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GT 04 Contribuição do planejamento e manejo de trilhas ao Turismo de Base 
Local: Boas práticas p/ a conservação do patrimônio natural e cultural. 
 

A EDUCAÇAO AMBIENTAL PARA A PRESERVAÇÃO  
DAS TRILHAS DO MORRO DA CAMBIRELA/SC 

 
Anastácio da Silva Júnior1  

Marcos Antonio Garcia 2 
Ana Carolina Martins Silva 3 

Resumo 
Palavras-chave: Sustentabilidade, Uso Público, Trilhas, Morro do Cambirela. 
 
O Parque Estadual da Serra do Tabuleiro (PEST) engloba áreas de nove 
municípios: Florianópolis, Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz, Águas Mornas, 
São Bonifácio, São Martinho, Imaruí, Garopaba e Paulo Lopes e no município 
de Palhoça, está situado o morro do Cambirela, que recebe intensa 
visitação de excursionistas todos os anos, e danos causados às trilhas, como 
lixo, queimadas, pichações, cortes em arvores, ravinamento e erosão do leito 
das trilhas, são alguns dos impactos facilmente observados. Apesar de se 
encontrar em uma área protegida, não existe qualquer controle de visitação e 
programas de ação ambiental visando a preservação desta montanha. O 
presente trabalho foi realizado nos anos de 2011 e 2012, com o objetivo de 
verificar os impactos causados por usuários nas trilhas do Morro do Cambirela 
(922m), e obter dados que permitam a elaboração de proposta de projeto de 
Educação Ambiental e Interpretação Ambiental que contribuam para a 
preservação das trilhas e boas práticas de visitação em áreas protegidas. Para 
tanto foi realizada a coleta de dados através de levantamento fotográfico e 
mapeamento das três trilhas existentes, excursões in loco e aplicação de 
formulários de entrevista aos visitantes e usuários regulares, onde se verificou 
a necessidade de uma redistribuição no fluxo de visitação, recuperação da 
sinalização e manutenção das trilhas em diversos pontos, de modo a garantir o 
uso adequado destes equipamentos.  Concluiu-se que para a reversão da atual 
situação atividades de educação e conscientização ambiental poderão 
contribuir sobremaneira para os esforços de recuperação e conservação desse 
patrimônio natural, rico em recursos de fauna e flora, de beleza cênica de 
grande importância para atividades de lazer e geração de serviços importantes, 
para o Município e região. 
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Resumen 
Palabras clave: Educación ambiental, Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, 
Uso Publico, Senderos, Cerro do Cambirela. 
 
El Parque Estatal da Serra do Tabuleiro (PEST) abarca áreas de nueve 
condados: Florianópolis, Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz, Águas Mornas, 
São Bonifácio, São Martinho, Imaruí, Garopaba y Paulo Lopes y en Palhoça, se 
encuentra el Morro do Cambirela, que recibe una intensa visita de 
excursionistas cada año, y el daño a las pistas, como si fueran basura, 
quemados, graffiti, cortes los árboles y la erosión en cárcavas de las pistas de 
cama, algunos de los impactos se observan fácilmente. A pesar de estar en 
una zona protegida, no hay visitas de control y programas de acción ambiental 
para la conservación de esta montaña. Este estudio se realizó en los años 
2011 y 2012, con el objetivo de verificar los impactos causados por los usuarios 
de los senderos Del Morro do Cambitela (922m) y la obtención de datos que 
permitan la preparación de propuestas de proyectos de Educación Ambiental e 
Interpretación Ambiental que contribuir a la preservación de los senderos y las 
buenas prácticas de las visitas en las áreas protegidas. Para ello se recogieron 
los datos mediante una encuesta fotográfica y cartografía de los tres senderos 
existentes, visitas formularios de solicitud en el sitio y los visitantes de 
entrevista y los usuarios regulares, en los que había una necesidad de la 
redistribución de los flujos de visitantes, lo que indica la recuperación y el 
mantenimiento de las pistas de varios puntos con el fin de asegurar el uso 
correcto de este equipo. Se concluyó que para la reversión de la situación 
actual de las actividades de educación y sensibilización ambiental puede 
contribuir en gran medida a los esfuerzos de recuperación y conservación de 
este patrimonio natural característica rica flora y fauna, belleza escénica de 
gran importancia para las actividades de ocio y la generación de importante 
servicio a la ciudad y la región. 

 

1. Introdução 

O Morro do Cambirela (922 m), linda montanha na beira do mar, mostrado na 

Figura 1, localiza-se no Município de Palhoça, próximo de Florianópolis, dentro 

do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, que é a maior unidade de 

conservação no Estado de Santa Catarina. O parque ocupa aproximadamente 

1% do território de Santa Catarina, com uma extensão de 87.405 hectares. Foi 
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criado através de Decreto e abrange áreas de nove municípios: Florianópolis, 

Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz, Águas Mornas, São Bonifácio, São 

Martinho, Imaruí, Garopaba e Paulo Lopes. Engloba também as ilhas de 

Fortaleza/Araçatuba, Ilha do Andrade, Papagaio Pequeno, Três Irmãs, 

Moleques do Sul, Siriú, Coral, dos Cardos e a ponta sul da Ilha de Santa 

Catarina (SANTA CATARINA, 1975). 

 

Figura 1 - Morro do Cambirela e Ilha de Santa Catarina 
Fonte: Satélite Google Earth (2011). 

 
O Parque tem variada vegetação, reunindo cinco das seis composições 

botânicas do Estado. Começa no litoral, com a paisagem da Restinga, sobe a 

serra, alcançando o planalto em meio à vegetação dos Pinhais, passando, 

nessa transição, pela Floresta Pluvial da Encosta Atlântica, vegetação da 

Matinha Nebular e pelos Campos de Altitude da chapada da serra. Dentre a 

vegetação formam-se rios e córregos que serão responsáveis pelo 

fornecimento da água potável utilizada pelos moradores de toda Grande 

Morro do Cambirela 
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Florianópolis. A sede do Parque fica às margens da BR-101, no Município de 

Palhoça, a 40 km de Florianópolis, em direção ao Sul do Estado onde se 

localiza o centro de visitação e Educação Ambiental, mostrado na Foto 2. 

 

Figura 2 - Centro de Visitação e Educação do PEST 
Fonte: http://www.nagamboa.com.br/parque/parque.html. 

 

O Morro do Cambirela constitui um dos maiores desníveis relativos do estado. 

De seu topo pode-se ter uma vista espetacular de toda a Ilha de Santa Catarina 

e do maior aglomerado urbano do estado, formado pelas cidades de 

Florianópolis, São José e Palhoça. Apesar de estar situado em um parque 

estadual, cuja área é teoricamente protegida por lei, recebe intensa visitação 

de escaladores durante todo o ano. O resultado dessa movimentação é o 

acúmulo de toda a espécie de lixo imaginável e a degradação de sua fauna e 

flora. Destaca-se então, que nesta montanha, apesar de se encontrar em uma 

Unidade de Conservação, não há qualquer controle ambiental ou de acesso, 

nem por parte do poder público nem da sociedade civil. 

 

Objetivo 
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• Verificar os impactos causados por usuários nas trilhas do Morro do 

Cambitela. 

• Obter dados que permitam a elaboração de proposta de projeto de 

Educação Ambiental e Interpretação Ambiental que contribuam para a 

preservação das trilhas e boas práticas de visitação no Morro do 

Cambirela. 

Justificativa  

A importância das trilhas remonta ao início da humanidade, e, por milênios, 

elas foram o modo de deslocamento e ligação entre diferentes povos. Zeferino 

e Carson (2006) relacionam as trilhas com a própria história e o mundo das 

relações, pois, um dia, todas as comunidades tiveram suas trilhas e caminhos. 

Muitos desses traçados viraram estradas, e outros se esvaíram no 

esquecimento da nova gente que se assentou em diferentes lugares. As trilhas 

formam um legado que não se pode deixar esquecido no tempo, portando 

deve-se garantir a continuidade de seu desfrute pela presente e pelas futuras 

gerações. No Brasil, segundo Bueno (1998), a mais antiga trilha de que se tem 

registro é a do Peabiru, que ligava o litoral catarinense e o paulista por dois 

ramais que se uniam no centro do Paraná à serra do Potossi no Peru. Esta 

trilha era utilizada por povos incas e indígenas Brasileiros, antes do 

descobrimento. A foi rota trilhada por Aleixo Garcia e posteriormente muito 

utilizada por importantes personagens históricos, como:  Martim Afonso de 

Sousa, que fundou a cidade de São Vicente, (BUENO,1998), Álvar Núñez 

Cabeza de Vaca em1541 (MARKUN, 2009), e Ulrich Schmidel em 1553 

(BUENO,1998).  

 

Atualmente as trilhas são utilizadas nas mais diferentes atividades de contato 

com a natureza. As atividades em regiões montanhosas fazem parte do turismo 

de aventura, e são denominadas de montanhismo. Diante do estado crítico das 

nossas unidades de conservação e suas trilhas, como cita Andrade (2000), é 
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compreensível que poucos trabalhos relativos ao assunto tenham sido 

publicados e, entre esses poucos, praticamente a maioria enfoca apenas a 

possibilidade de trilhas de interpretação em unidades de conservação.  

 

No estado de Santa Catarina, a Serra do Mar, particularmente o Morro do 

Cambirela, é muito procurada para a prática ecoturística do montanhismo, que 

consiste em alcançar os cumes das montanhas por meio de escaladas ou 

caminhadas. Para a prática do montanhismo, a formação de trilhas é uma 

necessidade, e elas passam pelas mais diversas situações de relevo, solo e 

vegetação, sendo que a pressão exercida pela prática de caminhadas causa 

um impacto diferenciado dependendo da condição existente. A história de uso 

do Cambirela é antiga, conforme Pimenta e Soldateli (2006). A sua base sofreu 

ações antrópicas como: a retirada de espécies arbóreas por madeireiras, hoje 

desativadas, e a agricultura, principalmente na produção de mandioca e cana-

de-açúcar, que abastecia os engenhos artesanais familiares na produção de 

farinha e cachaça.  

Apesar de grande parte de essas áreas terem sido abandonadas e estarem em 

processo de regeneração, a montanha ainda vem sofrendo outros impactos, 

como a mineradora SAIBRITA, no sopé do Morro. Além de estar degradando 

uma área da base da montanha, a mineradora “recupera” as áreas desmatadas 

plantando espécies exóticas como pinus e eucaliptus. A ação da SAIBRITA se 

torna incompatível com o que representa o Parque e contribui com a sua 

degradação ambiental e perda de valores paisagísticos e cênicos, conforme 

mostrado na Figura 3. Outro fator de degradação é provocado, mais 

recentemente, pelo uso recreativo e turístico na região. A visitação ocorre de 

forma espontânea, por grupos independentes, principalmente moradores da 

grande Florianópolis e, de forma organizada, através de operadoras de 

ecoturismo e guias e condutores autônomos. A ação dessa empresa é um 

exemplo de desenvolvimento não sustentável, ou seja, há uma exploração 
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econômica da região sem qualquer beneficio à sustentabilidade dessa região 

ou à sua população. 

 

Figura 3 - Mineradora no Morro do Cambirela 
Fonte: Pereira (2011). 

 
As trilhas que levam ao cume do Cambirela representam, na região da grande 

Florianópolis, são umas das mais importantes e frequentadas.  Elas foram 

abertas quando não havia ainda a preocupação com os impactos que poderiam 

ocorrer e nem existiam unidades de conservação. Como não foram planejadas, 

não existe um plano de manejo. Assim, a importância do conhecimento das 

condições de uso e dos usuários das trilhas e dos fatores que afetam o morro, 

como explica Vashchenko (2008), é muito relevante para auxiliar na elaboração 

dos planos de manejo, na implantação, na recuperação ou na manutenção das 

trilhas e, consequentemente, do ambiente além da segurança das pessoas que 

o utilizam.  

 

Os fundamentos da educação para o desenvolvimento sustentável partem da 

problemática da degradação dos recursos naturais e sua consequente 

escassez para gerações presentes e futuras, como afirma Branco (2011). 
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Resulta daí a necessidade de uma mudança de posicionamento e de 

comportamento da sociedade frente ao modelo de crescimento atual – gerador 

de exclusão social e poluição ambiental. 

 

2. Metodologia 

 Nesta pesquisa foram coletados dados sobre as características da trilhas do 

Morro do Cambirela, das pessoas que usam essas trilhas e sobre quais os 

danos causados por essas pessoas, já que este lugar é área de proteção. A 

partir dos dados coletados e analisados, pôde-se chegar a determinadas 

conclusões que possibilitarão, no futuro, através da Educação Ambiental, evitar 

que esses danos aumentem e tragam prejuízos incalculáveis para o 

desenvolvimento sustentável da região. A pesquisa foi realizada no âmbito do 

Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, Município de Palhoça-SC, no entorno 

do Morro do Cambirela, em suas trilhas e locais de acampamento, no topo, 

junto aos excursionistas. 

Quanto à ciência, essa pesquisa pode ser considerada empírica, uma vez que 

codificou uma face mensurável de uma determinada realidade social, ou seja, o 

entorno do Morro do Cambirela e os impactos da ação antrópica em seu 

entorno. Trata-se também de uma pesquisa prática, uma vez que está voltada 

à intervenção na realidade social, quando pretende propor ações na área de 

Educação Ambiental, para diminuir os impactos dessa ação antrópica no 

ambiente, visando o desenvolvimento sustentável da região. 

 

Durante a pesquisa de campo foram realizadas 12 excursões ao Morro do 

Cambirela, para a aplicação dos formulários. Os dias da semana escolhidos 

foram sábados e domingos, nos meses de abril a outubro, pois, por se tratar de 

uma demorada escalada, em torno de 7 horas para subir e descer, os 

excursionistas a realizam preferencialmente em finais de semana. Para a 

pesquisa foram aplicados 120 formulários respondidos em campo, no próprio 

morro do Cambirela, conforme apresentado na Figura . Uma autorização 
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Especial da FATMA - Fundação do Meio Ambiente de SC foi necessária para a 

realização da pesquisa.  

 
Figura 4 - Aplicação do Formulário 

Fonte: Pereira (2011). 
 

A Educação Ambiental não se faz de forma sistemática e regular, mas através 

da linguagem, em todas as suas manifestações e situações de interação. 

Determinadas idéias só se concretizam a partir do momento em que são 

revestidas ideologicamente nos indivíduos que passam a orientar suas atitudes 

de forma mais adequada ao contexto histórico e social. Acredita-se, portanto, 

que as mudanças sociais com relação ao meio-ambiente vão acontecer 
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lentamente, mas é um processo irreversível, que terá como consequência o 

desenvolvimento sustentável. 

2.1 Trilhas do Cambirela 
 

Várias são as trilhas que levam ao cume do Cambirela. As principais, ou seja, 

as mais utilizadas, denominadas trilhas 1, 2 e 3, são mostradas na fotografia de 

satélite da Figura 5, em mapeamento realizado durante a pesquisa e estão 

dentro da Zona de Uso, de acordo com o Mapa de Zoneamento 

(SOCIOAMBIENTAL, 2002).  O autor realizou para este trabalho, o 

mapeamento das três trilhas estudadas, utilizando um GPS Garmin, modelo 

Forerunner 305, onde, através dos programas Google Earth e TrackMaker, 

obteve os traçados das mesmas. Estes mapeamentos são apresentados a 

seguir: 

 
Figura 5 - Mapeamento das trilhas do Cambirela. Fonte: Satélite Google Earth (2011). 
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O relevo do Morro do Cambirela e suas curvas de nível podem ser observados 

na carta topográfica apresentada no onde também estão mostradas as três 

trilhas. 

 
Figura 6 - Mapeamento das trilhas do Cambirela (Curvas de nível, Google Earth) 

Fonte: Satélite Google Earth (2011). 
 

A seguir caracterizam-se cada uma das trilhas. 

a) Trilha 1 - A via de subida segue pela aresta norte do Cambirela, mostrada na 

Figura . Inicia na estrada geral da Guarda do Cubatão, ou Rua Jacó Vilain, 

cruzando com a Rua Dezesseis, seguindo plana por cerca de 500 metros e 

depois começa a subir de forma quase constante. Após passar a primeira 

porteira, uma placa indica o caminho, pois lá embaixo nas propriedades 

particulares é muito fácil errar o acesso. Uma vez na trilha, sobe-se por uma 

canaleta de chuva com mato bem fechado por cerca de 30 minutos até uma 

fonte de água, para então retornar 10 metros e entrar na trilha principal. A 

subida é toda feita na mata até a cota 600 m, e até lá existe apenas uma 

bifurcação com o caminho correto à esquerda, já que, à direita, a subida é 
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direta até a canaleta de rocha, mas segue por um terreno totalmente erodido e 

com pedras soltas. 

 
Figura 7 - Mapeamento da trilha 1 do Cambirela, face norte. 

Fonte: Satélite Google Earth (2011). 
 

Os primeiros lances de corda começam pouco depois da cota 500 e dão 

acesso à base da parede que pode ser vista desde o começo da caminhada. 

Contorna-se um pouco a rocha e então se sobe por uma canaleta de uns 8 

metros de altura, que normalmente tem uma corda esticada desde o topo, 

conforme Figura 8. Depois da corda o terreno é mais inclinado e a vegetação é 

rasteira, permitindo vista livre para o norte e leste. Segue-se por mais uns 20 

minutos em valetas bem erodidas e então chega-se ao 'ombro', a saliência que 

se vê na aresta norte da montanha.  

 

Pouco acima é o local do acampamento principal e dali até o cume é uma 

caminhada rápida. Esta trilha é a mais problemática das três mapeadas, pois 

apresenta no seu início um processo de ravinamento e compactação de solo e, 
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no seu final, próximo ao cume, movimentação de massa nas altas declividades, 

com muitos fragmentos de rocha soltos com grande risco aos usuários, 

mostrado na Figura 9. Além disso, o trecho vertical com corda fixa, sujeita às 

intempéries e em precárias condições de uso, também oferecem grande risco 

ao usuário. 

• Grau de Dificuldade: muito difícil (pela distância e inclinação da trilha, 

com passagens que apresentam dificuldade técnica e grande risco). 

• Tempo de Duração (tempo de subida): 3 horas e 30 minutos (Tempo 

médio estimado). 

• Distância Estimada (por GPS): 4.550 metros. 

 

  
Figura 8 - Trecho com cordas da Trilha 1  

Fonte: Pereira (2011). 
Figura 9 - Trecho final da Trilha 1 Fonte: Spall 

(2011). 

 

b) Trilha 2 - A via de subida segue pela aresta noroeste do Cambirela, 

mostrada na  
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Figura 10. Inicia na estrada geral da Guarda do Cubatão, ou Rua Jacó Vilain, 

cruzando com a Rua Quinze.  

 
 

Figura 10 - Mapeamento da trilha 2 do Cambirela, face noroeste 
Fonte: Satélite Google Earth (2011). 

 

A partir da estrada, percorre-se 1,5 km por dentro de propriedades particulares, 

cercas, criações de gado e charcos alagados. Até esse ponto, a trilha é bem 

aberta, praticamente plana, passando pelas pastagens na base da montanha, 

e, a seguir encontram-se trechos de bambuzal onde começa fechar e adentrar 

na floresta. Já em mata fechada, a trilha começa ganhar inclinação e, após 1 

hora até chegar a um lance de corda de aproximadamente 6 metros de altura, 

conforme Figura 11 termina em uma borda de precipício com uma rocha um 

pouco delicada, bem estreita e forrada de mato. Neste ponto existem vários 

trechos de pedras soltas e uma única bifurcação que segue à esquerda (à 

direita entra-se no leito do rio).  

Esta trilha ganha altitude mais rapidamente no seu final e é praticamente toda 

dentro da mata, seguindo pelo leito de um rio normalmente seco. O final da 
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trilha 2, também chamada de trilha da cachoeira seca, está em numa rampa de 

barro e pedras bem inclinada, na cota de 680 m, onde se encontra com a trilha 

1 antes do 'ombro', mostrado Erro! Fonte de referência não encontrada., e 

segue até o cume pelo mesmo caminho.. Esta trilha é a que apresenta as 

melhores condições de uso, apesar de não ter sido planejada adequadamente. 

Nos trechos iniciais da trilha, em relevo suave-ondulado não apresenta maiores 

problemas de erosão. À medida que a encosta se torna mais íngreme, em 

relevo montanhoso, a trilha segue pelo fundo de um vale sobre rochas com 

muitas raízes expostas, em terreno úmido e escorregadio, sendo este o fator 

de maior risco aos usuários. 

 
Figura 11 - Trecho com corda da trilha 2 Fonte: Pereira (2011). 
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• Grau de Dificuldade: difícil (pela distância e inclinação da trilha, com 

passagens em terreno escorregadio). 

• Tempo de Duração (tempo de subida): 2 horas e 45 minutos (Tempo 

médio estimado). 

• Distância Estimada (por GPS): 5.000 metros. 

 

c) Trilha 3 - A via de subida segue pela aresta leste do Cambirela, mostrada na 

Figura . Inicia na BR 101, no km 222.  

 

Figura 12- Mapeamento da trilha 3 do Cambirela, face leste. 
Fonte: Satélite Google Earth (2011). 

 

Esta trilha, em seu trecho inicial está inserida num relevo suave-ondulado, 

apresentando em grande parte processo de ravinamento.  Após a saída da BR 

101, caminha-se por cerca de 600m, até entrar na mata. Em seguida, sob 

relevo montanhoso entra-se em terreno mais íngreme, sendo necessário em 

praticamente toda a subida o apoio das mãos, o que oferece médio a grande 
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risco para usuários inexperientes. No decorrer do caminho encontram-se 

muitas fontes de água corrente e pequenas cascatas, conforme figura 13 

 
Figura 13 - Fonte de água corrente da trilha 3 

Fonte: Dariva (2011). 
 

 A trilha 3 possui duas cavernas, eventualmente usadas para acampamento, 

uma no meio da trilha, dentro da floresta, caverna 1, e outra no final da trilha, 

caverna 2, onde acaba a mata fechada, mostrada na Figura 14. 

• Esta trilha apresenta a maior inclinação entre as três estudadas, e se 

ganha muita altitude rapidamente. Apesar da dificuldade imposta pelo 

terreno inclinado é a trilha mais curta e rápida. Na cota de 750 m, a trilha 

sai da floresta, acima da área de acampamento, e se encontra com as 

trilhas 1 e 2,    seguindo até o cume. A composição do solo litólico, 
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segundo Pimenta e Soldatelli (2007), apresenta muitos blocos de rochas 

e grande evidência de raízes expostas. Grau de Dificuldade: difícil (pela 

distância e grande inclinação da trilha, com passagens que apresentam 

dificuldade  técnica e médio risco). 

• Tempo de Duração (tempo de subida): 2 horas e 15 minutos. 

• Distância Estimada (por GPS): 3.920 metros. 

 

 

Figura 14 - Vista a partir da caverna 2, trilha 3. Fonte: Dariva (2011). 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O manejo de trilhas é uma ferramenta indispensável às áreas naturais que 

recebem uso turístico. Para que o manejo das trilhas do Cambirela se efetive é 

necessário realizar um levantamento de informações e uma coleta de dados 

sistemática, além de monitoramento desses impactos, buscando adaptar os 

métodos de monitoramento por indicadores para verificação das condições e 

de amostragem utilizados. Tal manejo deve ser implementado por técnicos 

especialista nesta área de atuação sob gerencia do órgão gestor. De maneira 
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concisa, todos os resultados dos formulários aplicados aos visitantes, 

ressaltaram os seguintes fatos: 

1. A Unidade de Conservação recebe um grande número de visitantes, que 

não passam  por qualquer fiscalização,  controle  ambiental nem sinalização 

nas trilhas. 

2. A maioria reside na Grande Florianópolis e são predominantemente jovens 

e adultos com elevado nível cultural. 

3. A maioria visita pela primeira vez, organizados em grupos pequenos, mas 

demonstram satisfação apesar do intenso esforço físico e pretendem voltar. 

4. O contato com a natureza é a atividade mais relevante e indica o enfoque a 

ser dado em programas de Educação Ambiental. 

5. Tempo de permanência curto.  

6. Desconhecimento de normas ambientais e falta de informação do órgão 

público responsável. 

7. Exposição dos visitantes aos perigos inerentes à escalada (falta de 

equipamento e condicionamento físico adequado). 

8. Responsabilidade quanto à preservação da flora, fauna e águas 

inadequadas (cuidado com as queimadas, depredação, caça, deposito de lixo), 

conforme Figura 15 

 
Figura 15 - Lixo e resto de fogueira na caverna 2 

Fonte: Dariva (2011). 
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9. Promoção e adequação da área de acampamento, com instalação de 

infraestrutura dirigida à minimização do impacto ambiental causado, 

conforme  

10. Figura 13 e 17. 

11.   

Figura 16 - Lixo na área de acampamento 
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Fonte: Silva Júnior (2011). 
 

 

Figura 17 - Restos de Fogueiras e pichações na área de acampamento 
próxima ao cume Fonte: Silva Júnior (2011). 

 
10. Presença de movimentação de massa nas altas declividades, com muitos 

fragmentos de rocha soltos e com grande risco aos usuários, além de raízes 
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expostas e erosões, o que demonstra a urgência do plano de manejo, 

conforme Figura 7 

 

11. Desconhecimento do que seja uma boa ou ruim manutenção e 

conservação de uma trilha, apontando para um caminho inicial no processo de 

Educação Ambiental, como o ravinamento mostrado na Figura 7

 

 
 

Figura 18 - Trecho com movimentação 
de massa nas altas declividades. Fonte: 

Pereira (2011) 

Figura 19 - Ravinamento na Trilha 1 
Fonte: Pereira (2011) 

 

12. Planejamento da distribuição do fluxo de visitantes entre as três trilhas em 

iguais percentuais, apara evitara degradação e o acumulo de lixo na trilha, 

conforme Figura 20.  

13. Apesar da degradação assustadora do Morro, os visitantes não se sentem 

responsáveis por essa situação. Outros têm a percepção de que são os 

causadores dos impactos, demonstrando a falta de conhecimento ambiental e 

não a falta de consciência ecológica. 

14.  Implementação de programas de mínimo impacto. 



 
 

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 

 

550 

15.  Alto índice de aceitação em relação à utilização de programas de 

educação, facilitando as possibilidades de implementação destes. 

16.  Instalação de placas informações sobre trilhas, tempo, dificuldade, fauna, 

flora, geologia, nome do local, risco de acidentes e possíveis dificuldades, pois 

este é um anseio dos visitantes. 

 
Figura 20 - Lixo ao longo da trilha 1 Fonte: Silva Júnior (2011). 
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17. Controle de acesso, pois a visitação descontrolada é um fator gerador de 

degradação. 

18.  Criação de serviço de guardas para o Parque e guias ecológicos. 

Finalmente contata-se que na região do entorno do Cambirela existem 

pequenas propriedades com criações de gado e agricultura e ainda uma 

indústria que explora uma fonte de água mineral aos pés do Morro do 

Cambirela. Para essa região e suas atividades econômicas, a conservação da 

mata nativa também é vital para a sua sobrevivência, pois a qualidade da água 

e a manutenção do lençol freático estão relacionadas diretamente à 

conservação das florestas do Cambirela. 

  

4. Conclusão 

Como medidas de controle de impactos, além das intervenções de ordem 

estrutural e de segurança, as trilhas que levam ao Cambirela não devem ser 

adaptados aos visitantes, estes é que deverão ser preparados para a visitação. 

Da mesma forma, é importante a implementação de um plano de manejo das 

áreas de uso do Cambirela, seguida do estabelecimento de técnicas que 

identifique o impacto potencial e os parâmetros para monitoramento da vida 

silvestre. Salienta-se ainda que ausência de um plano de manejo no PEST, que 

contemple o Morro do Cambirela, compromete a conservação e até mesmo a 

existência futura dessa importante e bela montanha. Portanto, a utilização da 

Educação Ambiental se torna um instrumento de fundamental importância para 

minimizar os impactos da visitação. 

Vários os estudos, como os citados nesta pesquisa, já demonstraram que, com 

a Educação Ambiental, fiscalização e o controle, as áreas naturais se 

conservam com impactos reduzidos; proporcionam qualidade a visitação, se 

esta for organizada e planejada; proporciona aos visitantes contato direto com 

os recursos naturais conservados e a vivência na natureza; e resulta em 

benefícios sociais para as populações do entorno, ou seja, a Educação 

Ambiental é o caminho para a sustentabilidade.A Educação Ambiental, no 
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campo da conservação de ambientes naturais, tem por papel a conscientização 

ambiental das pessoas que utilizam as áreas naturais, assim como 

proporcionar ao visitante o envolvimento com as questões ecológicas, sociais, 

econômicas e culturais do local visitado. 

 

Constata-se que o Cambirela, em seu atual estado de abandono, requer uma 

urgente intervenção do órgão governamental responsável por sua 

conservação, neste caso, a FATMA, no sentido de implementar ações de 

controle, fiscalização e programas educativos ambientais através de um plano 

de como a primeira ação a ser efetivada e que contemple: construção de 

portais para o controle de acesso, distribuição de sacos para lixo e folhetos 

explicativos, instalação de placas de sinalização e informações e de 

sinalizações para as trilhas. Além disso, é necessário, também, a colocação de 

degraus nas áreas expostas mais perigosas, onde hoje existem cordas, e 

regulamentação na área de acampamento, uma vez que ficou claro que os 

próprios visitantes querem saber mais sobre o Cambirela e anseiam por 

informações sistematizadas. 
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GT 04 Contribuição do planejamento e manejo de trilhas ao Turismo de Base 
Local: Boas práticas p/ a conservação do patrimônio natural e cultural. 
 

GESTÃO DE ÁREAS VERDES: ANÁLISE DO  
PARQUE FLORESTAL MUNICIPAL BOCA DA MATA (CEARÁ-MIRIM/RN) 

 
Artemísia dos Santos Soares4 
Fabíola Gomes de Carvalho5 

 
Resumo 
Palavras-chave: Gestão; Unidade de Conservação; Parque Florestal Municipal Boca da Mata; 
Ceará-Mirim. 

 
Este estudo teve o seguinte objetivo geral: averiguar o atual estado de gestão 
do Parque Florestal Municipal Boca da Mata, localizado no município de Ceará 
Mirim/RN. Seguindo tendências que colocam o consumo de paisagens e o 
lazer em Áreas Naturais Protegidas (ANPs) como uma atividade crescente no 
mercado turístico, observa-se em geral que a criação de parques naturais 
municipais não são acompanhados de práticas de gestão que possibilitem a 
exploração de suas potencialidades de forma a integrar eficientemente 
crescimento econômico, equidade social e conservação. Assim, foi realizada 
uma pesquisa documental e coleta de dados de campo seguida de diagnóstico 
preliminar da UC para reconhecimento da área do parque e de seu entorno 
imediato. Os resultados apontam que o Parque apresenta-se como espaço 
com potencial de contato com a natureza para: prática da educação e 
interpretação ambiental, ecoturismo e conservação. Outra constatação é a de 
que existe um processo de desvalorização dos objetivos de criação da Unidade 
de Conservação (UC), em virtude dos interesses da cultura canavieira, ainda 
presente de forma acentuada no município de Ceará-Mirim/RN, e da visão 
progressista do poder público que prioriza crescimento econômico em 
detrimento do desenvolvimento sustentável. Propostas de ações foram 
indicadas para a sustentabilidade do Parque, tais como a recategorização do 
Parque, ampliação da área do Parque e a aplicação de programas para o 
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5 fabíola.carvalho@ifrn.edu.br  Graduação em Agronomia UFRPE (1992), Mestrado em 
Agronomia (Ciências do Solo) UFRPE (1996) e Doutorado em Ciências do Solo pela UFRS 
(2003). Professora de Ensino Básico Técnico e Tecnológico do IFRN e Professora 
Colaboradora do Dep. de Engenharia Química da UFRN. 
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manejo da área, para que as atividades ali desenvolvidas sejam realizadas de 
modo responsável e com uso eficiente dos recursos. 
 
Resumen 
Palabras clave: Gestión. Unidad de Conservación. Parque Forestal Municipal Boca da Mata. 

Ceará-Mirim. 
 
Este estudio tuvo como objetivo general: evaluar el estado actual de la gestión 
del Parque Forestal Municipal Boca da Mata, ubicada en el municipio de Ceará 
Mirim / RN. Siguiendo las tendencias que ponen paisajes de consumo y de ocio 
en las Áreas Naturales Protegidas (ANP) como una actividad cada vez mayor 
en el mercado turístico, se observa que, en general, la creación de parques 
municipales no van acompañadas de prácticas de gestión que permitan la 
exploración de su potencial a fin de integrar de manera eficiente el crecimiento 
económico, la equidad social y la conservación. Por lo tanto, se realizó una 
investigación documental y de campo de recolección de datos seguido por el 
diagnóstico preliminar de la UC para el reconocimiento de la zona del parque y 
su entorno inmediato. Los resultados indican que el parque se presenta como 
un espacio con posibilidad de contacto con la naturaleza: la práctica de la 
educación e interpretación ambiental, el ecoturismo y la conservación. Otra 
conclusión es que hay un proceso de devaluación de los objetivos de la 
creación de la Unidad de Conservación (UC), teniendo en cuenta los intereses 
de la caña de azúcar, sin embargo, esta forma pronunciada en el municipio de 
Ceará-Mirim/RN y progresiva la visión de gobierno que prioriza el crecimiento 
económico a costa del desarrollo sostenible. Las acciones propuestas se han 
indicado para la sostenibilidad del parque, como la re-categorización del 
Parque, la ampliación del parque y la implementación de programas para la 
gestión de la zona, por lo que las actividades desarrolladas se llevan a cabo en 
un uso responsable y eficiente de los recursos. 
 

1 introdução 
 
As Unidades de Conservação da Natureza, também conhecidas por UCs, são 

espaços territoriais que apresentam características naturais relevantes e 

delimitação instituída pelo poder público para garantir a proteção e 

conservação dos seus recursos naturais. (SNUC, 2000). De acordo com a lei nº 

9.985 de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC), as UCs podem ser: de “Proteção Integral”, garantindo a 
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preservação total da natureza, ou de “Uso Sustentável”, que permitem seu uso 

de forma controlada. 

