação de acesso a 

áreas naturais dificultam o uso dessas áreas para atender todos os públicos, 

um dos principais motivos que levam a população a utilizar áreas mais 

urbanizadas, em sua maioria de asfalto, pela regularidade do relevo, 

iluminação e amenizando o risco de pequenos acidentes. Se atendidas todas 

as necessidades podem ocasionar impactos na área e a perda da 

caracterização de área natural. 

Estudos abrangeram aspectos voltados à percepção e interpretação da 

qualidade da experiência ambiental, mais a busca de procedimentos de 
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mensuração e de avaliações interativas, a exemplo, de categorias, escalas, 

amplitudes, etc. Também foram desenvolvidos estudos comparativos e 

aplicados sobre as concordâncias e discordâncias observadas nas reações 

inferenciais, atitudinais e preferenciais, fossem estas relativas à satisfação 

individual ou coletiva, respectivas aos ambientes naturais ou construídos e as 

influências diretas e indiretas, características e atributos, satisfações, 

insatisfações, etc. (WOHLWILL, 1966; 1970; HEIMSTRA & McFARLING, 1978; 

GODKIN, 1985), citado por (Guimarães, 2005). Baseado nestas primícias e em 

uma revisão bibliográfica, buscou-se avaliar neste estudo uma relação entre os 

usuários da trilha alternativa asfaltada da UFLA e sua percepção em relação à 

Trilha das Lagoas, quanto ao seu uso e as possíveis modificações necessárias 

para poder atingir a todos os públicos. 

 

2. Metodologia 

Para o desenvolvimento da pesquisa optou-se por realizar as entrevistas na 

trilha alternativa da universidade devido ao número de praticantes de atividades 

físicas no local ser maior que na Trilha das Lagoas. Para a formulação do 

questionário foi realizado um pré-teste no mês de abril de 2013, através de 

questionários semi-estruturados, aplicados durante dois dias nos períodos 

manhã e noite por componentes do Núcleo de Estudos em Manejo de 

Unidades de Conservação (NEUC/UFLA), a pessoas que utilizaram a pista 

alternativa da universidade para suas atividades de lazer. Após adequação dos 

questionários, iniciaram-se, no mês de maio de 2013, as entrevistas com o uso 

do questionário semi-estruturado contendo nove questões, as quais tiveram 

como foco: interesse em estar no local da atividade; preferência em realizar 

atividades sozinho ou acompanhado; conhecimento, uso, frequência do uso, 

sugestões ou impedimento para realização de atividades na Trilha das Lagoas; 

preferência de áreas para uso; e percepção sobre o que são ambientes 

naturais e ambientes artificiais. Os questionários foram aplicados como 

entrevistas não-formais por um período de quinze dias (de segunda à sexta-

feira de cada semana) em turnos diferentes com o intuito de abranger o 
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número máximo de indivíduos e público diferenciado, totalizando ao fim uma 

amostragem de 66 indivíduos ao final da pesquisa. Os dados coletados foram 

analisados em porcentagem. 

 

3. Resultados e Discussão 

A busca por um maior número amostral, realizando as entrevistas em horários 

diferenciados, ocasionou um amplo e diversificado público, sendo a faixa etária 

variada entre 15 e 75 anos de idade com interesses diversificados de 

motivação à prática de atividades físicas. 

 

Figura1- Porcentagem da faixa etária dos entrevistados. 

 

Do total de 66 entrevistados 67% conhecem a Trilha das Lagoas e 33% não, 

porém esse número é invertido quando quanto ao uso, onde apenas 21% dos 

entrevistados fazem uso da área quando 79% não fazem.  
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Figura 2- Comparação quanto ao conhecimento e uso da Trilha das Lagoas. 

Uma das questões que compunham o questionário solicitava aos entrevistados 

que respondessem o motivo que os levaram a escolha da pista alternativa em 

relação a Trilha das Lagoas, onde um variado número de respostas foram 

apresentados, destacando a irregularidade do relevo de trilhas de terra, a 

preferência por áreas iluminadas e demarcadas. 

Para Ferreti e Lotz (2002), a cultura tem influenciado o comportamento das 

pessoas em relação ao ambiente e a inter-relação sociedade/natureza é 

indissolúvel e independe do grau de cultura ou desenvolvimento da sociedade. 

Contudo, os resultados deste estudo apresentaram o contrário ao exposto, o 

baixo uso da área da Trilha das Lagoas entre os entrevistados. Porém, um fator 

de total relevância foi observado quando 58% dos entrevistados afirmaram não 

ser necessário nenhuma mudança ou melhoria da trilha das Lagoas, alegando 

a necessidade de ambientes naturais próximos aos centros urbanos, 

condizendo com o autor (CARVALHO et. al., 2002). 
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Figura 3 - Amostragem das necessidades de melhorias citadas pelos entrevistados como forma 

de aumentar o número de usuários da Trilha das Lagoas. 

 

Ao analisar as principais causas que impedem que os usuários das trilhas 

alternativas façam uso também da Trilha das Lagoas se deve a dificuldade de 

acesso para todos. Como o número de indivíduos que praticam suas atividades 

pertencem a diferente faixa etária e principalmente condicionamento físico, este 

se torna um obstáculo. 

 

 

Figura 4 - Fatores que impedem o uso da Trilha das Lagoas. 
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Segundo Mucelin e Bellini (2006), a vivência cotidiana molda padrões 

comportamentais habituais, neste sentido, o morador urbano tem, na maioria 

das vezes, situações diárias vivenciadas de forma repetitiva, o que produz uma 

espécie de máscara, formando uma imagem perceptiva em dois vieses: de um 

lado o ambiente urbano legível e perceptível vivenciado; de outro, situações e 

locais imperceptíveis, ocultos ao julgamento perceptivo. 

 

4. Conclusão 

A partir da realização deste estudo, conclui-se que diante da exaustiva rotina 

vivenciada pelos seres humanos atualmente, se torna necessário cada dia 

mais a busca por passar mais tempo em ambientes naturais como forma de 

minimizar o contato direto com os problemas. Porém, verificou-se que a busca 

por práticas de atividades físicas engloba uma diversificada faixa etária e com 

diferentes atrativos, o que contribui para a realização das mesmas em locais 

com aspectos urbanos como iluminação e relevo plano. Mesmo assim, ao 

analisar os dados verificou-se que a preferência por locais com mais conforto e 

acessibilidade não induz ao usuário a necessidade de alterar a estrutura e a 

paisagem das áreas naturais. 
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