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RESUMO 

 

A crescente busca por lazer e recreação em unidades de conservação tem levado ao 

esgotamento as áreas naturais. A falta de planejamento principalmente no que tange ao 

controle de visitação é um dos principais responsáveis por alterações significativas no meio 

natural. Diante disso destaca-se a importância dos estudos de capacidade de carga como 

ferramenta para planejamento e conservação destas áreas. De modo a prevenir maiores danos 

ambientais, este trabalho teve como objetivos calcular a capacidade de carga antrópica nas 

trilhas que perfazem o circuito da Janela do Céu, do Parque Estadual do Ibitipoca, MG. Para 

os cálculos da capacidade de carga foi utilizada a metodologia de Cifuentes (1992) com 

modificações. As condições das trilhas foram avaliadas por meio de trabalho de campo ao 

qual se verificou a presença de aspectos físico-bióticos tais como alagamento, erosão, níveis 

de acessibilidade e cobertura vegetal. Atualmente o limite de visitação adotado para o Parque 

é de 800 pessoas para os finais de semana e 300 pessoas para os dias úteis. Entretanto, os 

resultados encontrados, 706 pessoas (143 Circuito das Águas, 144 Pico do Pião e 419 Janela 

do Céu), demonstram que este limite mostra-se elevado, sendo necessária uma atualização do 

plano de manejo do Parque, sugerindo-se o limite de 600 pessoas/dia. Este número deve servir 

como balizamento, visto que a metodologia de Cifuentes aborda poucos fatores bióticos, 

havendo também a necessidade de repetir os estudos na época da seca. 

Palavras-chave: ecoturismo, impacto ambiental, manejo, unidade de conservação. 
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ABSTRACT 

 

The increasing search for leisure and recreation in conservation units has been carrying to the 

exhaustion the natural areas. The planning lack mostly in the control visitation is one of the 

main responsible for significant environment alterations. Ahead, bring out the importance of 

the carry capacity studies as tool for planning and conservation of these areas. So as to 

prevent larger environmental damages, this research had as objective to calculate the human 

carry capacity in the tracks that perform the Janela do Céu Circuit of the Ibitipoca's State 

Park, MG. For the calculations of the carry capacity was used Cifuentes' Methodology (1992) 

with modifications. The tracks conditions  were evaluated by means of field work to which it 

verified the presence of physicists-biotic aspects such as overflow, erosion, accessibility 

levels and vegetable coverage. Nowadays the visitation limit adopted for the Park belongs to 

800 people for the weekends and 300 people for the week days. However, the found resulted, 

706 people (143 Águas Circuit, 144 Pico do Pião Circuit and 419 Janela do Céu Circuit), 

demonstrate that this limit it shows elevated, being necessary an update of the Park Handling 

Plan, suggesting the limit of 600 people/day. This number should serve as foundation, since 

Cifuentes' Methodology boards few biotic factors, also there being the need to repeat the 

studies at that time of the dry season. 

Keywords: ecotourism, environmental impact, management, conservation units. 
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1 INTRODUÇÃO 

A proteção ambiental está entre os maiores desafios do cenário mundial. Atualmente aspectos 

relativos à conservação da biodiversidade têm ganhado força e o incentivo a projetos que 

visem o uso sustentável das áreas naturais, assim como a preservação de recursos biológicos, 

são medidas de grande importância (MITRAUD, 2003).  

A perda da diversidade biológica, segundo Primack & Rodrigues (2001) é atribuída 

principalmente à redução na extensão dos habitas naturais juntamente com sua degradação 

associada a exploração econômica de recursos naturais, tais como a caça, o extrativismo, a 

poluição do solo e das águas, dentre outros. Magro (1999) destaca como impactos negativos 

de uso público, a perda da vegetação, erosão do solo, incêndios e impactos à fauna. 

De acordo com Primack & Rodrigues (2001), o consumo excessivo destes recursos não é 

sustentável com o passar dos anos, sendo que se esta for a postura a ser adotada pelos países 

em desenvolvimento, uma perturbação ambiental em larga escala será causada. 

A prática do turismo em áreas naturais (turismo ecológico) sem critérios adequados é um dos 

principais fatores responsáveis pelo esgotamento dos recursos naturais de uma área natural. 

Esse esgotamento dá-se tanto pelo excesso de visitação, quanto pela falta de educação 

ambiental por parte do visitante. 

O termo Ecoturismo é utilizado de uma maneira geral para definir práticas sustentáveis de 

utilização da natureza. Para fins desta pesquisa, atividades praticadas no ambiente natural que 

sejam insustentáveis serão designadas como turismo ecológico. 

Mitraud (2003) destaca que o turismo ecológico pode ser considerado uma forma sustentável 

de prática de turismo, desde que seja feito com critérios. Atesta ainda que, com a expansão do 

setor turístico, a administração adequada desta prática pode ser considerada uma alternativa 

para a conservação da biodiversidade, tanto em áreas protegidas, quanto para áreas sem 

proteção. E, que, se praticado de forma adequada, pode trazer benefícios às comunidades 

locais e regionais. 

As destruições de habitat tendem a ocorrer em locais de alta densidade humana e em regiões 

onde a natureza apresenta sua maior diversidade, devido a beleza proporcionada pela 
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variedade de elementos de fauna e flora que funcionam como atrativos a turistas 

(CEBALLOS-LASCURÁIN, 1995; MAGRO, 1999). É válido ressaltar que cada região tem 

sua capacidade atrativa individual e isto depende de vários fatores tais como a tipologia da 

área, assim como os recursos naturais e culturais que a mesma oferece. Diante disso, uma 

medida fundamental a ser adotada é a tentativa de minimização dos impactos causados pelo 

turismo nestas áreas por meio da limitação à visitação (FONTOURA & SILVEIRA, 2006; 

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

al., 2008).  

O limite da utilização de recursos naturais sem que estes apresentem impactos significativos 

são obtidos pelos cálculos de capacidade de carga antrópica ou carga turística. O 

estabelecimento de limites proporciona a diminuição de impactos ambientais, maior interação 

do turista com a natureza, facilidade para implantação de programas de educação ambiental, 

melhor distribuição do fluxo turístico, melhora na qualidade dos serviços prestados e aumento 

da segurança na visitação. 

A definição de prioridades para conservação, a utilização sustentável e o conhecimento das 

áreas podem ser utilizados como ferramentas para programas de gestão ambiental. O desafio 

da conservação da biodiversidade está vinculado à capacidade de encontrar e desenvolver 

soluções, proporcionais em tamanho e intensidade aos fatores que motivam as suas perdas. É 

esse desafio que justifica o interesse e o compromisso de dar seguimento às propostas, apesar 

das dificuldades relacionadas ao cumprimento da tarefa (DRUMMOND et al., 2005). 

Para melhor compreensão dessa pesquisa, será apresentado um breve resumo do assunto 

abordado em cada capítulo, de forma a facilitar a compreensão dos assuntos a serem 

abordados ao longo do texto. 

No capítulo 2 são apresentados os objetivos gerais e específicos da pesquisa. 

O capítulo 3 trata de aspectos relativos à revisão de literatura, abordando conceitos e noções 

relativos ao ecoturismo e a sustentabilidade. 

O capítulo 4 objetiva explicar a metodologia adotada por Cifuentes (1999) assim como propor 

modificações para esta para maior eficácia dos resultados obtidos. 
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No capítulo 5 serão discutidos os resultados encontrados a partir dos dados coletados em 

campo, georreferenciados e organizados. 

Para finalização desta pesquisa o capítulo 6 apresenta a conclusão, propondo medidas que 

subsidiem propostas de gestão e manejo, como também auxiliem no planejamento de medidas 

que garantam a sustentabilidade do turismo e conservação destas áreas.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Este trabalho tem como objetivo calcular a capacidade de carga antrópica nas trilhas do 

Circuito da Janela do Céu, do Parque Estadual do Ibitipoca - MG, utilizando a metodologia de 

Cifuentes (1992) com modificações. 

2.2 Objetivos específicos 

• Fazer o mapeamento da trilha da Janela do Céu por meio da utilização do GPS e altímetro;  

• Disponibilizar o perfil longitudinal da trilha com suas rampas intermediárias; 

• Fazer as modificações necessárias aos fatores de correção da metodologia de Cifuentes, 

propondo outras classificações além das que estão disponíveis; 

• Realizar o levantamento das condições em que se encontram as trilhas, considerando 

aspectos físicos (erosão, acessibilidade, drenagem e cobertura do solo); 

• Aplicar a metodologia de cálculo de capacidade de carga de Cifuentes como estratégia 

administrativa e de planejamento ambiental; 

• Propor estratégias que auxiliem o plano de manejo e conservação do Parque. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 Ecoturismo, turismo ecológico e suas perspectivas atuais para 
sustentabilidade 

No decorrer dos últimos anos, o acelerado crescimento econômico tem levado a uma série de 

discussões sobre o equilíbrio entre o uso sustentável de recursos naturais e o desenvolvimento 

econômico. Entretanto, o que de fato acontece é uma melhora da qualidade de vida sem a 

preocupação com o aumento ou manutenção destes recursos consumidos (ENDRES, 1998).  

O crescimento econômico é caracterizado pela acumulação de materiais, energia e riquezas 

oriundos de uma fonte finita destes recursos, a natureza. As consequências decorrentes deste 

crescimento acelerado culminam na própria destruição dos sistemas de sustentação da vida. A 

idéia de desenvolvimento sustentável tida como única alternativa para atenuação do impacto 

ambiental, traz considerações sobre o desenvolvimento da sociedade atual, ao quais aspectos 

éticos, sociais e econômicos devem ser considerados de forma igualitária e não apenas com 

ideais voltados para o mercado (ENDRES, 1998). 

Para Soares (2004), o turismo sustentável é aquele que faz uso do patrimônio natural e 

cultural por meio do incentivo à sua conservação e introdução de uma consciência ambiental 

que, consequentemente, promove melhora da qualidade de vida das populações envolvidas, 

sendo por esses motivos um dos grandes responsáveis pela conservação do meio ambiente e 

servindo como alternativa econômica de inclusão social. 

De acordo com Western (1995) é possível observar o aumento do interesse relativo ao contato 

com atividades realizadas em ambientes naturais (Ecoturismo) por países em 

desenvolvimento, mostrando-se um segmento promissor no que se refere às questões 

socioeconômicas e conservacionistas.  

Tendo conhecimento da dimensão que o ramo turístico tem tomado, sendo alvo de grandes 

investimentos, consequentemente, apresentando rápido crescimento e sabendo-se da sua 

importância e influência no setor econômico, social e ambiental, serão apresentados abaixo 

algumas questões relativas às expressões “Ecoturismo e turismo ecológico”, assim como os 

potenciais impactos positivos e negativos de investimento neste ramo. 
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O termo Ecoturismo não apresenta sua origem clara. Entretanto, especula-se que foi 

mencionado primeiramente por W. Hetzer em 1965, quando esse identificou quatro princípios 

para o “turismo responsável”. São eles: respeitar as culturas locais, minimizar impactos 

ambientais, maximizar a satisfação do visitante e os benefícios para comunidades locais 

(MOURAO, 2004).  

Atualmente, este termo apresenta várias concepções ao qual podem-se perceber definições 

direcionadas ao meio ambiente. Em geral, as concepções fundamentam-se na conservação do 

patrimônio natural e cultural (FONTOURA & SIMIQUELI, 2006). 

Segundo o Instituto Brasileiro de Turismo – EMBRATUR (1994), o Ecoturismo é definido 

como: 

um segmento da atividade turística que utiliza de forma sustentável o 
patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação 
de uma consciência ambientalista através da interpretação do ambiente, 
promovendo o bem estar das populações envolvidas (EMBRATUR, 1994). 

Para Soares (2007), o Ecoturismo é caracterizado como qualquer atividade turística praticada 

em áreas naturais. Já Western (1995) define o Ecoturismo por dois aspectos: um grupo de 

pessoas que apreciam e se aventuram na natureza e que, portanto usufruem do que ela lhes 

oferece, tendo assim, responsabilidades para com a preservação da mesma; e como uma 

mistura de interesses ao qual surgem aspectos de natureza ambiental, social e econômica. 

Em relação a pratica do turismo ecológico esta pode ser considerada como uma atividade 

econômica que utiliza a natureza e apresenta uma relação de dependência dos recursos por ela 

oferecidos para que a atividade se torne economicamente viável. Partindo deste princípio, é 

possível considerar que o uso indiscriminado e sem limites de quaisquer recursos que ela 

venha a oferecer, leva-os ao esgotamento, contribuindo assim para a instabilidade do 

ecossistema e degradação do mesmo. A falta de limites para a utilização da natureza é um dos 

maiores problemas nas áreas onde este tipo de atividade se desenvolve (ENDRES, 1998). 

No Brasil, as primeiras discussões sobre o monitoramento de atividades de turismo ecológico 

ocorreram em 1987 por técnicos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA) e do Embratur, quando as técnicas existentes na época eram 

realizadas sem métodos adequados. Apesar dos esforços de diversos órgãos públicos e 
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particulares ainda existem muitos problemas veiculados a prática da atividade (MOURAO, 

2004). 

Dentre os problemas, se destacam: a ausência de um consenso sobre a conceituação do 

segmento (no âmbito nacional e internacional), a falta de critérios quanto a regulamentações; 

a falta de incentivos que sirvam de base para orientação de investidores; e a falta de estímulos 

do governo quanto à conservação durante a utilização dos patrimônios naturais e culturais 

(MOURAO, 2004). 

Atualmente, a prática do turismo em áreas naturais apresenta avanços no que se refere à 

organização desta atividade. Como exemplos se destacam o Ministério do Turismo (MTUR) 

que tem como missão o desenvolvimento do turismo como uma atividade econômica 

sustentável, com a geração de empregos e inclusão social. E, o Programa de Certificação do 

Turismo Sustentável (PCTS) que objetiva apoiar e preparar os empreendedores do setor 

turístico para atendimento às novas demandas de visitação, contribuindo para o 

desenvolvimento sustentável do país (MTUR, 2008; PCTS, 2008). 

Com o avanço do turismo ecológico, as reservas naturais tornam-se mais vulneráveis a atos 

predatórios, pois se tem o incentivo à atividade, sem o desenvolvimento da educação 

ambiental dos turistas, sem o planejamento de ações e sem a gestão da visitação. Sendo assim, 

faz-se necessário a conscientização da população e a valorização dos recursos naturais para 

manutenção das Unidades de Conservação. De fato, se não forem tomadas as medidas 

adequadas de monitoramento, a prática do turismo ecológico poderá gerar impactos 

irreversíveis sobre a biodiversidade, culminando no desequilíbrio ecológico dos ecossistemas 

naturais e seus arredores. 