 

Dentre as diversos categorias de UCs regulamentadas pelo SNUC, o Parque 

Nacional (PARNA)6, face às demandas ambientais, tem se tornado uma das 

opções mais visadas para a conservação ambiental e preservação da 

biodiversidade. Os Parques Nacionais (PARNAs) são identificados como 

unidades de proteção integral e representam áreas de domínio público de uso 

indireto, sendo totalmente restringidas à exploração ou aproveitamento dos 

recursos naturais, admitindo-se apenas o aproveitamento indireto dos seus 

benefícios. A sua criação objetiva preservar a natureza, em especial, a fauna, a 

flora e os monumentos naturais, além de proporcionar oportunidade para a 

pesquisa científica, a educação ambiental, o lazer e o turismo ecológico 

(BRITO, 1998, p. 82). 

 

No Brasil atualmente se dispõe de um extenso quadro de UCs das quais 2,61% 

são unidades de proteção integral (de uso indireto) e outros 5,52% são áreas 

protegidas parcialmente (de uso direto). Muitos esforços têm sido feitos para 

ampliar as áreas protegidos no território nacional, refletindo um esforço 

considerável para conservação in situ da diversidade biológica. (ibdem). O Rio 

Grande do Norte (RN) possui atualmente 238 mil hectares em unidades 

estaduais de conservação, o que corresponde a 4,5% do seu território. Estas 

unidades estão localizadas, em sua maior parte, ao longo do litoral potiguar, 

sendo 2,58% no ecossistema marinho, 1,08% no ecossistema costeiro, 0,8% 

em ecossistema de mata atlântica e o restante na caatinga (IDEMA, 2012). 

 

No RN, dentre as UCs existentes, 8 (oito) pertencem à categoria de Parque 

Nacional. Destas, 4 (quatro) são Parques Estaduais consolidados e 2 (duas) 

                                                           
6 Podendo-se também ser conhecido como Parque Estadual ou Parque Natural Municipal 
(SNUC, 2000). 
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estão em fase de criação, cuja gestão compete ao Instituto de 

Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do RN (IDEMA), por meio do 

seu Núcleo de Unidades de Conservação (NUC). A UC restante desta lista se 

trata do Parque Nacional Furna Feia, único Parque administrado pelo Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) no 

RN. Ao se levar em consideração a relação entre turismo e áreas naturais 

protegidas, vale informar que no RN, o turismo tem sido o maior responsável 

pelo aquecimento da economia local, representando 22,7% do PIB do estado 

(OLIVEIRA, 2008).  

 

A receita proveniente da atividade turística subiu de 216 milhões de dólares em 

2002 para 573 milhões de dólares em 2006. No mesmo período, o número de 

empregos gerados pela atividade subiu de cerca de 50 mil para mais de 120 

mil (PSB, 2008). Assim, vale salientar que, seguindo tendências que colocam o 

consumo e o lazer em relevância, o turismo em Áreas Naturais Protegidas 

(ANPs) tem se configurado como uma atividade crescente no mercado 

turístico. Contudo, a criação destes parques parecem não ser acompanhados 

por uma prática coerente com os conceitos fundamentais da gestão ambiental 

sustentável, ensejando, assim, a necessidade de uma análise de sua gestão 

(ou ausência dela) para a concretização dos objetivos para os quais foram 

criados, sendo um bom exemplo a criação do Parque Florestal Municipal Boca 

da Mata, localizado no município de Ceará Mirim/RN.  

 

Com a finalidade de melhoria da qualidade de vida da população do município 

de Ceará-Mirim, o Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), através 

de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com a Cia. Açucareira 

Vale do Ceará-Mirim, propôs (impôs) a criação do Parque Florestal Municipal 

Boca da Mata, sob o argumento de medida compensatória em virtude das 

recorrentes queimadas para o plantio de cana-de-açúcar por esta empresa. A 

criação do Parque Florestal Boca da Mata desperta os seguintes 

questionamentos: quais são as suas potencialidades e quais as ações 
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aplicáveis à sustentabilidade do parque? Visando responder a este 

questionamento, este estudo teve o seguinte objetivo geral: averiguar o atual 

estado do Parque Florestal Municipal Boca da Mata. Para tanto, foram 

elencados os seguintes objetivos específicos: (a) Contextualizar o Parque 

Florestal Municipal Boca da Mata; (b) Apresentar os fatores relevantes nos 

ambientes interno e externo da UC; (c) Estabelecer proposta de ações para 

implantação e implementação sustentável do Parque. 

 

Desse modo, para maior aprofundamento analítico acerca da gestão do Parque 

Florestal Municipal Boca da Mata, torna-se crucial a análise da atual situação 

do Parque, visando à indicação de ações e/ou programas que dêem 

sustentabilidade e valorização à área, inclusive a possibilidade da realização de 

práticas ecoturísticas. Sob esta perspectiva, este trabalho efetuou análise da 

gestão do Parque Florestal Municipal Boca da Mata, em especial a 

necessidade de implementação e implantação de ações e programas que 

possibilitem a exploração de suas potencialidades de forma a integrar 

eficientemente: crescimento econômico, equidade social e conservação 

ambiental. 

 

O presente estudo, portanto, visa contribuir para o avanço dos estudos das 

potencialidades, bem como das fragilidades da área, além de possibilitar a 

implementação de processos de inserção de atividades sustentáveis no parque 

e, quiçá, influenciem na formulação e efetivação de políticas que tratem dos 

aspectos ambientais no município de Ceará-Mirim/RN. 

 

2 GESTÃO AMBIENTAL EM ÁREAS NATURAIS PROTEGIDAS 

2.1 A implementação das anps 

 

Diversos estudos explicitam as dificuldades para alcançar as metas ambientais 

propostas pelas áreas protegidas (BRITO, 1998; JAMES, 1999; PÁDUA, 2000; 

MILANO, 2000). Dentre estas dificuldades, podem-se citar as seguintes: 
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a) Falta de recursos financeiros e humanos envolvidos nas desapropriações, 

no planejamento e no gerenciamento das unidades. A exiguidade de 

recursos para o setor alia-se à sua sistemática redução. Os recursos 

financeiros destinados às UCs pelos países desenvolvidos contabilizaram, 

em 1996, aproximadamente U$ 20 por hectare.  

 

Nos países em desenvolvimento, este valor equivalia a U$ 1,5 por hectare 

(JAMES, 1999). Este fato acarreta problemas para manter a integridade 

física da unidade por meio de fiscalização adequada; elaborar o plano geral 

e os programas de manejo da UC, definindo suas diretrizes e prioridades; e 

implantar e manter a infraestrutura necessária de apoio.  

 

Por outro lado, esta carência de recursos estaria vinculada a uma série de 

incapacidades das organizações envolvidas com a gestão, como, por 

exemplo, dificuldades para viabilizar os recursos a fundo perdido junto às 

instituições governamentais nacionais e internacionais, devido à falta de 

planejamento estratégico. Este deveria orientar a efetivação de ações 

prioritárias que possibilitariam, dentre outras, oferecer contrapartidas a 

agências internacionais.  

 

Os financiamentos internacionais não alocam recursos quando o governo 

não pode garantir a manutenção das áreas com a presença de pessoal 

adequado e a longo prazo (PÁDUA, 2000).Atualmente, novas perspectivas 

de obtenção de recursos públicos se abrem. Referem-se, por exemplo, à 

evolução de conceitos como o do "poluidor – pagador", que incorporam a 

compensação ambiental em diversas situações legais, envolvendo a 

conservação de UCs no processo. Tais possibilidades, todavia, exigem o 

aparelhamento das unidades gestoras para que possam orientar a 

aplicação e disponibilização dos recursos. 
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b) Falta de conhecimento dos gestores em relação ao verdadeiro potencial da 

unidade. O desconhecimento dos usuários ou potenciais 'clientes' da 

unidade dificulta a avaliação em relação às oportunidades de obtenção de 

recursos próprios por meio de inúmeras formas de parcerias possíveis. Por 

outro lado, pode acarretar a expectativa de uma autossustentabilidade total 

das UCs.  

 

Neste sentido, mesmo as unidades de conservação mais eficientes, com 

planos de negócios muito bem elaborados e com possibilidades de 

incorporar atividades turísticas e de lazer remuneradas ao rol de serviços 

oferecidos, não conseguem repor com recursos próprios uma grande parte 

das suas despesas. 

 

c) Subordinação dos objetivos da UC a interesses exclusivamente 

econômicos. Há conivência das entidades com a realização de atividades 

econômicas no interior e no entorno das unidades, nitidamente 

incompatíveis com os objetivos das UCs (BRITO, 1998). Este aspecto 

explicita a forte conotação patrimonialista que ainda perpassa a elaboração 

e implementação das políticas públicas. 

 

d)  Processos participativos muito frágeis. A atuação exclusiva e isolada da 

sociedade dos setores estatais responsáveis também impede a gestão 

adequada das ANPs. Existem diversos tipos de entraves no interior destas 

instâncias que dificultam a participação da sociedade civil nas decisões e no 

estabelecimento de parcerias para a implementação.  

 
Uma conclusão decorrente é a de que o estado estaria desenvolvendo 

determinadas atividades passíveis de serem realizadas com mais eficiência 

por setores não-estatais, sem alocação significativa de recursos públicos. 

Apesar de correta, esta concepção poderia também vir a subestimar o papel 

dos agentes públicos neste processo. 
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3. metodologia 

3.1 Caracterização do estudo 

 

O desenvolvimento deste estudo foi orientado para a análise da gestão das 

áreas verdes, em especial a necessidade de implantação e implementação de 

ações e programas para a sustentabilidade do Parque Florestal Municipal Boca 

da Mata, demandando, portanto, uma abordagem de configuração qualitativa. 

Quanto ao nível de profundidade, a pesquisa realizada pode ser caracterizada 

como descritiva. Segundo Gil (1999, p. 44, grifo nosso.) “as pesquisas deste 

tipo tem como objetivo primordial a descrição de determinada população ou 

fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis”.  

 

Todavia, o mesmo autor informa que pesquisas descritivas podem ir além de 

simples identificação da existência de relações entre variáveis, visando à 

compreensão da natureza dessa relação, ensejando nesse sentido a 

aproximação da pesquisa descritiva à pesquisa explicativa, na qual se tem 

como preocupação principal identificar os fatores que determinam ou que 

contribuem para a ocorrência dos fenômenos. 

 

3.2 Local  

O Parque Florestal Municipal Boca da Mata situa-se em área lindeira à cidade 

de Ceará-Mirim, mais especificamente as margens da BR 406. O município de 

Ceará-Mirim situa-se na mesorregião Leste Potiguar e na microrregião 

Macaíba, limitando-se com os municípios de Maxaranguape, São Gonçalo do 

Amarante, Ielmo Marinho, Taipu e o Oceano Atlântico, abrangendo uma área 

de 726 km², inseridos nas folhas Natal (SB.25-V-C-V), Touros (SB.25-V-C-II) e 

João Câmara (SB.25-V-C-IV), da qual uma área de 68,9 hectares de mata 

atlântica compreende o Parque Florestal Municipal Boca da Mata (Figura 1). 
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Figura 1 – Mapa da localização do Parque Florestal Municipal Boca da Mata. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 
 

3.3 Coleta e análise de dados 

Para a coleta de dados foi realizada uma pesquisa documental que se 

assemelha à pesquisa bibliográfica, todavia Gil (1999) informa que a diferença 

entre ambas se encontra no tipo de fontes. Pois, enquanto esta última se dá 

através de contribuições de diversos autores sobre um mesmo assunto, a 

pesquisa documental faz uso de materiais que não receberam tratamento 

analítico, ou que ainda podem ser reelaborados em conformidade com os 

objetivos da pesquisa. Em seguida, foi realizado diagnóstico preliminar da UC 

correspondendo à fase de estudos básicos para planejamento através de 

reconhecimento e levantamento de campo, realizada na área do parque e de 

seu entorno imediato, que teve como objetivo identificar de forma expedita os 

principais aspectos de relevância ecológica da unidade, os principais aspectos 

de fragilidade e os fatores de pressão a estes associados. 
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A análise dos dados ocorreu através da intersecção dos dados coletados com 

a teoria abordada, cujos resultados serão detalhados adiante, evidenciando o 

processo histórico e econômico no qual a UC em questão está inserida, bem 

como a situação atual e as ações necessárias para correção das deficiências e 

consolidação dos aspectos positivos levantados, visando sua sustentabilidade. 

 

4 Resultados e discussão 

4.1 Caracterização do parque florestal municipal boca da mata (ceará-mirim/rn) 

 

Inicialmente, se faz necessário relatar um breve histórico da criação do Parque 

Municipal Boca da Mata, contextualizando-o conforme características do 

município de Ceará-Mirim/RN. O município de Ceará-Mirim conta com uma 

população total residente de 68.141 habitantes, sendo que 35.494 vivem na 

área urbana e 32.647 na área rural.  As principais atividades econômicas do 

município são: agropecuária, pesca, extrativismo e comércio. (IBGE, 2010). O 

município foi criado em 06/06/1755, através do desmembramento7 da cidade 

do Natal com o nome de Aldeia do Guajiru, mudando seu nome para Ceará-

Mirim apenas em 30/7/1858 e, tornando-se cidade pela Lei nº 837 de 

09/06/1882. (NOBRE, 1877). Vale ressaltar que, conforme o IDEMA (2008), o 

solo do município possui aptidão agrícola regular para lavouras e algumas 

áreas aptas para dois cultivos por ano, bem como aptidão boa para silvicultura. 

Terras aptas para culturas especiais de ciclo longo, tais como algodão arbóreo, 

sisal, caju e coco e pequena faixa de terra com aptidão restrita para pastagem. 

Este panorama possibilitou a inserção da cultura canavieira na região. 

 

O plantio de cana de açúcar em Ceará-Mirim, há séculos vem acumulando um 

déficit ambiental sustentado pelas atuais gerações, não só com os impactos 

negativos decorrentes das queimadas na época da colheita da cana, que deixa 

                                                           
7 Cabe explicar que, Ceará-Mirim, foi o 2º município (vila) criado do RN, podendo desmembrar-
se, portanto, somente do 1º, a capital, Natal. (NOBRE, 1877). 
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o município sob uma densa nuvem de fumaça, mas com o desmatamento que 

chega, na atualidade, às matas ciliares do Rio Ceará-Mirim, seus afluentes e 

nascentes, provocando o assoreamento destes rios e as consequentes 

inundações no Vale do Ceará-Mirim, com perdas consideráveis da flora e fauna 

da região, assim como comprometendo a qualidade de vida das pessoas que a 

habitam. 

 

Na tentativa de contornar esta situação, o Ministério Público do Rio Grande do 

Norte (MPRN) firmou Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) em 04/09/2008, 

entre o MPRN e a Cia. Açucareira Vale do Ceará-Mirim, visando dentre outras 

coisas, disciplinar a queima da palha da cana-de-açúcar que redundou em 

várias melhorias ambientais, como também a medida compensatória que 

obrigou a empresa a doar ao município de Ceará-Mirim uma área de mata 

atlântica situada na entrada da cidade medindo 68,9 hectares, com o fim único 

de nela ser criado um Parque Florestal Municipal em decorrência do período de 

queima indevida da cana-de-açúcar.  Assim, o Parque Florestal Municipal Boca 

da Mata foi criado pelo Decreto Municipal nº 2.132, datado de 23/12/2008, está 

situado em área lindeira à cidade de Ceará-Mirim, mais especificamente às 

margens da BR 406, com 68,9 hectares de mata atlântica (Figuras 1, 2, 3 e 4), 

cujo terreno foi doado ao Município de Ceará-Mirim pela Companhia Açucareira 

Vale do Ceará-Mirim Ltda., como compensação ambiental em TAC firmado 

com o MPRN, em razão dos danos ambientais decorrentes da queima da palha 

da cana-de-açúcar. 
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Figura 1 – BR 406: UC à direita Figura 2 – Entorno da UC: canavial 
Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 
 
 

 
Figura 3 – Estrada cortando a UC Figura 4 – Flora da UC: mata atlântica. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 
 
Atualmente, a UC está sob Ação Civil Pública interposta pelo MPRN contra a 

Prefeitura Municipal de Ceará-Mirim (PMCM). Conforme o documento, “o 

Parque fica próximo ao perímetro urbano e tangencia o plantio de cana, o que 

deixa, sobremaneira, exposto a degradação necessitando, dessa forma, de 

medidas urgentes visando a sua preservação, sendo reiterada a requisição 

para as providências, visando o cercamento” (MPRN, 2011). Tal exigência 

reitera a solicitação anterior de ações para implantação do parque, como: 

cercamento, plano de manejo, construção da sede do parque e criação do 

horto municipal (ver detalhes acerca do Parque no quadro 1).  

 
Nome da Unidade de Conservação: Parque Florestal Municipal Boca da Mata 

Subordinação técnica e administrativa: Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Econômico da Prefeitura Municipal de Ceará-Mirim/RN - SETMADE 
Endereço da UC: Às margens da BR 406 
Efetivo de funcionários Ainda não se tem quadro de pessoal designado. 
Acesso O acesso ao Parque é feito pela BR 406 Natal,– Ceará-

Mirim. A entrada do Parque dista aproximadamente 1,5 
quilômetros da entrada da cidade de Ceará-Mirim e este 
percurso é todo feito em estrada asfaltada. 

Número do instrumento legal e 
data de criação 

Decreto Municipal nº 2.132, de 23/12/2008. 

Superfície 68,9 hectares (não demarcados) 
Unidade da Federação. Município 
e Distritos que abrange 

Estado do Rio Grande do Norte. Município de Ceará-Mirim, 
entre os distritos de Massaranduba e a sede do município de 
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Ceará-Mirim. 
Marcos importantes nas 
proximidades dos limites 

Casarios coloniais 
Engenhos e usinas de cana-de-açúcar (ativadas e não 
ativadas) 

Situação Fundiária A área definida no Decreto de Criação (68,9 hectares) 
recebeu Certidão de Característica do imóvel doado para fins 
de criação do citado Parque em maio de 2010. 

Bioma e ecossistemas Mata Atlântica secundária em estágio avançado de 
regeneração. 

Atividades desenvolvidas: Ainda não há ocorrência de atividades na UC, tais como 
educação ambiental, pesquisa e fiscalização. 

Atividades conflitantes Em grande escala: monocultura da cana-de-açúcar realizada 
pela Companhia Açucareira Vale do Ceará-Mirim Ltda; caça 
de pequenos animais silvestres e apanha de aves; invasão 
por animais domésticos (particularmente cães de 
caçadores), cavalos e bois (em torno da UC), e despejo do 
lixo doméstico a céu aberto, dentro e no entorno do Parque. 

Atividades de uso público Ainda inexistentes. 
Outros usos No interior do Parque há estrada que liga o canavial à 

rodovia para acesso dos veículos que transportam cana-de-
açúcar para a usina Companhia Açucareira Vale do Ceará-
Mirim Ltda. 
Uma linha de transmissão do sistema COSERN, cruza o 
Parque com a direção geral norte/sul. 
Há, ainda, o planejamento para inserção de linhas de 
transmissão de usinas eólicas 

Atrativos principais Paisagens e vistas panorâmicas, fauna e flora, entre outros. 
Origem do nome O Parque Florestal Municipal Boca da Mata recebeu este 

nome por ser este um dos nomes pelo qual o município foi 
conhecido no início do século XIX. 

Quadro 1 - Informações gerais sobre o parque. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 
 

Vale informar que foi realizado pelo IDEMA levantamento da flora presente no 

parque, obtendo-se a constatação de que a área é regulamentada pelo Decreto 

Federal n• 750/93 e Lei Federal 11.428/06, pois se trata de Mata Atlântica 

secundária em estágio avançado de regeneração, podendo nela ser criado o 

parque, segundo o estudo. 

 

4.2 Apresentação dos fatores relevantes dos ambientes interno e externo da uc 

Fatores favoráveis Fatores desfavoráveis 

Parcerias Pessoal 

Serviço de Guias Recursos Financeiros 

Disponibilidade de Pessoal Externo Demarcação e Cercamento 



 
 

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 

 

567 

Recrutamento de colaboradores Ocupação Incompatível 

Banco de Dados Ambientais Possibilidade de Proliferação de Zoonoses 

Convênios Proliferação de Espécies Exóticas 

Recreação em Contato com a Natureza Linhas de Transmissão 

Ecoturismo Disposição para Invasões 

Educação Ambiental Propriedades Rurais no Entorno 

 

5. Propostas de ações para a implantação e implementação do parque 

5.1 Recategorização do parque 

 

Há necessidade de uma nova denominação da UC para que de Parque 

Florestal Municipal Boca da Mata, passe a se chamar Parque Natural 

Municipal Boca da Mata como é prevista na Lei nº 9.985, de 18 de julho de 

2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza (SNUC) e estabeleceu os critérios e normas para a criação, 

implantação e gestão das unidades de conservação. O Artigo 7º desta Lei 

estabelece dois grupos de UCs: I - Unidades de Proteção Integral; II - Unidades 

de Uso Sustentável – e define seus objetivos.  

Dentre as diversas categorias de UCs do grupo de Proteção Integral, o Artigo 

11, § 4o, estabelece que para a unidade de categoria – Parque Nacional, 

quando criada pelo Município, será denominada Parque Natural Municipal. 

 

5.2 Objetivos específicos do parque 

Considerando o objetivo principal de conservação ambiental da área e as 

características de uso indireto previstos para esta categoria de manejo, em 

observância ao SNUC (2000), propõem-se a adequação dos objetivos 

específicos de manejo do Parque Florestal Municipal Boca da Mata. 

 

5.3 Ampliação da área do parque 

Em função da pressão antrópica sobre remanescentes naturais na região, 

notadamente pela forte presente da monocultura de cana-de-açúcar, 
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considerando-se os impactos existentes, como uso intensivo de agrotóxicos na 

lavoura, práticas de queimadas, poluição dos rios através de efluentes 

domésticos, lixo e a ausência de políticas públicas adequadas à minimização 

dos impactos causados ao meio físico e biológico, a ampliação da área do 

Parque possibilitará a implantação de área de amortecimento, permitindo a 

preservação das últimas áreas desse bioma ainda existentes no entorno do 

parque, bem como de sua biodiversidade.  Nesse sentido, a SETMADE/PMCM 

vem negociando junto aos proprietários do entorno a doação de áreas para fins 

de ampliação do Parque. 

 

5.4 Proposta de programas para o parque 

Tendo sempre em vista o cumprimento dos objetivos dessa categoria de 

Unidade de Conservação acima listados, se faz necessária a proposição de 

programas de manejo (ver quadro 2) que contemplam, prioritariamente, um 

conjunto de ações destinadas a assegurar uma maior proteção à área e a 

orientar o seu uso numa fase inicial. 

Programa de 
conhecimento 
técnico-científico 

Programa de 
uso público 

Programa de 
manejo do meio 
ambiente 

Programa de 
integração com a 
área de entorno 

Programa de 
gestão 
operacional 

Subprograma de 
Pesquisa 

Subprograma de 
Recreação e 
Ecoturismo 

Subprograma de 
Manejo dos 
Recursos 

Subprograma de 
Educação 
Ambiental 

Subprograma 
de 
Regularização 
Fundiária 

Subprograma de 
Monitoramento 
Ambiental 

Subprograma de 
Interpretação e 
Informação 
Ambiental 

Subprograma de 
Proteção 
Ambiental 

Subprograma de 
Controle 
Ambiental 

Subprograma 
de 
Administração 
e Manutenção 

 Subprograma de 
Incentivo a 
Alternativas de 
Desenvolvimento 

Subprograma 
de 
Infraestrutura e 
Equipamentos 

Subprograma de 
Relações 
Públicas 

Subprograma 
de Cooperação 
Institucional 

Quadro 2 - Programas e Subprogramas de Manejo do Parque Florestal Municipal Boca da 
Mata. 

Fonte: adaptado de MMA (2001). 
 

6. Conclusão  
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Conclui-se através da caracterização e apresentação dos fatores relevantes 

nos ambientes interno e externo da UC, que o Parque Municipal Florestal Boca 

da Mata apresenta-se como espaço em potencial de contato com a natureza, 

lugar de aprendizado, experiência, reflexão, ecoturismo e, claro, conservação, 

conforme indicado pelos autores revisados e dados coletados. A UC passa 

também pela desvalorização de seus objetivos de criação face aos interesses 

da cultura canavieira ainda presente de forma acentuada no município de 

Ceará-Mirim/RN, bem como da visão progressista do poder público que prioriza 

crescimento econômico em detrimento do desenvolvimento sustentável. 

 

O Parque está, portanto, presente como unidade de conservação com 

contradições urbanas, sociais e ambientais. Há expansão da exploração do 

solo pela cultura canavieira, bem como demais usos no interior e entorno do 

parque que reproduzem a natureza socializada e tecnificada, deixando o 

parque de ser empecilho ao crescimento da cidade e passando a ser território 

de consumo, conforme produção e consumo de uma cidade integrante da 

Região Metropolitana de Natal (RMN). Como única UC do município de Ceará-

Mirim/RN, o Parque vem recebendo também olhares preocupados em relação 

à sua consolidação, manutenção e função social, principalmente para os 

moradores do entorno, estudantes e turistas que ali, porventura, venham a 

fazer trilhas e interpretação ambiental. 

 

Espera-se, portanto, através deste estudo e das propostas de ações que foram 

estabelecidas para a sustentabilidade do Parque, que as atividades que nela 

venham ocorrer sejam embasadas nos princípios do desenvolvimento 

sustentável, em sua gestão e nos recursos necessários aplicados. 

 

Assim, espera-se ainda que, dentre as atividades que poderão ser realizadas 

no Parque, o ecoturismo seja realizado como ação que envolva comunidades 

locais/tradicionais, que valorize e respeite os modos de vida e utilize os 
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recursos naturais de forma adequada, os quais, na verdade, são os reais 

atrativos turísticos do Parque Municipal Florestal Boca da Mata. 

 

Por fim, vale salientar que para a efetiva conservação da biodiversidade e 

geodiversidade existentes no município de Ceará-Mirim/RN não se faz 

necessário somente uma Unidade de Conservação, mesmo que esta UC se 

mostre significativa, pois o uso dos recursos naturais fora dos limites das áreas 

protegidas é fundamental para a manutenção dos processos ecológicos. Parte 

dos desafios que o Parque Municipal Florestal Boca da Mata enfrenta pode ser 

resolvido com a criação, implementação efetiva, manejo eficiente e 

democratização da UC, mas o desafio da conservação dos recursos naturais 

só será vencido com estratégias e políticas mais amplas que lidem com a 

gestão do território de forma integrada, considerando todos os usos da terra e 

dos recursos naturais. 
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GT 04 Contribuição do planejamento e manejo de trilhas ao Turismo de Base Local: Boas 
práticas p/ a conservação do patrimônio natural e cultural. 

O SISTEMA DE MUTIRÃO COMO ALTERNATIVA PARA A 
IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRILHA NA RPPN FOZ DO 

AGUAPEÍ, REGIÃO OESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 

Clécio Rogério Silva8 
Marcos Samuel Macedo9 

Vanessa Cordeiro10 

Claudio de Moura11 

Resumo 
Palavras-chaves: Planejamento de trilhas; trabalho comunitário; áreas protegidas. 

 
O trabalho em sistema de mutirão representa a mobilização coletiva de 
cidadãos, para execução de serviço que beneficie uma comunidade, e tem se 
mostrado como uma interessante alternativa para implementação e 
manutenção de trilhas em áreas naturais protegidas, devido a carência de 
recursos humanos e financeiros destinados para esta finalidade. As trilhas são 
caminhos utilizados pelo homem desde os primórdios da humanidade até os 
dias atuais, e são um dos primeiros elementos de infraestrutura utilizados 
quando se institui uma área protegida, e por diversas vezes esse uso ocorre 
antes que haja um planejamento formal da área. O objetivo deste trabalho foi 
caracterizar o emprego do mutirão como uma alternativa para implementação e 
manutenção de trilhas na Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Foz 
do Aguapeí, situada região oeste do estado de São Paulo, que além do baixo 
custo permite a capacitação de pessoas na área de planejamento de trilhas. A 
gerência da RPPN, que pertence a Companhia Energética de São Paulo, 
convidou seus funcionários e de outras Unidades de Conservação (UCs) da 
empresa para participarem do mutirão. As áreas passíveis de intervenção 
foram visitadas previamente pelo facilitador e os voluntários compareceram 
para o trabalho na data marcada, após a formação do grupo foi apresentado o 
plano de atividades e a capacitação teórica e prática foi iniciada. Como 
resultado da realização do trabalho em sistema de mutirão foi estabelecida 
uma nova trilha na RPPN Foz do Aguapeí. Tal atividade também contribuiu 
significativamente para o aumento do conhecimento dos participantes sobre o 
tema planejamento, manutenção e implementação de trilhas, pois, em 
                                                           
8  clecioeusou@yahoo.com.br .Consultor em Planejamento de Trilhas. Estação Ecológica Juréia-Itatins. 
9 suelguarau@hotmail.com .Tecnólogo em Gestão Ambiental. Estação Ecológica Juréia-Itatins. 
10 vcorde2004@hotmail.com . Turismóloga. Estação Ecológica Juréia-Itatins. Fundação Florestal. 
11 claudio.moura@bol.com.br.Biólogo. Estação Ecológica Juréia-Itatins. Instituto Florestal. 
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questionário aplicado entre os participantes, 84% afirmaram possuir pouco ou 
nenhum conhecimento sobre o assunto e após a participação no mutirão 
afirmaram ser capazes de propor intervenções em suas UCs de origem.  
 
Resumen 
Palabras clave: planificación de rutas; trabajo comunitario; las áreas protegidas. 

 
El trabajo en mutirão representa la movilización colectiva de los ciudadanos, 
para la ejecución del servicio que beneficia a una comunidad y se ha mostrado 
como una interesante alternativa para la implementación y mantenimiento de 
senderos en áreas naturales protegidas, debido a la falta de recursos humanos 
y financieros destinados a este fin. Los senderos son caminos utilizados por el 
hombre desde los albores de la humanidad hasta la actualidad y son uno de los 
primeros elementos de la infraestructura utilizada cuando se establece un área 
protegida, y varias veces este uso se produce antes de que hay una 
planificación formal de la zona. El objetivo de este trabajo fue caracterizar el 
uso del mutirão como una alternativa a la aplicación y mantenimiento de 
senderos en la Reserva Particular del Patrimonio Natural (RPPN) Foz do 
Aguapeí, situada al oeste del estado de São Paulo, que además el bajo costo 
permite la formación de personas en el área de planificación de senderos. La 
gestión de RPPN, que pertenece a Companhia Energética de São Paulo, pidió 
a su personal y otras unidades de conservación (UCs) de la empresa a 
participar en el mutirão. Áreas auditables de intervención fueron visitadas 
previamente por el facilitador y los voluntarios que se presentaron a trabajar en 
la fecha prevista, después de la formación del grupo fue presentada el plan de 
actividades y se inició la formación teórica y práctica. Como un resultado de la 
terminación del trabajo sobre el sistema de articulación se estableció un nuevo 
sendero en la RPPN Foz do Aguapeí. Esta actividad también contribuyó 
significativamente al aumento del conocimiento de los participantes sobre el 
tema Planificación, mantenimiento y implementación de senderos, porque en el 
cuestionario aplicado entre los participantes, 84% dicen tener poco o ningún 
conocimiento sobre el tema y después de participar en el mutirão afirmó ser 
capaz de proponer intervenciones en sus UCs de origen. 
 

1. Introdução 

O trabalho em sistema de mutirão representa a mobilização coletiva de 
cidadãos, para execução de serviço que beneficie uma comunidade 
(FERREIRA, 1999), e tem se mostrado como uma interessante alternativa para 
implementação e manutenção de trilhas em áreas naturais protegidas, devido à 
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carência de recursos humanos e financeiros destinados para esta finalidade 
(COSTA, 2006; NUNES et al., 2008; AMADOR e PALMA, 2013). Tal situação 
foi evidenciada por Costa (2006) quando afirmou que infelizmente a maioria 
das unidades de conservação não dispõem de recursos humanos e materiais 
para o manejo eficiente da malha de trilhas disponíveis aos visitantes. 

Na Trilha dos Apalaches, nos Estados Unidos, cerca de 6 mil voluntários 
contribuem anualmente doando mais de 200 mil horas de trabalho para 
manutenção da trilha. Os voluntários atuam em todas as etapas do trabalho 
trilhas, desde a de manutenção básica, como a construção de pontes e abrigos 
até a construção de novas seções da trilha (APPALACHIAN TRAIL 
CONSERVANCY, 2013). Amador e Palma (2013) demonstram que a prática do 
mutirão é uma alternativa viável ao afirmarem que: 

As atividades de manutenção de trilhas têm sido realizadas nos 
mutirões tendo várias tarefas: o fechamento de atalhos, a 
construção de degraus, a abertura de drenos de água para 
diminuição da erosão, a reposição de sinalização, o corte de 
mato ou de árvores caídas sobre a trilha, a coleta de lixo e o 
preenchimento de ficha de monitoramento da trilha (Amador e 
Palma (2013, p.118). 

As trilhas são caminhos utilizados pelo homem desde os primórdios da 
humanidade até os dias atuais, e segundo, Lechner (2004), são um dos 
primeiros elementos de infraestrutura utilizados quando se institui uma área 
protegida, e por diversas vezes esse uso ocorre antes que haja um 
planejamento formal da área. O planejamento de trilhas deve levar em conta os 
objetivos da área protegida, bem como os aspectos sociais e biofísicos do local 
proposto para implementação da trilha (LECHNER, 2004). A visitação é 
instrumento essencial para aproximar a sociedade da natureza e despertar a 
consciência para conservação dos ambientes e processos naturais (MMA, 
2006).  

As Unidades de Conservação (UCs) são espaços territoriais que possuem 
recursos ambientais, com características naturais relevantes, com objetivos de 
conservação e limites definidos, às quais se aplicam garantias adequadas de 
proteção (BRASIL, 2006). O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza (SNUC) prevê 12 categorias de UCs distribuídas em dois grupos, o 
de proteção integral e o de uso sustentável, onde está inserida categoria 
Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) que é uma área privada, com 
o objetivo de conservar a diversidade biológica, onde é permitida a pesquisa 
científica e a visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais 
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(BRASIL, 2006). O objetivo deste trabalho foi caracterizar o emprego do 
mutirão como uma alternativa para implementação e manutenção de trilhas na 
Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Foz do Aguapeí, situada 
região oeste do estado de São Paulo, que além do baixo custo permite a 
capacitação de pessoas na área de planejamento de trilhas.  