Segundo Western (1995), o investimento no segmento mostra-se promissor, sendo 

responsável tanto pelo surgimento de benefícios, como de impactos negativos . O setor 

oferece facilidade de emprego de mão de obra local, assim como promove o desenvolvimento 

das áreas em questão. Western (1995) refere-se a países como o Quênia que obtém do 

investimento no turismo 10% do produto interno bruto do país. Países como a África oriental 

tem neste setor a maior fonte de rendimentos regional. Além de países como Costa Rica que 

apresenta grande parte de sua economia associada ao turismo em suas áreas naturais. 
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De acordo com Serrano (2001) (apud SOARES, 2007; BOO, 1995), destacam-se como 

impactos positivos do Ecoturismo e turismo ecológico: geração de receita para áreas 

protegidas (que podem ser revertidas para a preservação da própria área); oferta de empregos 

e renda para a população local; aumento da consciência ambiental pela prática de educação 

ambiental à população; estabelecimento de relações entre as Unidades de Conservação e 

comunidades locais, favorecendo a inclusão destas e o aumento de opções para lazer em 

ambientes naturais. 

Entretanto, Western (1995) atenta para o fato da existência de riscos no investimento em 

práticas de turismo ecológico. Enfatiza que a busca pelo equilíbrio entre a conservação e o 

turismo persiste desde a década de 40, sendo alvo de discussões entre planejadores de áreas 

protegidas do Estados Unidos. 

Boo (1995) destaca como impactos negativos do turismo a degradação ambiental, a 

instabilidade econômica e a alteração sociocultural. Segundo Soares (2005), a falta de 

planejamento sobre a prática do turismo ecológico é apontada como uma das principais razões 

dos impactos negativos. 

Valentine (1992) e Serrano (2001) (apud SOARES, 2005) destacam alguns dos principais 

impactos negativos: alterações comportamentais em espécies animais devido ao grande fluxo 

de visitantes; também é possível notar erosão do solo, destruição de habitas, diminuição da 

biodiversidade e perda da originalidade local, visando, prioritariamente, o bem estar do 

visitante. 

Costa (2003a) ressalta aqueles perceptíveis no local tais como: erosão e lixo nas trilhas, assim 

como diminuição da diversidade de espécies. Salienta ainda os impactos sociais como 

comercialização de drogas, prostituição infantil, diminuição da qualidade de vida local. Ainda 

existem os problemas advindos da maximização dos lucros em curto prazo, sem se preocupar 

com a manutenção da integridade das áreas. O pesquisador chama a atenção para a falta de 

“inteligência administrativa” por parte dos empreendedores, termo ao qual utiliza para 

expressar a falta de iniciativas diante de medidas de planejamento. 

Sendo assim, nota-se que o turismo ecológico, principalmente aquele praticado no Brasil, é 

uma atividade ainda sem critérios ideais para ser praticado. Ressalta-se ainda que a atividade é 

estimulada, independente de qualquer prática adequada, sendo visado apenas o lucro para o 
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mercado, e não de fato a idéia correta de estimular a atividade como alternativa para 

desenvolver a consciência ambiental e consequentemente a conservação do meio ambiente 

(MOURAO, 2004). 

Segundo Western (1995) o número de visitantes em áreas naturais que há alguns anos 

mostrava-se insignificante, hoje toma grandes dimensões, trazendo como resultados uma 

gama de problemas e desafios que necessitam ser ainda solucionados. Considera o turismo 

ecológico como um mixto de oportunidades e riscos a natureza. 

Segundo Costa (2003b) um problema muito comum está relacionado ao fato dos próprios 

empreendedores tentarem maximizar os lucros gerados pelo turismo ecológico em um curto 

prazo, ignorando as medidas de controle para preservação do Parque.  

Western (1995) considera ainda que os resultados positivos dependem de quais as metas 

propostas para a prática ideal do turismo, além do modo como será administrada e em qual 

dimensão a questão será abordada. 

Estabelecer relações sustentáveis e atingir o equilíbrio entre os vértices do desenvolvimento 

sustentável (social, econômico e ecológico) dentro de uma sociedade moderna, seria o 

processo de estruturação adequado para que se obtenha o equilíbrio de questões econômicas 

com a sustentabilidade da atividade. De acordo com Endres (1998), o alcance de uma teoria 

ideal de desenvolvimento sustentável dar-se-á por um mesclo multidimensional dos aspectos 

econômicos, ecológicos e políticos (ENDRES, 1998). 
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3.2 Área de estudo: Parque Estadual do Ibitipoca (PEIb), MG 

Fundado em 1973, o Parque Estadual do Ibitipoca (FIG.1) é uma área de unidade de 

conservação aberta à visitação pública, sob a tutela e administração do Instituto Estadual de 

Florestas de Minas Gerais – IEF. Localiza-se aproximadamente a 90 km de Barbacena, tendo 

como limites os municípios de Lima Duarte e Santa Rita do Ibitipoca. Possui 70% e 30 % do 

seu território pertencentes aos dois primeiros municípios respectivamente. Inserido na Zona 

da Mata de Minas Gerais seu território detém uma área total de 1488ha, entre as coordenadas 

geográficas 21º40’ - 21º44’S e 43º52’ - 43º55’W, em altitudes que variam de 1.050 a 1.784 m 

(DIAS et al., 2002). 

 
FIGURA 1: Mapa de localização do Parque Estadual do Ibitipoca, MG. 
Fonte: Modificado de Fontoura & Simiqueli (2006). 
 

A Serra do Ibitipoca encontra-se inserida entre domínios Serra da Mantiqueira e Planalto de 

Andrelândia. Os afloramentos rochosos quartzíticos e o material detrítico grosseiro ocupam 

grande parte da paisagem. O relevo é classificado como montanhoso, sendo o relevo dos 

arredores classificado como ondulado a forte ondulado. Os solos melhor distribuídos pela 

Serra são: litossolos, solos litólicos, regossolos e cambissolos, estes últimos, em sua maioria, 

álicos. Destaca ainda a ocorrência de manchas reduzidas de solo orgânico, podzol, podzólicos 

amarelo e vermelho-amarelo e latossolo vermelho-amarelo (RODELA & TARIFA, 2002).  
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Dias et al. (2002), em sua pesquisa com geoambientes de Ibitipoca caracteriza o Parque como 

distribuído em oito geoambientes sendo: 1) Patamares com Espodossolos; 2) Cristas 

ravinadas; 3) Escarpas; 4) Perceê; 5) Mata baixa com Candeia; 6) Mata Alta sobre xistos; 7) 

Topos Aplainados e 8) Rampas com vegetação aberta. 

O PEIb apresenta uma série de fisionomias vegetacionais, sendo estas determinadas por vários 

fatores ambientais que interagem entre si constituindo diferentes formações e influenciando a 

distribuição da vegetação. Tendo conhecimento desta variação fisionômica foram propostas 

várias determinações para tais formações, entre elas algumas de maior relevância são citadas 

abaixo. 

Em relação à flora o PEIb apresenta uma série de fisionomias e tipos vegetacionais. Sendo 

propostas várias determinações desta variação fisionômica para tais formações entre elas, a 

vegetação de campos rupestres aparece com maior destaque entre os autores Andrade & 

Sousa, 1995, Salimena-Pires, 1997, Fontes, 1996 (apud MENINI-NETO et al., 2007), 

(RODELA, 1998). Considerando a fauna de Ibitipoca, o Parque serve de refúgio para espécies 

ameaçadas de extinção e espécies endêmicas, além de abrigar uma diversidade de 

invertebrados e vertebrados (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2008; COSTA, 2008).  

O clima segundo RODELA (2000) é tropical de altitude mesotérmico, com inverno seco e 

chuvas elevadas no verão. A precipitação anual é entorno de 2.200 mm, com temperatura 

variando entre 12 a 15ºC nos meses frios e entre 18 a 22ºC em meses quentes. Quanto a 

hidrologia, a Serra do Ibitipoca, age como divisor das bacias dos rios Grande e Paraíba do Sul, 

sendo os cursos d’água responsáveis por uma diversidade de paisagens (FUNDAÇÃO JOÃO 

PINHEIRO, 2008). 

Considerando as medidas de preservação e manejo adotadas para o PEIb, foram realizados 

estudos de levantamento de fauna e flora. Lima et al. (2005) avaliou a efetividade de Manejo 

em Unidades de Conservação de Minas Gerais e averiguou que o PEIb foi classificado com 

nota média (6,13 pontos) para efetividade de manejo, recebendo nota 1 no quesito “Plano de 

Manejo” quando comparado a outras unidades mineiras. O PEIb foi definido ainda como área 

prioritária para conservação da flora do Estado de Minas Gerais, sendo inserida na categoria 

de Importância Biológica Especial (DRUMMOND et al., 2005). 
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3.2.1 Ecoturismo X Parque Estadual do Ibitipoca (PEIb), MG 

Os primeiros turistas começaram a chegar a Ibitipoca no período que compreende o final dos 

anos 1960 e o início da década de 1970. Em vista da divulgação das belas paisagens e da 

grande heterogeneidade ambiental, o Parque foi tornando-se um atrativo turístico aos 

visitantes, bem como jornais e revistas de diversas partes do país (BEDIM & TUBALDINI, 

2006). 

A princípio o turismo foi bem recebido pela população local, embora muitos habitantes 

mostravam-se cautelosos ao receber os visitantes. Gradativamente, os moradores locais se 

inseriam nas novas ocupações proporcionadas pela atividade turística. Transformações na 

estrutura de trabalho e na vida cotidiana passaram a conduzir a vida da população local, 

sempre se voltando para o público externo. Aos poucos o turismo foi se intensificando e a 

economia local tornando-se mais dependente do turismo. Estabelece-se aí uma relação entre 

os turistas e a população local, ao qual, os turistas provenientes das cidades precisam visitar e 

consumir no espaço natural (BEDIM & TUBALDINI, 2006). 

O Ecoturismo tem a finalidade de estimular o contato de um visitante com o ambiente natural 

de forma a favorecer os meios de conservação destas áreas. O PEIb foi criado em 1973 (IEF, 

2008) com o objetivo de garantir a preservação do ecossistema, possibilitar a realização de 

estudos e pesquisas científicas e oferecer condições para o turismo e a conscientização 

ambiental (PARQUE ESTADUAL DO IBITIPOCA, 2007).  

A partir de 1987, Conceição de Ibitipoca começa a dar indícios de como sua estrutura social e 

econômica seria modificada para atender a demanda proporcionada pelo turismo local, sendo 

possível a previsão de um futuro semelhante ao de pequenas comunidades onde já foram 

avaliados os efeitos da intervenção antrópica. Com a adoção de um planejamento estruturado, 

tais alterações podem ser atenuadas, o que proporciona sustentabilidade ao processo. 

Fundamentados nesta idéia, Bedim & Tubaldini (2006) ressaltam que para haver 

sustentabilidade, o planejamento deve ser elaborado baseando-se na realidade da comunidade 

receptora. Diante disso, nota-se a importância do turismo como um complexo processo capaz 

de modificar toda a estrutura social das comunidades receptoras. 

Atualmente, as áreas naturais tem sido utilizados como locais para lazer, passeios e educação 

ambiental. A crescente procura por estas áreas tem ocasionado na degradação ambiental 
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destas devido ao uso intenso das trilhas. A falta de planejamento e de controle sobre o número 

de visitantes, assim como a falta de orientação ao público visitante são fatores que contribuem 

para o aumento da degradação destas áreas (FONTOURA & SIMIQUELI, 2006; 

PECCATIELLO, 2007; ROCHA et al., 2006). 

De acordo com Zaidan (2002), a utilização excessiva das trilhas do Parque tem provocado o 

aumento do processo erosivo e de carreamento de material nas proximidades das trilhas que 

ligam locais de maior frequência de visitação, além de gerar alterações diretas na 

biodiversidade local. 

O PEIb recebe em torno de 35 mil visitantes por ano (IEF, 2008) (TAB 1), sendo considerado 

um dos Parques mais visitados do Estado. O número de visitantes é considerado acima da 

capacidade que a unidade de conservação pode suportar (COSTA, 2003a, b; FONTOURA & 

SIMIQUELI, 2006; PECCATIELLO, 2007; ROCHA et al, 2007). Tendo conhecimento do 

impacto causado pelo excesso de pessoas, órgãos de proteção ambiental, como o Instituto 

Estadual de Florestas - IEF e Projeto Proteção Mata Atlântica MG - PROMATA MG, 

tomaram medidas que visam à diminuição destes danos, entre elas, a limitação do número de 

visitantes, para implementação de medidas de regeneração e conservação da biodiversidade 

local. Atualmente, o número está limitado a 300 pessoas nos dias de semana e 800 pessoas 

nos finais de semana e feriados (IEF, 2003). Este valor é considerado alto, principalmente se 

comparado aos dias de semana, devendo ser reduzido para que se possa manter a 

biodiversidade local, sem colocá-la em risco (MITRE, 2000, PROMATA, 2007). 

TABELA 1-  

Número de visitantes anuais no PEIb, MG no período de 2004 a 2007 

Visitação Total no Parque Estadual do Ibitipoca, MG - 2004 - 2007 

Anos Número de visitantes 

2004 27.582 

2005 26.740 

2006 31.692 

2007 35.099 

Fonte: IEF (2008) (Comunicação Pessoal) 
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Caso não sejam adotadas medidas que diminuam a circulação de pessoas no PEIb, a 

degradação ambiental tende a aumentar com a lotação do Parque nos finais de semana 

(COSTA, 2003a, b).  

Ainda faltam esforços para que sejam alcançados os benefícios econômicos, sociais e 

ambientais na prática do turismo ecológico. Para que suas metas sejam cumpridas são 

necessários um melhor planejamento e gestão destas áreas mediante o controle de visitantes 

diários juntamente com a sensibilização do público visitante e o monitoramento das áreas do 

PEIb, de forma a evitar o impacto ambiental e a promover uma interação sustentável entre a 

natureza e seus visitantes (MORAES, 2007; FONTOURA & SIMIQUELI, 2006; 

PECCATIELLO, 2007). 

3.3 Planejamento ambiental em Unidades de Conservação 

Segundo Floriano (2004), “Planejamento Ambiental” é uma expressão recente, e vem sendo 

usada com maior frequência nos últimos anos, desde a criação de um dos maiores programas 

de planejamento ambiental, a AGENDA 21. Criado no período de 3 a 14 de junho de 1992, 

durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento no Rio de 

Janeiro (ECO-92), ele propunha um planejamento hierárquico, indo do nível global até o nível 

municipal. Dentre suas principais metas estão a melhoria da qualidade de vida e 

favorecimento de medidas de preservação ambiental. 

Sendo considerado uma ferramenta de gestão, Floriano (2004) ressalta que geralmente o 

planejamento se faz em fases sequenciais como descrito abaixo: 

identificar o objeto do planejamento, criar uma visão sobre o assunto, definir 
o objetivo do planejamento, determinar uma missão ou compromisso para se 
atingir o objetivo do planejamento, definir políticas e critérios de trabalho, 
estabelecer metas, desenvolver um plano de ações necessárias para se atingir 
as metas e cumprir a missão e objetivos, estabelecer um sistema de 
monitoramento, controle e análise das ações planejadas, definir um sistema 
de avaliação sobre os dados controlados e, finalmente, prever a tomada de 
medidas para prevenção e correção quanto aos desvios que poderão ocorrer 
em relação ao plano (FLORIANO, 2004). 

E, define ainda que planejamento ambiental é realizado pela organização de trabalho de uma 

equipe multidisciplinar para que sejam alcançados os objetivos comuns, de forma que os 

impactos negativos que afetam o ambiente sejam minimizados e os impactos positivos sejam 

maximizados. 
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Filho & Di Pietro (2006) ressaltam sobre a existência do planejamento turístico e destacam 

que este deve ser trabalhado juntamente com segmentos afins e de forma integrada com o 

órgãos públicos e com a população. Consideram ainda que singularidades regionais devem ser 

pontos a serem considerados, a fim de adotar medidas apropriadas a cada caso. 

Fontoura & Silveira (2006) atentam para a relação de interdependência entre planejamento e 

sustentabilidade e ressaltam que os resultados obtidos do bom planejamento são fundamentais 

para que se alcance o mínimo de sustentabilidade. 

Atualmente, observa-se uma carência de medidas eficientes de planejamento ambiental em 

áreas naturais, já que muitas destas, ainda que dotadas de Plano de Manejo, não estão de 

acordo com os parâmetros adequados de conservação exigidos pela legislação. 

Diante da situação apresentada, observa-se a crescente preocupação com medidas que 

auxiliem a proteção da natureza. A definição de categorias para áreas de preservação 

ambiental adquire novos valores e ganha dimensões, propiciando o aumento da proteção 

ambiental, o estímulo a pesquisa científica e a preservação do patrimônio natural. Nota-se 

também uma crescente procura por atividades veiculadas ao contato natural (SOARES, 2007). 

A Lei nº 9.985 de 18 de Julho de 2000 que institui o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC) define unidade de conservação como: 

“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). 

De acordo com dados do Ambiente Brasil (2008a) (TAB.2), as Unidades de Conservação 

integrantes do S.N.U.C. dividem-se em dois grupos, com as seguintes categorias de manejo: 
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TABELA 2-  

Categorias de Unidades de Conservação integrantes do SNUC 

I - Unidades de Proteção Integral II - Unidades de Uso Sustentável 

Estação Ecológica Área de Proteção Ambiental 

Reserva Biológica Área de Proteção Ambiental Estadual 

Parque Nacional Área de Relevante Interesse Ecológico 

Parque Estadual Floresta Nacional 

Monumento Natural Floresta Estadual 

Refúgio de Vida Silvestre Reserva Extrativista 

 Reserva de Fauna 

 Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

 Reserva Particular do Patrimônio Natural 

Fonte: AMBIENTE BRASIL (2008a). 
 
Segundo dados do Ibama (2008) as unidades de conservação totalizam-se em 727 sendo 126 

de Proteção Integral e 601 de Uso Sustentável. Entretanto, deve-se considerar ainda que a 

maior parte da biodiversidade se encontra hoje localizada em pequenos fragmentos florestais, 

onde existem poucas pesquisas científicas. Além disso, estes fragmentos encontram-se 

marginalizados pelas iniciativas conservacionistas (VIANA & PINHEIRO, 1998). 

O processo de degradação ambiental verifica-se com frequência em unidades de conservação 

onde existe uma visitação intensa, influindo na redução da qualidade ambiental e da qualidade 

de vida da população local. Além disso, é válido ressaltar os impactos oriundos das expansões 

agrícolas e extrativistas, sendo estes um dos principais fatores responsáveis pelos impactos 

encontrados. A falta de controle diante destas situações ocasiona em impactos ao meio 

natural, onde se tem, além da alteração da paisagem, perda de biodiversidade. Esses 

problemas evidenciam a falta de planejamento ambiental e levam a uma série de transtornos e 

prejuízos ao meio ambiente e a população local. 

Ceballos-Lascuráin (1995) sugere como estratégias de planejamento a criação de planos 

nacionais de turismo que enfoquem aspectos ambientais e proponham diretrizes para o 

ecoturismo. Ressalta que problemas relativos a falta de mão de obra especializada para 

trabalhar em unidades de conservação e a falta de orçamento para desenvolvimento das 

atividades poderiam ser resolvidos, se o lucro adquirido fosse bem administrado e revertido 

para utilização na própria área. Além disso, considera que se houvesse mais investimentos em 

atividades que envolvam a comunidade local, a pobreza teria seus índices reduzidos. 
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Segundo Boo (1995), um ponto que necessita de maiores atenções diz respeito à 

administração das Unidades de Conservação. A procura por atividades de lazer nestas áreas 

tem apresentado um aumento significativo, sem apresentar uma equipe qualificada para seu 

gerenciamento. Soma-se a isto, a falta de verbas e o atendimento a atividades de subsistência 

realizado por estas unidades. 

Boo (1995) sugere como estratégia administrativa para diminuir os riscos que ameaçam as 

unidades de conservação, o aproveitamento dos benefícios proporcionados pelo turismo. A 

boa vontade dos ecoturistas em contribuir deve ser valorizada e oportunidades a estes devem 

ser dadas. Um exemplo seria a cobrança de ingressos, o gerenciamento de alojamentos locais 

por ecoturistas e o investimento em cooperativas de artesanato nativo. Destaca ainda que estas 

atividades requerem um planejamento e gestão adequados para que as medidas tenham 

sucesso. 

O impacto observado em unidades de conservação enfatiza a idéia de uma relação existente 

entre visitação, conservação e planejamento ambiental sobre estas áreas. As inter-relações 

estabelecidas entre esses três pontos influenciam, direta ou indiretamente, nas condições 

ambientais e determinam a importância da existência de um Plano de Manejo para a 

preservação destas áreas. Deve-se destacar ainda que, a não existência deste, pode ser 

responsável pela desestabilização de um ecossistema que, acaba por sua vez, prejudicando a 

quantidade e qualidade de todos os componentes do sistema biótico e abiótico. 

Ceballos-Lascuráin (1995) destaca a importância de estudos que apresentem inventários, 

condizentes com a realidade da área estudada, já que estes seriam uma importante ferramenta 

de auxílio ao Plano de Manejo. 

Diante da situação atual das áreas ambientais e tendo conhecimento da legislação, observa-se 

a urgência do planejamento ambiental em áreas naturais, independente destas apresentarem 

proteção legal. A sustentabilidade destas áreas e o impacto ambiental provocado nestas 

dependem diretamente da eficiência do plano de manejo a ser utilizado e da forma como a 

área será gerenciada. Uma questão a ser considerada se restringe ao fato do patrimônio natural 

e cultural existir em áreas sem a proteção legal. Sendo assim, propostas de planejamento 

devem abordar o maior número de áreas naturais possível. 
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Considerando a prática do turismo em áreas naturais sem proteção legal, Ceballos-Lascuráin 

(1995) destaca que um aspecto positivo a ser observado seria o alívio da pressão sobre as 

áreas que detêm essa proteção (unidades de conservação). De qualquer forma, áreas sem 

proteção legal também devem ser alvos de planejamento. 

Diante desse contexto, destaca-se a relevância de atuação do poder local e regional por meio 

do planejamento ambiental, com auxílio da legislação existente, além do uso de vários 

instrumentos como medidas que enfatizem a conscientização do público visitante, da 

população local e demais entidades relacionadas. É importante que se tenha o envolvimento 

de toda a comunidade em campanhas de preservação e conscientização ambiental de forma a 

obter sucesso nas medidas adotadas. 

3.3.1 Trilhas X Conservação 

Diante da importância da elaboração de estratégias que garantam a preservação e conservação 

de Unidades de Conservação, o planejamento incluindo a utilização das trilhas tem ganhado 

espaço entre as discussões. É válido ressaltar que as trilhas podem ser uma alternativa para a 

conservação de áreas naturais que recebem visitação. Entretanto, para que isso seja possível 

são necessários estudos por uma equipe multidisciplinar sobre a dinâmica de aspectos 

biofísicos do local em que esta será implantada, assim como seu correto planejamento e 

monitoramento. 

O conhecimento dos objetivos a que se destinam as trilhas e do perfil do visitante são 

fundamentais para as medidas de planejamento. Além disso, para utilização equilibrada destas 

são necessários estudos que evidenciem a capacidade de suporte do ambiente. 

Peccatiello (2007) ao referir-se a importância das trilhas, destaca-as com finalidades 

administrativas, recreativas e interpretativas, servindo também de atrativo aos visitantes. De 

acordo com Wallace (2002), as trilhas desempenham um importante papel no processo 

administrativo em relação ao planejamento do manejo de visitantes em áreas naturais. Por 

meio de estudos nestas áreas é possível a elaboração de estratégias que garantam o equilíbrio 

para a prática do turismo ecológico nestes ambientes. 

Lechner (2006), em estudo realizado com trilhas, menciona a importância de cada trilha ser 

planejada de acordo com suas finalidades, sendo necessário a avaliação de seus níveis de 
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dificuldade, intensidade de uso, além da abordagem de fatores de natureza físicas e biológicas 

da área. Ressalta que uma abordagem completa sobre a dinâmica do local favorece a 

preservação, a conservação e aumenta a segurança dos visitantes nas trilhas. 

Simiqueli & Fontoura (2006, 2007) ressaltam a necessidade de avaliação dos possíveis 

impactos causados pelo uso público, visando o planejamento adequado. Para isso sugerem a 

adoção de medidas que garantam a conservação destas áreas. Ressaltem que deve ser 

realizada uma abordagem que englobe todas as fases essenciais do manejo, com a utilização 

do GPS e de tabelas com anotações de impactos detectados em campo, de maneira a se obter 

o diagnóstico ambiental das trilhas. 

Notas-se assim o papel fundamental desempenhado pelas trilhas e a necessidade de 

planejamento e monitoramento das atividades sustentadas pelas mesmas. O correto manejo, 

confere sustentabilidade a prática do turismo nesta áreas, evitando o consequente 

desequilíbrio ecológico. Favorece ainda a conservação de áreas naturais e a preservação da 

biodiversidade. 

3.4  Breve histórico: Cálculos de capacidade de carga 

O investimento no setor agropecuário levou ao esgotamento de muitas pastagens devido a 

falta de instruções dos agricultores sobre a melhor maneira de conciliar o crescimento do setor 

agropecuário sem causar a escassez dos recursos que o movem. De acordo com Magro (1999) 

a idéia de Carrying Capacity (Capacidade de Carga) foi inicialmente introduzida no setor 

pecuário. A idéia era fundamentada na obtenção de resultados sobre a sustentabilidade das 

pastagens, ou seja, o gado deveria obter da pastagem alimentação ideal para seu crescimento, 

sem entretanto prejudicar os ciclos seguintes.  

A primeira definição para o termo Capacidade de Carga surgiu por volta de 1950 nos Estados 

Unidos, quando foi notável a elevação das taxas de visitação em Unidades de Conservação. 

Diante da percepção da importância de preservação dos recursos naturais, os primeiros 

estudos limitaram-se ao controle do número de visitantes nestas unidades (CEPEMAR, 2004; 

SOUZA et al., 2007). 

A preocupação com o crescimento acentuado do setor turístico intensificou-se nas décadas 

seguintes, sendo que umas das maiores preocupações estavam atreladas às dificuldades 
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encontradas para alcançar um equilíbrio entre as necessidades de bem estar do visitantes sem 

entretanto provocar a degradação ambiental (CEPEMAR, 2004; FILHO & DI PIETRO, 2006; 

SOUZA et al., 2007). 

Em 1964, Wagar (apud CEPEMAR, 2004; MAGRO, 1999; SILES, 2003) propõe uma 

adaptação do conceito de manejo de pastagens, baseando-se na Recreação, chama-o 

Capacidade de Carga Recreativa e o define como sendo: 

“o nível de uso que uma área pode suportar sem afetar a sua qualidade 
sustentada de recreação”.  

Entretanto, de acordo com estudos realizados pela CEPEMAR em 2004 esta nova definição 

mostrava-se pouco eficiente, já que não considerava o aspecto relativo ao comportamento dos 

visitantes ao visitar Unidades de Conservação. 

Nas décadas de 80 e 90 são feitas novas abordagens dos conceitos já existentes, 

acrescentando-se fatores que influenciaram diretamente as análises. Surgem assim novas 

metodologias para limitação do número de visitantes. Essas técnicas se contrapõem ou 

complementam a de capacidade de carga (CEPEMAR, 2004; FILHO & DI PIETRO, 2006; 

SOUZA et al., 2007). 

Matheus (2003) (apud SOUZA et al., 2007) destacam as principais metodologias criadas e 

ressaltam que os métodos aqui apresentados tiveram ampla difusão pelo mundo, 

principalmente em países como os Estados Unidos e Costa Rica, sendo muito utilizadas em 

áreas de preservação ambiental. Dentre elas, são destacadas as seguintes: 

• Método VIM (Visitor Impact Management); 

• Método LAC (Limits of Acceptable Change); 

• Metodologia ROS (Recreation Opportunities Spectrum); 

• EIA (Environmental Impact Assessment); 

• Metodologia VERP (Visitor Experience and Resource Protection); 

• Metodologia VAMP (Visitor Activity Management Process); 
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• Metodologia TOMM (Tourism Optimization Model) e 

• Metodologia de Cifuentes (Carrying Capacity). 

Matheus (2003) (apud SOUZA et al., 2007) referem-se a esta última como a metodologia 

mais utilizada e difundida. 

É importante destacar que grande parte destes métodos são complementares ao cálculo da 

capacidade de carga oferecendo uma abordagem mais completa e ampla sobre o real 

diagnóstico de impactos detectados (principalmente os de origem antrópica) em áreas 

naturais. 

O método VIM criado por Graefe et al. (1990) consiste em um processo de oito etapas que 

visam avaliação e manejo de impactos do uso público. Estas oito etapas dividem-se em três 

grandes áreas consideradas fundamentais no manejo de impactos: 1) identificação do 

problema e suas condições; 2) determinação da causa provável do problema; 3) seleção de 

possíveis estratégias para controle ou redução dos impactos. A identificação do problema, 

bem como a descrição de suas condições, é considerada pelos autores como a fase mais 

importante de todo o processo. 

Entre seus objetivos estão o de prover diversos tipos de informações para auxiliar o controle e 

eliminar impactos indesejados, além de fornecer um veículo de identificação sistemática de 

problemas, suas causas e soluções potenciais.  

Stankey (1985) criou o método LAC e define sua metodologia a partir de quatro pontos 

principais: 1) definição de indicadores de impactos ecológicos e recreativos; 2) 

estabelecimento dos limites máximos de impacto; 3) identificação das ações de manejo 

necessárias para alcançar essas condições; 4) programa de monitoramento para averiguação 

da efetividade das ações de manejo. 

A metodologia de ROS (CLARK & STANKEY, 1979) é definida por seis fatores que 

influenciam as oportunidades de recreação: 1) tipo de acesso; 2) busca por outros recursos não 

recreacionais; 3) Modificações a partir da gestão local, 4) Interação social; 5) Impactos 

gerados pela aceitabilidade do visitante; e 6) Nível aceitável de regimentação. Nota-se que são 

características físicas, biológicas, sociais e gerenciais que dão valor a um lugar. Assim, uma 
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oportunidade inclui objetos fornecidos pela natureza (vegetação, paisagem, topografia), as 

qualidades das opções associadas com uso recreativo (níveis e tipos de utilização), e as 

condições fornecidos pela gerência (infra-estrutura, estradas, regulamentos). A combinação 

destes fatores proporcionam ao turista um gama de oportunidades recreativas.  