2. Metodologia 

O estudo foi realizado na RPPN Foz do Aguapeí, que possui área de 13.953,79 
hectares, e situa-se na foz do rio Aguapeí e na Ilha Comprida, margem 
esquerda do rio Paraná nos municípios de Castilhos, São João do Pau D’Alho 
e Paulicéia, na região oeste do estado de São Paulo, cuja criação ocorreu 
como forma de compensação ambiental para a construção da Usina 
Hidrelétrica de Três Irmãos pela Companhia Energética de São Paulo (CESP) 
(CESP, 2008). A gerência da RPPN da CESP estabeleceu uma data e 
convidou funcionários da UC e região a participarem das atividades do mutirão. 
Também foram convidados representantes da Universidade Estadual Paulista 

“Júlio Mesquita Filho” (UNESP), Campus Ilha Solteira e foi disponibilizada uma 

vaga a Fundação para Produção e Conservação Florestal do estado de São 
Paulo (FF-SP). 

O facilitador do mutirão visitou a RPPN previamente para avaliação das áreas 
definidas pela gerência e passíveis de intervenção. Os voluntários e o 
facilitador compareceram para o trabalho na data marcada, instituindo o 
mutirão. Após a formação do grupo foi apresentado o plano de atividades e 
respectivo cronograma. A capacitação teve início abordando os seguintes 
conteúdos: Trilhas (fundamentos;, traçados; usuários; infraestrutura); 
Planejamento (análise de sítio; coleta de informações; equipamentos; trabalho 
em equipe); Mapeamento (desenho e traçado); Implementação (manutenção e 
ferramentas; utilidades e manuseio). Formaram-se três equipes, duas delas 
compostas por cinco e uma por quatro integrantes para realização das 
atividades práticas, nessa distribuição procurou-se colocar ao menos um 
funcionário da UC em cada equipe com o intuito de facilitar a realização das 
atividades em campo devido à experiência dos mesmos na área. 

O conhecimento dos mateiros, biólogos e técnicos florestais também foi 
extremamente útil na identificação das espécies ameaçadas de extinção para 
estabelecimento do desenho da trilha e no correto manuseio das ferramentas. 
A análise de sítio, o mapeamento e o desenho são etapas importantes do 
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planejamento que é fundamental no estabelecimento de uma trilha e as fases 
desse processo instituem a dinâmica de atividades (LECHNER, 2004). 

3. Resultados e discussão 

O mutirão foi realizado de 01 a 03 de março de 2011, onde participaram 14 
pessoas, predominando os funcionários da CESP, além de professores e 
alunos da UNESP Campus Ilha Solteira e um gerente de uma RPPN do interior 
paulista. Tal grupo era composto por auxiliares de campo, Engenheiros 
Agrônomos e Florestais, Biólogos, um Pedagogo e uma Médica Veterinária. A 
capacitação dos voluntários foi uma etapa fundamental para o bom 
desempenho do mutirão, onde a exposição teórica sobre os conceitos e 
técnicas de manutenção, planejamento e implementação de trilhas, seguida de 
uma vivência para que os participantes pudessem experimentar na prática os 
conteúdos expostos otimizou a fixação desses conceitos. Como resultado da 
realização do trabalho em sistema de mutirão foi estabelecida uma nova trilha 
na RPPN Foz do Aguapeí, denominada trilha da Anta, em decorrência dos 
constantes avistamentos da Anta Tapirus terrestris no local. Tal atividade 
também contribuiu significativamente para o aumento do conhecimento dos 
participantes sobre o tema planejamento, manutenção e implementação de 
trilhas, pois, em questionário aplicado entre os mesmos, 84% afirmaram 
possuir pouco ou nenhum conhecimento sobre o assunto (Figura 1), 

 
Figura 1 – Grau de conhecimento dos participantes. 

E após a capacitação afirmaram ser capazes de propor intervenções em suas 
áreas de origem (Figura 2).  
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Figura 2 – Capacidade de propor intervenção nas UCs de origem após o curso. 

 

Noventa e dois porcento dos participantes afirmaram que os temas abordados 
terão aplicabilidade no trabalho desenvolvido em suas respectivas unidades 
(Figura 3). Com a multiplicação das iniciativas de mutirões de limpeza e 
manutenção de trilhas, cada vez mais pessoas se juntarão à causa do meio 
ambiente e passarão a exercer sua cidadania ambiental e a cuidar de uma área 
protegida de sua localidade. (AMADOR e PALMA, 2013). 

 
Figura 3 – Aplicabilidade dos temas abordados no curso. 

 

Conclusão  

As trilhas são áreas importantíssimas para as Unidades de Conservação, pois 
permitem o contato dos visitantes com o ambiente natural, devendo ser o seu 
planejamento, implementação e manutenção uma prioridade dos gestores e 
dos órgãos responsáveis pela administração das UCs. O mutirão realmente é 
uma realidade como alternativa tanto para o exercício da cidadania dos 
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voluntários, quanto para suprir a carência de recursos humanos, e em função 
disto esta prática tem sido utilizada frequentemente tanto no Brasil quanto em 
outros países, como o Estados Unidos onde este tipo de iniciativa é muito 
antiga e ocorre desde a década de 1930. Esta prática deve ser estimulada para 
que os cidadãos possam se envolver mais com a questão ambiental, para que 
as áreas protegidas possam ser utilizadas de maneira mais proveitosa na visão 
dos visitantes e funcional na concepção dos planejadores e administradores de 
UCs. 
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GT 04 Contribuição do planejamento e manejo de trilhas ao Turismo de Base Local: Boas 
práticas p/ a conservação do patrimônio natural e cultural. 

TRILHAS E ECOTURISMO EM LUMIAR: REALIDADE E 
POSSIBILIDADES DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA. 

 
Thiago S. Moreira Leite12 

 Wanessa Heckert Carvalho13 
Cristiane Passos de Mattos14 

Resumo 
Palavras Chaves: Sinalização em trilhas, Planejamento turístico; Turismo de base 
comunitária; Turismo de experiência; Macaé de Cima.   

 
As trilhas do Gianinni e do Alambique estão localizadas na Área de 
Proteção Ambiental de Macaé de Cima, em Lumiar, distrito do Município de 
Nova Friburgo, RJ, Brasil. Esta unidade de conservação possui um grande 
potencial ecoturístico devido à presença de remanescentes de mata 
atlântica com espécies endêmicas e pelos rios e cachoeiras existentes 
neste território propícios ao lazer e recreação na natureza, se destacando o 
banho nos rios e cachoeiras, práticas de esportes radicais e ecoturismo. 
Através de pesquisas bibliográficas relacionadas a essa temática e 
pesquisa exploratória e de campo foi possível verificar a situação atual, a 
infraestrutura turística e de transportes, assim como os potenciais a serem 
desenvolvidos pela atividade turística possibilitando sinalizar consequências 
positivas e negativas que a atividade pode proporcionar ao local e às 
comunidades residentes além das possibilidades do planejamento das 
trilhas como interpretativas. Foi analisada a perspectiva do uso das trilhas 
como atrativos turísticos e os possíveis impactos socioambientais através 
de abordagem sistêmica contemplando o planejamento e organização do 
turismo apontando dados técnicos, o potencial existente e o que pode ser 
aprimorado para o uso público tendo como base a inclusão da comunidade 
na manutenção dos atrativos principais e acesso à oportunidades de 
serviços propiciadas pelo Rio Macaé e geração de renda através do 
desenvolvimento do turismo de experiência no alambique podendo envolver 
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Friburgo, CEFET/UnED – Nova Friburgo. 
13Wanessa.hc@hotmail.com, Graduando em Tecnologia em Gestão de Turismo, CEFET/UnED 
– Nova Friburgo. 
14cristianepassos@yahoo.com.br, Professora, Mestre em Geografia pela UFF no curso superior 
de tecnologia em Gestão de Turismo, CEFET/UnED – Nova Friburgo. 
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o turista nos processos de fabricação dos derivados da cana de açúcar. 
Neste sentido, concluiu-se que a implantação de sinalização turística 
dirigida e ordenada de acordo com a realidade existente contribuirá 
sobremaneira para a geração de renda e valoração do patrimônio natural e 
cultural local. 
 
Resumen 
Palabras clave: Señalización en senderos; Planificación turística; Turismo de base 
comunitaria; Turismo experiencial; Macaé de Cima.         

 
Los senderos de Gianinni e de Alambique están ubicados en el Área de 
Protección Ambiental de Macaé de Cima, en Lumiar, distrito del Municipio 
de Nova Friburgo, RJ, Brasil. Esta unidad de conservación posee gran 
capacidad ecoturística a causa de la presencia de remanentes de mata 
atlántica con especies endémicas y también por ríos y cascadas presentes 
en este territorio propicio al ocio y entretenimiento en la naturaleza. Se 
destacan, en ese ámbito, el baño en los ríos y cascadas, las prácticas de 
deportes extremos y el ecoturismo. Por medio de revisiones bibliográficas 
relacionadas a dicha materia y estudio exploratorio y de campo, fue posible 
constatar la actual situación, la infraestructura turística y de transportes, tal 
como los potenciales de desarrollo a través del área turística. El trabajo de 
investigación propició señalar consecuencias positivas y negativas que la 
actividad puede proveer a la zona y a las comunidades que allí viven, 
además de las posibilidades de planificación de los senderos como 
interpretativos. Se analizó la perspectiva del uso de las sendas como 
atractivos turísticos y los posibles impactos socioambientales a través de un 
enfoque sistémico que contempló la planificación y organización del turismo, 
subrayando datos técnicos, el potencial existente y lo que se puede 
perfeccionar para el uso público. La inclusión de la comunidad en el 
mantenimiento de los principales atractivos, el acceso a oportunidades de 
servicios propiciados por el Río Macaé y la producción de renta por medio 
del desarrollo del turismo experiencial en el alambique (lo que puede 
involucrar al turista en los procesos de fabricación de derivados de caña de 
azúcar) son los principios del proyecto. Asimismo, se concluye que la 
instauración de la señalización turística direccionada y ordenada de acuerdo 
a la realidad existente será de gran contribución a la producción de renta y 
valoración del patrimonio natural y cultural de la localidad.  

1. Introdução: 
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Em uma das perspectivas em que o turismo possivelmente tenha surgido na 

vida das pessoas, se encaixa a do interesse em desbravar e conhecer novos 

lugares, esse entusiasmo está ligado muitas vezes à saturação do ambiente 

cotidiano, sendo fenômeno constante na atualidade o desligamento da rotina 

atual e a busca pela alteridade. O ecoturismo é uma forma de atividade 

turística que proporciona ao ser humano algo além da possibilidade de ter 

contato com a natureza, há também a chance de conhecer o outro, os 

modos de vidas, práticas e costumes locais. Portanto esses pólos receptivos 

devem possuir além de atrativos (que são os motivos da ida do turista a 

determinado lugar), infra-estrutura básica não apenas para a população 

autóctone como para a estada dos turistas. 

Cruz (2003) afirma que “o turismo é a única atividade onde o consumidor vai 

de encontro ao produto”. E tendo em vista o contexto atual de grande 

aumento da urbanização acompanhado dos impactos negativos como a 

violência, o estresse, trânsito e poluição, é que o turista busca cada vez mais 

contato com a natureza em um ambiente em que seja possível recarregar as 

energias e encontrar o equilíbrio para suas “necessidades contraditórias” 

(Krippendorf, 2001, p.35).  

 Segundo Dines e Passold (2008), desde a década de 1980, a visitação em 

áreas naturais tem aumentado significativamente devido à popularização do 

turismo voltado à natureza. Neste sentido, a Área de Proteção Ambiental de 

Macaé de Cima tem sido cada vez mais um destino escolhido pelos turistas, 

pois é uma unidade de conservação sustentável com maior parte do território 

localizado no município de Nova Friburgo, RJ, com cerca de 35 mil hectares 

tendo em sua extensão remanescentes de mata atlântica com espécies 

endêmicas e nela estão localizados os afluentes dos Rios Macaé, Bonito e 

Boa Esperança que complementam os atrativos pertencentes à APA.   

O distrito de Lumiar, pertencente à Nova Friburgo, está localizado dentro da 

unidade de conservação e recebe um fluxo cada vez mais crescente de 
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turistas, pois oferece equipamentos turísticos necessários para a permanência 

no local como pousadas, restaurantes, transporte público, proporcionando ao 

turista a vivência com o meio ambiente, a possibilidade da prática de esportes 

radicais unidos à natureza e a ligação com um modo de vida diferente do 

existente nas cidades grandes. 

Contudo, duas trilhas bem procuradas pelos turistas são as trilhas conhecidas 

popularmente como Trilha do Gianinni, que no fim do trajeto proporciona aos 

visitantes o banho no Rio Macaé, sem pagamento de entrada, e a trilha do 

Alambique, cujo trajeto finaliza-se no Alambique Dona Marta que fabrica 

cachaça, açúcar mascavo, rapaduras, entre outros produtos que podem ser 

adquiridos ao fim da caminhada. Partindo deste principio, verifica-se que 

Lumiar está enquadrado na tipologia de turismo receptivo onde a atividade faz 

a movimentação da economia local (DE LA TORRE15 Apud BARRETO, 2011) 

juntamente com a agricultura, que também é muito presente no distrito, 

resultando em fonte de renda para a população residente. 

O Alambique Dona Marta aparece como um potencial atrativo turístico, possível 

de ser enquadrado na tipologia de turismo de experiência, sendo mais uma 

possibilidade de renda além da venda dos produtos fabricados, proporcionando 

assim uma integração maior do turista com o autóctone. Entretanto, as trilhas 

não foram preparadas com o objetivo de atender a demanda turística, portanto 

não há referência quanto à capacidade de carga dos atrativos em questão nem 

adequação ao turismo como por exemplo placas de sinalização, interpretativas, 

lixeiras, banheiros,  manutenção de pinguelas e mirantes.  

Portanto, a situação atual das trilhas aliadas ao fluxo turístico crescente pode 

acarretar em grandes impactos sócio ambientais como poluição das margens 

dos rios, degradação da flora e fauna do entorno das trilhas, erosão, poluição 

                                                           
15

  El Turismo, fenómeno social. México: Fondo de Cultura Económica.  
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dos trajetos, entre outras consequências que podem fazer com que a vida dos 

residentes do Distrito e o ambiente natural sejam bruscamente modificados.  

2. Metodologia: 

A metodologia utilizada para realização deste artigo é caracterizada a partir 

de abordagens indutivas, que segundo Alves-Mazzoti e Gewandsznajder 

(1998), se concretiza com observações mais livres por parte do pesquisador 

e de seus conhecimentos, e que, no decorrer da análise dos caminhos das 

trilhas pesquisadas, surgiram pontos de interesse que chamaram atenção 

dos observadores. Tais características fazem parte de diferentes categorias 

que compõem dados da pesquisa exploratória em conjunto com 

levantamentos sistêmicos, uma vez que, segundo Mirian Rejowski em seu 

livro Turismo e Pesquisa Científica, o turismo atua em campo 

multidisciplinar, abrangendo diversas áreas: 

[...]por ser um fenômeno de múltiplas facetas, penetra em 
muitos aspectos da vida humana, quer de forma direta, quer 
indireta. Consequentemente, tem-se desenvolvido utilizando 
métodos e técnicas de várias disciplinas. (REJOWSKI, 2003, p. 
18) 

Como exemplos tem-se categorias observadas que vão desde a abordagem 

do turismo até as questões de segurança, destino do lixo, sinalização, entre 

outras. A pesquisa bibliográfica em livros e artigos que relatam 

conhecimentos associados ao ecoturismo, trilhas e atividades em áreas 

protegidas também foi um método utilizado. Desta forma conseguiu-se base 

para iniciar a pesquisa que objetiva relatar o que acontece atualmente 

nestas trilhas e quais potenciais deseja-se atingir.   
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3. Resultados e discussão: 

A realidade das trilhas 

Quando se utiliza a palavra trilha ligada a Unidades de Conservação logo se 

imaginam caminhos estreitos e dentro de mata fechada, contudo segundo 

Campos (2013) “a principal função das trilhas sempre foi suprir a necessidade 

de deslocamento”.  

As trilhas trabalhadas no presente artigo se tratam justamente de caminhos 

que terminam nos atrativos, mas que já são utilizadas cotidianamente, com 

mais intensidade em alguns trechos, como vias de transporte sem a finalidade 

turística. Os trajetos das trilhas do Gianinni e do Alambique são fáceis de 

percorrer não apresentando grandes riscos aos visitantes, podem ser 

percorridos tanto a pé quanto de bicicleta. Os moradores dispõem dos 

caminhos para transporte sendo utilizados, com mais frequência em alguns 

trechos, principalmente carros e motocicletas para a locomoção. 

O percurso da trilha do Gianinni tem aproximadamente 4 km de extensão 

desde a Praça de Lumiar até o Rio Macaé, sendo a duração da caminhada de 

cerca de cinquenta minutos16. É possível ver durante a caminhada exemplares 

da fauna e da flora característicos da mata atlântica, e ao chegar ao atrativo 

encontra-se uma entrada com uma descida de pedras, há também um mirante 

de madeira bastante deteriorado.A escada de pedras termina na margem do 

Rio Macaé com águas límpidas e mata ciliar preservada em boas partes do 

trecho, há no rio também muitas rochas que compõe a paisagem natural17. 

Este rio é propício para banho, as pessoas que o vistam podem ter uma tarde 

descontraída em meio à natureza, admirando-a, tomando sol, e banhando-se 

no rio. 

                                                           
16

 Tempo realizado com paradas para contemplação e fotografias.  
17

 Utilizamos neste trabalho referencial teórico sobre paisagem natural a partir de BOULLÓN, 2002, p. 

118. 
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Figura 3 - Rio Macaé e turistas no fim da Trilha do Gianinni. Fonte: Autores, 2013. 

A trilha do Alambique tem aproximadamente 2 km de extensão sendo 

percorridos em quarenta minutos18. Em uma bifurcação do caminho há uma 

pequena placa, a única que se refere ao estabelecimento, escrita “Alambique 

Dona Marta”, indicando o lado que deve ser seguido, logo na descida para a 

propriedade já é possível ver a plantação de cana de açúcar. Ao chegar ao 

alambique há a pequena venda onde são armazenados os produtos já 

fabricados e mais no interior da propriedade há o tacho onde são preparados 

os derivados da cana. Atualmente as pessoas e turistas não veem ou 

participam do processo de preparação destes produtos, uma vez que este 

preparo é realizado durante a semana em dias aleatórios. 

                                                           
18

  Tempo realizado com paradas para contemplação e fotografias. 
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Figura 4 - Alambique Dona Marta. Fonte: Autores, 2013. 
 

Embora essas trilhas sejam conhecidas por alguns turistas e moradores do 

distrito de Lumiar, não são bem sinalizadas no sentido de orientar os visitantes 

em direção aos atrativos. As placas que são encontradas pelo trajeto se 

concentram em maior quantidade próximas ao centro de Lumiar, e se referem a 

estabelecimentos turísticos privados como pousadas e restaurantes. A falta de 

sinalização neste caso se mostra por vezes perigosa podendo fazer com que o 

turista sem muitas informações se perca no caminho possibilitando até que 

este entre na mata fechada expondo-o a grandes perigos. Sobre o descarte de 

lixo há a existência de lixeiras apenas no perímetro urbano do trajeto mesmo 

assim em poucas quantidades e algumas tão cheias que o lixo já se espalhava 

ao seu entorno. Em relação à comunicação há somente um “orelhão” no 

percurso da Trilha do Gianinni. 
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Figura 5 - Deterioração de equipamentos e poluição. Fonte: Autores, 2013. 

Durante a visita também notou-se a ausência de guias orientando turistas e de 

placas interpretativas que poderiam auxiliar os turistas apresentando 

informações sobre o espaço visitado, sua história, e curiosidades sobre 

elementos que compõem o ambiente. 

Possíveis melhorias  

Para o desenvolvimento das duas trilhas é necessário que sejam instaladas 

placas de sinalização da praça de Lumiar até o cruzamento onde localizam-se 

as entradas para os caminhos que levarão ao banho de rio no Rio Macaé e ao 

Alambique, sendo necessárias principalmente em esquinas e bifurcações. É 

primoridal para a trilha do Gianinni que haja a placa indicativa no cruzamento 

existente na entrada do caminho final para o atrativo, desde então as placas 

podem ser espaçadas levando em consideração que o trajeto embora seja em 

caminho reto, tem algumas entradas de propriedades particulares que podem 

fazer com que os turistas e confundam. 
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No local onde há o espaço destinado ao banho de rio, seria indispensável a 

reforma do mirante existente no local devido ao seu avançado grau de 

deterioração oferecendo um grande risco de acidentes, para este espaço 

também seria interessante que houvesse algumas lixeiras, para prevenir que o 

lixo dos visitantes seja descartado no rio. No cruzamento também é necessária 

uma placa indicativa para o direcionamento da trilha do Alambique, podendo a 

partir de então ter placas mais espaçadas, não sendo relevante na ultima 

bifurcação do percurso já que há a existência da placa. Quanto a possível 

utilização do alambique para o turismo de experiência os visitantes poderiam 

acompanhar os diferentes processos desde o cultivo da cana de açúcar ate a 

embalagem dos produtos. O fato dos processos serem realizados em dias 

diferentes poderia ser aproveitado como uma ferramenta de organização das 

visitas, desta forma o turista que gostaria de vivenciar a colheita da cana 

estaria no local no dia diferente do turista que gostaria de vivenciar o preparo 

dos produtos. 

É importante em ambos os trajetos a manutenção e recuperação de alguns 

lugares, sobretudo em pontos que são caminhos para as duas trilhas como a 

pinguela que está bem deteriorada, limpeza periódica das lixeiras, É também 

interessante a inclusão de placas alertando a importância de não se jogar lixo 

no percurso, principalmente nos trechos onde não há lixeiras. Constatou-se 

também que não há iluminação nestas trilhas, sugerindo então que o percurso 

seja executado antes do pôr do sol. 

4. Conclusão: 

As duas trilhas são pontos de interesses turísticos muito importantes para 

Lumiar, mas necessitam de alterações para auxiliar o turista principalmente 

com relação ao direcionamento sem que altere drasticamente  os percursos e o 

ambiente local. As sugestões discutidas neste artigo oferecem contribuições 

que potencializam o turismo e podem ser trabalhadas à curto prazo, otimizando 

o atrativo natural e o atrativo cultural (alambique). Por fim, pretende-se com as 
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melhorias sugeridas contribuir para a gestão das trilhas em questão 

colaborando com a minimização dos impactos socioambientais. 
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GT 04 Contribuição do planejamento e manejo de trilhas ao Turismo de Base Local: Boas 
práticas p/ a conservação do patrimônio natural e cultural. 
 

PERCEPÇÃO TURÍSTICA DA COMUNIDADE DE ENTORNO AO PARQUE 
ESTADUAL ACARAÍ – SÃO FRANCISCO DO SUL, SC 

 
Douglas Macali Souza19 
Thiago Felipe de Souza 

Paloma Fonseca Zorzetto  

Luiz Anselmo Palazzi Steffem 
 
Resumo 
Palavras-chave:  Ecoturismo, Turismo Ecológico, Parque Estadual Acaraí.  

 
A criação de unidades de conservação (UCs) no mundo atual vem se 
constituindo numa das principais formas de intervenção para a conservação da 
biodiversidade. Apesar de sua importância, a criação e a gestão de uma UC 
pode gerar conflitos ambientais diversos, em virtude dos interesses dos 
diversos grupos quanto ao acesso e uso dos recursos naturais. As 
comunidades do entorno das UCs, quando não participam do processo, podem 
desenvolver um posicionamento contrário a elas. Nesse contexto, a 
sensibilização e a educação ambiental das comunidades de entorno são 
instrumentos chave para a promoção da conservação desses locais, pois 
promovem a mudança de atitudes e valores. Para isso, é necessário não 
somente caracterizar a comunidade, mas também a percepção desta sobre a 
UC. Sabendo disso, foram realizadas visitas na comunidade de entorno do 
Parque Estadual Acaraí, São Francisco do Sul-SC, para saber dos moradores 
suas percepções sobre o desenvolvimento turístico na região. Para registro dos 
fatos, as conversas foram anotadas e realizadas gravações do diálogo com os 
moradores. Utilizaram-se alguns elementos do método de análise SWOT para 
a apresentação e averiguação das forças/fragilidades para o desenvolvimento 
do turismo na comunidade, considerando a UC como atrativo, incluindo as 
oportunidades e ameaças, que podem comprometer essa perspectiva. Como 
resultados percebeu-se que a excessiva procura dos pesquisadores por 
moradores durante a criação do plano de manejo, além das reuniões feitas pela 
equipe gestora do Parque Estadual Acaraí, repercutiram no excesso de 
exposição da comunidade, que os tornou hostis em relação ao Parque. 
                                                           
19

 Pesquisadores do Instituto COMAR – Conservação Marinha do Brasil. Rua 
Helena Degelmann, 104, Costa e Silva, Joinvil le – SC. CEP 89218-580. 
(contato@institutocomar.org.br)  
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Observou-se também que a percepção geral dos informantes é que a geração 
de emprego e renda através das atividades de ecoturismo, podem evitar que os 
moradores mais jovens tenham que mudar de cidade a procura de melhores 
oportunidades de emprego. 
 
Resumen 
Palabras-clave:  Ecoturismo, Turismo Ecológico, Parque Estadual Acaraí.  

 
La creación de unidades de conservación (UCs) en el mundo actual viene 
constituyéndose en una de las principales formas de intervención para la 
conservación de la biodiversidad. A pesar de su importancia, la creación y la 
gestión de una UC puede generar conflictos ambientales diversos, en virtud de 
los intereses de los diversos grupos en cuanto al acceso y uso de los recursos 
naturales. Las comunidades del entorno de las UCs, cuando no participan del 
proceso, pueden desenvolver un posicionamiento contrario a ellas. En ese 
contexto, la sensibilización y la educación ambiental de las comunidades del 
entorno son instrumentos clave para la promoción de la conservación de esos 
lugares, ya que promueven el cambio de actitudes y valores. Para eso, es 
necesario no solo caracterizar la comunidad, sino también la percepción de 
esta sobre la UC. Sabedores de eso, se realizaron visitas a la comunidad del 
entorno del Parque Estadual Acaraí, São Francisco do Sul-SC, para saber las 
percepciones de los habitantes sobre el desarrollo turístico en la región. Para el 
registro de los hechos, las conversaciones fueron anotadas y se realizaron 
grabaciones de los diálogos con los habitantes. Se utilizaron algunos 
elementos del método de análisis SWOT para la presentación e indagación de 
las fuerzas/fragilidades para el desarrollo del turismo en la comunidad, 
considerando la UC como atractivo, incluyendo las oportunidades y amenazas, 
que pueden comprometer esa perspectiva. Como resultado se percibe que la 
excesiva búsqueda de los investigadores por habitantes durante la creación del 
plan de gestión, además de las reuniones hechas por el equipo gestor del 
Parque Estadual Acaraí, repercutió en un exceso de exposición de la 
comunidad, que los convirtió en hostiles en relación al Parque. Se observa 
también que la percepción general de los informantes es que la generación de 
empleo y renta a través de las actividades de ecoturismo, pueden evitar que los 
habitantes más jóvenes tengan que cambiar de ciudad en busca de mejores 
oportunidades de empleo. 
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1. Introdução 

A criação das unidades de conservação (UCs) no mundo atual vem se 
constituindo numa das principais formas de intervenção governamental, 
visando reduzir as perdas da biodiversidade frente à degradação ambiental 
decorrente do avanço da sociedade. As áreas protegidas são definidas como 
“espaços territorialmente demarcados cuja principal função é a conservação 
e/ou a preservação de recursos, naturais e/ou culturais, a elas associados”. A 
criação de áreas protegidas estabelece limites e dinâmicas de uso e ocupação 
específicos e por esse motivo pode ser considerada como uma estratégia 
relevante de controle do território (MEDEIROS, 2006). Na mesma linha, FARIA 
& PIRES (2007) destacam que as áreas de preservação nasceram para 
preservação da natureza em sentido amplo, abrangendo temas como: 
preservação da diversidade biológica, manutenção de serviços ecológicos 
essenciais, proteção de monumentos naturais e belezas cênicas, promoção de 
pesquisa científica, educação, recreação, turismo e desenvolvimento regional. 

Apesar de sua importância, a criação e a gestão de uma UC pode gerar 
diversos tipos de conflitos ambientais, em virtude dos interesses dos grupos 
envolvidos quanto o seu acesso e uso dos recursos naturais. Portanto as 
comunidades do entorno das UCs, quando deixadas de fora deste processo, 
podem ou não desenvolver um posicionamento contrário. Nesse contexto, a 
sensibilização através de ações de educação ambiental aplicadas nas 
comunidades de entorno são instrumentos importantes para a promoção da 
conservação em UCs, pois auxiliam na promoção da mudança de atitudes e 
valores. Para isso, é necessário não somente caracterizar a comunidade, mas 
também a percepção ambiental desta sobre a UC. Esta caracterização é 
imprescindível para projetos que abordem as relações entre as pessoas, o 
ambiente e gestão ambiental (TORRES & OLIVEIRA, 2008). Sendo assim 
considera-se a percepção ambiental como uma ferramenta de planejamento 
para a gestão de UCs, através da análise do conhecimento, dos valores e das 
atitudes das populações (conhecer as interações sensitivas) ou dos atores 
sociais em relação a uma determinada área (FERREIRA, 2005).  

Inúmeras são as práticas pedagógicas que visam contribuir para a consciência 
e compreensão ambiental, como por exemplo, a realização de trilhas 
interpretativas, que procuram propiciar um entendimento mais crítico do meio 
natural, despertando valores e atitudes que permitem uma participação 
responsável na busca de soluções para reverter ou prevenir problemas 
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socioambientais. De acordo com VASCONCELLOS & OTA (2000), trilha é um 
caminho através do espaço geográfico, histórico e cultural. E é considerada 
interpretativa quando seus recursos são traduzidos para os visitantes, com 
base em temas pré-definidos através de guias especializados, folhetos ou 
painéis. Em termos práticos, as trilhas interpretativas têm o propósito de 
estimular os grupos de atores a um novo campo de percepções, com o objetivo 
de levá-los a observar, questionar, experimentar, sentir e descobrir os vários 
sentidos e significados relacionados aos temas selecionados  

Algumas atividades ao “ar livre” quando monitoradas e direcionadas da forma 
correta (com o auxílio de condutores) permitem contato direto com a natureza. 
Além disso, quando realizadas com frequência, realçam aspectos econômicos, 
sociais, políticos, culturais, éticos e ambientais (TOLEDO & PELICIONI, 2005). 
Em geral, o ecoturismo é um exemplo de atividade saudável e é considerado 
como uma atividade de baixo impacto ambiental, portando podendo dar base 
de sustentação econômica para as UCs. Esta base pode servir de auxílio para 
as regiões onde atividades tradicionais, como a agricultura familiar, o 
extrativismo e a pesca artesanal são frágeis e insuficientes para a manutenção 
das populações delas dependentes (SILVEIRA, 2003).O ecoturismo pode ser 
definido como um segmento da atividade turística que utiliza de forma 
sustentável o patrimônio natural e cultural, incentivando a conservação e a 
busca da formação de uma consciência ambientalmente correta através da 
interpretação direta do meio ambiente e bem estar das populações envolvidas 
(BRASIL, 1995). 

   

2. A unidade de conservação Parque Estadual Acaraí  

Além da proteção da biodiversidade, as UCs prestam importantes serviços 
ambientais. Logo, são áreas essenciais, que amenizam o impacto das 
atividades antrópicas sobre ecossistemas naturais, e contribuem para o bem-
estar das pessoas (SHIRAISHI, 2010). Atualmente, o SNUC (Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação) estabelece os critérios e normas para criação, 
implantação e gestão das UCs no Brasil de forma integrada visando, dentre 
outros objetivos, contribuir para a manutenção e restauração da diversidade 
biológica dos ecossistemas naturais, promover o desenvolvimento sustentável 
e proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica 
(BRASIL, 2000). Desta forma, o mesmo define as unidades de conservação 
como: 
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“(...)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 (BRASIL, 2000, p. 9)” 

As UCs integrantes do SNUC são divididas em dois grupos: unidades de 
conservação de uso sustentável, nas quais é possível compatibilizar a 
conservação da natureza com o uso sustentável de parte dos recursos 
naturais, e as unidades de conservação de proteção integral, que visam à 
preservação da natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus 
recursos naturais. A iniciativa de criação do Parque Estadual Acaraí (Figura 1) 
na planície costeira da ilha de São Francisco do Sul, norte de Santa Catarina, 
atendeu o vislumbrado pela Fundação Estadual do Meio Ambiente (FATMA) 
em função das características naturais da região, de inúmeras manifestações 
da comunidade científica e da sociedade francisquense.  

 

Figura 6 - Localização do P. E. Acaraí no litoral norte de Santa Catarina (BENINCA, 2011). 

Este buscaram, por mais de uma década através de grupos da sociedade civil 
organizada, uma ação governamental no sentido de garantir a preservação de 
áreas de valor cênico, de relevância em biodiversidade, de funções ecológicas 
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e de significativa importância para o conhecimento de nossa história pré-
colonial (STCP, 2009). Nesse contexto, o Parque Estadual Acaraí, tem como 
objetivo primário: 

“Promover a conservação de uma amostra importante do 
Bioma Mata Atlântica (floresta de terras baixas, restingas e 
mangues) e do complexo hídrico formado pelos rios Acaraí e 
Perequê e pela lagoa do Capivaru, situados na planície 
litorânea da ilha de São Francisco, além de proteger uma 
importante área de reprodução de aves marinhas localizada no 
Arquipélago dos Tamboretes (STCP, 2009).” 

Ao tratar sobre as comunidade de entorno do parque, o Plano de Manejo 
descreve:  

“A população contemporânea que vive nas comunidades na 
área do entorno, há várias gerações, vêm paulatinamente se 
transformando de comunidades rurais de agricultores e 
pescadores para prestadores de serviços. (...) A formação 
destas comunidades se deu em épocas diferenciadas. As 
comunidades de São José do Acaraí e da Gamboa têm 
vínculos com este espaço, desde o século XVII, quando da 
fundação da Vila de São Francisco, em um relativo isolamento 
durante um tempo prolongado, levando-se em conta a distância 
e a dificuldade de comunicação com o centro urbano da 
cidade. Já as comunidades da Praia do Ervino e Majorca, 
datam de uma ocupação mais recente (década de 70). Não se 
dispõe de maiores informações sobre o cotidiano de todas 
essas localidades nos século XVIII e XIX - época das grandes 
propriedades rurais, onde se ergueram “verdadeiros” solares. 
As comunidades de São José do Acaraí e da Gamboa, no 
entanto, sob certas perspectivas partilham de uma história em 
comum, a começar pela longevidade das mesmas, 
perpassando suas tradições, crenças, tecnologia produtiva 
entre outras manifestações da cultura imaterial (STCP, 2009).” 