O EIA - Estudo de Impactos Ambientais consiste em um instrumento da Política Nacional de 

Meio Ambiente com objetos de avaliar o impacto ambiental de áreas naturais sujeitas a 

modificações. Seu desenvolvimento consiste nas seguintes etapas: 1) Diagnóstico ambiental 

da área em questão, com levantamento do máximo de informações do ambiente a ser 

modificado; 2) Descrição das metas, objetivos e etapas de planejamento do projeto; 3) 

Previsão dos possíveis impactos no ambiente, área de influência e estimativas de mudanças 

futuras; 4) Levantamento com identificação, medição e valorização dos impactos gerados; 5) 

Propostas de medidas mitigadoras; 6) monitoramento dos impactos; 7) Elaboração do RIMA 

(Relatório de Impacto Ambiental) (AMBIENTE BRASIL, 2008b; FEPAM, 2002). 

A metodologia VERP (NATIONAL PARK SERVICE, 1997) consiste em 9 elementos, sendo 

o primeiro responsável por selecionar uma equipe interdisciplinar; o segundo tem como 

finalidades desenvolver uma estratégia para participação pública; o elemento 3 define a 

Finalidade, Importância, e os temas interpretativos do parque; o elemento 4 consiste na 

análise do parque e dos recursos existentes para uso do visitante; o elemento 5 descreve uma 

gama de potenciais visitantes experiências e recursos condições; o elemento 6 atribui o 

Potencial para Zonas Específicas Locais na área; o elemento 7 seleciona e especifica 

indicadores e padrões para cada zona; além disso, cabe a este elemento o desenvolvimento do 

plano de monitoramento; os elementos 8 e 9 são responsáveis pelo monitoramento dos 

recursos e indicadores sociais. 

A metodologia VAMP (NILSEN & TAYLER, 1998) fornece orientações para o planejamento 

e gestão de áreas protegidas. Essas orientações são feitas por meio de plano de gestão com 

decisões que dizem respeito à seleção e criação de oportunidades para os visitantes do parque 

de vivenciar o patrimônio por meio de atividades educativas e recreativas. 

O método TOMM é definido como um programa para avaliação, acompanhamento e controle 

a longo prazo da evolução ambiental dos destinos turísticos. O monitoramento é realizado por 

meio da análise de cenários futuros e requer o envolvimento das comunidades locais em busca 

do desenvolvimento sustentável (KI TOMM, 2008). 
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Método de capacidade de carga turística proposto por Cifuentes (1992) o qual distribui-se em 

seis etapas: a primeira consiste na análise das políticas de manejo e turismo; a segunda na 

definição dos objetivos da área de estudo; a terceira na análise das áreas de uso público e seu 

zoneamento dentro da área de estudo; a quarta consiste na definição, fortalecimento ou 

mudança das políticas e decisões sobre as categorias de manejo e zoneamento da área; a 

quinta identifica os fatores e características que influenciam cada sítio de uso público e a sexta 

etapa é responsável pela determinação da capacidade de carga para cada um destes sítios. 

Neste trabalho, o maior enfoque será para os cálculos de capacidade de carga que corresponde 

à sexta etapa do método. 

Além da gama de metodologias que foram criadas, pesquisadores de várias regiões foram os 

responsáveis por atribuir conceitos diversos ao termo capacidade de carga, dentre eles 

destacam-se alguns como referidos abaixo: 

Em 1993, Cerro apud Filho & Di Pietro (2006) atribui a definição de capacidade de carga ao 

esgotamento dos recursos turísticos, à destruição ambiental e à queda da qualidade da 

visitação devido ao impacto gerado. Ruschmann (2001) define como o limite de visitação que 

uma dada área pode receber sem que ocorram impactos ambientais.  

Para Boullón (2002) a definição de Capacidade de Carga é embasada na combinação de três 

cálculos de capacidade de carga: material, psicológica e ecológica, sendo a primeira associada 

à aspectos geológicos e de infra-estrutura para os visitantes; a segunda associada a distância 

ocupada pelo visitante; e a terceira está associada a visitação com sustentabilidade do local. 

De acordo com Prado et al.(2008), atualmente o conceito de capacidade de carga é veiculado 

a variáveis ecológicas, sociais e culturais. A Organização Mundial de Turismo (OMT, 2003), 

a define como: 

“o máximo de uso que se pode fazer dele sem que causem efeitos negativos 
sobre seus próprios recursos biológicos, sem reduzir a satisfação dos 
visitantes ou sem que se produza efeito adverso sobre a sociedade receptora, 
a economia ou cultura local”. 

Lindberg (2001) define Capacidade de Carga como: 

“equilíbrio entre as atividades econômicas em relação à área ou região e à 
ocupação humana ou ao nível de exploração que os recursos naturais podem 
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suportar, assegurando a satisfação dos visitantes e o mínimo efeito sobre o 
meio ambiente.” 

Em 2001, Ruschmann propõe um novo método para capacidade de carga, este chamado de 

Jean Pierre Lagato – Giotart (1992). Este modelo faz o uso do Índice Espacial de Frequência 

(STI), servindo de ferramenta a estudos de evolução do fluxo turístico em locais de visitação. 

Siles em 2003 refere-se a dois outros métodos para cálculos de capacidade de carga, estes 

embasados em padrões para avaliação. Os modelos são desenvolvidos considerando as 

condições desejáveis para o ambiente. O primeiro chamado de Modelo de Capacidade de 

Carga Alternativo de Washburne (1982) e o segundo chamado de C-Cap ou Carring Capacity 

Assessment Process de Shelby & Heberlein (1986). 

Seabra (2005) apud Fontoura & Simiquelli (2006) sugere três outros modelos, o primeiro 

reúne pontos dos métodos LAC, VIM, aspectos econômicos e sociais: MPTD ou Desirable 

Tourism’s Participatory Monitoring. Entre seus objetivos estão a realização de inventários 

para diagnóstico da situação atual de áreas onde seja praticado o turismo ecológico, a 

determinação de limites de visitação, e o monitoramento comunitário para que se alcance o 

turismo desejado. O segundo chamado de MAOT ou Modelo Administrativo para Otimização 

do Turismo e o terceiro chamado de GIV ou Gestão do Impacto produzido pelo visitante. 

Percebe-se assim que a definição do termo capacidade de carga se faz por uma equipe 

multidisciplinar o que leva a uma série de conceituações, envolvendo desde aspectos 

psicológicos do visitantes, até a abordagem ecológica. Considerando a quantidade de estudos 

que se voltaram para busca de uma metodologia que otimizasse o processo ecoturístico, ou 

seja, mínimo impacto ambiental e máximo bem estar dos visitantes, e considerando também a 

ampla divulgação do conceito de capacidade de carga, pesquisadores como Filho & Di Pietro 

(2006), Fontoura & Simiqueli (2006), Magro (1999), Peccatiello (2007), Rocha et al. (2007) 

Seabra (2005), entre outros ressaltam a importância da realização destes estudos. 

Filho & Di Pietro (2006) ressaltam que a partir da percepção da importância do princípio de 

capacidade de carga turística para a efetividade da preservação ambiental, a busca por uma 

metodologia ideal para a estimativa de cálculos de Capacidade de Carga tornou-se importante 

desde as ultimas décadas.  
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De acordo com o artigo da CEPEMAR (2004) que trata do Plano de Manejo do Parque de 

Itaúnas, a limitação do número de visitantes nem sempre é a melhor forma para garantir a 

conservação dos recursos, pois depende também das atividades desenvolvidas e do 

comportamento dos turistas. 

Takahashi et al. (2005) ressalta que a metodologia de capacidade de carga é falha e deve ser 

complementada com outros métodos mais abrangentes. Destaca que a metodologia se 

preocupava excessivamente com o número de visitantes enquanto várias pesquisas afirmavam 

que muitos problemas do uso recreativo estavam relacionadas ao comportamento do visitante.  

Ladeira et al. (2007) ressalta em sua pesquisa a importância de se conhecer o perfil dos 

visitantes em áreas naturais para que se tenha o correto manejo e planejamento da área.  

O conhecimento do perfil do visitante pode ser utilizado como uma das ferramentas de gestão 

em áreas naturais. Informações como o nível de escolaridade e o tipo de atividade preferida 

por visitantes auxiliam no planejamento das atividades destas áreas, assim como auxiliam no 

manejo da visitação (LADEIRA et al., 2007). Dados como estes complementariam os 

cálculos de capacidade de carga no que se refere, por exemplo, à quantificação do nível de 

educação ambiental que o visitante apresenta. 

Considerando a singularidade de cada ambiente e suas variações. É possível perceber 

dificuldades acerca das pesquisas com capacidade de suporte, sendo necessária a pesquisa 

individualizada para cada área. Além disso, a origem dos impactos deve ser avaliada (se são 

de origem antrópica ou naturais) para que de fato possam ser tomadas as decisões corretas de 

planejamento principalmente em relação ao manejo da visitação. Aspectos relativos ao tipo de 

uso o qual se destina a área, o perfil do turista entre outros que modifiquem a estrutura 

original destes ambientes devem ser considerados ao se trabalhar a capacidade de carga 

turística que uma região pode receber. É válido ressaltar que estes aspectos complementam as 

informações e os dados obtidos pelos cálculos de capacidade de carga. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

Para obtenção dos dados foi realizado um trabalho de campo durante os dias 23 e 24 de Abril 

de 2008 nas trilhas do Circuito Janela do Céu - Parque Estadual do Ibitipoca (FIG 2). O 

levantamento de locais com erosão, alagamento e cobertura vegetal foi realizada por meio da 

marcação de pontos (waypoints) no início e no final das ocorrências citadas e medição através 

de trena. As trilhas foram mapeadas com captação de pontos (trackpoints) a cada 1 segundo 

(ROCHA, 2003). Foram utilizados dois receptores GPS modelo Garmim GPSMap76CSx, que 

possuem altímetro (sigla S) e antena sensível para áreas com vegetação (sigla X). Os níveis de 

acessibilidade foram obtidos por meio dos perfis de cada trilha, através das distâncias e 

altitudes armazenadas no GPS, processadas no software GPSTrackmaker e exportadas para o 

Excel, construindo-se um gráfico. Esta modificação no critério do cálculo da acessibilidade 

foi proposta por Rocha et al. (2007). 

A distância e o tempo necessários para o deslocamento na trilha foram medidos e 

cronômetrados por meio da utilização do GPS. A ferramenta para obtenção da distância 

corresponde ao Componente Topográfico disponível no programa Trackmaker Professional. 

Os dados obtidos foram descarregados em computador com auxílio do programa Trackmaker 

Versão Free e Professional (GPSTM, 2007), sendo editados com a utilização de programas de 

Autocad e Corel Draw. Os dados sobre a planta e o perfil das trilhas foram armazenados e 

disponibilizados neste trabalho no formato Datum Horizontal WGS 1984 e Datum Vertical 

Imbituba (SC) (FIG. 2, 3, 4 e 5). 

Os metros das trilhas com problemas de erosão foram determinados inicialmente com o 

auxílio de trena e GPS, sendo posteriormente a medição realizada apenas por GPS. Durante o 

percurso procurou-se observar os impactos físicos, dentre eles: pontos de alagamentos, pontos 

de erosão, bifurcações de trilha e impactos biológicos, sendo estes determinados pela extensão 

da cobertura vegetal. Os dados necessários aos cálculos de capacidade de carga foram obtidos 

por meio das análises do estado ambiental das trilhas, acrescidos de fatores de correção 

(ROCHA et al., 2007). 
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4.1 Cálculos de Capacidade de Carga 

Para realização do cálculo de capacidade de carga foi utilizada a metodologia de Cifuentes 

(1992) que determina o número máximo de visitantes que uma área natural pode receber, 

levando-se em consideração as condições físicas, biológicas e de manejo sem no entanto, 

apresentar danos ambientais significativos. São calculadas as capacidades de carga física, real 

e efetiva, finalizando com os visitantes diários e anuais (FONTOURA & SIMIQUELI, 2006; 

PECCATIELLO, 2007; ROCHA et al., 2007). 

Com o objetivo de tornar os resultados mais condizentes com a realidade foram feitas 

algumas alterações a metodologia, a qual se acrescentam novas classificações, não alterando 

seus princípios fundamentais. 

De acordo com Cifuentes (1992) os cálculos abordados nesta metodologia estão apresentados 

em três níveis sendo estabelecida uma relação entre eles. A Capacidade de Carga Física 

(CCF) é sempre maior ou igual a Capacidade de Carga Real (CCR) que será sempre maior ou 

igual a Capacidade de Carga Efetiva (CCE). 

A apresentação da metodologia será demonstrada por meio dos cálculos da capacidade de 

carga da trilha da Janela do Céu. 

Considerando o critério de fluxo de visitantes foi estabelecido para fins desta pesquisa, que 

cada pessoa utilizaria um espaço mínimo na trilha de 1 m2 para mover-se. Em relação à trilha 

do Circuito da Janela do Céu, isso se traduz em 1 metro linear, já que a largura da trilha 

possui distância inferior a dois metros. Foi considerado o horário de visitas praticado 

atualmente no Parque, de 7 às 17h (10 h / dia) para este estudo.  

Considerando-se que cada trilha apresenta características individuais deve-se atentar para a 

importância de tais diferenças no momento de aplicação desta metodologia, já que cada dado 

obtido é responsável pela alteração dos resultados. 
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4.2 Capacidade de Carga Antrópica: Trilha Central - Janela do Céu 
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4.2.1 Cálculo da Capacidade de Carga Física (CCF) 

O cálculo de capacidade de carga física (CCF) estabelece o limite máximo de visitas que pode 

ser realizado em um determinado local durante um dia. O número limite é dado pela relação 

entre os fatores de visita: horário de visitas disponível e o tempo de deslocamento necessário 

para cada atrativo. O comprimento da trilha e a necessidade de espaço de cada visitante, 

também deverão ser utilizados no cálculo, conforme a fórmula: 

CCF =   S   x  Nv      onde: 
             SP                    

S = Superfície disponível em metros lineares 

SP = Superfície utilizada por cada pessoa 

Nv = Número de vezes que o local poderá ser utilizado pela mesma pessoa no mesmo dia. 

Desta forma, Nv equivale a: 

Nv =  Hv                sendo,  
          Tv 

Hv = Horário de visita do local 

Tv = Tempo necessário para cada visita 

Sendo assim, a CCF da trilha Central da Janela do Céu é: 

CCF =   S   x  Nv   =  8.541  x 4,7 = 40.142,7 
             SP                     1 

Onde: 

S = 8.541 metros;  SP =  1 metro 

Hv = 10 horas;  Tv = 2 horas e  7 minutos = 2,12 horas 

Nv =  Hv  =  10   =  4,7 
          Tv      2,12 
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4.2.2 Cálculo da Capacidade de Carga Real (CCR) 

Para o cálculo da Capacidade de Carga Real é necessário que se apliquem fatores de correção 

à Capacidade de Carga Física (CCF) para que os resultados obtidos sejam mais condizentes 

com a realidade. Para tal foram considerados neste estudo os seguintes fatores de correção: 

Fator Social (FCsoc), Erodibilidade (FCero), Acessibilidade (FCac), Precipitação (FCpre), 

Brilho Solar (FCsol), Fechamento Eventual (FCfeven) e Alagamento (FCal). 