Sabendo das informações acima, a OSCIP Instituto COMAR – Conservação 
Marinha do Brasil deu início ao projeto Turismo Ecológico, que tem como 
principal objetivo criar trilhas e realizar um programa de formação de 
condutores ambientais locais no Parque Estadual Acaraí, promovendo a 
integração da comunidade com esse ambiente, na perspectiva de conservá-lo, 
através do desenvolvimento da atividade ecoturística e de Educação 
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Ambiental. Para que o objetivo fosse alcançado, diversas atividades foram 
realizadas, dentre elas o diagnóstico turístico preliminar, objeto deste artigo.  

 

3. Metodologia 
 

Durante os meses de abril e maio de 2012 foram realizadas visitas técnicas de 
campo às comunidades do entorno do Parque Estadual Acaraí, para obter dos 
moradores sua visão sobre a Unidade de Conservação e atividade turísticas 
relacionadas à ela. Os locais visitados foram:  

• Praia Grande: escritório da Equipe Gestora do Parque Estadual Acaraí; 

• Praia do Ervino: Associação dos Proprietários e Moradores do Ervino -
APROMOVER; 

• Praia do Ervino: casa de coletor de samambaia; 

• Porto do Rei: casa de pescadores artesanais; 

• Tapera: casa de moradora da Tapera; 

• Parque Estadual Acaraí: Visita às trilhas e caminhos existentes no interior da 
UC e abordagem direta de praticante de sandboard nas dunas da UC; 

• Majorca: casa de morador que fazia trilha de moto nos caminhos e trilhas 
existentes no parque; 

• Majorca: casa de morador pescador profissional. 

Além das visitas a campo, foram realizados levantamentos de informações 
através de leitura de documentos técnicos disponibilizados pela FATMA e pela 
Equipe Gestora do Parque Estadual Acaraí, levantamento de informações em 
livros, artigos científicos, publicações e monografias sobre a UC. Para registro 
dos fatos, partes consideradas importantes das conversas foram anotadas e ou 
gravadas.   

Para a realização do Diagnóstico Preliminar de Ecoturismo, optou-se por 
utilizar a análise do discurso coletivo, destacando apenas as frases-chaves e 
transcrição de trechos dos diálogos gravados extraindo apenas os dados que 
tenha alguma relação com o turismo e a paisagem do Parque Estadual Acaraí.  
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Utilizaram-se alguns elementos do método de análise SWOT (sobre as 
transcrições e trechos de diálogos gravados) para a apresentação e 
averiguação das forças e fragilidades, bem como as oportunidades e ameaças 
para o desenvolvimento do turismo em parceria com a comunidade, 
considerando o Parque Estadual Acaraí como atrativo turístico.   

 

4. Resultados e discussão 

Foi possível perceber que os moradores estão inseguros em relação às 
pessoas que não fazem parte da comunidade, especialmente aquelas 
vinculadas a instituições que de alguma forma tem relação com a UC: 

Uma moradora do bairro São José do Acaraí (Tapera) revela que existe um 
clima de hostilidade pelos visitantes do lugar: “(...) fica vindo gente de fora aqui, 
ninguém ligava para a Tapera, (...) a gente está cansada já de tanta gente 
vindo aqui, invadindo o nosso espaço, (...)”.  

Durante o processo de criação do plano de manejo da UC houve uma 
excessiva procura por moradores pelas universidades da região, por lideranças 
de outras comunidades e grupos formados por pessoas interessadas na 
tradicionalidade de alguns moradores, além das reuniões feitas pela Equipe 
Gestora do Parque Estadual Acaraí, que repercutiram no excesso de exposição 
dos residentes do lugar, os tornando hostis a algumas decisões comuns.  

O desabafo da mesma moradora de São José do Acaraí diz que: “a maioria 
aqui é contra o parque por que eles não vão deixar os moradores pescar e vão 
cercar tudo depois (...)”. Isto demonstra que na comunidade existiam incertezas 
sobre a manutenção de seus modos de vida, e de como sua situação será 
decidida em relação ao parque.   

Na Praia do Ervino, cuja parte da renda econômica é proveniente da coleta 
artesanal de uma espécie de samambaia há mais ou menos quarenta anos, 
reproduz seu modo cultural tradicional associado ao Parque Estadual Acaraí. 
Por lá os comentários reforçaram a percepção de existência de conflito gerado 
pelo uso do espaço envolvendo o uso econômico da UC e a comunidade de 
São José do Acaraí: (...) no parque tem um monte que é contra, contra por 
que? Porque ele não ganha o ganha pão sofrido como nós vivemos (...) melhor 
ter o parque, senão nós não temos onde trabalhar, o pessoal da Tapera, a 
maioria são contra, por que eles acham que o IBAMA vai lacrar depois que 
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virar parque, e eles não vão poder usar, não indenizaram o dono da área de 
terra, eles tem interesse no quê, não no parque, no dinheiro.  

O que corrobora com outro comentário mas de uma moradora da Tapera, que 
percebe o Parque e o turismo da seguinte maneira: (...) só para turista de fora 
ver (...). (...) Só os turistas, para eles vai ser mais uma atração (...). 

O coletor de samambaia acima citado percebe a paisagem e o turismo na UC 
da seguinte maneira: “(...) no causo, veja você, onde tem um lugar assim aqui 
perto? Não tem, só aqui. (...) Uma coisa errada que eu acho sobre a lei, pois, 
depois destruído que eles vem passar a tesoura, né? Não, tava bonito aquilo 
ali, e eles entram, para arrumar só depois que fica destruído, eu acho errado 
isso (...) antes ninguém de fora ligava, agora é importante, todo mundo quer ir 
lá, esse pessoal que pesquisa, os professores das escolas, mas antes estava 
lá, do mesmo jeito e no mesmo lugar e ninguém ligava.  

D’antona (2001, p.82) afirma que: 

“A criação e abertura de um parque à visitação pública afeta 
as populações que tradicionalmente residem na região. 
Considerar que as perspectivas de tais comunidades diferem 
da perspectiva daqueles “de fora” - que criam as unidades e 
as visitam - é fundamental para que se preserve o ambiente, 
se maximizem as atividades turísticas e, obviamente se 
respeite a diversidade de modos de se relacionar com a 
natureza.” 

A maioria dos moradores informantes reconhece a paisagem do Parque 
Estadual Acaraí como atrativa para visitantes de fora. Salientando a estética, 
simbólica e cultural. Morador da Praia do Ervino: “O lugar é muito lindo (...), (...) 
a restinga é raríssima (...), um patrimônio natural (...). Tem os sambaquis, (...), 
as ruínas do Casqueiro, que é um patrimônio cultural do lugar; (...) a história de 
São Francisco começou lá (...), antes da colonização pelos europeus (...).”  

Um pescador artesanal, residente no Porto do Rei, ao falar sobre a paisagem e 
o potencial turístico da UC afirmou que: “O pessoal da cidade que não tem 
essas coisas, quando vem para cá se encanta (...) muita gente que mora aqui 
não liga, eu acho bonito (...), para eles que são da cidade, que nunca viram 
nada parecido, parece coisa de outro mundo, (...) tem muita coisa bonita para 
os turistas olharem lá.”  
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O morador da Praia Grande e que eventualmente pratica sandboard - prática 
de descer dunas com pequenas pranchas - percebe o potencial de atratividade 
turística associada à paisagem do parque da seguinte maneira: “é uma paz 
(...), sempre vem alguém diferente, (...). (...) um que fala para o outro, e para o 
outro, (...), quando vê, tá todo mundo junto lá nas dunas (...), é muito linda a 
vista que dá no mar (...)”.  

A moradora da Tapera tem a seguinte percepção do potencial da paisagem do 
Parque para o turismo: “(...) lá tem muita coisa que não foi destruída ainda, (...) 
tem uns que nunca viram um lugar tão bonito como o Acaraí. É muito bonito 
mesmo.” Apesar de a moradora da Tapera valorizar os aspectos estéticos e a 
excepcionalidade da paisagem vista do Rio Acaraí, a mesma não tem uma 
visão positiva sobre o aumento do fluxo de visitantes na comunidade por causa 
das atividades turísticas.  

Um pescador e morador da Praia Grande percebe o turismo na UC da seguinte 
maneira: “tem muita trilha ali dentro, (...), tem muita beleza, muita mesmo (...), 
(...) quem mora na cidade às vezes gosta mais de lugares assim (...), (...) muito 
verde, muita mata e bicho. (...) gostam mais que morador daqui, que nem cuida 
da própria casa, joga lixo por tudo, na rua, até no terreno do vizinho eles jogam 
lixo.” 

Para um morador da Praia Grande, que eventualmente fazia trilhas de moto no 
Parque, a percepção da paisagem e do turismo no parque é visto da seguinte 
maneira: “vale a pena ir lá, o lugar tem muitas belezas naturais, é muito 
tranquilo lá, muito sossego, quando fazia trilha voltava para casa novo, parece 
que carreguei as baterias, mas agora é proibido, dá rolo se me pegarem lá 
dentro com a moto, eu andava todo final de semana com o pessoal,”.  

Sobre os benefícios potenciais do turismo associado ao Parque Estadual 
Acaraí, a percepção geral dos informantes foi que a geração de emprego e 
renda pode evitar que os moradores mais jovens tenham que se mudar de 
cidade para poder ter melhores oportunidades de emprego. Tratando do dos 
benefícios do turismo, um pescador artesanal residente no Porto do Rei, 
afirmou que “vai ser bom para os jovens poder trabalhar e não ir embora 
daqui”. A moradora da Tapera tem a percepção de que o turismo no Parque: 
“Só para os mais jovens é que vai ser bom depois para poder trabalhar com os 
turistas”.  

O morador da Praia Grande e pescador percebe o turismo na UC da seguinte 
maneira: “eu queria trabalhar levando turista para conhecer lá, já levei uns 
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empresários lá, mas por que eles me conheciam e sabiam que eu conheço 
tudo ali dentro, não foi de caso de trabalho, só levei eles lá e eles gostaram 
muito do lugar acho que com o parque vai ter mais emprego para os moradores 
receber os turistas que vierem para a praia conhecer o parque”. Outro morador 
da Praia Grande, que eventualmente faz trilhas de moto no Parque, tem a 
percepção de que o turismo no parque: “para uns vai ser muito bom, mais 
chance de ganhar dinheiro com os turistas que vão querer conhecer o parque 
(...).”  

 

5. Conclusões 

As percepções como essas encontradas no discurso coletivo dos moradores 
em relação ao turismo, geralmente são comuns em apontarem o aumento de 
renda como principal benefício de se receber turistas na comunidade. No 
entanto, para isso acontecer é necessário estruturar a comunidade para 
receber os visitantes; aumentar a oferta de serviços turísticos e melhorar a 
qualidade dos serviços de hospedagem ofertados; melhorar a infraestrutura de 
acesso e de apoio ao turismo, diversificar os serviços de transporte e capacitar 
os moradores para oferecer serviços turísticos e de apoio ao turismo com 
qualidade.   

Também é necessário desenvolver alternativas de turismo que não dependem 
exclusivamente dos atrativos “sol e mar”, garantindo assim a manutenção dos 
empregos dos anfitriões que atuam diretamente em atividades associadas ao 
turismo durante o ano todo, dessa forma, driblando a sazonalidade.  

A expectativa da comunidade em relação à possibilidade de geração de 
empregos provenientes do turismo é geralmente maior do que a realidade do 
setor. Nem sempre de imediato os moradores são beneficiados com a abertura 
de novas frentes de trabalho. Principalmente porque advém dessas 
oportunidades a necessidade de se contratar mão-de-obra qualificada, sendo 
assim, quem não tem capacitação para atuar na atividade, normalmente fica a 
margem do processo.  

Em um curto espaço de tempo será difícil quantificar quais serão os benefícios 
econômicos que o ecoturismo poderá gerar nas comunidades vizinhas ao 
Parque, partindo do pressuposto que não somente a capacitação dos 
moradores para atuar nesse segmento garantirá o aumento do fluxo de 
visitantes no lugar. São necessárias ações de “inventariação turística” da 
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região e planejamento estratégico para o desenvolvimento da atividade, com o 
intuito de se ter um recorte mais aprofundado das necessidades e expectativas 
da comunidade em relação ao desenvolvimento do turismo utilizando a UC 
como atrativo turístico. Ou seja, apurar as intervenções prioritárias que devem 
ser feitas nessas comunidades a fim de se garantir a existência futura de um 
produto turístico consolidado envolvendo a unidade de conservação no 
processo, utilizando-a como Atrativo Turístico principal para se contornar a 
sazonalidade da atividade turística nas comunidades vizinhas ao Parque e 
melhor distribuir do fluxo de visitantes em períodos diferentes do ano, evitando 
desse modo que o limite de capacidade de suporte do lugar seja extrapolado, 
como já acontece durante o verão nas comunidades vizinhas ao Parque, 
sobretudo aquelas que são praias.  

Nesse sentido o projeto Turismo Ecológico tem muito a contribuir para fomentar 
a discussão dos impactos negativos do turismo na comunidade e apresentar 
alguns caminhos para o aproveitamento dos atrativos naturais existentes no 
Parque, pela visitação das trilhas oficiais e das trilhas sinalizadas pelo projeto. 
Além disso, o projeto pode colaborar com o início do diálogo com a 
comunidade em relação à possibilidade da mesma se estruturar para operar no 
segmento do Ecoturismo, quem sabe evitando que jovens moradores tenham 
que optar pela mudança de cidade por não haver oportunidades e perspectivas 
de emprego no local. 

E através de atividades de educação ambiental destinada a valorização da 
área natural protegida pelos moradores e visitantes de São Francisco do Sul, 
pode-se inclusive angariar multiplicadores da consciência ambiental acerca da 
importância do Parque Estadual Acaraí para o meio ambiente e para o 
desenvolvimento econômico das comunidades vizinhas à área pelo arranjo 
produtivo associado ao turismo, porém se faz necessário o diálogo de que 
existem outras funções ambientais e culturais emergentes a área protegida. E 
justamente por esses motivos se faz necessário ações voltadas a conservação 
e proteção do Parque Estadual Acaraí. 
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GT 04 Contribuição do planejamento e manejo de trilhas ao Turismo de Base 
Local: Boas práticas p/ a conservação do patrimônio natural e cultural. 

VÍAS VERDES Y SENDEROS DE LARGO RECORRIDO EN CANADÁ Y 
CHILE: EVALUACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE COMUNIDADES Y DE 
ACTORES MÚLTIPLES Y SU POTENCIAL CONEXIÓN CON  REDES 

ECOLÓGICAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 
BIOLÓGICA 

 
Erich Seydewitz20  

Dr. Monica Mulrennan21.  
 
Características de la investigación: Investigación en proceso (diseño de tesis 
aprobado en Julio 2012), con fondos de la Comisión Nacional de Investigación 
Ciencia y Tecnología (CONICYT), Gobierno de Chile. 

 

Resumen  
Palabras claves: Vías verdes, senderos, participación, biodiversidad, redes ecológicas. 

 

Las sociedades modernas viven en un mundo fragmentado en el que los 
espacios naturales son cada vez más perturbados por la urbanización, la que 
trae consigo importantes cambios en el uso del suelo. Las vías verdes ofrecen 
una forma de contrarrestar esta situación. Recientemente, el desarrollo de vías 
verdes y senderos de largo recorrido ha tomado un gran impulso en Norte 
América y Latinoamérica. Dos países que se han comprometido con la creación 
de senderos nacionales de larga distancia son Canadá y Chile. En Canadá se 
está llevando a cabo un proyecto nacional llamado Trans Canada Trail (TCT), 
el que incluye la conexión de las diversas provincias y territorios de Canadá a 
través de una red de senderos de usos múltiples. En Chile se esta 
implementando un proyecto nacional similar llamado Sendero de Chile (SDC), 
éste se encuentra en una etapa de desarrollo más preliminar que el TCT. La 
participación activa de las comunidades locales y actores múltiples en el 
diseño, planificación y gestión de proyectos de vías verdes es esencial para 
lograr la sostenibilidad de estas iniciativas. Varios estudios indican el potencial 
que las vías verdes podrían tener como forma de incrementar la conectividad 
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de áreas con alta biodiversidad y las redes ecológicas así como también servir 
como plataforma para la promoción de la educación ambiental y el cambio 
cultural asociados, que ayudan a favorecer la protección de la biodiversidad 
biológica. Este artículo presentará a través de una evaluación a nivel macro, 
algunos de los mecanismos utilizados para apoyar la participación de 
comunidades locales y actores múltiples, identificando además, los factores 
que influyen en la capacidad que tienen estos grupos para participar en estos 
proyectos. Esta evaluación se esta llevando a cabo en base a la revisión 
bibliografía, documentos, y a través de entrevistas semi-estructuradas con los 
distintos actores involucrados en los proyectos antes mencionados. Se espera 
que las lecciones aprendidas, tanto positivas como negativas, de la experiencia 
de TCT sean instructivas para la planificación, desarrollo e implementación del 
proyecto SDC, en la participación de las comunidades y actores múltiples. 
Adicionalmente, este artículo introduce los conceptos básicos sobre redes 
ecológicas y su potencial rol en la protección de la biodiversidad y los vínculos 
con proyectos de vías verdes con el fin de abrir la discusión acerca del 
potencial que tienen las vías verdes en relación con la protección de la 
biodiversidad. 
 
Resumo 
Palavras-chave: Vias Verdes, trilhas, participação , Biodiversidade, Redes 
ecológicas . 
 
As sociedades modernas vivem em um mundo fragmentado onde as áreas 
naturais são cada vez mais perturbadas pela urbanização, trazendo grandes 
mudanças no uso do solo. Contudo, as Vias Verdes oferecem uma maneira de 
contrariar esta situação. Recentemente, o desenvolvimento de vias verdes e 
trilhas de longa distancia, tomaram um grande impulso na América do Norte e 
América Latina. Dois países que se comprometeram com a criação de trilhas 
nacionais de longa distância nacional são o Canadá e Chile. No Canadá, está 
realizando um projeto nacional chamado Trans Canada Trail ( TCT ), que inclui 
a ligação das várias províncias e territórios do Canadá por meio de uma rede 
de trilhas multi-uso. No Chile está implementando um projeto nacional 
semelhante chamado Sendero de Chile (SDC ), ele está em uma fase 
preliminar que o TCT. A participação ativa das comunidades locais e dos vários 
atores no planejamento, design, e gestão de projeto de vias verdes é essencial 
para a sustentabilidade dessas iniciativas. Vários estudos indicam o potencial 
das Vias Verdes como uma forma de aumentar a conectividade de áreas de 
alta biodiversidade e redes ecológicas , bem como servir como uma plataforma 
para a promoção da educação ambiental e parceiros de mudança cultural , 
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para ajudar a promover proteção da diversidade biológica. Este artigo irá 
apresentar através de uma avaliação a nivel macro, alguns dos mecanismos 
utilizados para apoiar a participação das comunidades locais e múltiplas partes 
interessadas , identificando também os fatores que influenciam a capacidade 
desses grupos para participar desses projetos. Essa avaliação está sendo 
realizada com base em revisão de literatura , documentos e através de 
entrevistas semi-estruturadas com os diferentes atores envolvidos nos projetos 
anteriores. Espera-se que as lições aprendidas , tanto experiências positivas e 
negativas, TCT são instrutivas para o planejamento , desenvolvimento e 
implementação do projeto SDC , a participação das comunidades e dos vários 
intervenientes. Além disso , este trabalho apresenta os conceitos básicos de 
redes ecológicas e seu papel potencial na proteção da biodiversidade e 
ligações a projectos greenways a fim de abrir a discussão sobre o potencial de 
áreas verdes em relação à protecção dos biodiversidade. 
 
1. Introducción 

1.1 Origen y definiciones de las vías verdes 

 

Las sociedades modernas viven en un mundo fragmentado en el que los 

espacios naturales son cada vez más perturbados como consecuencia de la 

industrialización, la agricultura así como también por los cambios de uso de 

suelo asociados a la urbanización y la construcción de carreteras y caminos en 

pueblos y ciudades (BOARDMAN 1981; HELLMUND & SMITH 2006; 

JONGMAN et al. 2004). Durante siglos y principalmente después de la 

revolución industrial, las sociedades humanas han buscado maneras para estar 

en contacto más estrecho con la naturaleza y los espacios verdes, como una 

forma de reacción al desarrollo industrial (JONGMAN 2007a; SEARNS 1995). 

En los países desarrollados cerca de 80 % de la población vive en pueblos y 

ciudades (SAUNDERS 2004). Una situación similar ocurre en los países en 

vías de desarrollo en donde la población rural migra a las ciudades donde se 

hace cada vez más evidente las presiones asociadas tanto a la sobrepoblación 

de estos centros urbanos, como a los impactos ecológicos que se producen en 

éstos (SAUNDERS 2004). Más aun, y a medida que las zona rurales se van 

despoblando se van produciendo cambios drásticos en el uso del suelo lo que 
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tiene como consecuencia enormes presiones ecológicas en estos paisajes 

(SAUNDERS 2004). 

Las vías verdes y senderos ofrecen una manera de mitigar estas presiones 

asociadas a la industrialización, expansión de la agricultura y la urbanización. 

Además, ofrecen acceso a espacios naturales y los beneficios recreativos, 

estéticos, culturales y de movilidad asociados con éstos, los que son valorados 

enormemente por los habitantes de las ciudades que están sometidos a "las 

presiones físicas y psicológicas de la urbanización" (SEARNS 1995, p.65). Este 

acceso a espacios naturales abiertos ayuda también a promover la 

sensibilización de las personas en temas como la conservación del medio 

ambiente, la integración de políticas de conservación y uso sostenible, así 

como también con protección de la biodiversidad biológica que estos espacios 

naturales albergan (CABEZA 2005; HELLMUND & SMITH 2006). 

El concepto de vías verdes es muy amplio y diverso y por ende existen 

numerosas definiciones en función de su finalidad, ubicación, configuración 

espacial y el contexto cultural en el que se han previsto (AHERN 2004; 

HELLMUND & SMITH 2006; SEARNS 1995). Los espacios verdes o espacios 

abiertos, como se les suele llamar en Norte América, están ampliamente 

asociados a los parques públicos urbanos (BARBOSA et al. 2007; HELLMUND 

& SMITH 2006; ZUBE 1995). Los espacios abiertos y diversos tipos de parques 

públicos se han incorporado en la planificación y desarrollo de pueblos y 

ciudades en Gran Bretaña y América del Norte desde el siglo diecinueve en 

adelante (CONWAY 1991; HELLMUND & SMITH 2006). Sin embargo, en la 

literatura sobre vías verdes muchos autores distinguen estas vías de la 

categoría más general, que las relaciona con los espacios verdes y parques 

públicos mediante la definición de vías verdes como espacios lineares abiertos 

o parques lineares (AHERN 1995; LITTLE 1990; SEARNS 1995; ZUBE 1995). 

Las vías verdes por lo tanto, y como argumenta LITTLE (1990, p.1) son 

“espacios abiertos de conexión” que vinculan espacios abiertos no lineares 
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como parques, reservas naturales, áreas protegidas, parques nacionales y 

sitios históricos, entre otras categorías. 

A finales de 1990 las vías verdes comenzaron a ser reconocidas y nombradas 

como senderos de uso múltiple que permitían entre otras cosas, que diferentes 

tipos de usuarios experimentaran y disfrutaran de los paisajes naturales, junto 

con la posibilidad de practicar actividades saludables al aire libre a lo largo de 

estas rutas que están orientadas a tipos de transporte no motorizados o 

activos, tales como caminar, montar en bicicleta, a caballo, esquiar y canoa 

(FLINK et al. 2001; MUNDET & COENDERS 2010). 

Las vías verdes son redes de terrenos, que son 

planificados, diseñados y manejados para múltiples 

propósitos, incluyendo [aspectos ecológicos], 

recreativos, culturales, estéticos, o de otro tipo que sean 

compatibles con el concepto de uso sostenible (AHERN 

1996, como se cita en AHERN 2004, p.35). 

Más recientemente, las vías verdes han sido asociadas por los 

conservacionistas, cientistas sociales y miembros de la sociedad civil con otros 

beneficios, tales como la protección del paisaje, la recreación, la salud, la 

educación ambiental, el desarrollo económico local, medios de transporte 

activo, un mayor sentido de identidad y pertenencia local derivados de la 

conexión de la gente con su patrimonio natural, cultural y sitios históricos 

(HELLMUND & SMITH 2006; MOORE & ROSS 1998), así como también con la 

protección de la biodiversidad biológica a través de la conexión de las vías 

verdes con redes ecológicas (ANGOLD et al. 2006; CABEZA 2005; 

HELLMUND & SMITH 2006; JONGMAN 2007a, 2007b; JONGMAN et al. 2004; 

JONGMAN & Pungetti 2004; OECD 2004). 

Es importante destacar que para que proyectos de vías verdes, senderos y 

redes ecológicas puedan desarrollarse y sostenerse en el tiempo, muchos 

autores señalan que es esencial la participación activa de las comunidades 
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locales y actores múltiples tanto en el diseño, la planificación y la gestión de 

este tipo de iniciativas (BURNS et al. 2004a; GEBHARD et al. 2007; HOWARD 

& BAKER 1994; JONGMAN 2007b; SELMAN 2004; SOMMA et al. 2007). La 

participación promueve la sostenibilidad, ya que cuando los miembros de las 

comunidades y las organizaciones locales se involucran, éstas reconocen el 

valor de trabajar en alianzas, tener una voz en la toma de decisiones, y una 

participación mayor en los beneficios derivados de los proyectos locales 

(BURNS et al. 2004a; DUGDALE & WEST 1991; FORGIE et al. 2001; 

HOWARD & BAKER 1994). 

1.1 Conceptos básicos y vínculos entre vías verdes y redes ecológicas 

Según indican JONGMAN y Pungetti (2004, p.1) “los conceptos de redes 

ecológicas y vías verdes se relacionan con el entorno humano y su desarrollo”. 

En el contexto actual de cambios dinámicos del medio ambiente global y de 

paisajes fragmentados y dominados por los seres humanos, los ecosistemas y 

las especies no pueden vivir en aislamiento (HELLMUND & SMITH 2006; 

JONGMAN & Pungetti 2004; SEARNS 1995). En consecuencia, la nueva 

filosofía de las ciencias ambientales está cambiando desde el aislamiento hacia 

la conexión, es decir, desde un enfoque concéntrico o local, hacia un enfoque 

mas periférico o global (JONGMAN & Pungetti 2004). En otras palabras, la 

conservación de la naturaleza está cambiando desde un enfoque que estaba 

asociado principalmente a la protección de áreas altamente biodiversas como 

los son los parques nacionales u otro tipo de áreas protegidas, hacia un 

enfoque que vincula a estas áreas protegidas con otros paisajes dominados por 

los seres humanos, en los que se incluyen las vías verdes, los senderos y las 

redes ecológicas, entre otros (JONGMAN & Pungetti 2004). A modo de 

ejemplo, y como lo indica AHERN (2004) las vías verdes incluyen el concepto 

de “tierras protegidas” dentro o cerca de zonas urbanas, explícitamente 

ubicadas en la proximidad de lo espacios donde las personas viven y trabajan.  
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Más aun, AHERN (2004) plantea que en Norte América la mayoría de los 

paisajes culturales se encuentran espacialmente asociados a tipos de vías 

verdes y senderos que se encuentran cercanos a corredores ecológicos, 

situados a lo largo de ríos, pequeñas sierras, entre otros paisajes. Un ejemplo 

de lo anterior es el Lewis’ Wisconsin Heritage Trail, el que incluye más de 

300km de corredores ambientales o ecológicos, senderos recreativos y 

senderos patrimoniales (Figura 1). 
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Figura.1. Plano del sendero patrimonial Lewis’ Wisconsin, USA (AHERN 2004 en JONGMAN & 
Pungetti 2004, p.39) 

Otro buen ejemplo de los vínculos existentes entre redes ecológicas y vías 

verdes de uso recreativo se da en Alemania.  La Figura 2 muestra un mapa de 

la red Alemana de corredores de hábitat en donde se muestran, en un recuadro 

correspondiente a una sección del estado de Baviera, distintos tipos de 

corredores: i) en verde, se muestran corredores para especies de bosque y 

paisajes semi-abiertos,ii) en azul, corredores para especies de tierras bajas, 

valles fluviales húmedos y secos y iii) en amarillo, corredores para especies de 

paisajes secos (BÖTTCHER et al. 2005).  
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La Figura 3 muestra una vía verde que tiene como uso su principal la bicicleta, 

que sigue el curso del río Isar, superponiéndose al trayecto del corredor de 

hábitat marcado en azul y correspondiente al cauce del río Isar indicado en la 

Figura 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Mapa de ciclovía (sección resaltada en rojo) que une las localidades de Mittenwald, 
München y Deggendorf en el estado federado de Bavaria, Alemania y que corre por la rivera 
del río Isar. (http://ecmaps.de/?Experience=isarradweg#go=XVH) 

Esto muestra claramente la coexistencia de los corredores de hábitat y las vías 

verdes en esta zona de Alemania. Según BÖTTCHER et al., (2005) en su 

artículo titulado “Corredores de Hábitat para el Hombre y la Naturaleza en 

Alemania”, la red alemana de corredores de hábitat representa un enfoque 

integrado, que tiene el objetivo de preservar, restaurar y desarrollar 

interrelaciones ecológicas con el fin de mantener la diversidad de las especies 

y áreas de usos humano, tales como la recreación.  

La Figura 4 muestra en mayor detalle un ejemplo del tipo de conexiones e 

interrelaciones que pueden existir entre los distintos tipos de corredores de 

hábitat con carreteras, zonas agrícolas productivas, áreas de uso humano y 

recreativo, entre otras (BÖTTCHER et al. 2005). 
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Figura 4 Detalle de corredores de hábitat en Alemania, y sus interrelaciones ecológicas y 

antropocéntricas (BÖTTCHER et al. 2005, p.164)  

Una red ecológica puede ser definida como sistemas de reservas naturales 

interconectadas que dan coherencia a sistemas naturales fragmentados y los 

ecosistemas que éstos soportan (BISCHOFF & JONGMAN 1993). Según 

JONGMAN y Pungetti (2004, p.3) estas redes son hoy reconocidas como “un 

marco de componentes ecológicos, por ejemplo, áreas centrales, corredores y 

zonas de amortiguamiento, las cuales proporcionan las condiciones físicas 

necesarias para los ecosistemas y especies para sobrevivir en un paisaje 

dominado por el hombre”. Es por esta razón que éstos autores sostienen que 

éstas redes debieran tener un doble propósito: i) el mantener la diversidad 

biológica y el paisaje y ii) servir como base para asistir a los sectores políticos 

en la toma de decisiones respecto a la conservación de los ecosistemas 

naturales (JONGMAN & Pungetti 2004). 

1.2. Contexto de investigación de maestría 

El objetivo de esta investigación es identificar, entre otras cosas, cuáles son los 

factores que determinan la capacidad de comunidades locales, asociaciones y 
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otros grupos de interés para poder participar en proyectos de redes de vías 

verdes y senderos tanto en Canadá como en Chile, así como cuales son las 

medidas que se han adoptado para promover la participación de actores 

múltiples con el fin de poder sacar lecciones aprendidas, tanto positivas como 

negativas, que podrían inspirar la planificación y gestión del proyecto SDC y de 

otros en Latinoamérica. Otro objetivo y más reciente, es el de explorar las 

potencialidades que tienen las vías verdes y senderos con respecto a las 

interrelaciones que éstos pueden tener con redes ecológicas para favorecer 

entre otros aspectos, la protección de la biodiversidad biológica. 

1.2.1 Contexto de los proyectos de vías verdes y senderos en Canadá y Chile 

Trans Canada Trail, contexto del proyecto 

El inicio de TCT fue en 1992, coincidiendo con las celebraciones del 125 

aniversario de la confederación canadiense (Trans Canada Trail 2011a). El 

TCT ha evolucionado desde entonces para convertirse hoy en la mayor red 

mundial de vías verdes y senderos de usos múltiples y recreativos dentro de un 

solo país. Una vez finalizado el proyecto, en el año 2017, Canadá estará 

conectado entre la costa del Pacífico, por el este y la costa Atlántica por el 

oeste y por el Norte con la costa del Océano Ártico a través un total de 22.500 

km de senderos terrestres y acuáticos, uniendo a más de 1000 comunidades 

en todas las provincias y territorios de Canadá (Trans Canada Trail 2009-2010). 

Según Cam Clark, Presidente del Comité para el Desarrollo del TCT: 

El TCT se está construyendo desde una visión de país 

compartida y con la voluntad de cooperar. Estos aspectos 

están en el centro de lo que el TCT es, vinculando a 

todos los canadienses, sus comunidades y paisajes. Este 

es un legado increíble (Trans Canada Trail 2011b, p.5). 

El TCT tiene como objetivo inspirar a la gente a que disfrute de las actividades 

al aire libre como los son el senderismo, excursionismo, ciclismo, canoa, 

travesías a caballo y esquí de fondo y paseos en moto de nieve durante el 
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invierno (sólo en algunos tramos). Al hacerlo, el TCT promueve los siguientes 

cuatro beneficios (Trans Canada Trail 2011a). 

� Salud: al proporcionar espacios abiertos para que las personas puedan 

practicar actividad física al aire libre. 

� Medio ambiente: preservando espacios verdes abiertos y la promoción 

de la conservación ambiental. 

� Educación: al proporcionar información sobre la historia de Canadá y su 

rico patrimonio natural. 

� Desarrollo económico local: promoviendo el desarrollo del turismo que a 

su vez crea puestos de trabajo y dinero canalizados en la economía 

local. 

 

Figura 5. Mapa que ilustra la red de vías verdes y senderos del proyecto TCT (16.500km 

aprox.) a diciembre del 2012. 

El TCT se compone de dos sub-organizaciones cada una con diferentes 

directorios y administración (Trans Canada Trail 2012), la organización 

benéfica TCT (TCTCO por sus siglas en inglés) y la Fundación TCT (TCTF por 
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sus siglas en inglés). El TCTCO es responsable de supervisar el desarrollo y la 

construcción del TCT en cada provincia y territorio, trabajando en colaboración 

con distintas organizaciones como lo son sus socios provinciales y territoriales 

y más de 400 grupos de asociaciones de senderos locales, municipios, así 

como también autoridades de organismos de conservación, que gestionan y 

mantienen las secciones locales del TCT (Trans Canada Trail 2012). El TCTCO 

también proporciona fondos para organizaciones asociadas al TCT, la 

promoción y comercialización de los senderos, la creación de asociaciones y 

alianzas estratégicas con otras organizaciones que a su vez, proporcionan las 

herramientas tales como las aplicaciones de cartografía y señalética para 

garantizar el acceso público a la información respecto a las condiciones del 

terreno de los distintos tramos de senderos para todos los usuarios (Trans 

Canada Trail 2012). 

Por último, el TCT es una iniciativa basada en las comunidades locales 

formada por más de 400 senderos comunitarios, en la que todas las secciones 

del sendero son operados y mantenidos por organizaciones locales, municipios 

con la ayuda de autoridades provinciales y/o agencias nacionales de Canadá 

(Trans Canada Trail 2011a). La participación de donantes privados, empresas 

locales, fundaciones y corporaciones, también juega un papel importante en el 

financiamiento para el desarrollo de esta red de senderos en Canadá (Trans 

Canada Trail 2009-2010). 

Sendero de Chile, contexto del proyecto 

El Sendero de Chile es una iniciativa pública, multi-sectorial de uso múltiple y 

multipropósito, que pretende crear un corredor recreativo longitudinal y 

transversal que eventualmente conectará Chile a través de una red senderos 

de 8.500 km (Fundación Sendero de Chile 2011a). Las actividades que pueden 

llevarse a cabo en el SDC incluyen caminatas, senderismo, bicicleta y travesías 

a caballo. Esta iniciativa se puso en marcha en 2001 como parte de una serie 

de proyectos (Proyectos Bicentenario), que fueron diseñados para conmemorar 
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los 200 años de la independencia de Chile de España en el 2010 (Fundación 

Sendero de Chile 2011b). 

Durante el discurso anual presidencial del 21 de mayo del año 2000, el 

entonces presidente de Chile, Ricardo Lagos Escobar, invitó a los chilenos a 

construir un sendero longitudinal que atravesara el país, permitiendo que los 

ciudadanos viajaran a pie, a caballo o en bicicleta, disfrutando y descubriendo 

el entorno natural y el patrimonio cultural de Chile (Fundación Sendero de Chile 

2011a). En 2001, la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) 

comenzó a planificar e implementar la iniciativa del SDC, con financiamiento 

del presupuesto nacional y la estrecha colaboración con distintos ministerios 

(Fundación Sendero de Chile 2011a). 

El diseño original del sendero se flexibiliza y modificada en 2004 para 

incorporar de esta forma, rutas transversales y circuitos asociados con el eje 

norte-sur Visviri-Cabo de Hornos (Ministerio de Hacienda 2005, p.3). El motivo 

de este cambio fue proporcionar oportunidades para la autogestión y la 

inclusión voluntaria de distintos actores, tanto a nivel comunal, regional, así 

como de actores del sector privado (Ministerio de Hacienda 2005). Luego, en 

2008, el directorio nacional del SDC, propuso la creación de una fundación de 

derecho privado, denominada Fundación SDC, para dar continuidad y mayor 

eficiencia en el desarrollo de senderos, así como la flexibilidad en capacitación 

y la gestión de sus recursos (Ministerio del Medio Ambiente 2010, ítem 8.g.) La 

responsabilidad de la ejecución del proyecto fue transferida a la Fundación 

SDC en junio del 2009 (Fundación Sendero de Chile 2011a). De acuerdo a la 

ley de presupuesto del sector público del 2011, la Fundación SDC es una 

entidad colaboradora del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) y por lo tanto 

receptoras de fondos públicos de transferencia (Fundación Sendero de Chile 

2011b) 

El SDC es una iniciativa de gran envergadura y de interés público, cuyo 

objetivo es generar una plataforma para el desarrollo de la educación ambiental 
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y el ecoturismo en Chile, junto con apoyar la protección del patrimonio cultural y 

natural, en base a un conjunto de senderos distribuidos en 9 territorios a lo 

largo del país y que actualmente cuenta con aproximadamente 2.300 km de 

senderos operativos (Entrevista SDC 2012; Fundación Sendero de Chile 

2011a). El objetivo inicial del SDC, tal como se presenta en el año 2001 bajo la 

administración de la CONAMA, era:  

"Contribuir a la protección de la naturaleza, 

posibilitando a las generaciones presentes y futuras 

conocer, acceder y [disfrutar la diversidad de 

nuestros ecosistemas]" (Ministerio de Hacienda 

2005, p.1). 

Desde el 2011, la Fundación SDC establece que las funciones principales de la 

fundación son las siguientes: 

1. Promover el recorrido seguro e informado por senderos pedestres, de 

cabalgata o bicicleta que forman una red nacional, ofreciendo una gama 

variada de paisajes y culturas del país. 

2. Otorgar facilidades para que se formen grupos de senderistas y 

opciones para organizar excursiones y travesías por el Sendero de 

Chile, en diversos territorios y para las distintas épocas del año. 

3. Gestionar proyectos de senderismo social, educación ambiental y 

voluntariado para la conservación de la biodiversidad y su 

correspondiente financiamiento. 

(Fundación Sendero de Chile 2011b, p.5) 

2. Metodología 

La metodología de esta investigación incluye una evaluación a nivel macro de 

los proyectos TCT y SDC. Estos proyectos se han escogido como casos de 

estudio ya que el papel activo y la participación democrática de la población 

local en la planificación y gestión de proyectos de senderos de usos múltiples y 

de multipropósito, tales como el TCT y el SDC es considerado por ambas 
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iniciativas como un aspecto esencial para promover sus respectivos objetivos 

(Fundación Sendero de Chile 2011a; Trans Canada Trail 2009-2010, 2011b). 

El TCT se define como una iniciativa de base comunitaria de multi-actores que 

se ha iniciado desde las bases y en la que la propiedad de los senderos, su 

gestión y mantenimiento está a cargo organizaciones locales, municipios, 

apoyados por organismos de los gobiernos provinciales y los organismos del 

gobierno nacional a través de Canadá (Trans Canada Trail 2011a). Por otra 

parte el SDC también busca integrar a las comunidades locales y multi-actores 

que estén interesados en la planificación y gestión local de las actividades 

turísticas asociadas a esta iniciativa (Fundación Sendero de Chile 2011a). 

Esta evaluación se está llevando a cabo en base a la revisión de documentos, 

bibliografía, y entrevistas semi-estructuradas. A la fecha se han completado  

entrevistas semi-estructuradas con la directora nacional de senderos y con 

personal técnico de la oficina nacional del TCT, así como también con el 

representante y socio provincial de TCT en la provincia de Quebec Conseil 

Québecois du Sentier Transcanadien, con el gerente de la corporación Parc 

Lineaire P’tit Train du Nord y el actual vice-presidente de desarrollo y asuntos 

públicos y ex director ejecutivo de la organización Vélo Québec, la que 

coordina el proyecto Route Verte (RV), una red de vías de verdes de casi 

4.000km enfocada principalmente al uso de la bicicleta, a nivel de la provincia 

de Quebec. En cuanto al SDC se completaron las entrevistas semi-

estructuradas con el jefe del área de desarrollo y con el director ejecutivo de la 

Fundación SDC, así como también, con representantes de distintas agencias 

de gobierno y ministerios que formaron parte del directorio nacional del SDC 

entre el 2004 y el 2008 (Ministerio de Hacienda 2005; Ministerio del Medio 

Ambiente 2010). 

3. Discusión: 

3.1 Mecanismos utilizados y factores que condicionan la participación de 

comunidades locales y actores múltiples en el SDC y TCT 
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En relación a como el proceso de participación de comunidades locales y 

actores múltiples se ha ido gestando y promoviendo en los proyectos SDC y 

TCT y en base un análisis preliminar de las entrevistas y documentos 

revisados, se puede observar que uno de los mecanismos para incentivar la 

participación a nivel local ha sido la de permitir a actores locales a acceder a 

fondos públicos y privados a través de las Fundaciones SDC y TCT en Chile y 

Canadá respectivamente (Entrevista SDC 2012; Entrevitsa TCT 2013; 

Ministerio del Medio Ambiente 2010; Trans Canada Trail 2010-2011). 

En el caso de los fondos públicos, estos tienen distintos orígenes. En el caso 

del proyecto Chileno SDC, los fondos públicos han llegado por diversas 

fuentes. Básicamente a través de aportes basales del estado recibidos por 

medio de la CONAMA y el MMA, así como también por parte fondos 

provenientes de los gobiernos regionales como es el caso de: el fondo nacional 

de desarrollo regional, el fondo del instituto nacional del deporte y el fondo de 

protección ambiental, por mencionar algunos (Entrevista SDC 2012; Ministerio 

del Medio Ambiente 2010). En relación a los fondos provenientes del sector 

privado, éstos pueden ser recibidos y administrados por la Fundación SDC, sin 

embargo el volumen de estos fondos ha sido reducido y por lo tanto no 

alcanzan como para constituir un fondo que permita financiar iniciativas de 

desarrollo de senderos por si sólo (Entrevista SDC 2012). 

En al caso del proyecto Canadiense, los fondos públicos provienen tanto del 

gobierno federal como de los gobiernos provinciales y gobiernos locales a 

través de distintas agencias como Parks Canada, y Heritage Canada, a nivel 

Federal, y fondos provenientes del Ministerio de Transportes de Quebec en el 

caso de la provincia de Quebec, así como también de fondos manejados por 

los municipios regionales y locales dentro de la misma provincia.(Entrevitsa 

TCT 2013; Trans Canada Trail 2010-2011, 2011-2012). 

En cuanto a los factores que influyen en la capacidad de los actores locales 

para participar, se ha podido observar que la capacidad de gestión de estos de 
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los actores locales es contextual. Para ambos proyectos el acceso a 

información y capacidad para postular, gestionar y finalmente para rendir 

cuentas ante las agencias u organismos que proveen los fondos han sido un 

factor esencial en la participación de organizaciones y actores locales 

(Entrevista SDC 2012; Entrevitsa TCT 2013). 

3.2 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): 

Oportunidad e incentivos para el desarrollo de vías verdes y senderos 

Canadá es uno de los países miembros de la OECD y el primer país en firmar 

la ratificación de la convención OECD el 10 de abril de 1961 (OECD 2013). 

Chile se convirtió en un miembro de la OCDE el 7 mayo de 2010 (OECD 2010), 

una membresía que obtuvo entre otras cosas debido a su estabilidad 

macroeconomía y el prestigio internacional en estas materias en las últimas 

décadas. Esta membresía impone ciertas expectativas y, por lo tanto, desafíos 

para el estado chileno. En cuanto a la sostenibilidad ambiental, la estrategia 

medioambiental de la OCDE, recomienda a los países miembros a lograr cinco 

objetivos interrelacionados: i) mantener la integridad de los ecosistemas a 

través de la gestión eficiente de los recursos naturales (con un enfoque 

especial sobre el clima, el agua dulce y la biodiversidad); ii ) disociar presiones 

ambientales del crecimiento económico (con un enfoque especial en la 

agricultura, el transporte y la energía), iii) mejorar la información para la toma 

de decisiones y medir el progreso a través de indicadores, iv) abordar enlaces 

en la interfaz social y ambiental y la mejora de la calidad de vida; y v) fomentar 

la interdependencia mundial del medio ambiente mediante la mejora de la 

gobernanza y la cooperación (OECD 2004, p.4). 

El objetivo 4 de la estrategia de la OECD desafía a todos los países miembros 

a: 

hacer frente a los diversos vínculos entre las condiciones 

ambientales, sociales así como las tendencias y los impactos 

sociales de las políticas ambientales, con el fin de mejorar la 
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salud humana, la equidad del medio ambiente, el empleo, el 

acceso a la información, la participación pública en la toma de 

decisiones, el acceso a la justicia en materia de medio ambiente 

y la educación ambiental, contribuyendo así a mejorar la calidad 

de vida (OECD 2001, p.17). 

En lo que respecta a Chile, la OCDE también ha recomendado fortalecer las 

regiones de Chile con el fin de estimular y descentralizar la economía (OECD 

2009). Es por esto que el proyecto SDC, así como otras iniciativas de 

desarrollo de vías verdes y senderos tienen el enorme potencial de servir como 

una plataforma para ayudar a mantener la integridad de los ecosistemas y la 

participación pública junto con estimular el desarrollo económico local, la 

educación medioambiental y la protección de ecosistemas, a través de 

actividades relacionadas con el turismo y la recreación. En consecuencia, 

países en vías de desarrollo, como Chile, que normalmente tienen que 

optimizar sus recursos económicos y humanos para lograr cumplir con los 

compromisos adquiridos en acuerdos internacionales, pueden a través de 

desarrollar proyectos, como las vías verdes y senderos, lograr obtener 

beneficios simultáneos en lo ambiental, económico y social, así como también 

crear las instituciones y capacidades necesarias para poder continuar y 

expandir proyectos que incorporen este tipo de beneficios. 

4. Importancia de la investigación y resultados esperados 

La participación activa de las comunidades en la planificación y gestión de 

proyectos de base comunitaria es crucial para promover la sostenibilidad de 

estas iniciativas en el largo plazo (BURNS et al. 2004a; MANNIGEL 2008). Por 

lo tanto, esta investigación contribuirá a una mejor comprensión de los 

mecanismos que pueden apoyar la participación de las comunidades y grupos 

de interés, tanto en la planificación y gestión de proyectos de vías verdes 

comunitarios y así contribuir con observaciones y lecciones aprendidas que 

podrían ser utilizadas para el diseño y gestión en otros proyectos similares en 

Latinoamérica y otras partes del mundo. 
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El desarrollo de vías verdes está cobrando fuerza en Latinoamérica. De hecho, 

el primer congreso para la planificación y gestión de senderos del Mercado 

Común del Sur (MERCOSUR) se celebró en Uruguay entre el 4 al 6 octubre del 

2012. Este año se celebrará en Octubre el “II Congresso Nacional de 

Planejamento de Trilhas: Uso Público e Biodiversidade, Desafios de Gestão e 

Governança”. Los conocimientos y lecciones aprendidas como resultado de 

esta investigación de maestría aportarán con nuevas perspectivas y 

potenciales aplicaciones para el emergente movimiento de las vías verdes y 

senderos de largo recorrido en Latinoamérica y en particular al proyecto SDC, 

que es la iniciativa más avanzada en la región. 

Otro aporte de esta investigación tiene relación con el vínculo que se establece 

entre la literatura sobre la participación pública y gobernanza, en relación con 

las vías verdes de usos múltiples y multipropósito. Gran parte de la literatura 

disponible sobre vías verdes de usos múltiples se centra en la planificación, 

diseño y gestión, así como los beneficios sociales y económicos que éstas 

aportan a la sociedad. Mi investigación extenderá este horizonte con la ayuda 

de literatura existente y de gran relevancia sobr 

Con respecto al vínculo existente entre las vías verdes, senderos y las redes 

ecológicas es un tema que tiene muchas aristas que deben ser estudiadas y 

analizadas con detención. La pregunta sobre cómo diseñar y planificar vías 

verdes, senderos, corredores ecológicos, redes ecológicas u otro tipo de 

espacios naturales abiertos, que favorezcan las necesidades tanto de la 

naturaleza y los seres humanos esta todavía por entenderse, analizarse y 

resolverse según sea el contexto ambiental, ecológico, geográfico, social y 

económico de los proyectos. El desarrollo de vías verdes y senderos debe 

estar a la altura de los desafíos que el siglo 21 enfrenta y por lo tanto, es 

tiempo de expandir esta discusión y aprender de ejemplos concretos donde se 

están poniendo en práctica modelos que integran e interrelacionan vías verdes 

de usos recreativos y transporte activo, con redes ecológicas para la protección 

de la biodiversidad biológica y el tránsito genético. 
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GT 04 Contribuição do planejamento e manejo de trilhas ao Turismo de Base 
Local: Boas práticas p/ a conservação do patrimônio natural e cultural. 

SESC SP E A TRILHA D’ÁGUA – ADUTORA DA DÉCADA DE 40 É 
UTILIZADA COMO FERRAMENTA DE INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL 

 
Fábio Luiz Vasconcelos22 

Emerson Luis Costa23 
Juarez Michelotti2 

Marcelo Bokermann2 
Resumo 
Palavras-chave: Trilha d’água. Sesc Bertioga. Interpretação ambiental. Passeios. Educação 

para a sustentabilidade. 
 
O Sesc - Serviço Social do Comércio é uma instituição brasileira, privada, 
criada e mantida pelos empresários dos setores de comércio de bens, serviços 
e turismo, com o objetivo de colaborar para a melhoria da qualidade de vida do 
trabalhador desses setores, seus dependentes e sua comunidade. A ação do 
Sesc é nacional, todavia cada estado possui sua própria administração 
regional. No estado de São Paulo, o Sesc SP desenvolve seu trabalho pautado 
na criação de elos que atam estes três princípios norteadores: a destinação 
social ao sentido amplo de cultura; a dimensão cultural à ideia de educação 
permanente; o imperativo educativo à realidade diária de seu trabalho social. 
Dentre os diversos campos de atuação destacam-se as áreas de: Turismo 
Social e Educação para a Sustentabilidade. No Sesc Bertioga, estes programas 
tem presença marcante devido as particularidades do local. Reconhecida como 
a 1ª Colônia de Férias da América Latina (1948), hoje o Centro de Férias conta 
com um Centro de Educação Ambiental, que dentre suas diversas dinâmicas 
educativas, oferecidas tanto para hóspedes, como para comunidade em geral, 
realiza também atividades em trilhas, tendo a interpretação ambiental como 
ferramenta de mediação. Com a criação da Série Passeios/Vivências 
Ambientais, em 2011, foram sistematizados sete passeios que visam a 
valorização do contexto histórico, da cultura caiçara e da diversidade de 
paisagens de Bertioga. Realizada desde o início da década de 90, a Trilha 
d’água é um destes roteiros que se integra a Série Passeios/Vivências 
Ambientais. Esta trilha utiliza parte do aterro implantado na década de 1940, 
que liga o Rio Guaxanduba à estação de tratamento de água do Sesc Bertioga 
e se estende por 5.800m. A trilha, com 2.700 m (ida), está inserida em área 

                                                           
22 Gerência de Programas Socioeducativos, Sesc SP 
23 Unidade Sesc Bertioga, Sesc SP 
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natural em excelente estado de conservação, estendendo-se pela planície 
costeira e início da encosta da Serra do Mar. O trajeto tem início na travessia, 
em barco, do rio Itapanhaú e segue em uma caminhada que cruza 
ecossistemas como mangue, floresta de transição, mata paludosa, mata ciliar e 
floresta de encosta. Esta trilha tem importante valor para a conservação da 
natureza, uma vez que seu percurso passa por dois parques estaduais. Este 
artigo descreve a sistematização do roteiro Trilha d´água, que utiliza para fins 
turísticos e educativos, o acesso de manutenção da captação de água do Sesc 
Bertioga. Com essas ações promovidas acredita-se fortalecer a missão 
institucional onde educação e cultura, convergem para a transformação social, 
por meio de iniciativas socioeducativas, em prol da edificação de uma cultura 
de sustentabilidade.  
 
Resumen 
Palabras clave: Ruta del agua. Sesc Bertioga. Interpretación ambiental. Senderos. Educación 
para la sustentabilidad 

 
Sesc - Servicio Social de Comercio es una institución brasileña, privada, creada 
y mantenida por los empresarios del comercio de bienes, servicios y el turismo, 
con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de los trabajadores de estos 
sectores, su familia y su comunidad. La acción del Sesc es nacional, pero cada 
estado tiene su propia administración regional. En São Paulo, Sesc SP 
desarrolla su trabajo basado en la creación de vínculos que unen a estos tres 
principios rectores: un destino social para un amplio sentido de la cultura, la 
dimensión cultural a la idea de la educación permanente y el imperativo de la 
educación a la realidad cotidiana de su trabajo social. Entre los diferentes 
campos de trabajo incluyen las áreas de Turismo Social y de Educación para la 
Sustentabilidad. En el Sesc Bertioga, estos programas tienen una fuerte 
presencia, debido a las particularidades del sitio. Reconocido como la primera 
Colonia de Vacaciones en América Latina (1948), ahora el Centro de 
Vacaciones cuenta con un Centro de Educación Ambiental, que, entre sus 
diversas dinámicas educativas, ofrece tanto para los clientes como para la 
comunidad en general, actividades en senderos tomando la interpretación 
ambiental como herramienta de mediación. Con la creación de la "Serie 
Passeios/Vivências Ambientais" en el 2011, siete viajes se organizan para 
explorar el contexto histórico, la cultura local (caiçara) y diversidad de paisajes 
de Bertioga. Realizada desde principios de los años 90, la “Ruta del agua” es 
uno de los senderos que se incluye en la "Serie Passeios/Vivências 
Ambientais". Este sendero utiliza parte del terraplén de la década de 1940, que 
une el Río Guaxanduba con la estación de tratamiento de agua de Sesc 



 
 

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 

 

630 

Bertioga y se extiende por 5.800m. El sendero, con 2.700m (ida), se inserta en 
una área natural en excelentes condiciones de conservación, que se extiende a 
lo largo de la planicie costera y las primeras laderas de la Serra do Mar. El 
sendero empieza en la travesía, en barco, del río Itapanhaú y sigue en una 
caminada que atraviesa ecosistemas como manglares, bosques de transición, 
bosques pantanosos, bosques de ribera y laderas. Este sendero tiene un valor 
importante para la conservación de la naturaleza y su trayecto pasa a través de 
dos parques estatales. En este artículo describe se la sistematización del 
sendero “ruta del agua”, que utilizada el acceso de mantenimiento de la 
captación de agua Sesc Bertioga con objetivos de turísticos y educacionales. 
Con estas acciones promovidas desease fortalecer la misión institucional 
donde la educación y la cultura convergen para el cambio social a través de 
iniciativas sociales y educativas en favor de la construcción de una cultura de la 
sustentabilidad . 
 
1. Introdução 

Criado em 1946, o Serviço Social do Comércio - Sesc é uma instituição 

brasileira de caráter privado, sem fins lucrativos mantida pelos empresários do 

comércio de bens, serviços e turismo, com atuação em âmbito nacional, que 

objetiva colaborar para a melhoria da qualidade de vida do comerciário, sua 

família e de sua comunidade (SESC SP, 2013b). 

O Sesc é descrito pela primeira vez na Carta da Paz Social, sendo esta 

resultado da Conferência de Teresópolis, realizada em 1945, que reuniu 

empresários da agricultura, indústria e comércio. Este documento destacava a 

necessidade de uma paz social concreta, fundada na ordem econômica, por 

meio de uma obra educativa.  Desde seu nascimento, a instituição esteve 

alinhada ao sentido de garantia dos direitos sociais básicos, como direito à 

saúde, educação, alimentação, cultura, o que lhe atribui um forte 

comprometimento com os valores da cidadania. No final da década de 40 o 

Sesc instala suas primeiras unidades executivas em diversos estados 

brasileiros, que ao longo dos anos se transformam em Departamentos 

Regionais. Entre outros, foi criado o Regional São Paulo – Sesc SP, onde foi 



 
 

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 

 

631 

inaugurada, em 1948, a Colônia de Férias Ruy Fonseca, em Bertioga, litoral 

paulista. 

 Para o Sesc SP, a cultura e a educação possuem íntimas conexões, e esse 

valor permeia os programas socioeducativos desenvolvidos pela instituição. Os 

conceitos de trabalho social, cultura e educação consistem o meio através do 

qual se movimenta do Sesc, e da articulação deles resultam as pistas a serem 

seguidas para que a trajetória da instituição coincida, o mais das vezes, com 

sua missão (SESC SP, 2013a). 

 Em meados dos anos 80, a prioridade de investimentos educacionais no 

campo do lazer se concentrou na área cultural. Além das linguagens artísticas, 

também ocorreu uma ampliação de muitos programas como atividade física e 

saúde e das ações sociais com interface direta com os problemas urbanos. A 

partir de então, houve uma modernização da política de ações e da 

metodologia de trabalho do Sesc em São Paulo, que desenvolveu novos 

conceitos para atualizar seu programa de ações socioculturais: a cidadania e a 

qualidade de vida. O Sesc SP, valendo-se do caráter situacional e 

contextualizado das suas ações educativas, elaborou seus programas com um 

olhar para a sua realidade e seu tempo. A ação propositiva da instituição 

construiu-se no campo das ações educativas, em especial na educação 

permanente, também denominada Educação não-formal e/ou Complementar 

(SESC SP, 2013a). 

 Hoje a base da atuação do Sesc SP é a realização de programas 

socioeducativos e culturais com o sentido de promover o bem-estar e a 

qualidade de vida em espaços que valorizam a convivência entre as pessoas, 

sejam os trabalhadores do comércio e setor de serviços, seu público prioritário, 

seja a comunidade de maneira geral.  O Sesc em São Paulo conta, hoje com 

33 centros culturais e esportivos, e uma dessas Unidades é o Centro de Férias 

Sesc Bertioga. As ações do Sesc Bertioga estão pautadas no favorecimento do 

convívio social, no respeito às diferenças, no fortalecimento das relações 
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humanas e na aproximação de propostas que conduzam o acesso a bens 

culturais necessários para a promoção da qualidade de vida dos participantes. 

Quando de sua criação em 1948, para garantir o acesso à água potável, foi 

necessária a construção de infraestrutura específica para captação e transporte 

de água, construindo-se então a rede adutora com cerca de 5.800 m de 

extensão. 

 Este artigo relata a sistematização do roteiro Trilha d´água, que utiliza para fins 

turísticos e educativos, o acesso de manutenção da captação de água do Sesc 

Bertioga. Com essas ações promovidas acredita-se fortalecer a missão da 

instituição onde educação e cultura, convergem para a transformação social, 

por meio de iniciativas socioeducativas, em prol da edificação de uma cultura 

de sustentabilidade.  

2. Metodologia 

Este artigo foi desenvolvido a partir de da análise das percepções de técnicos 

do Sesc SP, tanto do Sesc Bertioga, quanto da Administração Central do 

Departamento Regional do Sesc em São Paulo, referentes às atividades 

turísticas e educacionais realizadas em trechos da adutora do Centro de Férias 

“Ruy Fonseca” Sesc Bertioga, materializado na definição de um roteiro 

específico para a trilha em questão.  

Em paralelo a estas análises, foi realizada consulta ao acervo institucional 

(acervo histórico, materiais de mediação, vídeos, entrevistas, relatos de 

atividades, etc), que norteou o desenvolvimento do contexto histórico da 

instituição, assim como da unidade de Bertioga, seus equipamentos e equipes 

envolvidas no desenvolvimento de atividades de turismo social e educação 

para sustentabilidade. Complementou-se a pesquisa por meio de revisão 

bibliográfica para fortalecer, e ratificar a importância e a necessidade de 

processos permanentes de planejamento, estruturação, execução e análise 

das atividades realizadas em trilhas interpretativas, especificamente na Trilha 

d´água. 
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3. Resultados e discussão 

3.1 O Serviço Social do Comércio - Sesc 

O Sesc foi criado em 1946, no dia 13 de setembro, pelo Decreto-Lei N° 9.853, 

em que o Presidente Eurico Gaspar Dutra autoriza a Confederação Nacional do 

Comércio a criar o Serviço Social do Comércio - Sesc. Entre os anos de 1947 – 

1949 a instituição expandiu, quando foram instaladas suas primeiras unidades 

executivas em diversos estados brasileiros, que ao longo dos anos se 

transformam em Departamentos Regionais. Nesta época foi criado, hoje o 

denominado, Regional São Paulo e inaugurada uma das primeiras colônias de 

férias na unidade de Bertioga, litoral paulista. 

A ação do Sesc é fruto de um sólido projeto cultural e educativo que trouxe, 

desde sua criação, a marca da inovação e da transformação social. Ao longo 

dos anos, o Sesc inovou ao introduzir novos modelos de ação cultural e 

sublinhou, na década de 1980, a educação como pressuposto para a 

transformação social. Hoje, com 67 anos, a instituição é testemunha de 

momentos históricos do país, moldando conceitos e ideias que culminam no 

momento atual que adota a transformação como tema, respeitando o princípio 

do acolhimento e ação propositiva. 

3.2 Sesc SP 

No Estado de São Paulo, o Sesc conta com uma rede de 33 unidades, em sua 

maioria centros culturais e desportivos. Cada unidade dispõe de uma 

programação diferenciada com intuito de agregar cultura, esporte, lazer, 

cidadania em um processo de educação permanente. Oferece também 

atividades de turismo social, programas de saúde e de educação ambiental, 

programas especiais para crianças e terceira idade, além dos pioneiros: Mesa 

Brasil Sesc São Paulo, de combate à fome e ao desperdício de alimentos, e 

Internet Livre, de inclusão digital. O Sesc SP desenvolve ação de educação  

não formal e permanente com intuito de valorizar as pessoas ao estimular a 
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autonomia pessoal, a interação e o contato com expressões e modos diversos 

de pensar, agir e sentir.  

Promovida pela Unesco, a Educação Permanente incentiva a criação de novos 

programas pautados pela cultura de paz e pela convivência entre as 

diferenças. Menos formais e mais abrangentes do que a escola, estes 

programas focaram sua ação na família e na comunidade, e desenvolveram 

novas metodologias de ação social, atendendo a um público heterogêneo e 

cosmopolita, incluindo diferentes faixas etárias, origens sociais, condições 

financeiras, línguas e culturas. Desde a criação da Unesco, na década de 40, a 

Organização das Nações Unidas tem enfatizado que os valores humanos de 

uma sociedade são construídos por um processo contínuo de educação, 

integrados à ciência e à cultura (SILVA, 2011).  

A ação educativa permanente que caracteriza a instituição apoia-se em valores 

éticos, democráticos e humanistas, que preconizam o respeito à diversidade 

cultural, a formação para a autonomia e a interação a partir do contato com 

diversos modos de pensar, agir, sentir e se expressar. O compromisso com o 

ambiente no Sesc SP traduz-se na promoção de programas e projetos na área 

de educação para a sustentabilidade, no que tange as ações tanto para público 

interno quanto externo, bem como na discussão e adoção de medidas 

estruturais nos seus equipamentos, como a conservação e recuperação de 

porções de Mata Atlântica em algumas de suas unidades, além da a 

adequação de suas instalações de forma a mitigar os impactos ambientais da 

ação humana. Essa missão, somada à demanda crescente de diversos setores 

da sociedade em relação à necessidade de incorporação da responsabilidade 

socioambiental, principalmente nos últimos 20 anos, fez com que a instituição 

realizasse um conjunto significativo de ações de sensibilização e de 

conservação em algumas de suas unidades, bem como de adequação de suas 

instalações de forma fortalecer seu compromisso com a conservação 

ambiental. 
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O Sesc SP tem ampliado sua atuação neste campo, por meio da adoção de 

programas permanentes de atendimento ao público, da ampliação de equipes 

com perfil voltado à educação para a sustentabilidade de modo a fomentar 

ainda mais suas ações nesse campo. Tais compromissos com o ambiente 

também podem ser evidenciados em trabalhos de gestão ambiental em suas 

unidades como, por exemplo, o programa Lixo: Menos é Mais, ação 

institucional de gestão de resíduos. 

Fomentar uma nova mentalidade de inter-relação e aliança entre natureza e 

cultura, estimulando a participação crítica e criativa no processo de 

fortalecimento de modos de vida mais sustentáveis balizam os fundamentos da 

educação para a sustentabilidade no Sesc SP, e que no âmbito da ação 

educativa pode se traduzir na realização de dinâmicas educativas diversas 

oficinas, seminários, no atendimento mediado em exposições e instalações 

lúdicas, nas intervenções artísticas, ou seja, em diferentes modos de criação e 

expressão, que possuem na sua essência uma intencionalidade educadora. 

Tratar do modo de vida das sociedades contemporâneas não é tarefa simples, 

o que coloca para a educação desafio fundamental no enfrentamento do tema, 

significando estudo e produção de conhecimento acessível a todas as 

populações. Para tanto é necessária uma abordagem do conhecimento de 

maneira coletiva, fundamentada em valores socioculturais, determinada por 

uma conjuntura de forças e inter-relações presentes nos modelos de sociedade 

em que vivemos. Deste ponto de vista da construção do conhecimento está 

implícito no processo educativo o caráter socioambiental, em que o estudo do 

ambiente é uma das principais condições de aprendizado. 

Nesse sentido, a atuação da instituição, além de qualificar o tempo de lazer dos 

trabalhadores em seus equipamentos, projeta-se no campo dos valores e da 

transformação social, pois se volta para as questões de cidadania e para a 

sustentabilidade por meio de diversas estratégias educativas, destinadas aos 

mais variados perfis de público. Devido à multiplicidade de aspectos 
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relacionados ao campo da sustentabilidade, uma característica marcante da 

ação da instituição no que se refere às questões de educação para a 

sustentabilidade, versa sobre a necessidade de sustentar espaços de 

interlocução entre diversas áreas, fortalecendo a agenda socioambiental de 

forma transversal. É a partir da integração das múltiplas dimensões da 

sustentabilidade – ecológica, social, ética, cultural, econômica, espacial e 

política – ao desenvolvimento das ações institucionais que se pode 

potencializar a participação efetiva na proteção, recuperação e melhoria das 

condições ambientais e de qualidade de vida (SESC SP, 2013a). 

A área de Educação para a Sustentabilidade está baseada em um conjunto de 

princípios e objetivos que orientam ações educativas, tendo como referência a 

formação para a cidadania e a responsabilidade com o ambiente, seja de 

caráter interno, seja na ação voltada ao público frequentador de suas unidades. 

A área de Turismo Social do Sesc SP é orientado por cinco princípios 

norteadores: democratização do acesso ao turismo, protagonismo dos 

participantes, a educação pelo turismo, a educação para o turismo e 

operacionalização ética e sustentável. 

3.3 O Município de Bertioga - SP 

Muito antes da chegada dos colonizadores a região de Bertioga, essa era 

ocupada por grupos nativos, sendo primeiro os sambaquieiros, mais tarde os 

tupi. Uma das explicações para a origem do nome Bertioga é ser uma 

corruptela da denominação da região pelos tupiniquim: Burikioca, “a casa do 

macaco grande”. O macaco grande era uma referência ao macaco muriqui, ou 

mono carvoeiro (Brachyteles arachnoides) e sua grande ocorrência na área, na 

época. Os tupiniquim eram os povos indígenas nativos, que habitavam a região 

na época da colonização portuguesa e se dirigiam às proximidades para coletar 

frutos do mar, porém não eram moradores fixos (IBGE, 2013).  
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 Bertioga foi palco de eventos relevantes da história brasileira nos primórdios 

da colonização portuguesa. Abrigou a primeira fortificação militar do país 

construída com planta real e em alvenaria, o Forte de São Tiago (hoje Forte 

São João); testemunhou inúmeras batalhas entre os tupiniquim e seus aliados 

portugueses contra os tupinambá; aquartelou o alemão Hans Staden que 

descreveu em livros e xilogravuras seus nove meses de vida como capturado 

dos tupinambá; recebeu José de Anchieta e Manoel da Nóbrega; presenciou a 

saída de Estácio de Sá, que fundou a Vila de São Sebastião do Rio de Janeiro; 

alojou uma grande armação de baleias no século XVIII; e viu a urbanização se 

desenvolver e seus loteamentos e condomínios espraiarem-se ao final do 

século XX (CASTRO, 2010). 