Os fatores de correção são calculados em função de uma fórmula geral: 

FC =    ML       onde, 
            MT      

FC = Fator de Correção 

ML = Magnitude Limitante 

MT = Magnitude Total 

4.2.2.1  Fator de Correção Social: 

O fator de correção social tem como finalidade a satisfação do visitante por meio da 

manutenção da qualidade da visitação por grupos. Para tal é realizado o manejo do fluxo de 

visitantes de forma a assegurar o melhor fluxo destes. Considerando este aspecto, Cifuentes 

(1992) propõe em sua metodologia, que a visitação seja controlada por meio da limitação por 

grupos. 

Baseando-se em documentos da OMT (2003) que ressalta que o Ecoturismo deve ser 

praticado por pequenos grupos, estabeleceu-se para este estudo visitas de no máximo 15 

pessoas, sendo recomendado o número de 10 pessoas a cada visita. 

A realização dos cálculos deve ser feita a partir da soma das distâncias requeridas por cada 

grupo aliada ao espaço físico disponibilizado para os visitantes, ou seja, 50 metros entre 

grupos e 1 metro para cada pessoa, totalizando uma distância de 60 metros entre grupos. A 

distância entre grupos é fundamental para  atenuação do impacto causado pelo pisoteio 

consecutivo. 
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Ngrupos =    comp. trilha =   8.541   =   142,35 grupos 
                      dist. grupo         60        

NP= número de pessoas 

ML = magnitude limitante 

NP =  142,3 x 10 = 1.423 pessoas 

ML =  8.541– 1.423 = 7.118 

FCsoc =  1 –   ML  = 1 –   7.118  =  1 – 0,833 = 0,16 
                       MT              8.541 

4.2.2.2 Fator de Correção Erodibilidade: 

 
O fator de correção erodibilidade está diretamente relacionado com a resistência do solo à 

erosão hídrica. Sendo esta resistência variável de acordo com as características mineralógicas, 

morfológicas e físicas do solo. Cifuentes (1992) em sua metodologia considera como 

relevantes apenas os pontos onde aparecem evidências da erosão. Para tal é utilizada a 

fórmula: 

Mpe = Metros da trilha com problemas de erosão: 409 metros 

Mt = Distância total da trilha: 8.541metros.  

FCero  =  1 –   Mpe  =  1 –    409   =  1 –  0,05 = 0,95 
                         Mt                 8.541                 

4.2.2.3 Fator de Correção Acessibilidade: 

Os cálculos para este fator foram realizados por meio da divisão do perfil da trilha em 

Rampas, o qual foram classificadas em Rampas de Acessibilidade Leve, Média ou Ruim de 

acordo com a inclinação que apresentaram. As rampas de acessibilidade leve não fizeram 

parte dos cálculos, uma vez que não apresentam dificuldade de locomoção para o visitante. A 

análise do gráfico (FIG 6) no programa Excel forneceu os dados necessários para obtenção da 

inclinação. Os cálculos para inclinação foram realizados conforme a fórmula abaixo: 



 

 

Curso de Especialização em Análise Ambiental da UFJF 
33 

Inclinação (%) =      ∆ Altura entre Waypoints      x 100      onde, 
                            ∆ Distância (m) entre Waypoints 

∆ = variação entre os Waypoints (Ponto Final – Ponto Inicial) 

Os cálculos para obtenção da inclinação presente nas rampas estão disponíveis nos Apêndices 

30, 31 e 32. 

Os valores para metros da trilha com dificuldades de acesso foram dados pela soma das 

distâncias entre os metros da trilha com acessibilidade ruim (Mar) e pela soma dos metros da 

trilha com acessibilidade média (Mam) (APÊNDICE 33). Estes valores foram utilizados para 

os cálculos deste fator de correção. Considerando–se as diferentes declividades atribuem-se 

fatores de ponderação para cada grau de dificuldade de acesso, conforme demonstrado abaixo: 

Metros de Acessibilidade Média (Mam): 10 – 20% de inclinação, fator de ponderação = 1,0 

Metros de Acessibilidade Ruim (Mar): 20 – 100% de inclinação, fator de ponderação = 1,5 

FCac = 1 – (Mar x 1,5) + (Mam x 1,0) = 1 – 0 + (3895,092)  = 0,54 
                       Dimensão da Trilha                           8.541 

4.2.2.4 Fator de Correção Precipitação: 

Para os cálculos do fator de correção precipitação foram considerados os períodos entre os 

meses de novembro a março quando a precipitação é mais intensa, assim como o período do 

dia de maior frequência desta precipitação: de 11h às 16h, com o total de cinco horas. Por 

meio desta amplitude pluviométrica de cinco horas diárias no período de 152 dias, temos: 

Novembro (2007) a março (2008) = 30 + 31 + 31 + 29 + 31 = 152 dias/ano 

HL = horas de chuva limitantes por ano 

HL = 152 x 5 = 760 horas de chuva limitantes 

HT = Horas do ano em que o Parque se encontra aberto 

HT = 366 x 10 = 3660 
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FCprec = 1 –   Hl   =  1 –    760   =  0,79  
                        Ht                3660 

4.2.2.5 Fato de Correção Brilho Solar: 

Em locais, onde as superfícies são desprovidas de cobertura vegetal, o fator de correção brilho 

solar é aplicado. O clima do Parque de acordo com Rodela (2000) apresenta inverno frio e 

seco e chuvas elevadas no verão. Sendo assim foi considerado que os meses chuvosos 

correspondem ao período de novembro a março, sendo o restante do ano correspondente à 

época de seca. Para os cálculos deste fator de correção foi considerado ainda as horas 

limitantes do período de seca, 5 horas por dia , ou seja, entre 10 horas e 15 horas e para 

períodos chuvosos, 2 horas por dia, ou seja, entre 10 horas e 12 horas. 

Desta forma temos: 

Novembro a março = 30 + 31 + 31 + 29 + 31 = 152 dias/ano 

Chuvas = 152 dias x 2 horas = 304 

Sendo assim a estiagem = 366 – 152 = 214 dias x 5 horas = 1.070 

Hsl = horas de Sol limitantes por ano = 304 + 1070 = 1.374 horas 

Ht = Horas por ano em que o Parque está aberto= 10 horas x 366 dias = 3660 horas 

Ms = Metros da trilha sem cobertura  = 8.541– 197m = 8.344 metros  

Mt = Metros totais da trilha  = 8.541 metros 

FCbsol = 1   –   Hsl   x    Ms =  1   –  1.374   x   8.344   = 1 – (0,375 x 0,976) = 0,63 
                          Ht         Mt                3.660         8.541 

4.2.2.6 Fator de Correção Fechamento Eventual: 

Foi proposto neste estudo que o Parque não estaria aberto a visitação em pelo menos um dia 

da semana, com fins de manutenção e conservação da área do Parque. Isso representaria a 

limitação da visitação em 1 dos 7 dias da semana. O cálculo foi proposto da seguinte forma: 

Hc = Horas por ano em que o Parque estará fechado: 
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24 h – 10 h = 14 horas/dia x 52 semanas/ano = 728 horas/ano 

Ht = Horas totais do ano: 10 horas/dia x 366 dias = 3660 horas/ano 

FCfeven = 1 –   Hc = 1 –   728   =  0,80 
                         Ht            3.660 

4.2.2.7 Fator de Correção Alagamento: 

Para este fator de correção são consideradas as áreas com evidências de alagamento ou que 

estão sujeitas a esse tipo de ocorrência. As áreas com alagamento contribuem para o aumento 

do impacto causado pelo pisoteio consecutivo. Para o cálculo deste fator tem-se: 

Ma = Metros da trilha com problemas de alagamento = 70 metros 

Mt = Metros totais da trilha = 8.541metros 

FCal = 1 –  Ma = 1 –    70    =  0,99 
                   Mt            8.541 

4.2.3 – Cálculo final da Capacidade de Carga Real (CCR) 

A capacidade de carga real (CCR) é calculada a partir da capacidade de carga física (CCF) 

submetida a fatores de correção, que se obtém a partir das variáveis físicas, ambientais, 

ecológicas e sociais utilizados na metodologia. 

CCR = CCF (FCsol x FCero x FCac x FCpre x FCbsol x FCfeven x FCal) 

CCR = 40.142,7 x (0,16 x 0,95 x 0,54 x 0,79 x 0,63 x 0,80 x 0,99) =  1298,7 

Considera-se, entretanto, que o resultado obtido pelo cálculo de CCR não é o resultado mais 

preciso para a definição final da capacidade de carga antrópica. Deve-se considerar os 

resultados obtidos pela Capacidade de Manejo (CM) para a obtenção da Capacidade de Carga 

Efetiva (CCE). A CCE é aquela com que a área de fato poderá operar, apresentando assim, 

melhores condições de oferecer resultados adequados para a limitação de visitações em áreas 

naturais. 
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4.2.4 - Capacidade de Manejo (CM) 

O cálculo relativo à Capacidade de Manejo leva em consideração as condições almejadas para 

que a área em questão se enquadre dentro dos padrões estabelecidos para o cumprimento de 

suas funções e objetivos.  

Para Cifuentes (1999) a Capacidade de Manejo deve ser quantificada considerando variáveis 

jurídicas, políticas, infra-estrutura, equipamentos, financiamento, pessoal e facilidade de 

instalações disponíveis. Para o PEIb foram consideradas as variáveis pessoal, infra-estrutura e 

equipamentos sendo estas variáveis escolhidas por apresentarem diversos componentes, serem 

de fácil medição e análise. Sendo assim, a equação para o cálculo da capacidade de manejo 

para o PEIb é dada por: 

CM = Pessoal + Infra-estrutura + Equipamentos  x 100  
                                        3 

De acordo com Cifuentes (1999) as variáveis são valoradas a partir da avaliação de quatro 

critérios: quantidade, estado, localização e funcionalidade. 

O critério quantidade dá-se pela relação percentual existente e a quantidade ótima dada pela 

administração do Parque e pelo autor do trabalho. O critério estado é relacionado às condições 

de conservação e uso de componentes como manutenção, limpeza, dentre outros. O critério 

localização diz respeito à distribuição espacial adequada dos componentes da área e facilidade 

de acesso aos mesmos. E, o critério funcionalidade pode ser obtido pelo resultado da 

combinação dos critérios estado e localização. 

De acordo com Fontoura & Simiqueli (2006) e Peccatiello (2007) a adoção destes critérios é 

importante para averiguar a capacidade de administração da instituição que está sendo 

considerada. Para isso afirmam que aspectos particulares da área analisada devem ser 

considerados.  

Os critérios escolhidos não representam a totalidade de opções de valoração do Parque. 

Entretanto, corroborando com os trabalhos de Fontoura & Simiqueli (2006) e Peccatiello 

(2007) os componentes escolhidos são suficientes para a obtenção de uma boa avaliação. 
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Cifuentes (1999) considera como satisfatório os critérios para a Capacidade de Manejo com 

valor aproximado de 75% do valor ótimo. Para tanto este valor será o adotado neste estudo 

afim de que se obtenham resultados que permitirão visitas satisfatórias para o Parque. 

CM = 75% 

4.2.5 - Capacidade de Carga Efetiva (CCE) 

A capacidade de carga efetiva é determinada pelo número máximo de visitas que se pode 

permitir em uma área de preservação analisada. O cálculo é obtido por meio da associação 

entre o valor já obtido da capacidade de carga real (CCR) e a porcentagem estabelecida para a 

capacidade de manejo (CM). Sendo assim, temos para a Trilha Central - Janela do Céu: 

CCE = Capacidade de Carga Efetiva 

CCR = Capacidade de Carga Real 

CM = Capacidade de Manejo 

CCE = CCR x CM  = 1298,7 x 75% = 974 visitas/dia 

4.2.6 – Visitantes Diários e Anuais 

O resultado obtido por meio do cálculo de capacidade de carga efetiva permite estabelecer o 

número máximo de visitantes diários e anuais que a trilha pode receber de forma sustentável, 

considerando os limites aceitáveis de impacto que o Parque pode suportar. Para tal temos, o 

resultado obtido na Capacidade de Carga Efetiva pelo número de visitas possíveis que um 

visitante poderia realizar em um dia. 

VD = visitantes diários 

Visitas/dia = 974 

visitas/visitantes/dia =  4,7  

VD =           CCE (visitas / dia)  = 974 =   207 visitantes/dia 
             Visitas/ visitantes/ dia       4,7 
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VA = VD x 366 dias (ano bissexto) = 207 x 366 = 75.762 visitantes/ano 

Sendo assim, temos a capacidade de carga que deverá ser aplicada ao correto monitoramento 

de visitação para quaisquer interessados em realizar visitas à Trilha Central - Circuito da 

Janela do Céu. 
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4.3 Capacidade de Carga Antrópica: Trilha da Lombada - Janela do 
Céu 
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4.3.1 Cálculo da Capacidade de Carga Física (CCF) 

S = 7.745 metros; SP =  1 metro 

Hv = 10 horas; Tv = 2 horas  

Nv =  Hv  =  10   =  5  
          Tv        2 

CCF =   S   x  Nv   =  7.745  x 5  = 38.725 
             SP                     1 

4.3.2 Cálculo da Capacidade de Carga Real (CCR) 

4.3.2.1 Fator de Correção Social: 

Ngrupos =    comp. trilha  =  7.745  = 129 grupos 
                      dist. grupo          60 

NP= número de pessoas 

ML = magnitude limitante 

NP =  129 x 10 = 1.290 pessoas 

ML =  7.745 – 1.290 = 6.455 

FCsoc =  1 –   ML =  1 –   6.455  =  0,16 
                       MT              7.745 

4.3.2.2 Fator de Correção Erodibilidade: 

Mpe = Metros da trilha com problemas de erosão: 1.034 metros 

Mt = Distância total da trilha: 7.745 metros. 

FCero  =  1 –   Mpe   =  1 –    1.034   =  0,86 
                         Mt                  7.745 
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4.3.2.3 Fator de Correção Acessibilidade: 

Metros de Acessibilidade Média (Mam): 10 – 20%,  fator de ponderação = 1,0 

Metros de Acessibilidade Ruim (Mar): 20 – 100%,  fator de ponderação = 1,5 

FCac = 1 – (Mar x 1,5) + (Mam x 1,0) = 1 – (164,338 x 1,5) + (4068,838 x 1)  = 0,44 
                         Dimensão da Trilha                                      7.745 

(FIG 7, APÊNDICE 31 e 33) 

4.3.2.4 Fator de Correção Precipitação: 

Novembro (2007) a março (2008) = 30 + 31 + 31 + 29 + 31 = 152 dias/ano 

HL = horas de chuva limitantes por ano = 152 x 5 = 760 horas de chuva limitantes 

HT = Horas do ano em que o Parque se encontra aberto = 366 x 10 = 3660 

 FCprec = 1 –   Hl   =  1 –    760   =  0,79  
                         Ht                3.660 

4.3.2.5 Fato de Correção Brilho Solar: 

Novembro a março = 30 + 31 + 31 + 29 + 31 = 152 dias/ano 

Chuvas = 152 dias x 2 horas = 304 

Sendo assim a estiagem = 366 – 152 = 214 dias x 5 horas = 1.070 

Hsl = horas de Sol limitantes por ano  = 304 + 1070 = 1.374 horas limitantes de sol 

Ht = Horas por ano em que o Parque está aberto  = 10 x 366 = 3660 horas  

Ms = Metros da trilha sem cobertura  = 7.745 – 225 m = 7.520 metros 

Mt = Metros totais da trilha  = 7.745 metros 

FCbsol = 1   –   Hsl   x    Ms    =   1   –  1.374   x    7.520   = 1 – (0,375 x 0,970) = 0,63 
                          Ht          Mt                    3.660        7.745                      
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4.3.2.6 Fator de Correção Fechamento Eventual: 

Hc = Horas por ano em que o Parque estará fechado. 