No fim da década de 1940 o Sesc SP criou a Colônia de Férias Ruy Fonseca e 

em seu Relatório Anual de atividades 1947 (apud. SESC SP, 2008) a Praia de 

Bertioga é descrita como: 

... um dos mais belos e aprazíveis recantos do litoral Paulista – 
distante apenas uma hora e meia de Santos – que por sua vez 
tem fácil acesso a São Paulo, ponto de convergência de todo o 
Estado... um dos lugares mais salubres do litoral paulista com 
um coeficiente mínimo para não dizer nulo de casos de 
impaludismo [malária]... 

Na década de 1950, por causa do crescimento do turismo na região, foi dado 

início ao processo de melhoria de acesso à região com a construção da 

estrada estadual SP-61 que corta a porção norte da ilha de Santo Amaro 

(Guarujá) e termina no Canal de Bertioga. Assim, a ligação aquática feita por 

balsa tornou possível maior afluxo de turistas em Bertioga atraídos pela 

natureza e extensas praias conservadas. Nas décadas de 1950 e 1960, foram 

implantados diversos loteamentos em Bertioga, começando a grande 

especulação imobiliária para a construção de casas de veraneio (MARTINS et 

al., 2008). A partir de 1980, com a construção da Rodovia Rio-Santos e, 

posteriormente da Mogi-Bertioga, intensificou-se o interesse pela 

comercialização de terras, em forma de loteamentos turísticos (SOUZA, 2008).  
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Bertioga, antes de ser município, em 1943, foi anexada pelo Governo de São 

Paulo à cidade de Santos. Elevada a subprefeitura e depois distrito, em 1991 

se realizou um plebiscito onde se votou por sua emancipação. Em 1992 

ocorreram as primeiras eleições municipais e em 1993 o primeiro prefeito 

tomou posse (CASTRO, 2010). Ao se considerar a história de Bertioga como 

município independente, pode-se caracterizá-la como uma “cidade 

adolescente”.  

 3.4 Sesc Bertioga – Da Colônia de Férias ao Centro de Férias 

O Sesc Bertioga é considerado a primeira Colônia de Férias brasileira com 

instalações próprias. Serviu como modelo para centenas de similares em todo 

o país e América Latina (SESC SP, 2013b). O Relatório Anual de atividade do 

Sesc SP de 1947 (apud. SESC SP, 2008) trata da motivação para a criação da 

Colônia de Férias Ruy Fonseca:  

Compreendendo a grande necessidade que tem todo 
trabalhador de um repouso anual para a recuperação das 
energias gastas no árduo quotidiano – e considerando, 
outrossim, que esse repouso anual, hoje universalmente 
reconhecido como um direito – deve ser o quanto possível 
proporcionado ao beneficiado em lugar diverso e em clima 
diferente daquele em que o mesmo trabalha – e por outro lado 
verificando que as condições econômicas do comerciário 
raramente lhe permitem fazer face às grandes despesas de 
viagens e hospedagem cujos preços são hoje elevadíssimos 
como decorrência natural da carestia geral – deliberou o 
Conselho Regional do Sesc a instalação de uma colônia de 
férias.  

Seu maior mérito foi inserir no cotidiano dos trabalhadores a questão do tempo 

livre, numa época em que poucas pessoas se davam conta da importância 

desse aspecto para o bem-estar e o desenvolvimento social e cultural dos 

indivíduos (SESC SP, 2013b). Inaugurada em 30 de outubro de 1948, o Sesc 

Bertioga é uma das marcas do pioneirismo da instituição, testemunha do 

constante amadurecimento institucional e conceitual. O constante processo de 

transformação e amadurecimento faz-se notar não somente nas ações 
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educativas desenvolvidas, mas também na denominação da unidade que, 

incialmente era “Colônia de Férias”, hoje chama-se “Centro de Férias”.  

As características de sua localização, no sopé da Serra do Mar, com área 

verde preservada de aproximadamente 330 hectares dividida em cinco glebas, 

conferem ao Centro de Férias uma vocação natural para o desenvolvimento de 

ações socioambientais, em que aspectos da biodiversidade e da cultura local 

são abordados em forma de passeios, vivências e oficinas que estimulam a 

compreensão da importância das inter-relações entre ambiente e sociedade. 

Outras linguagens também são contempladas nas diversas atividades 

propostas: desenvolvimento físico e esportivo, atividades artísticas como 

apresentações musicais, teatrais, literárias, artes plásticas, dança, oficinas na 

área da saúde e alimentação, entre outras.  

Com essa multiplicidade de temas, o Sesc Bertioga oferece aos hóspedes a 

possibilidade de aliar férias, descanso e divertimento a conteúdos educativos. 

A programação busca também integrar públicos de faixas etárias diversas, em 

um ambiente agradável e prazeroso de convivência (SESC SP, 2013b). O Sesc 

Bertioga evidencia o caráter socioeducativo do Sesc SP, ao gerar opções de 

lazer, cultura e educação para todos os públicos, em diversas faixas etárias e 

estratos sociais, envolvendo hóspedes, visitantes e comunidade local, tendo 

como valores o respeito, a humanização da sociedade, a democratização do 

acesso, a transformação, o respeito a todas as diferenças e tendências e a 

sustentabilidade. 

3.5 O Centro de Educação Ambiental - CEA do Sesc Bertioga 

Em 2008 o Sesc Bertioga criou o Centro de Atividades Ambientais – CAA. O 

espaço foi concebido para servir de referência às atividades ambientais com 

hospedes e grupos de escolares e tinha por missão, apresentar por meio de 

elementos cenográficos e expográficos uma caracterização socioambiental da 

região de Bertioga. Tal espaço surgiu com o objetivo de sensibilizar, informar e 
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promover vivências socioeducativas que provoquem a compreensão e a 

interação com as questões socioambientais, tanto no que diz respeito à 

caracterização natural da região, como no que tange aos processos de 

interação da cultura local com este ambiente. Na época, o CAA contava com 

uma equipe composta por três pessoas. Com experiência na área 

socioambiental e com formações variadas, estes profissionais se dedicavam a 

receber grupos de escolares em roteiros ambientais, além de hóspedes do 

Centro de Férias que visitavam o espaço e tinham contato com os conteúdos 

ali expostos, participavam de oficinas, vivências e outras atividades. Além 

dessas propostas, alguns passeios com hóspedes eram realizados, com o 

propósito de apresentar a paisagem local, tendo sempre como base os 

princípios de uma educação ambiental crítica e problematizadora. 

Os chamados recursos cenográficos, expográficos, elementos lúdicos e a 

mediação específica, desenvolvidos animavam as atividades de sensibilização 

e formação, sempre tendo como norte pressupostos como responsabilidade 

com o local, respeito à diversidade ambiental e cultural, interação, participação, 

transversalidade e ludicidade. Com o passar do tempo, já em meados de 2010, 

a ação educativa se ampliou, assim como, a equipe técnica especializada que 

passou de três profissionais das áreas de ciências biológicas e agrárias para 

sete profissionais de diferentes áreas (biologia, engenharia florestal, 

pedagogia, geografia e história), cujas experiências em ações socioeducativas 

contribuem diretamente para o caráter multidisciplinar do Centro, além de 

possuir estratégias de sustentabilidade, que buscam múltiplas abordagens e 

diferentes dimensões. Estes profissionais são os Agentes de Educação 

Ambiental do Sesc Bertioga.  

A partir de então, com a ampliação da equipe técnica, e mais ainda, com a 

reconfiguração conceitual do espaço, hoje, a estrutura denomina-se Centro de 

Educação Ambiental - CEA, que pauta-se pelo tema vocativo “Entre a Serra e o 

Mar” e constitui-se como um espaço que trata a Educação Ambiental como 

produção de conhecimento com foco na realidade local, promovendo diversos 
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programas educativos. As experiências oferecidas pelo CEA resultam em 

ações dentro e fora da unidade. As ações são realizadas tanto em uma 

instalação própria (composta de acervos, painéis, tanque de toque, núcleo 

baleia, núcleo ancestral da baleia, núcleo do lixo, maquetes e materiais, espaço 

de leitura) quanto em outros espaços do Sesc como o viveiro, áreas 

ajardinadas, o mirante, a praia, estações de tratamento de água e esgoto, lago 

e casa do caiçara.  

O CEA elabora e realiza roteiros para atendimento de públicos diversos como 

os escolares, hóspedes e visitantes, considerando faixas etárias, linguagem e 

níveis de interesse, orientados pelos seguintes temas: “Água”, “Povos do 

litoral”, “Biodiversidade” e “Caminhos da Sustentabilidade”. Além dos roteiros, o 

CEA oferece atividades que atendem a comunidade local como cursos, 

encontros, capacitações e formações que possibilitem a difusão de valores e 

atitudes incentivando a relação harmoniosa entre indivíduo e meio, fomentando 

o sentido de apreço para o local onde se vive. Todavia, essa equipe técnica 

(Agentes de Educação Ambiental) é responsável pelo planejamento, mediação 

e avaliação das ações educativas, e pelo desenvolvimento de projetos e 

programas específicos. 

As propostas educativas do CEA se firmaram no sentido da construção dos 

chamados Cardápios de Aprendizagem, que segundo Tonso (2005), podem ser 

definidos como elenco de atividades que não se limita à questão técnica e 

objetiva de oferecer informações. Devem propor atividades que tragam à 

memória a história de cada pessoa, desenvolvendo sentido lúdico, afetivo e 

estético. O cardápio deve representar a cultura da região na qual está inserido 

e conter itens: informativos (que tragam informações, conteúdos e diferentes 

tipos de conhecimentos necessários para fazer com que o participante construa 

um repertório mínimo que permita participar de modo ativo nas questões 

socioambientais de sua região) e formativos (que proporcionem a construção 

de metodologias, valores, percepções e atitudes do próprio educador em 

formação). Da mesma forma, deve oferecer atividades que permitam o 
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desenvolvimento do senso estético e ético, e que ajudem o mediador a atuar 

de modo cooperativo, crítico e como produtor de autonomia no grupo que esta 

conduzindo. 

A elaboração de tais cardápios, assim como, a criação de um tema vocativo 

(Entre a Serra e o Mar) aliado a um plano educativo, motivou a equipe a 

compreender que a missão desse espaço estaria alinhada aos princípios de um 

Centro de Educação Ambiental - CEA. Nesse sentido, recorremos a Silva e 

Sorrentino (2003), e ao entendimento de que os CEAs podem ser definidos 

como: locais distintos e singulares, que possuem espaços e equipamentos 

específicos para a promoção de atividades diversas no campo da Educação 

Ambiental – EA (desde a simples disponibilização de informações até a 

organização e mobilização comunitária visando sua efetiva participação 

política). Além disto, devem possuir equipe educativa e desenvolver seu próprio 

Projeto Político-pedagógico – PPP, objetivando enfatizar seu caráter 

demonstrativo (tecnologias apropriadas em seus espaços, exemplificação 

cotidiana do seu discurso proferido), sensibilizador e de referência 

local/regional no campo da EA. As ações que o CEA do Sesc Bertioga 

desenvolve, são integradas ao Programa de Turismo Social do Sesc SP. Com 

a criação de um Centro de Educação Ambiental ampliou-se a prática de 

promover outras formas de fazer o turismo social pensando a sustentabilidade 

como eixo. 

3.6 Água potável e a Adutora 

Com a implantação da Colônia de Férias Ruy Fonseca, surgiu a necessidade 

de acesso à água potável. O Relatório Anual de atividade do Sesc SP de 1947 

(apud. SESC SP, 2008) relata que “o serviço de captação natural de água 

potável exigiria um trabalho de 10 meses”. Este trabalho consistia na 

implantação do sistema de captação de água no córrego Gaxanduba, no sopé 

da Serra do Mar, até o interior da Colônia. Para tanto foram implantadas: 

reentrância no curso da água para captação da água do leito do rio, tanques de 
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movimento, adutora (aproximadamente 5.800 m), filtros e depósitos de 

tratamento, além de torres de distribuição. Para a instalação da adutora foi 

implantada tubulação que, em sua maior parte é subterrânea, apresentando 

trechos onde esta é suspensa em blocos de concreto, chegando a possuir 

trecho em pontilhão sobre o leito do próprio rio Guaxanduba, assim como 

trecho submerso ao cruzar o Rio Itapanhaú. O maior trecho, todavia, é 

subterrâneo e possui duas situações distintas: 1) tubulação implantada em 

valas exclusivamente abertas para este fim, sendo posteriormente recobertas 

por terra; 2) realização de aterro específico em áreas alagadas e manguezal, 

onde posteriormente foram abertas valas para acomodar a tubulação, sendo 

posteriormente recobertas por terra. 

O Sesc SP possui outorga para captação de água e utilização da adutora para 

fins turísticos de acordo com o Decreto Estadual nº 41.258 de 01/11/1996, da 

Portaria do DAEE 717 de 12/12/96 e do parecer técnico da Diretoria de Bacia 

do Alto Tietê e Baixada Santista, inserto no autos DAEE 9 904 280 que define 

(SÃO PAULO, 2009): 

Fica o SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC 
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO 
[...], autorizado a utilizar e interferir em recursos hídricos, no 
Sesc Bertioga [...] para fins de passagem de pedestres e 
adutora [...] no Córrego Gaxinduva24. 

3.7 A Trilha d'água 

A utilização de trilhas em atividades do Sesc Bertioga foi, desde sempre uma 

constante. Há relatos da utilização de trilhas na ação educativa e de lazer no 

Sesc Bertioga que remontam à década de 50. A Trilha d'água efetivamente 

passou a ser utilizada com fins turísticos e educacionais na década de 90. A 

definição do percurso, anteriormente usado exclusivamente de acesso de 

manutenção da captação de água, se deu em trecho de aproximadamente 
                                                           
24

 O Córrego [rio] Guaxinduva apresentou três grafias distintas nos documentos consultados, 
sendo: Guaxanduba, Guaxanduva e Guaxinduva. Para este artigo optou-se pela utilização da 
terminilogia Guaxanduba. 
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2.700 m (ida) dos 5.800 m da adutora inserido em área natural em excelente 

estado de conservação, estendendo-se pela planície costeira e início da 

encosta da Serra do Mar. A mesma tem início na travessia, em barco, do rio 

Itapanhaú, o maior da região e com influências da maré ainda neste trecho, 

seguido de caminhada que cruza ecossistemas como manguezal, floresta de 

transição, mata paludosa, mata ciliar e floresta de encosta.  

Além da beleza cênica da paisagem (entre a serra e o mar) e da ampla gama 

de ecossistemas caraterizados pelas várias espécies da flora local, o percurso 

apresenta significativa diversidade de espécies da fauna. De acordo com 

alguns estudos da Lentz Meio Ambiente (2011), a área da Gleba V (onde se 

encontra a captação de água) e seu entorno tem registro de 264 espécies de 

vertebrados silvestres, sendo: 18 mamíferos, 163 aves, 34 repteis, 49 anfíbios 

considerando-se os dados obtidos em campo e dados secundários existentes. 

O contexto histórico e cultural também é relevante por conter elementos 

importantes para a história de toda a região. Aproximadamente, após dois 

terços do percurso de ida, atravessa-se um trilho de bonde que é o acesso à 

Usina Hidrelétrica de Itatinga. 

 3.8 Usina Hidrelétrica de Itatinga 

A Usina Hidrelétrica de Itatinga, na cidade de Bertioga, na região metropolitana 

da baixada santista, foi construída para alimentar o Porto de Santos e todo o 

complexo portuário que o envolve. Isolada na Mata Atlântica, encravada a 

1.200m da Serra do Mar, ela apresenta particularidades que estacionaram no 

tempo e que viraram referência de vida e de trabalho no local. Na Itatinga, 

como a chamam seus moradores, ou “pedra alta”, como a batizaram seus 

primeiros habitantes indígenas, há uma queda d’água de aproximadamente 

750 m de altura, ladeada por pedras, e de lá se avista toda a cidade de 

Bertioga e parte da cidade do Guarujá. Essa queda é do rio Itatinga, que nasce 

no topo da Serra do Mar, no município de Bertioga, região chamada Sertão dos 

Freires, divisa com a cidade de Mogi das Cruzes (SILVA, 1999). 
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A história da Hidrelétrica de Itatinga começa em 1903, com a aquisição de 

parte da Fazenda Pelaes, no sopé da Serra do Mar, em Bertioga, pela 

Companhia Docas de Santos, então concessionária dos serviços portuários. 

Sua construção teve início em 1906 e a inauguração ocorreu em 10 de outubro 

de 1910. Uma das maiores e de maior altura em queda d’água, no Brasil 

daquela época, a hidrelétrica destinava sua energia para todas as instalações 

do Porto de Santos - até então movimentado por máquina a vapor - que ia do 

porto à iluminação do cais, armazéns, escritórios e oficinas. No decorrer dos 

anos a Usina chegou a fornecer energia aos municípios mais próximos, na 

Baixada Santista.  

Hoje, a Usina mantém serviços do Porto de Santos e cerca de setenta 

consumidores particulares estabelecidos na área portuária. Com a Eletropaulo 

a Companhia Docas do Estado de São Paulo mantém um contrato de mútuo 

fornecimento de energia elétrica. Isso significa que a Eletropaulo absorve toda 

a energia excedente gerada em Itatinga, e fornece suplementação nas 

ocasiões de redução de carga, manutenção, e outros investimentos de ordem 

estrutural. Para garantir uma infra-estrutura aos funcionários da Usina 

Hidrelétrica, foi planejada e construída uma vila com cerca de 100 casas, uma 

mercearia, cinema e salão de festas, uma escola de ensino básico, um campo 

e um clube de futebol, um posto médico e a igreja de “Nossa Senhora da 

Conceição”. Para se chegar a ela é necessário atravessar o Rio Itapanhaú e 

percorrer sete quilômetros de estrada de ferro, mata adentro. Por isso, os dois 

únicos meios de transporte são o barco e os bondes (um elétrico, para 

transporte leve, e um a vapor, para serviços pesados), construídos 

especialmente para o acesso ao local (SILVA, 1999).  

Por se tratar de uma área de segurança, todas as visitas devem ser feitas com 

autorização da Codesp - Companhia Docas do Estado de São Paulo, e com 

monitoria especializada. Além do contexto histórico do trilho do bonde, hoje ele 

marca a “fronteira” entre os dois parques estaduais em Bertioga. 
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3.9 Os Parques Estaduais em Bertioga 

Bertioga está entre os municípios que possuem a maior cobertura vegetal 

proporcional de Mata Atlântica em todo o Estado. Seu território comporta 

grande biodiversidade e abriga o último grande remanescente de vegetação de 

restinga da Baixada Santista (PÓLIS, 2012).  

Cerca de 72% da área do município estão integrados ao Parque Estadual da 

Serra do Mar, criado em 1977 e ao Parque Estadual Restinga de Bertioga, 

criado em 2010. Somam-se a essas iniciativas a criação da área de Proteção 

Ambiental (APA) Estadual Marinha Litoral Centro e a criação de quatro 

Reservas Particulares do Patrimônio Natural por iniciativa de proprietários 

particulares. 

A trilha objeto deste artigo tem seu traçado percorrendo áreas de ambos os 

Parques Estaduais: Serra do Mar e Restinga de Bertioga. 

3.10 Interpretação ambiental 

Tendo em vista o potencial que a trilha d'água apresenta devido à sua riqueza 

ecológica e cultural, fica evidente sua vocação como ferramenta de 

interpretação ambiental. Cabe então ressalta que, segundo Tilden (apud 

IKEMOTO et al, 2009) a Interpretação Ambiental é: 

[...] uma atividade educativa que se propõe revelar significados 
e inter-relações por meio de uso de objetos originais, do 
contato direto com os recursos e de meios ilustrativos, em vez 
que simplesmente comunicar informação literal.  

Neste sentido, em 2010, foi elaborada uma proposta de roteiro que para 

Raimundo (2010):  

[...] teve como grande objetivo a interpretação ambiental do 
Sesc-Bertioga criando um conjunto de meios de interpretação 
visando a sensibilização aos hóspedes sobre os recursos 
hídricos encontrados no interior e entorno do equipamento: a 
produção de água na natureza, sua contribuição na produção 
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das paisagens litorâneas e a necessidade de sua conservação 
e uso adequado pela sociedade.  

Esta proposta norteou a sistematização do roteio da Trilha d’água, 

principalmente no que diz respeito aos conteúdos abordados durante a 

atividade e a sensibilização dos participantes quanto às questões 

socioambientais. 

3.11 Série Passeios/Vivências Ambientais  

Os roteiros dessa Série Passeios/Vivências Ambientais, são desenvolvidos fora 

das áreas do Centro de Férias Sesc Bertioga e são conduzidas, em sua 

maioria, pelos Agentes de Educação Ambiental. Estes profissionais mediam as 

atividades enfatizando aspectos técnicos e históricos. Como forma de 

preencher a lacuna da vivência na região, o Agente de Educação Ambiental é 

acompanhado, em cada um dos passeios, por um Monitor Ambiental ligado à 

Associação de Monitores Locais de Bertioga - AMOLB. Tal acompanhamento 

está de acordo com o artigo 3º da Lei Municipal Ordinária nº 327 de 09 de 

fevereiro de 1.999 (BERTIOGA, 1999):  

Art. 3º Todas as atividades de ecoturismo, em especial as 
excursões em grupos, por via terrestre ou aquática, somente 
poderão ser realizadas em trilhas cadastradas pela Secretaria 
de Meio Ambiente e acompanhadas com monitores 
credenciados pela Prefeitura. 

Além de dinamizar as atividades, esse acompanhamento vem de encontro com 
as Diretrizes para os Órgãos Gestores de Unidades de Conservação (MMA, 
2006) na:  

Promoção e fortalecimento da participação e co-
responsabilidade dos atores interessados no planejamento e 
gestão da visitação [...]; Envolvimento da sociedade local no 
processo de elaboração dos instrumentos interpretativos; E 
apoio à capacitação da sociedade local e regional para a sua 
participação efetiva nas atividades econômicas relacionadas 

com a visitação na Unidade de Conservação. 
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Estes monitores são moradores da cidade que vivenciaram as mudanças do 

município no decorrer dos anos, e esta experiência enriquece sobremaneira o 

discurso sobre o local, sendo este relatado por aqueles que efetivamente 

pertencem a ele. De acordo com Ikemoto (2008): 

[...] essa visão não se detém simplesmente à paisagem, mas é 
acompanhada da compreensão da área à partir de seus uso 
histórico. Como presenciaram o processo de ocupação, 
percebem a área como uma floresta já alterada pelo homem e 
passível de degradação, e não como local inatingível, intocado. 
Além disso, reconhecem e valorizam a área pela sua relevância 
histórica, cultural e natural ao município, sendo parte da 
identidade do morador local. 

Seguindo com a elaboração dos Cardápios de Aprendizagem, um dos itens 

desse Cardápio, são as atividades de nome Série Passeios/Vivências 

Ambientais, que buscam aproximar as pessoas dos ambientes naturais, onde é 

possível perceber que a natureza tem seus próprios valores econômicos que 

atribuímos à sua biodiversidade. Estes roteiros foram elaborados tendo como 

cenários a pluralidade das paisagens de Bertioga (SESC SP, 2011), e a 

realidade socioambiental e cultural da região, possibilitando experiências de 

aprendizagem organizadas de modo a captar os significados do lugar, entender 

o seu processo histórico, valorizar sua riqueza cultural e estabelecer relações 

da região visitada com sua região de origem, levando o visitante a percebê-la 

como um patrimônio ambiental, histórico e cultural, possibilitando, assim, uma 

contribuição ativa na sua conservação. Além disso, para a maioria dos 

passeios, foram gerados livretos com informações básicas relevantes, como 

estratégia de mediação. 

Para definição dos roteiros propriamente ditos, todas as atividades foram 

sistematizadas com a finalidade organizar os procedimentos, as ideias e as 

informações disponibilizadas. Ação, que contou com a participação direta do 

Monitor Ambiental Local, teve como base a definição de procedimentos 

necessários para a boa condução das atividades como: espaço para falas 

interpretativas e estímulos a experiências e das definições de: horário 
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adequado para sua execução; duração da atividade; meios de deslocamento e 

grau de dificuldade (caminhada, passeio de barco, city tour, etc.) e objetivos 

gerais e específicos.  

Os roteiros que compõem a Série Passeios/Vivências Ambientais são: 

• Biodiversidade das Águas de Bertioga: Passeio fluvial, realizado em 

embarcação tipo escuna, que sai das proximidades do Forte São João, 

onde o visitante tem contato com as riquezas do ambiente natural de 

Bertioga como: o manguezal, além de fatos e curiosidades sobre a 

importância histórica da região no processo de colonização do Brasil (a 

armação de baleias, o forte São João, ruínas e construções do séc XVI). 

• Alvorada nas Águas: Passeio fluvial, realizado em embarcação tipo escuna, 

onde o visitante tem a possibilidade de contemplar a aurora a partir da 

entrada do Canal de Bertioga, além de conhecer um pouco da história do 

local, lendas e mitos indígenas sobre a água e o Sol, além de curiosidades 

sobre os diversos ecossistemas encontrados às margens do canal e do rio 

Itapanhaú. 

• Tesouros de Itaguaré: A praia de Itaguaré guarda muitos tesouros: a bela 

foz do rio que dá nome à praia; a grande diversidade de fauna e flora em 

um raro ecossistema; as paleopraias, que trazem consigo segredos de um 

passado remoto. Neste passeio, o visitante é convidado a conhecer todas 

essas riquezas e muitas outras, caminhando por trilhas sinuosas, 

sombreadas por diversos tons de verde.  

• Expedição Náutica: Passeio realizado à bordo de canoas canadenses e/ou 

havaianas, conhece-se o rio Jaguareguava, onde são apresentadas as 

belezas da Mata Atlântica e suas particularidades, com destaque para o 

movimento das marés, as florestas ciliares e sua importância para a 

manutenção do equilíbrio entre rios, pescadores locais e a vida aquática.  

• Bertioga: História e Poesia: É um convite para um passeio pela história e 
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poesia brasileira por intermédio dos patrimônios e paisagens de Bertioga. 

Durante a atividade aborda-se a relevância da história de Bertioga dentro do 

contexto do Brasil Colônia em visitas ao Parque dos Tupiniquins, Forte de 

São João. Intervenções poéticas dão o tom de lírico ao passeio. 

• Expedição Guarani: Muito do que sabemos da cultura indígena nos chega 

de forma distorcida. Neste passeio realiza-se uma visita à Aldeia Indígena 

do Rio Silveiras, localizada a aproximadamente 30 km do Sesc Bertioga, 

onde pode-se perceber que muito dos nossos costumes são, na realidade, 

heranças desses povos, como o simples fato de tomarmos banho 

diariamente.  

• Histórias do Cantão do Indaiá: Passeio histórico literário ao Cantão do 

Indaiá, em que o visitante pode apreciar a paisagem da Mata Atlântica, as 

belezas do costão rochoso e a história deste local, onde passaram grandes 

nomes de nossa literatura, entre eles, Vicente de Carvalho, Euclides da 

Cunha e Mário de Andrade. 

• Bertioga e o Mundo das Baleias: Esta atividade inicia-se em quiosque com 

a ossada de baleia Minke (Baleanoptera acutorostrata), onde há uma fala 

sobre a biologia das baleias e a história daquela ossada ali em exposição. 

Na sequência os visitantes embarcam no ônibus que os conduzirá até o 

Parque dos Tupiniquins, onde, sobre o forte São João, observarão 

reminiscências da armação de baleias, local onde era feita a manufatura 

das baleias para a produção do óleo. Trata-se da utilização deste produto, 

sua importância para um dos ciclos econômicos de Bertioga, assim como o 

histórico da atividade baleeira e a atual situação da conservação das 

baleias. 

• Histórias da Gente: Momentos no Sesc Bertioga: Este passeio, realizado 

dentro do Centro de Férias, proporciona aos participantes conhecer parte 

da história do Sesc Bertioga através de suas edificações e os eventos 

históricos que ajudaram a construir esta história. Esta atividade é interativa 
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e depende diretamente da participação dos visitantes. A atividade é 

finalizada com um vídeo depoimentos de funcionários do Sesc Bertioga. 

• Bertioga e seus Personagens: Em um passeio pela cidade de Bertioga, 

mostra-se que existem algumas ruas com nome de pessoas que tiveram 

importância na história da cidade e do país, entre elas personalidades 

conhecidas por muitos, e também algumas que não são tão conhecidas, 

mas que deixaram sua contribuição na história.  

• Trilha Jaguareguava: Esta atividade proporciona aos participantes o contato 

direto com o ambiente natural em um passeio por meio de uma caminhada 

em trilha, estimulando atitudes socioambientais mais responsáveis. Ao final 

os caminhantes tem a possibilidade de se banhar nas águas do rio 

Jaguareguava. 

• Trilha d’Água: A trilha, objeto deste artigo, percorre um trecho de 

aproximadamente seis quilômetros (ida e volta), em meio à Mata Atlântica e 

atravessa diversos ecossistemas, desde manguezais até a mata de 

encosta, onde se localiza a captação de água do Sesc Bertioga. Esta 

caminhada proporciona lazer, informação e conectividade com o ambiente 

natural. Os visitantes têm a oportunidade de conhecer de perto aspectos da 

biodiversidade local e da dinâmica das águas, com a possibilidade de 

banhar-se em uma cachoeira de águas cristalinas. 

Tendo em vista esse último passeio ser o objeto deste artigo, optou-se por 

apresentar na integra o resultado principal do processo de sistematização do 

roteiro (SESC BERTIOGA, 2011): 

Roteiro: Trilha d´Água 

Início: 08h30  

Término: 12h30  

Duração do passeio: 4h 
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Percurso a pé = aproximadamente 6 km  

Dificuldade: moderada 

Objetivo: Proporcionar oportunidades de interpretação da natureza pelo contato 

direto com a fauna e a flora que compõe a Mata Atlântica. Conhecer o 

processo de captação de água, na Serra do Mar, que abastece o Sesc Bertioga 

e a história da região, assim como das Unidades de Conservação no município. 

 

Equipamentos: coletes salva vidas; mochila com kit de primeiros socorros; 

protetor solar; repelente de insetos.  

1. Recepção 

Verificação da lista de presença (confirmação dos nomes); - Agente de 

Educação Ambiental 

Acomodação do grupo no ônibus, uso do sinto de segurança e avisar dos 5´de 

tolerância; - Monitor Ambiental 

Saudação de Boas Vindas; - Agente de Educação Ambiental 

Apresentação do agente, monitor e motorista; - Agente de Educação Ambiental 

Orientações sobre o itinerário, local de destino, tempo de duração e horário de 

retorno; - Agente de Educação Ambiental 

Recomendações de se manter o grupo unido até o final do passeio para sua 

segurança e para ouvir as explanações; - Agente de Educação Ambiental 

Informá-los de que todos devem retornar juntos até a unidade; - Agente de 

Educação Ambiental 
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Recomendações e combinados (não fumar durante o passeio, desligar os 

aparelhos celulares/vibrar, não jogar lixo no ambiente, pertences pessoais – 

responsabilidade do visitante). - Agente de Educação Ambiental 

2. Deslocamento do ônibus - Abordagens 

Apresentação da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE; - Agente de 

Educação Ambiental 

Apresentação da comunidade do Mangue Seco – Palmares (história da 

ocupação humana e formação do bairro). - Monitor Ambiental 

3. Chegada do grupo na margem do Rio Itapanhaú 

Auxílio da descida do grupo do ônibus; - Monitor Ambiental 

Alertar sobre a preocupação da postura individual, assim como sugerir que 

desliguem equipamentos que possam interferir na sonoridade do ambiente; - 

Agente de Educação Ambiental 

Distribuição dos coletes; - Monitor Ambiental/Agente de Educação Ambiental 

Comentário sobre a antiga indústria de palmito; - monitor 

Comentário sobre a importância do rio Itapanhaú para a região e o seu 

significado (Ita-pedra, panha-mole; ú-preta); - Monitor Ambiental 

Travessia do grupo para a outra margem do Rio. 

Orientação sobre a travessia – permanência do grupo na outra margem. 

3.1 A Trilha 

       1º - Manguezal 

Preparação do grupo para início da caminhada (uso de repelente, protetor solar 

e solicitação da permanência do grupo entre os monitores/agentes); - Monitor 

Ambiental 
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Orientar o grupo que a maior parte do percurso é realizada em cima da 

tubulação que conduz a água da Serra até a unidade Sesc Bertioga; - Agente 

de Educação Ambiental 

Explanação sobre a importância/conservação dos manguezais e suas 

adaptações ao meio (mangue branco, vermelho e preto); - Agente de Educação 

Ambiental 

Explanação sobre a fauna do manguezal (tipos de caranguejos, peixes, aves e 

mamíferos); - Agente de Educação Ambiental 

Explanação da utilização dos recursos naturais do manguezal pelo homem 

(coleta de caranguejos e mariscos, extração de substâncias do mangue 

vermelho para tingimento, etc.). - Agente de Educação Ambiental 

       2º - Transição (manguezal e mata paludosa) - Agente de Educação 

Ambiental 

Visualização do paredão Serra do Mar e explanação desta cadeia de 

montanhas (movimentos das placas tectônicas, separação do continente 

Africano e surgimento da Serra na costa brasileira); 

Explanação sobre o Parque Estadual da Restinga de Bertioga; 

Visualização e explanação sobre a transição da vegetação do manguezal e 

mata paludosa.  

       3º - Mata Paludosa - Agente de Educação Ambiental 

Ao entrar na mata, estimular a percepção sobre as diferenças climáticas 

(temperatura e umidade) e de vegetação (mata constantemente alagada com 

predominância de bromélias, palmeiras e caxetas); 

Explanação sobre as espécies pioneiras (quaresmeiras, manacás da serra, 

embaúbas, etc.). 
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       4º - Ponte Rio Guaxanduba - Agente de Educação Ambiental 

Na ponte, abordar sobre o Rio Guaxanduba (corredeiras do rio onde é captada 

a água do Sesc). 