24 h – 10 h = 14 horas /dia x 52 semanas/ano = 728 horas/ano 

Ht = Horas totais do ano = 10 horas/dia x 366 dias = 3660 horas/ano 

FCfeven = 1 –   Hc  =  1 –   728   =  0,80 
                         Ht             3.660 

4.3.2.7 Fator de Correção Alagamento: 

Ma = Metros da trilha com problemas de alagamento = 18 metros 

Mt = Metros totais da trilha = 7.745 metros 

FCal = 1 –  Ma    =   1 –    18    =  0,99 
                   Mt                 7.745 

4.3.3 – Cálculo final  da Capacidade de Carga Real (CCR) 

CCR = CCF (FCsol x FCero x FCac x FCpre x FCbsol x FCfeven x FCal) 

CCR = 38.725 x (0,16 x 0,86 x 0,44 x 0,79 x 0,63 x 0,80 x 0,99) = 924,17 

4.3.4 - Capacidade de Manejo (CM) 

CM = 75% 

4.3.5 - Capacidade de Carga Efetiva (CCE) 

CCE = Capacidade de Carga Efetiva 

CCR = Capacidade de Carga Real 

CM = Capacidade de Manejo 

CCE = CCR x CM 

CCE = 924,17 x 75% = 693 visitas/dia 
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4.3.6 – Visitantes Diários e Anuais 

VD =        CCE (visitas / dia)   =  693 = 139 visitantes diários 
             Visitas/ visitantes/ dia        5 

VA = VD x 366 dias (ano bissexto) = 139 x 366 = 50.874 visitantes/ano 
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4.4 Capacidade de Carga Antrópica: Trilha do Meio 
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4.4.1 Cálculo da Capacidade de Carga Física (CCF) 

S = 2.180 metros;   SP =  1 metro 

Hv = 10 horas; Tv = 30 min = 0,5 horas 

Nv =  Hv  =  10   =  20  
          Tv       0,5 

CCF =   S   x  Nv   =  2.180  x 20  = 43.600 
             SP                     1 

4.4.2 Cálculo da Capacidade de Carga Real (CCR) 

4.4.2.1 Fator de Correção Social: 

Ngrupos =    comp. trilha = 2.180  =   36,3 grupos 
                     dist. grupo          60 

NP= número de pessoas  

ML = magnitude limitante 

NP =  36,3 x 10 = 363 pessoas 

ML =  2.180 – 363 = 1.817 

FCsoc =  1 –   ML   =  1 –   1.817  =  0,16 
                       MT                2.180        

4.4.2.2 Fator de Correção Erodibilidade: 

Mpe = Metros da trilha com problemas de erosão: 84 metros 

Mt = Distância total da trilha: 2.180 metros.  

FCero  =  1 –   Mpe   =  1 –    84   = 1- 0,038  =  0,96 
                         Mt                2.180  
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4.4.2.3 Fator de Correção Acessibilidade: 

Metros de Acessibilidade Média (Mam): 10 – 20%,  fator de ponderação = 1,0 

Metros de Acessibilidade Ruim (Mar): 20 – 100%,  fator de ponderação = 1,5 

FCac = 1 – (Mar x 1,5) + (Mam x 1,0) = 1 – 0 + (549,955 x 1)  = 0,74 
                          Dimensão da Trilha                        2.180 

(FIG 8, APÊNDICE 32 e 33) 

4.4.2.4 Fator de Correção Precipitação: 

Novembro (2007) a março (2008) = 30 + 31 + 31 + 29 + 31 = 152 dias/ano 

HL = horas de chuva limitantes por ano = 152 x 5 = 760 horas  

HT = Horas do ano em que o Parque se encontra aberto  = 366 x 10 = 3660 horas  

FCprec = 1 –   Hl   =  1 –    760   =  0,79  
                        Ht                3660 

4.4.2.5 Fato de Correção Brilho Solar: 

Novembro a março = 30 + 31 + 31 + 29 + 31 = 152 dias/ano 

Chuvas = 152 dias x 2 horas = 304 

Sendo assim a estiagem = 366 – 152 = 214 dias x 5 horas = 1.070 

Hsl = horas de Sol limitantes por ano = 304 + 1070 = 1.374 horas  

Ht = Horas por ano em que o Parque está aberto = 10 x 366 = 3660 horas  

Ms = Metros da trilha sem cobertura vegetal = 2.180 metros 

Mt = Metros totais da trilha  = 2.180 metros 

FCbsol = 1   –   Hsl   x    Ms    =   1   –  1.374   x    2.180   = 1 – (0,375) = 0,62 
                          Ht          Mt                    3.660        2.180                      
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4.4.2.6 Fator de Correção Fechamento Eventual: 

 
Hc = Horas por ano em que o Parque estará fechado: 

24 h – 10 h = 14 horas/dia x 52 semanas/ano = 728 horas/ano 

Ht = Horas totais do ano = 10 horas/dia x 366 dias = 3.660 horas/ano  

FCfeven = 1 –   Hc  =  1 –   728   =  0,80 
                          Ht              3.660 

4.4.2.7 Fator de Correção Alagamento: 

Ma = Metros da trilha com problemas de alagamento = 0 

Mt = Metros totais da trilha = 2.180 metros 

FCal = 1 –  Ma    =   1 –    0    =  1 
                   Mt                2.180 

4.4.3 – Cálculo final da Capacidade de Carga Real (CCR) 

CCR = CCF (FCsol x FCero x FCac x FCpre x FCbsol x FCfeven x FCal) 

CCR = 43.600 x (0,16 x 0,96 x 0,74 x 0,79 x 0,62 x 0,80 x 1) = 1941,8 

4.4.4 - Capacidade de Manejo (CM) 

CM = 75% 

4.4.5 - Capacidade de Carga Efetiva (CCE) 

CCE = Capacidade de Carga Efetiva 

CCR = Capacidade de Carga Real 

CM = Capacidade de Manejo 

CCE = CCR x CM 
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CCE = 1941,8 x 75% = 1456,3 visitas/dia 

4.4.6 – Visitantes Diários e Anuais 

VD =         CCE (visitas / dia)  = 1456,3 =   73 visitantes diários 
             Visitas/ visitantes/ dia        20 

VA = VD x 366 dias (ano bissexto) = 73 x 366 = 26.718 visitantes/ano 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A metodologia adotada tem como finalidade a obtenção de resultados condizentes com a 

realidade atual do PEIb considerando aspectos relativos ao ambiente físico, biológico e social, 

assim como o bem estar do visitante.  

Para fins desta pesquisa procurou-se analisar o mesmo trajeto realizado por turistas, sendo 

adotadas as Trilhas Central e Lombada como principais acessos para o atrativo e a Trilha do 

Meio, considerada uma alternativa opcional para a caminhada. 

Optou–se pelo cálculo individual de cada trilha, partindo do princípio que cada circuito 

apresenta características singulares. Considerou–se que a maioria dos turistas perfazem o 

circuito completo, ou seja, realizam a subida pela Trilha Central (FIG.3) e o retorno pela 

Trilha da Lombada (FIG.4) (ou vice-versa), podendo ou não realizar o trajeto da Trilha do 

Meio (FIG.5). 

Considerando os limites aceitáveis de capacidade de suporte de visitação para o PEIb dentro 

de um planejamento turístico desejável, foram encontrados os seguintes resultados para as 

trilhas do Circuito Janela do Céu (TAB 3): 

TABELA 3: 

Capacidade de Carga do Circuito Janela do Céu – PEIb, MG. 

Índice 
Trilha Central 

(Ida) 

Trilha Lombada 

(Retorno) 
Trilha do Meio Total 

CCF 40.142,7 38.725 43.600 122.468 

CCR 1.298,7 924,17 1.941,8 4.165 

CCE 974 693 1.456,3 3.123 

VD 207 139 73 419 

VA 75.762 50.874 26.718 153.354 

 

As variações observadas entre os índices (TAB 3) estão relacionadas a extensão de cada trilha, 

ao tempo gasto para percorrê-la, ao espaço lateral requerido para movimentação e ao número 

de grupos considerado ideal para visitação. Além destas variações, também influem nos 

resultados a intensidade de erosão, alagamento, acessibilidade e cobertura vegetal de cada uma 

das trilhas. Cada fator de correção isolado é responsável por alterações significativas nos 
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resultados para capacidade de carga do Parque. É válido ressaltar que os resultados obtidos 

para cada fator apresentam variações conforme o estado de conservação da trilha. 

Uma questão que deve ser alvo de discussões relaciona-se ao espaço requerido por cada 

visitante para que este se desloque confortavelmente na trilha. Atualmente, o espaço 

considerado ideal é de 1m2 para cada pessoa. É válido destacar que em alguns casos este 

espaço pode não ser o ideal para o bem estar do visitante. Além disso, deve-se atentar que o 

aumento do limite de espaço por visitante é um fator responsável por uma redução significativa 

no número de visitantes estabelecido para a capacidade de carga ideal do Parque. 

É válido lembrar que a intensidade de uso das três trilhas é diferente. Sendo as Trilhas da 

Lombada e Central as mais demandadas pelos visitantes, consequentemente estas apresentam 

impactos mais acentuados do que a Trilha do Meio que é opcional. A diferença de demanda 

para cada uma das trilhas provalvemente associa-se aos atrativos (grutas, cachoeiras dentre 

outros) ao nível de dificuldade e ao perfil dos visitantes. 

O conhecimento do perfil do visitante é um fator de significância para análise do estado da 

trilha, já que este conhecimento permite o estabelecimento de uma relação de uso-impacto, 

além de fornecer informações sobre o tipo de atividade preferida e o nível de educação 

ambiental. Com estes dados é possível quantificar o impacto provocado pelos visitantes e 

relacionar o impacto encontrado ao tipo de atividade praticada e o nível de educação 

apresentado por estes. Deve-se atentar para o fato da visitação não ser o único causador de 

impactos. A extensão de fronteiras agrícolas e os impactos naturais (drenagem irregular, fogo, 

movimentos de massa etc.) também são responsáveis por grandes alterações ambientais. 

É válido ressaltar que a atividade atualmente desenvolvida no PEIb assemelha-se mais ao 

turismo ecológico do que ao Ecoturismo devido a grande quantidade de impactos que podem 

ser constatados nas trilhas do Parque. 

Considerando os metros da trilha com problemas de erosão foram encontrados os seguintes 

resultados (TAB 4): 
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TABELA 4: 

Metros das trilhas com problemas de erosão - Circuito Janela do Céu – PEIb, MG. 
 Metros com problemas de erosão Metros da Trilha 

Trilha Central (Ida) 409 8.541 

Trilha Lombada (Retorno) 1.034 7.745 

Trilha do Meio 84 2.180 

 

Estes resultados foram utilizados para o cálculo do fator de correção da erodibilidade e 

demonstram que o impacto mais acentuado apresenta-se na Trilha da Lombada, com maior 

extensão em metros de erosão em relação aos metros da trilha. Provavelmente, estes resultados 

estão associados à intensidade de uso da mesma. Um dado importante e que deve ser 

considerado relaciona-se a maior extensão com problemas de erosão na trilha que apresenta as 

maiores inclinações, ou seja, a Trilha da Lombada é a única trilha que apresenta níveis de 

acessibilidade ruim (TAB 9).  

Outro fato importante relaciona-se a possibilidade de concentração do fluxo em um único 

trajeto, o que acarretaria em um impacto significativo em um dos trajetos. Uma possível 

medida de controle neste caso específico seria o estabelecimento de guarda-parques em todos 

os pontos de acesso a esta trilha, de forma a monitorar e controlar o fluxo de visitantes até o 

limite permitido. É válido ressaltar que esta medida deve ser adotada principalmente nos dias 

de maior demanda pelo Parque, ou seja, finais de semana e feriados.  

Outros aspectos responsáveis pelas variações apresentadas na Tabela 3 estão apresentados e 6: 

TABELA 5: 

Metros das trilhas com problemas de alagamento - Circuito Janela do Céu – PEIb, MG. 
 Metros com problemas de 

alagamento 

Metros da Trilha 

Trilha Central (Ida) 70 8.541 

Trilha Lombada (Retorno) 18 7.745 

Trilha do Meio 0 2.180 

 

Os resultados para os metros das trilhas com problemas de alagamento (TAB 5) foram 

utilizados para o cálculo do fator de correção alagamento. Nota-se que a Trilha Central é a que 
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apresenta maior agravância. Deve-se considerar ainda a relação existente entre a formação de 

pontos com problemas de alagamento e a ocorrência de erosão.  

A Trilha da Lombada por estar localizada em sua maioria diretamente sobre a rocha e com 

inclinações predominantes possui menos pontos com este tipo de problema do que a Trilha 

Central. Problemas de drenagem relacionam-se a este fator uma vez que, os pontos de 

alagamento observados estão associados à drenagem irregular nas trilhas. Observou-se que a 

drenagem ora coincidiam com a própria trilha ora costuravam-na de um lado a outro. É válido 

ressaltar que inclinações acentuadas aumentam a velocidade da água, provocando a erosão. 

Uma monitoria periódica no sistema de drenagem minimizaria estes impactos. 

Em relação aos metros das trilhas com cobertura vegetal, nota-se que a Trilha da Lombada 

apresenta maior extensão com cobertura de vegetação. Os dados apresentados (TAB 6) foram 

utilizados para os cálculos do fator de correção brilho solar. Nota-se que quanto maior for a 

extensão da cobertura vegetal na trilha (m), maior será o valor obtido para o fator de correção 

brilho solar. O que influencia os resultados para visitação.  

Considerando a presença de cobertura vegetal como uma característica que estimula à 

visitação, já que é o brilho solar que provoca o desconforto, a Trilha da Lombada seria a mais 

demandada em horários de intensidade solar, ocasionando em uma sobrecarga de visitação 

neste trajeto, o que também pode estar relacionado a maior intensidade de erosão encontrada 

nesta trilha. 

TABELA 6: 

Extensão em metros de Cobertura Vegetal para cada uma das trilhas - Circuito Janela do Céu 
– PEIb, MG. 

 Extensão da Cobertura Vegetal 

(M) 

Metros da Trilha 

Trilha Central (Ida) 197 8.541 

Trilha Lombada (Retorno) 225 7.745 

Trilha do Meio 0 2.180 

 

Em relação aos resultados obtidos, deve-se destacar os relativos à visitação diária e anual, 

sendo de maior significância para o planejamento de visitação no Parque. Cabe ressaltar que a 
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aquisição de outros índices é necessária para a obtenção de dados com maior relevância. A 

realização dos estudos nos períodos de seca e chuva devem ser considerados. 