       5º - Trilho de Itatinga - Agente de Educação Ambiental 

Explicação sobre o nome Itatinga, a história, data e a construção da Usina de 

Itatinga; 

Visualizar e comentar a divisão dos Parques da Serra do Mar e da Restinga. 

       6º - Mata de Encosta - Agente de Educação Ambiental 

Na subida da serra estimular a percepção da mudança do solo/relevo 

(afloramento rochoso). 

       7º - Entrada - área captação - Agente de Educação Ambiental 

Comentar sobre a área que compreende a captação do Sesc (inserida no 

Parque Estadual da Serra do Mar);  

Comentar sobre a futura RPPN Sesc Bertioga25; 

Visualizar e dialogar sobre características da flora local; 

Conduzir o grupo até a captação de água e explicar sobre o seu 

funcionamento; 

Pausa para descanso e utilização de sanitários. 

      8º - Parada para banho no rio Guaxanduba - Monitor Ambiental 

                                                           
25

 RPPN - Reserva Particular do Patrimônio Natural. Unidade de Conservação de uso sustentável. O Sesc 
SP deu início, em 5 de junho de 2012, ao processo de criação de uma RPPN de reconhecimento estadual 
na área denominada Gleba IV do Sesc Bertioga, no município de Bertioga/SP (processo Fundação 
Florestal 1150/2012) em conformidade com: Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000; e Decreto 
Estadual nº 51.150, de 3 de outubro de 2006. 
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Recomendações gerais para a entrada no poço (profundidade, cuidados com 

as rochas escorregadias, etc.); 

20 minutos de parada para banho no poço Guaxanduba.  

Retorno pelo mesmo trajeto. 

4. Travessia de volta e retorno do ônibus 

Distribuição dos coletes para a travessia do rio; - Monitor Ambiental 

Travessia; 

Acomodação dos participantes no ônibus e conferência; - Monitor Ambiental 

Fechamento e considerações dos participantes (dúvidas, perguntas e 

sugestões); - Agente de Educação Ambiental 

Agradecimentos pela participação de todos; - Agente de Educação Ambiental 

Sugerir que os passageiros continuem acompanhando as atividades da 

programação; - Agente de Educação Ambiental 

Convida-los a visitar o Centro de Educação Ambiental; - Agente de Educação 

Ambiental 

Chegada e descida do grupo na marquise do Sesc Bertioga.  

4. Conclusão 

Conclui-se que a sistematização do roteiro Trilha d´água fez parte de um 

processo amplo, que culminou no desenvolvimento da Série 

Passeios/Vivências Ambientais, e a posterior criação de materiais de mediação 

para suporte no desenvolvimento de atividades de interpretação ambiental em 

uma trilha com grande riqueza natural, histórica e cultural. 

Cabe ressaltar a afinidade das práticas de interpretação ambiental e animação 

sociocultural, que segundo Raimundo (2010), configuram-se como um conjunto 
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de técnicas que buscam engrandecimento cultural. Assim, tais práticas visam 

gerar novos tipos de conduta e interação social, levando o indivíduo à vivência 

cultural e ao questionamento de seus próprios valores. Por serem construídas 

em campos do conhecimento distintos, acabaram recebendo nomes diferentes. 

Animação vem de “anima” (alma) e, nessa abordagem, a animação 

sociocultural é trazer vida, ânimo, esperança, transgressão e mudança. 

Acredita-se que, não somente a Trilha d'água, mas a Série Passeios/Vivências 

Ambientais como um todo, consiste em um pertinente instrumento de leitura da 

paisagem, uma vez que os participantes tem a oportunidade de conhecer os 

diversos ambientes que compõe estes passeios. Busca-se desse modo, 

sensibilizar os participantes e demais atores envolvidos na realização dessas 

atividades quanto a necessidade de se enxergar como cidadão do mundo, 

assumindo plenamente responsabilidades para proteger, preservar e assegurar 

o acesso equilibrado aos bens naturais. 

Desse modo, entende-se que tais atividades desencadeiam processos 

educativos sobre a importância de construir novos modos de uso sustentável 

de recursos naturais, estes fundamentais para a garantia de qualidade de vida 

para a presente e futuras gerações, onde a proteção da biodiversidade é uma 

das premissas para esse processo de apreço e cuidado com o ambiente.  

Nesse contexto, entende-se que a responsabilidade com a conservação e a 

recuperação ambiental, e a formação de valores e atitudes para a cidadania 

planetária são os princípios que devem orientar um processo de educação 

socioambiental permanente, uma vez que para o Sesc SP, a atuação educativa 

voltada às questões ambientais projeta-se, necessariamente, no campo dos 

valores e da transformação social, pois pressupõe uma mudança global e 

progressiva em relação ao entendimento das relações de interdependência 

entre as culturas e os ciclos ecológicos que permitem a existência de todas 

formas de vida, numa perspectiva sistêmica e transversal. 
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GT 04 Contribuição do planejamento e manejo de trilhas ao Turismo de Base 
Local: Boas práticas p/ a conservação do patrimônio natural e cultural. 

PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE UMA TRILHA 
INTERPRETATIVA NA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA PURIS, NO 

MUNICÍPIO DE ARAPONGA, MINAS GERAIS 
 

Marcello Pinto de Almeida26 
 Marcos Vinícius Ribeiro de Castro Simão27 

 
Resumo 
Palavras-chave: Trilhas Interpretativas; Educação Ambiental; Planejamento de Trilhas; Escola 
Família Agrícola. 

 
As trilhas interpretativas servem à Educação Ambiental como instrumento 
didático que possibilita a percepção, a sensibilização e a reflexão acerca dos 
elementos naturais presentes durante o seu percurso. O planejamento é etapa 
fundamental no processo de abertura de uma trilha e deve considerar as 
especificidades de cada local, permitindo, desta maneira, conciliar seu uso com 
a conservação dos recursos naturais. O presente trabalho teve como objetivo 
planejar e implementar uma trilha interpretativa em um remanescente de 
Floresta Atlântica, com aproximadamente 3 hectares, localizado nos limites da 
Escola Família Agrícola Puris, no município de Araponga, Minas Gerais. 
Primeiramente, realizou-se uma visita de reconhecimento no fragmento, onde 
foi feito um diagnóstico da área, buscando caracterizar a declividade do 
terreno, a presença de nascentes ou cursos d’água, a existência de animais ou 
plantas potencialmente perigosos ao público, entre outros aspectos. 
Posteriormente, realizou-se um levantamento das espécies vegetais do local, 
visando utilizá-las futuramente como pontos interpretativos durante o trajeto. 
Na etapa de abertura da trilha, priorizou-se a menor interferência possível no 
ambiente, para isso procurou-se valorizar os degraus naturais pelo caminho e 
as áreas menos declivosas, para evitar a perda de solo pela erosão. Como 
resultados dos levantamentos de campo foram identificadas 7 espécies 
arbóreas com potencial para se tornarem pontos interpretativos, além da 
presença de uma nascente. O trajeto da trilha totalizou 620 metros, 
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apresentando grau médio de dificuldade, visto que seu percurso possui 
declividade máxima inferior a 20%, a largura da trilha é inferior a 1 metro e o 
trajeto apresenta ainda obstáculos naturais, tais como raízes e troncos caídos. 
Depois de finalizada, em agosto de 2010, a trilha passou a receber visitantes 
de diversas faixas etárias, cumprindo sua função educativa, em consonância 
com a proposta pedagógica da Escola Família Agrícola. 

 
Resumen 
Palavras-chave: Senderos interpretativos, Senderos de Planificación de Educación Ambiental; 
Escola Família Agrícola. 

 
Los senderos interpretativos sirven para la Educación Ambiental como una 
erramienta didáctica que hace posible la percepción, la conciencia y la reflexión 
sobre los elementos naturales presentes durante su viaje. La planificación es el 
paso clave en el proceso de apertura de una pista y debe tener en cuenta las 
características específicas de cada sitio , permitiendo de esta manera de 
conciliar su uso con la conservación de los recursos naturales. Este estudio 
tuvo como objetivo diseñar e implementar un sendero interpretativo en un 
remanente de Mata Atlántica, con aproximadamente 3 hectáreas , situado en 
las afueras de la Escuela Família Agricola Puris , en el municipio de Araponga , 
Minas Gerais. En primer lugar, se realizó una visita de reconocimiento en el 
fragmento , donde se hizo un diagnóstico de la zona , tratando de caracterizar 
la pendiente del terreno, la presencia de manantiales o arroyos , la existencia 
de plantas o animales potencialmente peligrosos para el público , entre otros 
aspectos. Posteriormente, se realizó un estudio de las especies de plantas 
locales , con el fin de utilizarlos en el futuro como puntos de interpretación en el 
camino. En la ronda de apertura de la pista, dando prioridad a la menor 
perturbación posible en el medio ambiente , ya que trató de mejorar los pasos 
naturales en el camino y las zonas menos inclinadas para evitar la pérdida de 
suelo por erosión. Los resultados de los estudios de campo se identificaron 
siete especies de árboles con potencial para convertirse en puntos de 
interpretación , y la presencia de un resorte . La ruta de pista ascendió a 620 
metros , con un grado medio de dificultad , como su viaje tiene la pendiente 
máxima de menos de 20 % , la anchura de la pista es de menos de 1 m, y la 
ruta de acceso aún tiene obstáculos naturales tales como raíces y troncos 
caídos . Una vez que terminó en agosto de 2010, la pista comenzó a recibir 
visitantes de diferentes grupos de edad , el cumplimiento de su función 
educativa , de acuerdo con la propuesta pedagógica de la Escuela Família 
Agricola Puris  
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1. Introdução 

As trilhas em ambientes naturais podem apresentar diversas funções, entre 

elas, destaca-se o papel pedagógico desempenhado pelas trilhas 

interpretativas, que constituem uma importante ferramenta para o 

desenvolvimento da Educação Ambiental (MENGHINI, 2005). Uma vez que 

possibilita o visitante entrar em contato direto com os recursos naturais, as 

trilhas interpretativas estimulam o raciocínio lógico e aguçam a capacidade de 

observação, proporcionando uma maior reflexão quanto à importância da 

conservação da natureza, além de conciliar a processo educativo a prática 

recreativa (LEMES et al., 2004; OLIVEIRA, 2010). Para cumprir efetivamente 

seus objetivos, uma trilha interpretativa deve garantir a conservação da 

natureza e, ao mesmo tempo, assegurar a satisfação dos visitantes. O 

planejamento inadequado coloca em risco a integridade do ambiente, 

podendo causar sérios danos aos recursos naturais, sejam eles provocados 

por agentes naturais, como a água, ou por agentes antrópicos.  

 

O objetivo do presente trabalho foi realizar o planejamento participativo de uma 

trilha interpretativa, localizada nos limites da Escola Família Agrícola Puris e, 

posteriormente, implementá-la, respeitando as especificidades do local e 

valorizando os pontos mais atrativos para o público. 

 

2. Metodologia 

2.1. Área de estudo 

 

O município de Araponga, onde se localiza a Escola Família Agrícola Puris 

(EFA Puris), está inserido na mesorregião da Zona da Mata, na porção sudeste 

do estado de Minas Gerais, ocupando uma área de 303,8 km² de extensão 

territorial (IBGE, 2013). A área de estudo apresenta fitofisionomia caracterizada 

como Floresta Estacional Semidecidual, que constitui uma vegetação 

pertencente ao bioma da Mata Atlântica (Scolforo & Carvalho, 2006). O 
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remanescente florestal existente nos limites da EFA Puris possui, 

aproximadamente, 3 hectares. 

 

2.2. Planejamento e abertura da trilha 

Na etapa inicial do planejamento procurou-se reunir informações acerca do 

fragmento florestal onde se localizaria a trilha, por meio do relato de 

educadores e educandos da Escola Família Agrícola Puris, além de moradores 

e pessoas que trabalham na região. Posteriormente, procedeu-se uma 

caminhada de reconhecimento no local, visando à identificação dos pontos 

relatados pelos entrevistados, bem como a observação e inclusão de novos 

atrativos naturais ou fatores potencialmente perigosos ao público.  

 

Em outra ocasião, realizou-se um levantamento das espécies arbóreas 

ocorrentes na área, com o intuito de utilizá-las futuramente como pontos 

interpretativos e, ao mesmo tempo, buscando identificar os pontos de maior 

fragilidade, tendo em vista as limitações impostas pelo ambiente, sobretudo, 

em relação à declividade do terreno. Durante as caminhadas de 

reconhecimento do local, algumas árvores foram marcadas utilizando-se fitas, 

com duas finalidades principais: primeiramente essa marcação visou identificar 

potenciais pontos interpretativos, como árvores de grande porte, de grande 

utilização pelo homem ou outros atributos; e em segundo lugar, as fitas 

serviram para sinalizar o trajeto, visto que a trilha ainda não estava bem 

marcada. 

 

Os pontos marcados com as fitas foram numerados e fotografados. Este 

procedimento foi utilizado para auxiliar na identificação das espécies arbóreas, 

além de fornecer material ilustrativo que poderá ser usado futuramente para a 

elaboração de materiais, digitais ou impressos, sobre a trilha implementada na 

EFA Puris. Neste trabalho, o aparelho de GPS (Sistema de Posicionamento 

Global ou Global Positioning System, em inglês) foi uma ferramenta muito útil, 

pois nos informou dados do terreno, tais como latitude, longitude e altitude, 
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determinando a localização exata dos pontos interpretativos, além de ter 

possibilitado a indicação do percurso da trilha, fornecendo desta forma um 

mapa da mesma. Cada vez mais, o uso de GPS tem se tornado imprescindível 

para a realização de trabalhos em trilhas (SÃO PAULO, 2009). Outro objeto 

essencial para os levantamentos preliminares foi o caderno de campo, onde 

foram feitas anotações associando o número de cada fita às respectivas 

numerações das fotos e pontos marcados no GPS, além de outras 

informações, como nome popular e científico, família botânica e outras 

observações relevantes. Por fim, na etapa de abertura da trilha, priorizou-se a 

menor interferência possível no ambiente, para isso procurou-se valorizar os 

degraus naturais pelo caminho e as áreas menos declivosas, para evitar a 

perda de solo por processos erosivos. 

 

3.  Resultados e discussão 

 

A partir do diagnóstico realizado no local, observou-se a existência de uma 

nascente, localizada sob as seguintes coordenadas geográficas: 

20º39’50.564”S e 42º33’57.689”O. Esta nascente é responsável pela formação 

de um pequeno curso d’água, com largura média inferior a 1 metro, sendo 

classificado como perene, uma vez que mantém certa vazão de água durante 

todo o ano. Após o inventário realizado, foram encontradas 7 espécies 

arbóreas com potencial para se tornarem pontos interpretativos.  

 

A lista completa das espécies selecionadas, incluindo seus respectivos nomes 

populares e científicos, família botânica e coordenadas geográficas, pode ser 

consultada na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Lista das espécies arbóreas selecionadas para pontos interpretativos. 

NOME POPULAR NOME CIENTÍFICO FAMÍLIA BOTÂNICA 
COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS 

Canela Amarela Nectandra rigida Lauraceae 20º39’50.480” S 
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42°33’58.197” O 

Sangue de Dragão Croton celtidifolius Euphorbiaceae 
20°39’49.814” S 

42°33’57.139” O 

Jacarandá da 

Bahia 
Dalbergia nigra Fabaceae (Faboideae) 

20°39’49.856” S 

42°33’56.439” O 

Carobinha Jacaranda puberula Bignoniaceae 
20°39’50.398” S 

42°33’57.428” O 

Maminha de Porca Zanthoxillum rhoifolium Rutaceae 
20°39’50.480” S 

42°33’58.197” O 

Bico de Pato Machaerium nyctitans Fabaceae (Faboideae) 
20°39’49.801” S 

42°33’56.590” O 

Jacarandá Branco Platypodium elegans Fabaceae (Faboideae) 
20°39’49.856” S 

42°33’56.439” O 

 

Com base nas informações ecológicas e utilização das espécies arbóreas, 

fornecidas por Lorenzi (1992), a Tabela 2 apresenta, de forma complementar, 

sugestões a respeito dos tópicos a serem discutidos nos pontos interpretativos.  

 

Tabela 2 - Sugestão de temas a serem abordados durante o percurso da trilha. 
 

PONTOS INTERPRETATIVOS ASPECTOS ECOLÓGICOS E UTILIZAÇÃO 

Canela Amarela Os frutos são muito consumidos por pássaros 

Sangue de Dragão 
Árvore adaptada a terrenos muito úmidos ou brejosos; 

as flores são melíferas; 

Jacarandá da Bahia A madeira é muito utilizada na construção de pianos 

Carobinha 
Espécie muito utilizada na arborização urbana; 

suas sementes são disseminadas pelo vento 

Maminha de Porca 
A madeira é muito utilizada para confecção de cabos de 

ferramentas e outras instrumentos agrícolas 

Bico de Pato 
A madeira é utilizada para confecção de cangas de bois; 

as flores são perfumadas e melíferas 

Jacarandá Branco 
A árvore apresenta características ornamentais, sendo 

recomendada para paisagismo 
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Embora os pontos interpretativos sugeridos neste trabalho sejam, em sua 

totalidade, espécies arbóreas, vale lembrar que é possível realizar outras 

abordagens. Características do solo, presença de riachos ou nascentes, 

abrigos de fauna e locais de valor cultural ou histórico, também podem ser 

usados como pontos para a interpretação.Considerando a adoção do princípio 

do mínimo impacto sobre o ambiente, se optou por um traçado onde os 

caminhos de ida e de retorno não coincidam, evitando-se, dessa maneira, que 

o terreno sofra danos excessivos com o fluxo constante de visitantes. A Figura 

1 apresenta, de forma esquemática, a localização da trilha (indicada em azul), 

que totalizou 620 metros de extensão. O tempo gasto para se percorrer a trilha 

foi de, aproximadamente, 45 minutos, incluindo as paradas em pontos 

interpretativos. 

 

 
  Figura 1 - Representação espacial da trilha implementada na Escola Família Agrícola Puris. 

 

Outro aspecto de grande importância para se definir o traçado final da trilha, foi 

o perfil de seus usuários, uma vez que para cumprir seus objetivos, de forma 
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plena, a acessibilidade de uma trilha interpretativa deve ser compatível com 

seu público alvo. Segundo a classificação apresentada por Andrade e Rocha 

(2008), as condições de acessibilidade definidas para esta trilha foram 

compatíveis com um grau de dificuldade moderado, uma vez que seu público 

alvo é composto por adolescentes e adultos, sem limitações de mobilidade. A 

largura do trajeto estabelecido foi, em média, de 1 metro, sendo que os 

obstáculos naturais existentes durante todo o trajeto, tais como raízes expostas 

e troncos caídos, não foram retirados, conferindo um aspecto mais rústico ao 

ambiente. 

 

Por se tratar de uma trilha interpretativa guiada, requer a participação de um 

monitor. Assim, optou-se por dispensar o uso de placas e outras formas de 

sinalização. Neste contexto, o papel do monitor é justamente facilitar a 

interpretação do ambiente, estimulando a curiosidade e provocando a reflexão 

dos participantes. 

 

4. CONCLUSÃO 

O planejamento da trilha interpretativa envolveu diversos atores, entre 

educandos, educadores e outros colaboradores da Escola Família Agrícola 

Puris, permitindo, assim, que este processo ocorresse de forma participativa, 

valorizando a experiência e o conhecimento de todos os indivíduos, em 

consonância com a proposta pedagógica da EFA. Após sua implementação, 

em agosto de 2010, a trilha passou a receber visitantes de diversas faixas 

etárias, cumprindo sua função educativa. Embora não tenha sido necessário 

altos investimentos financeiros para o planejamento e implementação da trilha, 

evidencia-se a necessidade de ações constantes de manutenção, de acordo 

com a intensidade de uso observada.  
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GT 04 Contribuição do planejamento e manejo de trilhas ao Turismo de Base 
Local: Boas práticas p/ a conservação do patrimônio natural e cultural. 

PLANEJAMENTO, MANEJO DE TRILHAS E SOCIEDADE 
TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA NO BAIXO ACARÁ: INTERPRETANDO 

E DESENVOLVENDO TRILHAS ECOTURÍSTICAS 
 

Silvia Helena Ribeiro Cruz28 
Raimundo Edson Junior29 

 
Resumo 
Palavras-chave: Turismo comunitário; Trilhas; Desenvolvimento; Acará; Manejo. 

 
O Projeto de Extensão Turismo de Base Comunitária no Baixo Acará: Interpretando e 
desenvolvendo trilhas ecoturísticas, é desenvolvido no município do Acará, 
estado do Pará, com inicio no ano de 2013. O objetivo é implantar uma trilha 
interpretativa na comunidade Santa Maria do Baixo Acará estimulando a 
cooperação, a inclusão social, a redistribuição de renda e o fortalecimento dos 
comunitários envolvidos. O turismo é pensado como novo modelo no sistema 
produtivo, com bases na globalização e fragmentação dos espaços resultando 
na reestruturação das atividades produtivas, na geração de emprego e renda, 
relações de organização, provocando uma nova concepção de planejamento e 
gestão da atividade, que é o turismo de base comunitária, que garante a 
participação, gestão compartilhada e o planejamento, com envolvimento dos 
comunitários nos processos de decisão e execução das fases de 
desenvolvimento do turismo, refutando os processos globalizados. A com 
metodologia pauta-se nos procedimentos da observação participante, técnicas 
de abordagem qualitativas e intervenção, considerando a participação 
comunitária em todos os processos do projeto.  Os resultados esperados são 
os de que a implantação de uma trilha interpretativa, com base no conceito de 
turismo comunitário, proporcionará à comunidade possibilidades de interação 
com o mercado turístico, assim como agregar valor à trilha e gerar renda para a 
comunidade, de modo que desenvolvam uma gestão participativa. 
 
Resumen 
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Palabras clave: Comunidad Turismo; Senderos; Desarrollo; Acará; 
 
El Proyecto de Extensión de Turismo de Base Comunitaria en el Acará inferior: 
Interpretación y desarrollo de itinerarios ecoturísticos, se desarrolla en la ciudad 
de Acara, estado de Pará, a partir de 2013. El objetivo es implementar un 
sendero interpretativo en la comunidad de Santa María bajo la cooperación 
Acará estimulante, la inclusión social, la redistribución del ingreso y 
fortalecimiento de la comunidad involucrada. El turismo es considerado como 
un nuevo modelo en el sistema productivo, con bases en los espacios de la 
globalización y la fragmentación resultante de la reestructuración de las 
actividades productivas, la generación de empleo e ingresos, las relaciones de 
organización, provocando una nueva concepción de la planificación y gestión 
de la actividad, que es el turismo basado en la comunidad, lo que garantiza la 
participación, la gestión y la planificación compartida, con la participación de la 
comunidad en la toma de decisiones y la ejecución de las fases del desarrollo 
del turismo, refutando los procesos globalizados. La metodología con el 
personal en los procedimientos de la observación participante técnicas de 
calidad y enfoque de intervención, considerando la participación comunitaria en 
todos los procesos del proyecto. Los resultados esperados son que la 
aplicación de un sendero interpretativo, basado en el concepto de turismo 
comunitario, la Comunidad proporcionará oportunidades para la interacción con 
el mercado turístico, así como agregar valor a un seguimiento y generar 
ingresos para la comunidad con el fin de desarrollar gestión participativa. 
 

1. Introdução 

Este estudo é o resultado parcial do projeto de extensão Turismo de Base 

Comunitária no Baixo Acará: interpretando e desenvolvendo trilhas 

ecoturísticas, que objetiva desenvolver e implementar uma trilha ecológica 

interpretativa na comunidade de Santa Maria do Baixo Acará, município do 

Acará, estado do Pará, as margens do rio São Benedito. O município do Acará 

dista de Belém aproximadamente 65Km, e a comunidade aproximadamente 

30km. A implantação da trilha tem como princípio as práticas de 

sustentabilidade ambiental e social, possibilitando o conhecimento da 

biodiversidade do local e a preservação do meio ambiente e a participação da 

comunidade.  A comunidade, que possui baixos níveis de desenvolvimento 
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socioeconômico, vê na proposta uma possibilidade de melhorias através da 

atividade turística.  

 

O aprofundamento teórico do projeto subsidia-se na lógica de desenvolvimento 

do turismo em que haja a participação cidadã, que o desenvolvimento local 

inverta a tendência capitalista de acumulação e que o desenvolvimento local 

instale práticas em que o povo garanta o seu poder constituinte (Coriolano, 

2009). Desse modo, ao refutar a lógica estabelecida do turismo faz-se 

necessário apresentar o contraponto para o desenvolvimento, neste sentido o 

turismo comunitário desponta como a inversão da lógica excludente, posto que 

Coriolano (2009, pág. 66) aponta que, 

 

O turismo comunitário é aquele em que as comunidades 
de forma associativa organizam arranjos produtivos 
locais, possuindo o controle efetivo das terras e das 
atividades econômicas associadas à exploração do 
turismo. Uma das primeiras ações que as comunidades 
realizam é a elaboração de um pacto interno com os 
próprios residentes em defesa de suas propriedades. 
 

Neste sentido que a comunidade Santa Maria do Baixo Acará aspira por formas 

de desenvolvimento em que complementem suas atividades tradicionais como 

o cultivo da mandioca (Manihot esculenta Crant), açaí (Euterpe oleracea) e 

como o fruto do cutiti (palavra indígena que define árvore). Mas que não 

conseguem elevar o nível de geração de emprego e renda, por dificuldades, 

principalmente quanto ao escoamento da produção local. Porém, preocupam-

se em garantir a propriedade da terra, posto que são imbuídos de forte 

sentimento de pertencimento àquele lugar, onde estão ocupando através de 

gerações. 

 

E, este estudo tem amparado suas análises também nas teorias da 

sustentabilidade ambiental, entendendo meio ambiente como um conceito em 
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que a relação homem e natureza são consideradas no mesmo grau de 

importância, assim, tendo como base os problemas existentes e vividos pelo 

mundo, é posto em discussão a necessidade de um outro parâmetro de 

desenvolvimento, que durante a conferência - ECO 92 é difundido, tendo como 

princípio o conceito de desenvolvimento sustentável, conceito que é aceito 

pelos países como a possível alternativa para a saída da crise ambiental em 

nível  internacional, porém surge a necessidade de todos, entre ricos e pobres, 

comprometerem-se com tal princípio de desenvolvimento, questão que não tem 

sido colocada em prática. 

 

Antes da ECO 92, e do Relatório Nosso Futuro Comum de 1987, a declaração 

de Manila sobre o Turismo Mundial, de 1980, expressa essa realidade ao 

afirmar (OMT, 1980 Apud DIAS e AGUIAR, 2002 e DIAS, 2003, p. 55): 

Os recursos turísticos de que dispõem os países estão 
constituídos por sua vez por espaço, bens e valores. 
Trata-se de recursos cujo emprego não pode deixar-se a 
uma utilização descontrolada sem correr o risco de sua 
degradação, e mesmo de sua destruição. A satisfação 
das necessidades turísticas não deve constituir uma 
ameaça para os interesses sociais e econômicos das 
populações das regiões turísticas, para o meio ambiente, 
especialmente para os recursos naturais, atração 
essencial do turismo, nem para os lugares históricos e 
culturais. Todos os recursos turísticos pertencem ao 
patrimônio da Humanidade. As comunidades nacionais e 
a comunidade internacional inteira devem desenvolver os 
esforços necessários para sua preservação. 

 

Com base nas discussões internacionais, a Organização Mundial de Turismo – 

OMT adotou a abordagem sustentável para o turismo, aplicando princípios de 

desenvolvimento sustentável a todos os seus estudos de planejamento e de 

desenvolvimento turístico (OMT, 2003, p. 23), inclusive apresentando um 

conceito que norteia as ações internacionais de programas, planos e projetos 



 
 

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 

 

674 

que adotam o turismo sustentável como prática. Sendo, a definição da OMT 

para o turismo sustentável (2003, p.24):  

O desenvolvimento do turismo sustentável atende às 
necessidades dos turistas de hoje e das regiões 
receptoras, ao mesmo tempo em que protege e amplia as 
oportunidades para o futuro. É visto como um condutor 
ao gerenciamento de todos os recursos, de tal forma que 
as necessidades econômicas, sociais e estéticas possam 
ser satisfeitas sem desprezar a manutenção da 
integridade cultural, dos processos ecológicos essenciais, 
da diversidade biológica e dos sistemas que garantem a 
vida.  

Portanto, o Projeto de Extensão Turismo de Base Comunitária no Baixo Acará: 

Interpretando e desenvolvendo trilhas ecoturísticas, foi criado com objetivo de 

possibilitar a vivência dos discentes no planejamento e execução de trilhas 

interpretativas, além de criar mecanismos de discussão teórica, aprofundando 

o conhecimento desenvolvido em sala de aula, além de reafirmar as práticas 

extensionistas desta UFPA, com vistas a levar o conhecimento às 

comunidades e assim contribuir com a definição de políticas públicas e projetos 

de turismo na Amazônia. 

 

2. Metodologia 

 

A metodologia desenvolvida para a implantação da trilha interpretativa tem 

como direcionamento os documentos elaborados pelo Ministério do Turismo, 

dentre eles o Programa de Regionalização do Turismo e o Plano Nacional de 

Turismo, assim como as orientações teóricas e conceituais de Bahl (2004) e 

subsídios das discussões com a comunidade envolvida. 

 

Entre as discussões que permeiam a constituição de trilhas e turismo de base 

comunitária, está a necessidade de envolvimento através de participação ativa 

dos sujeitos inseridos no processo. Neste sentido, a participação pode ser 

compreendida enquanto envolvimento da pessoa em uma situação do seu 
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cotidiano, buscando desta forma modificar a sociedade e/ou realidade de forma 

igualitária. Bordenave (1994 apud Farias, p. 35, 2004) destaca que o grau de 

participação alcançada pelos cidadãos pode ser de sete tipos: informação, 

consulta facultativa, consulta obrigatória, elaboração, co-gestão, delegação e 

auto-gestão. Na atividade turística a participação, segundo Drake (apud 

NELSON; PEREIRA, 2004), se dá em três fases, a fase do planejamento, a da 

implantação e a de divisão dos benefícios, esta participação deve ocorrer de 

forma plena nas três fases como afirma Nelson e Pereira (2004, p. 192) “os 

moradores devem participar desde a fase de planejamento expressando suas 

ideias e receios, identificando seus interesses, suas necessidades e as 

maneiras com que gostariam de ser beneficiados.” 

 

Para Ashey e Roe (apud NELSON; PEREIRA 2004), a participação na 

atividade turística pode ocorrer de forma passiva, ativa ou efetiva. Na forma 

passiva a participação ocorrer somente no contato final com o turista, sendo o 

restante do planejamento realizado por empresas de turismo, na ativa já se 

percebe uma maior interferência no planejamento e na efetiva é quando todo o 

processo é concebido pela comunidade. Percebe-se que é na participação 

efetiva da comunidade que o turismo se apresenta como um vetor do 

desenvolvimento sustentável e comunitário, sendo o objetivo final de todos que 

buscam crescimento nesta atividade.   

 

A constituição de uma trilha interpretativa de turismo comunitário na 

comunidade de Santa Maria do Baixo Acará tem em sua base constituidora a 

filosofia freireana de educação libertadora, tendo em vista o processo de 

qualificação. A concepção de formação que orienta o desenvolvimento do 

projeto será o de educação popular, a qual compreende a educação como 

construção social, portanto, como direito. É inclusiva, integral (social e 

profissional), emancipadora e busca integrar trabalho, educação e 

desenvolvimento. Fundamenta-se na visão dialógica e transformadora, que 

compreende o ser humano enquanto um ser de relações, sujeito da sua própria 
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história, capaz de transcender na busca da construção da cidadania, da 

consciência crítica e do resgate de sua identidade cultural, valorizando a 

essência da subjetividade social, do meio ambiente, do saber popular 

amazônico articulado ao saber cientificamente elaborado, possibilitando assim, 

uma dimensão político crítica da sociedade em que está inserido. 

 

A qualificação situada no âmbito da educação não formal é entendida como 

processo de construção social, de inclusão social, com geração de trabalho e 

renda, visando o desenvolvimento local através da integração de uma rede de 

turismo comunitário. Para garantir o processo de planejamento participativo, e 

a execução das principais etapas de elaboração do planejamento da trilha 

estão sendo executadas as leituras comunitárias e técnicas. A leitura 

comunitária consolida o processo de participação da comunidade no 

planejamento, expondo, discutindo e analisando os problemas e soluções, e a 

leitura técnica expressa o diagnóstico do espaço para a execução da trilha, 

resultando no diagnóstico participativo, e que subsidia a definição da trilha. 

 

3. Resultados e discussões 

 

Os resultados preliminares demonstram que a comunidade de Santa Maria do 

Baixo Acará, possui recursos naturais, culturais e sociais importantes ao 

aproveitamento da trilha interpretativa. É uma comunidade próxima a capital 

paraense, com possibilidades facilitados quanto ao acesso, porém as 

condições estruturais e de logística para a operacionalização da trilha 

necessitam de melhorias e implantação de novos equipamentos. O número de 

famílias residindo na comunidade é de cinquenta e cinco, sendo que destas 

apenas vinte e duas famílias fazem parte da associação dos ribeirinhos do 

Baixo Acará, fundada em 2009. Esta é uma questão fundamental para 

consolidação do turismo de base comunitária, visto que a participação, as 

alianças são necessárias a consolidação deste, e este é um elemento que a 

comunidade em estudo precisa reforçar.  
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Por relatos dos moradores anotou-se que houve uma incursão da 

Coordenadoria Municipal de Turismo na comunidade, com objetivo de avaliar 

as possibilidades do turismo, porém, apesar de se concluir positivamente a 

favor do turismo, não houve prosseguimento na proposta. O percurso da trilha 

está definido, posto que é uma trilha utilizada pelos moradores, em área 

preservada quanto a vegetação, fauna e flora, com alguns destaques para 

espécies nativas e em extinção, tanto da fauna quanto da flora. É realizada, 

aproximadamente, em sessenta minutos de caminhada, mantém-se 

conservada, por iniciativa da comunidade, sendo uma trilha interpretativa, 

quando o condutor local informa aos visitantes de que maneira a natureza 

contribui para a subsistência das famílias, pela extração do açaí, pupunha 

(Bactris gasipaes), castanha-do-pará (Bertholletia excelsa), cutite, entre outros 

para o consumo diário. Por falta de incentivo a produção agrícola na 

comunidade, os moradores estão calcando seus interesses no 

desenvolvimento do turismo, visando a melhoria de vida para as famílias 

residentes no local. 