Baseando-se nos cálculos da metodologia de Cifuentes (1992), o número de visitantes diários 

para os Circuitos Janela do Céu é de 419 pessoas, sendo este número restrito apenas aos 

referidos trajetos (Trilha Central, Lombada e Meio), não sendo considerados o Circuito das 

Águas e o Circuito do Pião, que juntos compreendem a totalidade de atrativos do Parque. 

Um aspecto de suma importância está relacionado a limitação total de visitação adotada 

atualmente pelos administradores do Parque, sendo estimado 300 pessoas para os dias úteis e 

800 para finais de semana. Deve-se atentar que o valor de 419 pessoas é de grande 

significância para análise, devendo este ser adotado nos dias de semana e finais de semana 

juntamente com os valores encontrados no Circuito das Águas (143 pessoas) (FOUTOURA & 

SIMIQUELI, 2006) e Circuito do Pião (144 pessoas) (PECCATIELLO, 2007). 

Deve-se chamar a atenção para o número crescente de visitantes anuais, como constatado na 

Tabela 1. O número de visitantes aumentou em 8.359 do ano de 2005 para o ano de 2007. 

Considerando o número de 35.000 visitantes registrados no ano de 2007, o Parque apresenta 

indícios de aumento da demanda, o que reforça ainda mais as necessidades de controle da 

visitação. 

A partir dos resultados apresentados, fica clara a necessidade de pesquisas que auxiliem o 

Plano de Manejo, principalmente, quanto ao planejamento da visitação, sendo necessário para 

isso a obtenção de resultados condizentes com a realidade do Parque. Para tanto optou-se pela 

utilização da metodologia de Cifuentes (1992) adotando-se os fatores de correção social 

(FCsoc), erodibilidade (FCero), acessibilidade (FCac), precipitação (FCpre), brilho solar 

(FCbsol), fechamento eventual (FCfeven) e alagamento (FCal). Os resultados encontrados 

para os fatores de correção escolhidos estão disponíveis na TAB 7: 
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TABELA 7: 

Resultados para Fatores de Correção - Circuito Janela do Céu – PEIb, MG. 

Índice Trilha Central (Ida) 
Trilha Lombada 

(Retorno) 
Trilha do Meio 

FCsoc 0,16 0,16 0,16 

FCero 0,95 0,86 0,96 

FCac* 0,54 0,44 0,74 

FCpre 0,79 0,79 0,79 

FCbsol 0,63 0,63 0,62 

FCfeven 0,80 0,80 0,80 

FCal 0,99 0,99 1 

* resultados com adaptações da metodologia 

O primeiro fator de correção analisado é o social, sendo um fator que considera a limitação da 

visitação por grupos. O limite de grupos estabelecido influencia diretamente o impacto gerado 

na trilha. É considerado o primeiro fator de maior relevância para proteção do meio ambiente 

(TAB 7). Entretanto, este fator é alvo de discussões e críticas, já que desconsidera o 

comportamento do visitante. Para fins deste estudo, deve-se considerar o visitante como 

dotado de educação ambiental, tendo em mente que esses dados são passíveis de 

quantificação. Percebe–se a necessidade de estudos relativos ao perfil do visitante e do 

desenvolvimento de programas de educação ambiental que de fato desenvolvam a 

sensibilização ambiental. 

Dentre os fatores de correção o fator acessibilidade é um dos de maior relevância, sendo o 

segundo fator de maior influência para proteção do meio ambiente. O objetivo deste fator é 

estimar o grau de dificuldade encontrado pelos visitantes durante o deslocamento nas trilhas. 

Cifuentes (1992) determina que o nível de dificuldade dar-se-á pela sensibilidade dos 

planejadores ao se decidir os trechos de maior dificuldade de acesso. Entretanto uma crítica ao 

modelo é que as percepções para cada ambiente variam de acordo com cada pesquisador, 

principalmente se for realizado por uma equipe multidisciplinar. Diante disso, deve-se 

considerar a finalidade de implantação da trilha, o tipo de público visitante e o tipo de 

atividade praticada.  

Com o intuito de aprimoramento da metodologia, foi proposta uma modificação para o fator 

acessibilidade, ao qual utilizou o cálculo das Rampas ao longo do percurso. A declividade 
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encontrada serviu de parâmetro para definição da Acessibilidade Média ou Ruim (TAB. 8, 9 e 

10). Os resultados apresentados nas tabelas 8, 9 e 10 foram obtidos a partir dos cálculos de 

acessibilidade (APÊNDICES 30, 31 e 32). Vale lembrar que os trechos com rampas leves não 

fizeram parte dos cálculos, já que nestes trechos o esforço físico apresentado pelo visitante é 

mínimo. 

TABELA 8: 

Classificação das rampas quanto ao grau de acessibilidade na Trilha Central –  
Circuitos Janela do Céu – PEIb, MG. 

TRILHA CENTRAL 

 ∆ Distância entre Waypoints Inclinação (%) Grau Acessibilidade 

RAMPA - 3 226,818 -11,66 MÉDIA 

RAMPA - 6 1058,503 10,26 MÉDIA 

RAMPA - 9 218,017 -10,14 MÉDIA 

RAMPA - 10 508,695 13,23 MÉDIA 

RAMPA - 16 1222,847 10,61 MÉDIA 

RAMPA - 22 258,444 -17,48 MÉDIA 

RAMPA - 24 401,768 -15,79 MÉDIA 
 

TABELA 9: 

Classificação das rampas quanto ao grau de acessibilidade na Trilha da Lombada –  
Circuitos Janela do Céu – PEIb, MG. 

TRILHA DA LOMBADA 

 ∆ Distância entre Waypoints Inclinação (%) Grau Acessibilidade. 

RAMPA - 2 2431,505 10,75 MÉDIA 

RAMPA - 5 215,396 14,5 MÉDIA 

RAMPA - 8 760,28 -12,01 MÉDIA 

RAMPA - 10 54,301 15,05 MÉDIA 

RAMPA - 12 607,356 -17,81 MÉDIA 

RAMPA - 14 108,081 -24,01 RUIM 

RAMPA - 16 56,257 -30,76 RUIM 

 

TABELA 10:  

Classificação das rampas quanto ao grau de acessibilidade na Trilha do Meio –  
Circuitos Janela do Céu – PEIb, MG. 

TRILHA DO MEIO 

 ∆ Distância entre Waypoints Inclinação (%) Grau Acessibilidade. 

RAMPA - 5 413,773 11,85 MÉDIA 

RAMPA - 7 136,182 12,35 MÉDIA 

 

A partir da análise das tabelas nota-se que apenas a Trilha da Lombada (TAB 9; FIG.7) 

apresenta trechos com Acessibilidade Ruim. É válido lembrar que os diferentes níveis de 
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acesso são determinados pela declividade encontrada nas rampas. As trilhas Central, do Meio, 

e as demais rampas da trilha da Lombada apresentaram Acessibilidade Média. Dentre os 

trechos, os maiores valores de rampas de Acessibilidade Ruim e Média encontrados foram 

respectivamente, 30,76% e 17,81%, ambos presentes na Trilha da Lombada. Os valores 

encontrados (TAB 8, 9 e 10) são coerentes com os perfis das trilhas apresentadas (FIG. 6, 7 e 

8).  
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FIGURA 6: Perfil da Trilha Central - Janela do Céu com suas rampas médias 

Rampa 6: 
10,26% 
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FIGURA 7: Perfil da Trilha Lombada - Janela do Céu com suas rampas médias e ruins 
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FIGURA 8: Perfil da Trilha do Meio - Janela do Céu com suas rampas médias. 
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Alguns fatores de correção estão intimamente relacionados, não devendo assim serem 

avaliados isoladamente. Um exemplo disso é a relação entre o fator acessibilidade e o 

fator de erodibilidade. A erosão encontrada na trilha está intimamente relacionada às 

variações de dificuldade de acesso encontradas em alguns pontos e ao tipo de solo do 

local. É válido ressaltar que o pisoteio consecutivo leva ao desgaste do solo, provocando 

o afundamento da trilha, aumentando a dimensão da erosão, além da geração de 

cascalho, tornando o piso escorregadio. Somando-se as questões de drenagem tem-se 

uma sobreposição preocupante, afetando a segurança dos usuários. 

Ao se planejar a implantação de uma trilha, o fator erodibilidade deve ser alvo de 

pesquisas minuciosas, onde se avaliem desde a constituição do solo, sua dinâmica e 

drenagem diminuindo assim as chances de grandes erosões.  

Além dos fatores já mencionados, os fatores de correção precipitação e brilho solar 

também apresentam uma relação significativa, sendo necessário uma maior 

compreensão destes fatores para serem aplicados corretamente como ferramenta na 

limitação de uso das trilhas.  

Deve-se atentar ao desconforto causado pelo brilho solar forte em algumas horas do dia, 

principalmente no período entre 10 e 15 horas, sendo este um fator limitante da 

visitação. Diante da falta de informações pertinentes ao fator brilho solar em Ibitipoca, 

os pesquisadores Fontoura & Simiqueli (2006) e Peccatiello (2007) sugerem como 

estratégia a utilização do Índice Climático Turístico de Claude Guerroult (apud 

RODRIGUES et al., 2003) onde:  

I = S + T – 5D                  sendo: 
             3 

S = número de horas de Brilho Solar; 

T = temperatura média em ºC; 

D = duração da precipitação em horas, excluídas as do período diurno, valores sempre 

relativos às médias mensais. 
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Por meio da utilização desta equação torna-se possível relacionar as médias mensais à 

atividade turística ideal a ser desenvolvida no Parque. Valores menores que 100 são 

considerados bons para o desenvolvimento da atividade segundo os pesquisadores.  

Em relação à precipitação, este é um fator responsável pela diminuição do fluxo de 

visitação nas trilhas, estando também relacionado a processos erosivos e canais de 

drenagem formados. Se este fator for bem avaliado, aumentam-se as chances de 

diminuição do processo erosivo. Nas trilhas do Circuito Janela do Céu é possível 

encontrar vários trechos com canais de drenagem cruzando a trilha e associados a 

graves processos erosivos, mesmo aqueles nas laterais das trilhas. Além disso, inúmeras 

erosões pontuais - assim chamadas por estarem em processo inicial de formação de 

erosão - foram detectadas associadas a canais de drenagem. 

Sendo assim, o correto planejamento de distribuição do fluxo turístico nas trilhas, assim 

como a escolha do local adequado para implantação das mesmas, são estratégias que 

podem atenuar o processo erosivo causado pela drenagem. Uma sugestão para 

implantação de novas trilhas seria a implantação destas em locais não coincidentes com 

os canais de drenagem, em uma altitude que fosse possível proteger a trilha, como no 

caso das rodovias e ferrovias. 

O fator de correção alagamento é de suma importância ao planejamento das trilhas. 

Locais onde são detectados pontos de alagamento devem sofrer manutenção corretiva 

por meio da melhoria do sistema de drenagem. Em relação ao Parque, foram detectados 

poucos pontos de alagamento. Entretanto, é válido destacar que apesar de serem poucos, 

os pontos encontrados estavam associados à erosão nas trilhas e canais de drenagem 

irregulares, impactados pelo pisoteio. Diante disso, percebe-se a relação entre os fatores 

e a necessidade da correta aplicação de cada um destes. Ressalta-se ainda que o correto 

planejamento da trilha, observando canais de drenagem e erosão, podem interferir 

bruscamente na existência de impactos de maiores dimensões. 

Como último fator de correção analisado temos o fator de fechamento eventual, o qual 

se destina a possibilitar a regeneração natural principalmente nos locais mais 

impactados, assim como auxiliar nos programas de manutenção do Parque. Com a 

limitação da visitação no Parque em um dos sete dias da semana, aumentam-se as 

chances de conservação dos recursos do Parque.  
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Diante das análises apresentadas, fica claro que o correto planejamento das trilhas e do 

fluxo nestas deve ser realizado a partir da consideração de vários fatores analisados de 

forma conjunta. O resultado desta análise será uma ferramenta de gestão ao correto 

manejo, conservação e preservação de todo o Parque. Deve-se atentar ainda ao destino, 

aos objetivos e a situação de conservação almejada para o PEIb, planejando estratégias 

que estejam dentro dos padrões desejáveis. 

Tendo conhecimento da abordagem dada pela metodologia de Cifuentes (1992), 

priorizando de uma maneira geral aspectos físicos, ressalta-se a necessidade da 

abrangência de mais fatores de natureza biológica e social, para que se tenham 

resultados mais detalhados sobre a dinâmica do local.  

A abordagem integrada de aspectos de natureza física, biológica e social permitirá uma 

visão nos diversos campos de interferência antrópica, assim como permitirá a 

compreensão de fenômenos naturais da área e suas relações com os de natureza física e 

social. Assim, será possível a elaboração de uma proposta completa de manejo destas 

áreas, sendo inclusive possível o alcance das condições almejadas para o PEIb. É válido 

ressaltar que o envolvimento da comunidade local é de grande valia para o sucesso dos 

resultados. 

Cabe lembrar que os resultados aqui apresentados são uma ferramenta de auxílio ao 

processo de gestão de áreas naturais com necessidade de planejamento de visitação, não 

devendo ser tomada com radicalismo por administradores. Ressalta-se ainda que as 

alterações no meio ambiente são constantes, sendo necessário o monitoramento destas 

mudanças para o melhor planejamento destas áreas. Outro aspecto que não deve ser 

deixado de lado diz respeito à singularidade de cada área, sendo necessários estudos 

individuais para cada área. A variação dos resultados de áreas próximas será o reflexo 

da variedade de elementos que cada uma apresenta, assim como do impacto apresentado 

sobre estes. 
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6 CONCLUSÕES 

A opção pela metodologia de Cifuentes (1992) atendeu aos objetivos da pesquisa, 

tornando a obtenção de resultados que quantificassem a capacidade de carga turística 

suportada pelo PEIb. A definição de limites para visitação permite o melhor manejo da 

área e dos recursos que aí se apresentam, facilitando os procedimentos de 

monitoramento e evitando maiores danos nas trilhas. Além disso, possibilitou um 

diagnóstico da situação atual de conservação das trilhas, principalmente, com relação a 

aspectos físicos. 

Como já mencionado anteriormente, a metodologia de Cifuentes (1992) é alvo de 

críticas e discussões entre pesquisadores. De uma maneira geral, as críticas se 

fundamentam na pequena quantidade de critérios utilizados para obtenção de resultados, 

o que segundo muitos pesquisadores reduzem a confiança nos resultados. Além disso, 

ainda existe o fato da metodologia considerar apenas visitantes com comportamento 

ideal nas trilhas, fato que tem significativa relevância, pois o visitante sem educação 

ambiental pode ser responsável por grandes alterações nas mesmas. 

Apesar do número de críticas que envolvem a adoção desta metodologia, a utilização 

desta mostra-se necessária à obtenção de resultados e parâmetros quantitativos. Esses 

resultados servem de embasamento para pesquisas e auxilio as estratégias de 

administração e planejamento do Parque. Ressalta-se ainda que a metodologia adotada é 

passível de modificações, sendo necessário tanto a incorporação de variáveis sociais 

(que digam sobre o nível de educação ambiental e sobre o comportamento dos turistas 

nas trilhas, por exemplo) como também de variáveis biológicas (com maior abrangência 

da interferência dos fenômenos naturais sobre o impacto da visitação).  