 

Com base no levantamento realizado, e nas evidências encontradas faz-se 

importante sinalizar com proposições que contribuam com a implantação da 

trilha e a previsão e minimização de impactos na comunidade como: estudo da 

capacidade de carga da trilha; sinalização de identificação dos atrativos e 

indicativa; desenvolver programa de educação ambiental; fortalecimento da 

cultura local; consolidar a participação da comunidade no processo de 

desenvolvimento do turismo; ações de qualificação; melhorias no porto de 

acesso e no meio de transporte; potencializar os recursos naturais e culturais 

agregando valor à trilha e garantir a distribuição de renda. 

 

4. Conclusões 

A trilha interpretativa, tendo como princípio o turismo de base comunitária é 

uma questão importante para a comunidade de Santa Maria do Baixo Acará, 
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posto que o turismo apresenta-se como uma possibilidade de elevar o nível de 

desenvolvimento local, complementando as atividades econômicas tradicionais 

existentes como o extrativismo do açaí, outras frutas e a pesca. Porém, o 

turismo comunitário propugna a não substituição de atividades, fato importante 

a ser considerado no sentido de que não será a única, transformando-se na 

“monocultura” de mercado, e substituindo as atividades pré-estabelecidas, esse 

é um dos principais pontos trabalhado com os membros da comunidade, no 

sentido de esclarecer sobre a importância das atividades econômicas 

tradicionais, e tratar o turismo enquanto complementariedade. É notório o 

potencial natural e cultural, porém a infraestrutura local, assim como a logística 

de apoio necessitam de melhorias e a qualificação dos trabalhadores do 

turismo na comunidade. Para garantir a preservação dos recursos, a 

comunidade tem procurado estabelecer convênios e parcerias visando a 

fiscalização e controle do uso da área de vegetação.  

 

O interesse da comunidade é latente em desenvolver o turismo comunitário, há 

conflitos internos quanto a preservação do meio natural, uso da terra, 

especulação imobiliária, uso indevido dos rios pela proximidade com Belém, 

que mesmo estando tão próximo, ainda configura-se com as características de 

uma área rural, oferecendo o bucolismo e o bem-estar paisagístico e cultural 

aos moradores e visitantes. Desse modo, é necessário criar práticas de 

turismo, que são genericamente economicistas e mercadológicas, mas que 

possam estar intimamente relacionadas às práticas da economia rural. E, 

portanto, o turismo comunitário mesmo privilegiando a participação, a 

valorização dos recursos naturais e culturais, traz a gênese do economicismo 

do turismo, mesmo que de forma branda e com maior capacidade de 

distribuição, sem acúmulo de bens e capitais. Mas que sendo planejado com a 

participação da comunidade local, e tendo a operacionalização das atividades 

regulamentado, seguindo os princípios básicos e norteadores da 

sustentabilidade turística é um segmento possível de contribuir com as 

comunidades no sentido de qualificar o nível de desenvolvimento local. Por fim, 
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este estudo está em andamento e previsão de conclusão em setembro de 

2014, motivo pelo qual não tem conclus 
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GT 04 Contribuição do planejamento e manejo de trilhas ao Turismo de Base 
Local: Boas práticas p/ a conservação do patrimônio natural e cultural. 

RECUPERAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS TRILHAS DO PARQUE 
ESTADUAL FORNO GRANDE PARA VISITAÇÃO PÚBLICA 

 

Terence Jorge Caixeta Nascentes Ramos,30 

Leoni Soares Contaifer,31 

 

Resumo 
Palavras-chave: Método Scalla; manejo de trilhas, mitigação de impactos; segurança. 

 
Desde antes de sua criação em 1998 a região do Parque Estadual do Forno 
Grande - PEFG, no município de Castelo, Espírito Santo; recebe visitantes de 
todas as partes do país, principalmente devido suas belezas naturais, com 
destaque para o pico do Forno Grande, 2º ponto mais alto do Estado com 2039 
metros de altitude. Em 2010, durante vistoria realizada por técnicos do Instituto 
Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA foi verificado a 
necessidade de se realizar intervenções no Parque para minimizar impactos 
causados pela visitação, proporcionar segurança e valorização da experiência 
dos visitantes, para tanto foi elaborada proposta de recuperação e estruturação 
das trilhas. Realizou-se avaliação e diagnostico de quatro trilhas existentes, 
identificação das melhores técnicas de recuperação, manutenção, estruturação 
e proposição de instalação de equipamentos adequados que visem reduzir 
impactos ambientais, aumentando a segurança e grau de satisfação dos 
visitantes. Foi aplicada a metodologia de SCALLA (2003), através de fichas 
para identificar parâmetros de classificação como comprimento, largura, 
declividade, grau de dificuldade, finalidade, formato, equipamentos de apoio, 
entre outros; utilizando trena, estacas, maquina fotográfica e GPS. Foram 
previstos 75 pontos de intervenção para as 4 trilhas, com mais 3 pontos  
identificados durante a execução do projeto. Dentre as principais intervenções 
destacam-se a instalação de equipamentos como passarelas, pontes e mirante, 
além de contenção de solo, drenagem e alteração de trajeto de trilha. 
Atualmente nota-se uma considerável redução dos impactos físicos causados 
pela visitação, assim como o aumento da satisfação dos visitantes após 
conhecer as novas estruturas. 
 
                                                           
30
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Resumen 
Palabras clave: Metodo Scalla; manejo de senderos, mitigación de impacto, de la seguridad. 

 
Desde antes de su creación en 1998, la región del Parque Estatal del Forno 
Grande, en Castelo, Espíritu Santo, recibe visitantes de todas partes del país, 
principalmente debido a su belleza natural, especialmente el pico Forno 
Grande, segundo punto más alto en el Estado con 2.039 metros de altitud. En 
2010, durante el estudio técnico realizado por el Instituto de Estado de Medio 
Ambiente y Recursos Hídricos - IEMA se verificó la necesidad de 
intervenciones en el parque para minimizar el impacto de la visitación, 
proporcionando seguridad y la mejora de la experiencia del visitante, por tanto 
se elaboró la recuperación y la estructuración de los senderos. Fue hecha la 
evaluación y el diagnóstico de cuatro senderos existentes, la identificación de 
las mejores técnicas de recuperación, el mantenimiento, la estructuración y la 
propuesta de instalación de equipo adecuado destinado a la reducción de los 
impactos ambientales, aumentando la seguridad y la satisfacción de los 
visitantes. Fue aplicada la metodología de Scalla (2003), con uso de hoja de 
evaluación para identificar los parámetros de clasificación, como la longitud, la 
anchura, pendiente, grado de dificultad, el propósito, el formato, el equipo de 
apoyo, entre otros; fue hecho uso de cinta métrica, estacas, equipo fotográfico 
y GPS. Fueran proporcionados 75 puntos de intervención de los 4 senderos, 
con 3 puntos identificados durante la ejecución del proyecto. Entre las 
principales medidas incluyen la instalación de equipos como pasarelas, 
puentes y miradores,  la contención del suelo, el drenaje y cambio de ruta de 
sendero. Actualmente observamos una considerable reducción de los impactos 
físicos causados por la visitación, así como el aumento de satisfacción de los 
visitantes después de ver las nuevas estructuras. 
 
 
1. Introdução 

 

O Parque Estadual Forno Grande (PEFG) está localizado no município de 

Castelo – ES, foi criado na década de 1960 como Reserva, sofrendo 

acréscimos em sua área ao longo das décadas de 80 e 90, até ser 

transformado realmente em Parque Estadual em 1998 com readequações em 

2013. Possui hoje uma área de 913,15 ha e perímetro de 17,65 Km, sendo 

administrado pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - 
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IEMA. A origem do nome está associada ao seu principal atrativo, o Pico do 

Forno Grande, maciço rochoso de 2.039 metros de altitude, considerado o 2º 

ponto mais alto do Estado, só perdendo para o Pico da Bandeira com 2.892m. 

A consolidação do Parque se justifica não apenas pela conservação dos 

atributos naturais ali existentes, mas também pelos benefícios sociais gerados 

através do ecoturismo, seja através do conhecimento adquirido ao se visitar os 

atrativos naturais ou da geração de renda associada à exploração de trilhas 

para visitação (IDAF, 2000). 

As trilhas e caminhos são provavelmente as rotas de viagem mais 

disseminadas do mundo, e mesmo com a criação das estradas modernas se 

constituem um importante acesso até os dias de hoje. Costumam ser o primeiro 

elemento da infra-estrutura turística desenvolvido em áreas naturais protegidas, 

freqüentemente construídos sem projeto formal e sem considerações quanto 

ao seu possível impacto sobre o meio ambiente. Portanto o processo de 

planejamento de trilhas é normalmente impróprio e resulta em impactos 

negativos, aumentando custos de construção e manutenção (LENCHNER, 

2005).  Cole (1983) também diz que o planejamento insuficiente é a maior 

causa de impactos ambientais negativos resultantes da implantação de trilhas.  

A criação/manutenção de trilhas é prevista no Plano de Manejo do PEFG, 

tendo como objetivo geral enriquecer as experiências do visitante 

estabelecendo vínculos de caráter ambiental de acordo com as aptidões dos 

recursos naturais do Parque, ordenando e direcionando as suas atividades 

recreativas (IDAF, 2000). 

Este trabalho tem como objetivo avaliar tecnicamente quatro trilhas existentes 

na UC, Trilha da Cachoeira, Trilha Gruta da Santinha, Trilha dos Poços 

Amarelos e Trilha do Mirante da Pedra Azul, propor as alterações necessárias 

e demonstrar as melhores técnicas a serem utilizadas em sua recuperação e 

manutenção, minimizando o impacto ambiental, fomentando a segurança e 

aumento no grau de satisfação dos visitantes. As ações terão o propósito de 
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estabelecer e ordenar algumas atividades de visitação, de forma a enriquecer 

as experiências de caráter ambiental dos visitantes e intensificar o 

aproveitamento do patrimônio natural e cultural.  

2. Metodologia 

Para determinar onde e quais alterações seriam realizadas nas trilhas, 

inicialmente foi realizada a classificação dos parâmetros quanto aos atributos 

das trilhas, diagnóstico de impactos e propostas de intervenção, para isso 

utilizou-se a metodologia proposta por SCALA (2003) nas trilhas do Parque 

Nacional do Caparaó/MG/ES, que consiste em preencher em campo, para 

cada trilha, fichas de monitoramento que identificam fatores como, impactos, 

riscos, manutenção, sinalização e atratividade.  

 

Figura 1 - Ficha de monitoramento 

Folha: 01

Datum: WGS 84

I R M S A

282606 7729953

282589 7729950

282584 7729947

282582 7729943

282572 7729932

282550 7729906

282556 7729878

282538 7729851

282525 7729818

282502 7729791

Nivelar passagem, realizando a manutenção da trilha, e aterrar todo o trajeto do ponto (9,5m) fazendo um degraus no início do aterro.

Extensão:6,5m.

Extensão:12m.

FICHA DE MONITORAMENTO DAS TRILHAS DO PARQUE ESTADUAL DO FORNO GRANDE

1m antes do ponto colocar pedra ou tábua e aterrar. Quebrar pedra a 1,9m do ponto, fazendo degraus nos 5 m seguintes, que terão 1m 
de distância entre si; Restabelecer piso nos 8 metros seguintes; colocar contenção na pedra a 7 m e nivelar a pedra com realização de 

corte da mesma e aterrando o local

Construir escada passando ao lado direito da árvore caída composta de 3 degraus com 50 cm de distância entre si, retirando a vegetação 
que se encontra no local. Colocar pedra logo após o término da escada para nivelar piso. A 3,3m recolocar pedra de forma que fique rente 

ao piso.  A 18,3m do ponto, colocar degrau. A 29,5 m do ponto restabelecer o piso e fazer saída de água. A 20m do ponto colocar 
placa(Clusia).

Início da trilha

Ponte

Extensão:9,5m.

Até 4 m, estabelecer piso,colocando degraus de 1 m de distância entre si. A 4 m do ponto, colocar estrutura de madeira para desvio de 
água. De 7 a 11m do ponto, colocar pedras que servirão de passagem;A partir de 11m do ponto fazer escada com 7 degraus; A 12,5m, 

colocar estrutura de madeira para desvio de água , e fazer saída de água; A 25 m, fazer saída de água.

Restabelecer largura da trilha, fazer manutenção nos 4,5 metros seguintes.

Colocar contenção, estrutura de madeira e nivelar passagem. A distância aterrada para nivelamento do piso será de 2m e ao final deste 
deve ser construído um degrau. A porção aterrada deverá ter altura de 0,25m na encosta ao lado da saliência da laje (rocha aflorada) e 

Reforçar a ponte, fazendo meio fio de ambos os lados e colocar toras no corrimão fazendo uma estrutura em forma de triângulo.

Nivelar passagem, realizando a manutenção da trilha, fazer bueiro, colocar placa atrativo (samambaiaçu)

1

Alt.: 1159m
X

X

Histórico climático recente:   tempo aberto, sol o dia todo                                                 
Data: 05/01/2010

Y

Alt.: 1155m

Trilha: Trilha da Cachoeira (T1)

Ponto

Equipe: Eduardo, Leoni e Victor

X

28 106,65

Alt.: 1165m
X

0

19

Dist. Ponto 
anterior (m)

X

0 X

X X

X

X

7,65

X

X

2

4

Alt.: 1155m

Alt.: 1155m

Alt.: 1155m

19

26,5

34,15

7,53

5 9,5
Alt.: 1156m

6 35

Alt.: 1260m

78,65

43,65

10 39 216,65

8

7

33 139,65
Alt.: 1161m

X

X

Intervenções necessárias
Identificação

Descrição 

X

X

Dist. Total 
(m)

9 38 177,65

Mudar trilha, que necessitará da remoção de duas mudas (palmito e bromélia); quebrar parte da pedra, que se encontra 1,5m antes do 
ponto para redirecionar e restabelecer largura / ou colocar pedras para nivelar a trilha original

Refazer travessia, colocando 2 pranchões de 2m/35cm cada. A 7m do ponto colocar escora na parte do lado da encosta, restabelecer 
largura, aproveitar terra para nivelar a trilha ou aterrar raízes até o fim do trajeto do ponto. A 20 m do ponto retirar toco seco. A 23m do 

ponto fazer escada com degraus distando 1m entre si.

Observações
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Coletada estas informações, mede-se as distancias entre os pontos com fita 

métrica, registra-se a localização de cada ponto através de GPS e marcação 

física com estaca de madeira contendo o registro e número do ponto 

georreferenciado e finalmente registro fotográfico e descrição das intervenções 

necessárias em cada ponto. 

3. Resultados e discussão 

O Parque Estadual do Forno Grande possui atualmente 4 trilhas para visitação, 

Trilha da Cachoeira, Trilha Gruta da Santinha, Trilha dos Poços Amarelos e 

Trilha do Mirante da Pedra Azul, com as respectivas extensões, 312m,  184m, 

762m e 1105m, totalizando 2363m de trilhas. Após o levantamento das 

intervenções e marcação dos pontos foi possível medir a real extensão das 

trilhas e também o percurso total, o que se contrapôs ao plano de manejo do 

Parque, onde informa possuir 1800m de trilhas no total.  

Este sistema de trilhas do PEFG tem grande potencial interpretativo, uma vez 

que apresenta uma quantidade expressiva de atrativos devido às condições 

ambientais e ecológicas diversificadas. A variação da altitude e da 

profundidade do solo proporciona a expressão de diferentes ambientes e tipos 

de formação vegetal. O histórico de uso e ocupação do solo, por sua vez, 

permite exemplificar ao visitante o processo de sucessão ecológica e de 

restauração florestal que ocorre em diferentes áreas da Unidade, além da 

ampla possibilidade de interpretação da fauna, como sons, rastros, fezes e 

visualização direta ao longo de todo o seu percurso.  

 Considerando  ANDRADE E ROCHA (2008), mesmo com tais qualidades o 

sistema de trilhas do Parque possui uma característica negativa, pois o 

percurso de ida e volta é limitado ao mesmo trecho, contribuindo para 

aumentar os impactos sofridos durante a visitação.  Dessa forma, para facilitar 

o acesso aos atrativos considerando a diversidade de públicos e a prevenção 

de impactos, ao se aplicar a metodologia de SCALA (2003), identificou-se 12 

pontos de intervenções na Trilha da Cachoeira, 10 pontos na Trilha Gruta da 
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Santinha, 31 pontos na Trilha dos Poços Amarelos e 19 pontos na Trilha do 

Mirante da Pedra Azul.   

 

Figura 2 - Intervenção: ponte.                     Figura 3 - Intervenção: nivelamento de piso. 

 

Figura 7 - Intervenção: degraus. 

    

Figura 5 - Intervenção: escadas.                    Figura 6 - Intervenção: mirante. 
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4. Conclusão 

Após identificação e definição dos locais e tipos de intervenções a serem 

realizadas, deu se inicio à execução do projeto de estruturação e manutenção 

das trilhas, com uma duração de 6 meses para seu término considerando as 

interrupções devido as más condições do clima. Como resultado das 

intervenções foi identificado, através de metodologia de avaliação e 

monitoramento de impactos, sugerida pelo Plano de Manejo, uma redução dos 

impactos negativos antes causados pela visitação, como, compactação do 

solo, erosões, aparecimento de trilhas secundárias e danos a vegetação. Outro 

fator positivo foi em relação à percepção dos visitantes, que quando 

questionados sobre as alterações realizadas, manifestaram favoráveis e 

satisfeitos, seja pela facilidade em acessar os atrativos ou pela sensação de 

segurança ao percorrer as trilhas. 

 
Figura 8 - Intervenção concluída. 
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Figura 9 - Intervenção concluída. 

 
 Figura 10 - Intervenção concluída                           
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Figura 11 - Intervenção concluída. 
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GT 04 Contribuição do planejamento e manejo de trilhas ao Turismo de Base 
Local: Boas práticas p/ a conservação do patrimônio natural e cultural. 
 
PERCEPÇÕES DOS VISITANTES DO PARQUE ESTADUAL DO IBITIPOCA 

EM RELAÇÃO AO LIXO E SUA DEPOSIÇÃO FINAL 
 

Vinícius do Couto Carvalho32; 
ThizaFalquetoAltoé33; 

Eduardo de Paiva Paula34, 
Marco Aurélio Leite Fontes35, 

José Edimar Vieira Costa Júnior36 
 
Resumo: 
Palavras chaves: Planejamento de trilhas; Manejo de Uso Público; Educação Ambiental; Perfil 
de visitantes. 

 
O objetivo deste trabalho foi analisar a percepção dos visitantes do Parque 
Estadual do Ibitipoca (PEIb) acerca da presença de lixo em suas trilhas assim  
como seus hábitos de deposição dos resíduos. Foram aplicados 
questionáriossemiestruturados, contendo 4 questões objetivas: “Você viu lixo 
nas trilhas do parque?” “O que você faz com o lixo que você produz no 
parque?” “Você separa lixos secos de orgânicos?” “Você sabe o destino final 
do lixo do parque?” A intensidade amostral foi de 33 visitantes em diferentes 
áreas no PEIb durante os dias 25 e 26 de julho de 2013. Os dados coletados 
foram analisados em porcentagens.O perfil dos entrevistados consistiu em 58% 
serem do gênero feminino; 50% do total de visitantes têm idade entre25 e 35 
anos;15% residem no estado do Rio de Janeiro e o restante em Minas Gerais, 
sendo que, desses, 76% são de Juiz de Fora.Verificou-se que 30% dos 
entrevistados encontraram lixo nas trilhas ou pontos turísticos do parque e, 
desses, 60% relataram a ocorrência de verem apenas uma vez e os 40% 
restantes viram resíduos mais de uma vez, porém não em todas as vezes que 
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foram ao parque ou em todas as trilhas. O lixo gerado no parque, em 30% dos 
casos foi descartado somente no local de sua hospedagem e em 58% foi 
deixado nas lixeiras do parque mesmo.No que diz respeito à separação dos 
resíduos em secos e orgânicos, 58% dos visitantes afirmaram ter este 
costume.Sobre o destino final do lixo gerado no parque, 97% dos entrevistados 
não sabem o que é feito com ele e ao serem questionados verificou-se a 
deficiência de divulgação de como o parque trata seus resíduos com o intuito 
de gerar uma maior conscientização dessa prática ecologicamente correta em 
seus visitantes. Os visitantes apresentaram consciência sobre o descarte 
adequado de resíduos. Porém, a maioria não sabe o destino final dos resíduos 
descartados tanto no PEIb quanto em seus locais de hospedagem, o que pode 
comprometer a cadeia de deposição correta desses resíduos. 
 
Resumen 
Palabras clave: Planificación de rutas;Gestión del uso público; Educación Ambiental;Perfil de 
los visitantes. 
 
El objetivo fue analizar las percepciones de los visitantes del parque estatal 
Ibitipoca (PEIB) sobre la presencia de basura en sus pistas y los hábitos de 
eliminación de residuos. Aplicado cuestionarios semi-estructurados, con 4 
preguntas objetivas: "¿Viste la basura en los senderos del parque", "¿Qué 
causa que produce la basura en el parque", "?Residuos orgánicos secos 
separado", "¿Conoces el destino final la basura del parque? "La intensidad de 
muestreo fue de 33 visitantes en las diferentes áreas en PEIB durante los días 
25 y 26 de julio de 2013. Los datos se analizaron como porcentajes. El perfil de 
los participantes consistió en 58% eran mujeres, el 50% de los visitantes tenían 
entre 25 y 35 años, el 15% reside en el estado de Río de Janeiro y el resto en 
Minas Gerais, y de estos, 76% son Juiz de Fora. Se encontró que el 30% de los 
encuestados encontró basura en los caminos o lugares de interés del parque y, 
de ellos, el 60% informó de la ocurrencia de ver sólo una vez y el 40% restante 
de residuos vio varias veces, pero no todo el tiempo ha sido el parque o en 
todas las pistas. Los residuos generados en el parque, en el 30% de los casos 
fueron eliminados sólo en el lugar de su estancia y el 58% se quedó en los 
mismos contenedores de basura del parque. En la separación de residuos 
secos y orgánicos, el 58% de los visitantes dijeron que no tenían esta 
costumbre. Sobre el destino final de los residuos generados en el parque, el 
97% de los encuestados no sabe lo que se hace con ella y cuando se le 
preguntó divulgación discapacidad comprobada de cómo el parque trata sus 
residuos con el fin de generar una mayor conciencia sobre esta práctica el 
medio ambiente en sus visitantes. Los visitantes mostraron conciencia sobre la 
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correcta eliminación de los residuos. Sin embargo, la mayoría no sabe el 
destino final de los residuos desechados en PEIB tanto en sus lugares de 
alojamiento, lo que puede poner en peligro la cadena de la correcta deposición 
de los residuos. 
 

1. Introdução 

 

Lixo é uma palavra latina (lix) que significa cinza, vinculada às cinzas dos 

fogões. Segundo Ferreira (1999), lixo é tudo o que não presta e se joga fora. 

Coisa ou coisas inúteis, velhas, sem valor. Jardim e Wells (1995) definem lixo 

como os restos das atividades humanas, considerados pelos geradores como 

inúteis, indesejáveis, ou descartáveis.Segundo Rodrigues e Cavinatto (2003) a 

quantidade de lixo produzido, anteriormente, era essencialmente sobras de 

alimentos; após a Revolução Industrial houve um aumento expressivo do 

volume e diversidade dos resíduos pois foi inserido no cotidiano das pessoas, 

através da produção em larga escala, produtos e embalagens descartáveis 

assim como a prática do consumismo.  

 

Quando se trata da melhor condição do meio em que se vive, torna-se 

importante ressaltar que a saúde e o bem-estar dos seres estão diretamente 

relacionados com a qualidade do meio ambiente, isto é, com suas condições 

física, química e biológica. Para Fernandez (2004) as alterações ambientais 

ocorrem por inumeráveis causas, muitas denominadas naturais e outras 

oriundas de intervenções antropológicas, consideradas não naturais.De acordo 

com Loureiro (2004), o envolvimento das dimensões social, econômica, 

política, cultural e ecológica do problema ambiental, em suas conexões 

territoriais e geopolíticas faz-se importante; buscando não apenas provocar 

mudanças culturais que possam conduzir à ética ambiental, mas também as 

mudanças sociais necessárias para a construção de uma sociedade 

ecologicamente prudente e socialmente justa. Torna-se necessário, incentivar 

não apenas a ação individual na esfera privada, mas também a ação coletiva 

na esfera pública. 
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Conforme a Constituição Federal de 1988, o artigo 225 garante que: 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 as presentes e futuras 

gerações. A lei em questão trata-se de uma conquista e reconhecimento da 

importância do meio ambiente, contudo não representa a garantia da 

preservação. A problemática do lixo está diretamente relacionada a questão 

ambiental e a qualidade de vida. Avaliar a percepção dos visitantes, em relação 

ao lixo, em unidades de conservação permite verificar como pessoas que têm 

uma maior necessidade e interesse em ambientes naturais agem para que este 

seja conservado.  

 

Dentro do contexto de unidades de conservação (UC) há a categoria dos 

parques, os quais são os únicos tipo de unidades de conservação do grupo de 

proteção integral que permite a visitação pública, sendo que nas demais só 

podem ser feita em casos específicos, como para realização de estudos 

científicos. Como consta no Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza (BRASIL, 2000), os parques têm como objetivo básico a preservação 

de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, 

possibilitando a realização de pesquisa científica e o desenvolvimento de 

atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação, contato com a 

natureza e de ecoturismo (COSTA, 2002) 

. 

Tendo em vista a particularidade dos parques o objetivo deste trabalho foi 

analisar a percepção – que pode ser entendida como uma espécie de leitura de 

mundo, na qual os sentidos perceptivos regem a produção cognitiva de cada 

um – dos visitantes do Parque Estadual do Ibitipoca (PEIb) a cerca do lixo 

encontrado ou não nas áreas do parque, como também seus hábitos de 

deposição final dos resíduos. 
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2. Metodologia 

 

O estudo foi desenvolvido no Parque Estadual do Ibitipoca, situado na Zona da 

Mata mineira, abrangendo os municípios de Lima Duarte e Santa Rita do 

Ibitipoca, sendo o povoado mais próximo, o Distrito de Conceição do Ibitipoca, 

o qual sofre influencia direta do parque por ser “porta de entrada” para o 

mesmo. O parque é uma unidade de conservação aberta à visitação, criado 

através da lei estadual nº 6.126, de 4 julho de 1973, sob a guarda e a 

administração do Instituto Estadual de Florestas-IEF. Abrange uma área de 

1.488 ha da Serra do Ibitipoca, com altitudes que variam de 1.050 a 1.784 m. 

Trata-se da sétima UC estadual mais visitada no Brasil, com um fluxo de 50 mil 

visitantes por ano (SANTOS et al., 2012). O PEIbé área indicada como 

prioritária para a conservação da biodiversidade do estado de Minas Gerais 

(DRUMMOND et al., 2005) e da Mata Atlântica (BRASIL, 2000). 

 

Os procedimentos metodológicos para concretização do presente trabalho 

contemplaram a aplicação de questionários semiestruturados, contendo 04 

questões objetivas focadas nas percepções sobre presença de lixo nos 

atrativos e trilhas do PEIb e hábitos dos visitantes na deposição dos resíduos, 

sendo as mesmas: Você viu lixo nas trilhas do parque? O que você faz com o 

lixo que você produz no parque? Você separa secos de orgânicos? Você sabe 

o destino final do lixo do parque ou de onde você leva? 

 

Os questionários foram aplicados a um número de 33 visitantes em diferentes 

áreas no PEIb durante os dias 25 e 26 de Julho de 2013. Para análise dos 

resultados, os dados coletados foram considerados em porcentagens. 

 

3. Resultados e Discussão 

 

O perfil das 33 pessoas entrevistadas consiste em 58% serem do gênero 

feminino e, consequentemente, 42% do gênero masculino. Esta predominância 



 
 

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 

 

694 

de visitantes mulheres contrasta com o perfil descrito por Ladeira et al. (2007) 

para o PEIb (46% de mulheres), mas está em concordância com Moutinho 

(2000), que afirma que devido à sua emancipação social e econômica, pessoas 

do gênero feminino, passaram a viajar mais, seja em grupos ou sozinhas. 

De acordo com a Figura 1, pode-se notar que mais de 50% dos visitantes estão 

entre as idades de 25 e 35 anos. Observou-se presença reduzida de pessoas 

idosas e menores de idade, já que a amplitude observada teve como limites as 

idades de 20 anos e 50 anos. Já crianças não foram contempladas nesta 

pesquisa. A presença de público mais jovem também foi observada por Ladeira 

et al. (2007) para o mesmo parque. 

 
Figura 1 

Faixa etária dos visitantes entrevistados no Parque Estadual do Ibitipoca. 

 

Ainda em relação ao perfil dos entrevistados, verificou-se que 15% destes 

residiam no estado do Rio de Janeiro e o restante (85%) em Minas Gerais 

sendo que desse último, 76% dos visitantes eram provenientes da cidade de 

Juiz de Fora. Nota-se que a visitação do parque em um final de semana 

normal, ou seja, sem feriados próximos a ele ou em período de férias, é 

realizada principalmente por pessoas que residem próximas a ele. Ladeira et 

al. (2007) em pesquisa sobre o perfil dos visitantes do PEIb em período de 

maior visitação (que ocorre nos meses de janeiro, fevereiro, abril e junho) 
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também encontraram a predominância de visitantes destes dois estados, com a 

mesma predominância dos originários da cidade de Juiz de Fora (55%). 

  

Em relação aos resíduos, verificou-se que 30% dos entrevistados encontraram 

lixo nas trilhas ou pontos turísticos do parque e que, dentro deste universo, 

60% relataram terem visto apenas uma vez e os 40% restantes viram resíduos 

mais de uma vez, porém não em todas as vezes que foram ao parque ou em 

todas as trilhas. 

 

De maneira geral, os visitantes estão satisfeitos com a pouca ocorrência de lixo 

nas trilhas, demonstrando as boas condições do PEIb neste quesito, já que em 

pesquisa desenvolvida por Takahashi (1998) notou-se que a percepção dos 

visitantes sobre o lixo espalhado em um parque - Parque Estadual Pico do 

Marumbi - PR - foi que sua presença influencia muito na qualidade da visita, 

para 48% dos entrevistados. Já Ladeira (2005) verificou que para 89% dos 

visitantes do PEIb a presença de lixo influenciava muito na qualidade da visita, 

e que para a grande maioria o parque estava muito limpo e bem cuidado.  

O PEIb apresenta visitação superior a sua capacidade de carga turística 

(LADEIRA, 2005) o que resulta, consequentemente, em um maior impacto da 

área, porém a reduzida presença de resíduos demostra uma boa 

conscientização da maioria de seus visitantes e que as lixeiras existentes no 

parque e o incentivo do uso de sacolas ecológicas, oferecidas pelo mesmo, 

para os turistas depositarem seu lixo, caracterizam-se por satisfatórias. 

Quando encontrado lixo no PEIb este era, na maioria das vezes, de dimensão 

reduzida, como papel de bala, que não impactava tanto a percepção de 

limpeza de quem o via. Porém, os entrevistados consideraram que o motivo de 

ainda encontrarem resíduos na natureza está mais relacionado à falta de 

consciência ambiental e respeito à natureza de alguns visitantes do que uma 

deficiência do PEIb em termos de estrutura, a exemplo, disponibilidade de 

lixeiras pelas trilhas. 
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O lixo gerado no parque em 6% é descartado na casa de quem o gerou, essa 

mesma porcentagem foi obtida nos casos em que as pessoas descartavam, de 

forma aleatória, tanto no parque como no local onde o visitante estava 

hospedado, outros 30% descartaram somente no local de sua hospedagem e 

os 58% restantes deixaram nas lixeiras do parque mesmo, Figura 2. A maior 

porcentagem de pessoas que deixam o lixo no próprio parque pode ser devido 

à comodidade de eliminar peso inútil no retorno a pousada ou residência e, ou 

também, pode ser por causa do parque disponibilizar sacolas ecológicas para 

que as pessoas depositem seu lixo nelas e indiretamente possa estar 

incentivando as pessoas a depositarem os resíduos nas lixeiras do próprio 

parque. 

 
Figura 2 

Locais onde os visitantes depositaram o lixo gerado no parque. 

No que diz respeito à separação dos resíduos em secos e orgânicos, prática 

viabilizada com lixeiras diferentes para cada tipo no PEIb, 58% dos visitantes 

afirmaram ter este costume. Mucelin e Bellini (2008) em estudo sobre impactos 

ambientais perceptíveis que os resíduos sólidos potencializam em fragmentos 

do ambiente urbano na cidade de Medianeira – Paraná, também encontraram 

resultado semelhante, em que 59% das pessoas fazem a separação do seu 

lixo. Esta porcentagem de aproximadamente 60% separarem o lixo no PEIb, 

mostra que as pessoas que em seu momento de lazer têm a necessidade ou 

vontade de estarem em contato com a natureza (LADEIRA et al., 2007), não 

necessariamente têm hábitos mais sustentáveis no dia-a-dia, aqui sendo 
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considerado apenas a questão da separação do lixo e assim a sua melhor 

destinação. 

 

Sobre o destino final do lixo gerado no parque, 97% dos entrevistados não 

sabem o que é feito com ele e ao serem questionados verificou-se a deficiência 

de divulgação de como o parque trata seus resíduos com o intuito de gerar 

uma maior conscientização dessa prática ecologicamente correta em seus 

frequentadores. Os outros 3% que responderam positivamente a esse 

questionamento, só sabiam que o destino do lixo do PEIb estava relacionado 

com sua coleta pela prefeitura de Lima Duarte. O PEIb possui lixeiras para 

separação de resíduos secos e resíduos orgânicos, que segundo informações 

de funcionários do próprio parque, os resíduos orgânicos são utilizados para 

compostagem e os secos são recolhidos e levados para a cidade de Lima 

Duarte para seu devido fim. 

 

4. Conclusão 

 

A Sendo que os visitantes relataram estarem satisfeitos quanto as condições 

do parque em presença de lixo nas trilhas foi percebida por uma minoria dos 

visitantes. relação a presença de resíduos nas trilhas, atribuindo as poucas 

ocorrências a uma falta de conscientização de alguns visitantes e não uma 

deficiência da administração do parque. Os visitantes apresentaram 

consciência sobre o descarte adequado de resíduos. Porém, a maioria não 

sabe o destino final dos resíduos descartados tanto no PEIb quanto em seus 

locais de hospedagem, o que pode comprometer a cadeia de deposição correta 

desses resíduos. 
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