Considerando as dificuldades existentes sobre a definição da melhor metodologia de 

capacidade de carga a ser escolhida, nota-se atualmente um avanço sobre as técnicas, 

principalmente no que se refere a definição de conceitos e quanto ao estabelecimento de 

relações entre as técnicas e o meio em que está sendo trabalhado. Ainda assim, faz-se 

necessário o desenvolvimento de mais pesquisas de forma a se obter novas variáveis e 

metodologias que sejam condizentes com a realidade local a ser trabalhada. 
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Diante da situação atual encontrada para o Parque, com a limitação de 300 visitantes 

para dias de semana e 800 visitantes para finais de semana determinadas pelo IEF em 

2003, os valores de 143 para o Circuito das Águas (FONTOURA & SIMIQUELI, 

2006), 144 visitantes para o Circuito do Pião (PECCATIELLO, 2007) e de 419 para a 

Janela do Céu são de fundamental importância, uma vez que são 706 visitantes o 

número máximo que o Parque poderia receber, tanto nos dias de semana, como nos 

finais de semana. O que vêm acontecendo é um número de visitação superior em 94 

pessoas nos finais de semana. Como medida estratégica de segurança para a 

conservação do Parque sugere-se a redução dos limites de visitação de 800 visitantes 

para 600 visitantes, durante toda a semana, permanecendo uma margem de segurança de 

modo a precaver maiores danos às trilhas e no seu entorno, distribuindo melhor o fluxo 

turístico. 

É importante destacar que os valores obtidos nesta pesquisa dizem respeito às condições 

gerais encontradas no circuito aqui analisado, não se preocupando com problemas 

pontuais. Apesar disso, devem ser realizados monitoramentos contínuos de forma a 

acompanhar o avanço de pequenos impactos, principalmente com relação à erosão e à 

drenagem nas trilhas. 

Em se tratando da opção pela determinação de capacidade de carga turística, esta deve 

ser tida como uma das alternativas estratégicas de programas de gestão e não como 

única alternativa, visto que a adoção de outras estratégias enriquecerá os estudos e 

aumentarão os subsídios necessários ao bom planejamento. É importante destacar que o 

planejamento ideal está atrelado a sustentabilidade destas áreas e que as utilizações 

destes dados refletem alterações em toda a estrutura do Parque e comunidades do 

entorno. Para isso, entretanto, quaisquer decisões devem ser bem analisadas, com 

amplas discussões, resultando na sustentabilidade do processo.  
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APÊNDICES   1 – 4: 1-2. Trechos de difícil acesso (Cachoeirinha); 3 - 4. 
Erosão na trilha Central. 
Fonte: Autora (2008). 

 

   
                                

   
 

1 2 

3 4 
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APÊNDICES   5 – 8: 5. Erosão na rocha – Lombada (Retorno); 6. Erosão na rocha 
– Lombada (Retorno) (estimativa de profundidade medida pela 
altura da garrafa de 1 litro); 7 - 8. Erosão na rocha – Trilha Central 
(ida). 

                            Fonte: Autora (2008). 
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APÊNDICES   9 – 11: 9. Ponto de Alagamento Trilha Central; 10. Ponto de Alagamento – 
Lombada; 11. Alagamento Pontual – Trilha do Meio ( apenas ilustrativo não 
foi considerado nos cálculos). 

                             Fonte: Autora (2008). 
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APÊNDICES   12 – 15: 12-13.Erosão na Trilha Central(aparecimento de buracos na trilha); 
14-15. Erosão na Trilha Central (presença de cascalho). 

                             Fonte: Autora (2008). 
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APÊNDICES   16 – 21: 16-17. Cruzamento da trilha por canais de drenagem (formação 
de erosão – Trilha Central); 18 – 20. Dimensão de Erosão na Trilha 
Central (medição com trena). 21. Erosão na rocha - Trilha Central 
(próximo à Lombada). 

                             Fonte: Autora (2008). 

     
 

    
 

    

16 17 

18 19 

20 21 



 

 

Curso de Especialização em Análise Ambiental da UFJF 
76 

 
APÊNDICES   22 – 26: 22. Raiz Exposta (Cachoeirinha); 23. Raiz Exposta (Trilha 

Central);– Trilha Lombada; 24. Trecho com Cobertura Vegetal 
(Trilha Central); 25. Correção de erosão na Trilha Central.; 26. 
Barreira de contenção de erosão na Trilha Central.  

                             Fonte: Autora (2008). 
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APÊNDICE 27  Listagem de Waypoints marcados durante o Circuito Janela do Céu –
Trilha Central (Ida), PEIb, MG com descrições do estado ambiental 
encontrado. 

 
Waypoints Trilha Central "Ida" (2º Dia) 

1 Cantina 
2 Entroncamento Centro de Visitantes- Gruta dos Coelhos - Lanchonete 
3 Trilha Interditada 
4 Centro de Visitantes 
5 Trilha Interditada 
6 Inicio de Cobertura Vegetal 
7 Final de Cobertura Vegetal 
8 Entroncamento Prainha - Ponte de Pedra - Cachoeira dos Macacos 
9 Prainha 
10 Passarela Prainha 
11 Entrada Lago dos Espelhos 
12 Inicio de Erosão na Ponte de Pedra 
13 Final de Erosão Ponte de Pedra 
14 Erosão  
15 Inicio de Cobertura Vegetal 
16 Final de Cobertura Vegetal 
17 Inicio de Cobertura Vegetal 
18 Final de Cobertura Vegetal 
19 Trilha Interditada 
20 Inicio de Erosão  
21 Final de Erosão 
22 Gruta do Monjolinho 
23 Inicio de Erosão  
24 Final de Erosão 
25 Trilha Interditada 
26 Inicio de Erosão  
27 Final de Erosão 
28 Inicio de Erosão 
29 Final de Erosão  
30 Entroncamento Janela – Gruta do Viajantes - Pião 
31 Ponte 
32 Correção de Erosão 
33 Inicio de Erosão 
34 Final de Erosão  
35 Inicio de Alagamento 
36 Final de Alagamento 
37 Raiz Exposta 
38 Erosão Pontual 
39 Erosão Pontual  
40 Córrego 
41 Inicio de Cobertura Vegetal 
42 Final de Cobertura Vegetal 
43 Entroncamento Aceiro (s/identificação) 
44 Inicio de Alagamento 
45 Final de Alagamento 
46 Erosão Pontual 
47 Acesso Proibido - Lagoa Seca 
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APÊNDICE 27  (continuação) Listagem de Waypoints marcados durante o Circuito 
Janela do Céu –Trilha Central (Ida), PEIb, MG com descrições do 
estado ambiental encontrado. 

 
48 Lagoa Seca 
49 Entroncamento Trilha Central – Trilha do Meio 
50 Erosão  
51 Entroncamento Aceiro 
52 Inicio de Cobertura Vegetal 
53 Final de Cobertura Vegetal 
54 Cachoeirinha - Cobertura Vegetal - Raiz Exposta - Erosão 
55 Erosão  
56 Alagamento 
57 Trilha Interditada Cachoeirinha ( s/identificação) 
58 Janela do Céu 
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APÊNDICE 28  Listagem de Waypoints marcados durante o Circuito Janela do Céu – 
Trilha da Lombada (Volta), PEIb, MG com descrições do estado 
ambiental encontrado. 

 
Waypoints Trilha Lombada "Volta" (2º Dia) 

1 Janela do Céu 
2 Inicio de Alagamento 
3 Final de Alagamento 
4 Inicio de Erosão  
5 Final de Erosão 
6 Inicio de Erosão  
7 Final de Erosão 
8 Entroncamento Cachoeirinha – Janela do Céu 
9 Cachoeirinha 
10 Inicio de Cobertura Vegetal 
11 Final de Cobertura Vegetal 
12 Retorno Cachoeirinha 
13 Erosão Pontual 
14 Inicio de Erosão  
15 Final de Erosão 
16 Inicio de Erosão  
17 Final de Erosão 
18 Erosão Pontual 
19 Erosão Pontual 
20 Erosão Pontual 
21 Erosão Pontual 
22 Inicio de Erosão  
23 Final de Erosão 
24 Erosão Pontual 
25 Erosão Pontual 
26 Erosão Pontual 
27 Inicio de Erosão  
28 Final de Erosão 
29 Erosão Pontual 
30 Entroncamento Trilha do Meio 
31 Inicio de Alagamento 
32 Final de Alagamento 
33 Inicio de Erosão  
34 Final de Erosão 
35 Erosão Pontual 
36 Descida Morro da Lombada 
37 Cruzeiro 
38 Erosão Pontual 
39 Erosão Pontual 
40 Inicio de Erosão 
41 Final de Erosão 
42 Inicio de Erosão 
43 Final de Erosão 
44 Inicio de Erosão 
45 Final de Erosão 
46 Erosão Pontual 
47 Inicio de Erosão 
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APÊNDICE 28 (continuação) Listagem de Waypoints marcados durante o Circuito 
Janela do Céu – Trilha da Lombada (Volta), PEIb, MG 
com descrições do estado ambiental encontrado. 

 
48 Final de Erosão 
49 Erosão Pontual 
50 Inicio de Erosão 
51 Final de Erosão 
52 Inicio de Erosão 
53 Final de Erosão 
54 Erosão Pontual 
55 Erosão Pontual 
56 Inicio de Erosão 
57 Final de Erosão 
58 Inicio de Erosão 
59 Final de Erosão 
60 Inicio de Erosão 
61 Final de Erosão 
62 Erosão Pontual 
63 Trilha Interditada p/ camping 
64 Inicio de Erosão 
65 Final de Erosão 
66 Erosão Pontual 
67 Inicio de Erosão 
68 Final de Erosão 
69 Inicio de Alagamento 
70 Final de Alagamento 
71 Inicio de Erosão 
72 Final de Erosão 
73 Inicio de Erosão 
74 Final de Erosão 
75 Erosão Pontual 
76 Erosão Pontual 
77 Mudança Fisionomia 
78 Mudança Fisionomia 
79 Inicio de Erosão 
80 Final de Erosão 
81 Gruta das Bromélias 
82 Portaria 
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APÊNDICE 29  Listagem de Waypoints marcados durante o Circuito Janela do Céu – 
Trilha do Meio, PEIb, MG com descrições do estado ambiental 
encontrado. 

 
Waypoints  Trilha Meio (2º Dia) 

1 Entroncamento Trilha Central – Trilha do Meio  

2 Erosão Pontual 

3 Erosão Pontual 

4 Erosão Pontual 

5 Alagamento 

6 Entroncamento Trilha do Meio – Trilha da Lombada 
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APÊNDICE 30  Cálculos de acessibilidade para o Circuito Janela do Céu – Trilha Central, PEIb, MG. 
 

TRILHA CENTRAL (Folha 1 de 3) 
  RAMPA - 1      RAMPA - 9    RAMPA - 17 
  ALTURA DISTÂNCIA    ALTURA DISTÂNCIA    ALTURA DISTÂNCIA 

PONTO FINAL 1355,596 388,668  PONTO FINAL 1429,137 3247,153  PONTO FINAL 1634,38 6224,988 
PONTO INICIAL 1358,48 47,417  PONTO INICIAL 1451,247 3029,136  PONTO INICIAL 1618,52 6015,88 
∆ ALTURA -2,884  ∆ ALTURA -22,11  ∆ ALTURA 15,862 
∆ DISTÂNCIA 341,251  ∆ DISTÂNCIA 218,017  ∆ DISTÂNCIA 209,108 
INCLINAÇÃO         (0,85) %  INCLINAÇÃO     (10,14) %  INCLINAÇÃO      7,59  % 
GRAU DE ACESSIBILIDADE LEVE  GRAU DE ACESSIBILIDADE MÉDIA  GRAU DE ACESSIBILIDADE LEVE 

           
  RAMPA - 2      RAMPA - 10    RAMPA - 18 
  ALTURA DISTÂNCIA    ALTURA DISTÂNCIA    ALTURA DISTÂNCIA 

PONTO FINAL 1370,977 852,081  PONTO FINAL 1496,429 3755,848  PONTO FINAL 1629,57 6391,87 
PONTO INICIAL 1355,596 388,668  PONTO INICIAL 1429,137 3247,153  PONTO INICIAL 1634,38 6224,988 
∆ ALTURA 15,381  ∆ ALTURA 67,292  ∆ ALTURA -4,807 
∆ DISTÂNCIA 463,413  ∆ DISTÂNCIA 508,695  ∆ DISTÂNCIA 166,882 
INCLINAÇÃO          3,32  %  INCLINAÇÃO      13,23  %  INCLINAÇÃO     (2,88) % 
GRAU DE ACESSIBILIDADE LEVE  GRAU DE ACESSIBILIDADE MÉDIA  GRAU DE ACESSIBILIDADE LEVE 

           
  RAMPA - 3      RAMPA - 11    RAMPA - 19 
  ALTURA DISTÂNCIA    ALTURA DISTÂNCIA    ALTURA DISTÂNCIA 

PONTO FINAL 1344,541 1078,899  PONTO FINAL 1486,336 3910,505  PONTO FINAL 1625,73 6729,813 
PONTO INICIAL 1370,977 852,081  PONTO INICIAL 1496,429 3755,848  PONTO INICIAL 1629,57 6391,87 
∆ ALTURA -26,436  ∆ ALTURA -10,093  ∆ ALTURA -3,845 
∆ DISTÂNCIA 226,818  ∆ DISTÂNCIA 154,657  ∆ DISTÂNCIA 337,943 
INCLINAÇÃO       (11,66) %  INCLINAÇÃO       (6,53) %  INCLINAÇÃO     (1,14) % 
GRAU DE ACESSIBILIDADE MÉDIA  GRAU DE ACESSIBILIDADE LEVE  GRAU DE ACESSIBILIDADE LEVE 
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APÊNDICE 30 (continuação – Folha 2 de 3)  Cálculos de acessibilidade para o Circuito Janela do Céu – Trilha Central, PEIb, MG. 
 

TRILHA CENTRAL (Folha 2 de 3) 
  RAMPA - 4      RAMPA - 12    RAMPA - 20 
  ALTURA DISTÂNCIA    ALTURA DISTÂNCIA    ALTURA DISTÂNCIA 

PONTO FINAL 1362,325 1376,273  PONTO FINAL 1482,971 4035,999  PONTO FINAL 1629,09 6821,021 
PONTO INICIAL 1344,541 1078,899  PONTO INICIAL 1486,336 3910,505  PONTO INICIAL 1625,73 6729,813 
∆ ALTURA 17,784  ∆ ALTURA -3,365  ∆ ALTURA 3,364 
∆ DISTÂNCIA 297,374  ∆ DISTÂNCIA 125,494  ∆ DISTÂNCIA 91,208 
INCLINAÇÃO          5,98  %  INCLINAÇÃO       (2,68) %  INCLINAÇÃO      3,69  % 
GRAU DE ACESSIBILIDADE LEVE  GRAU DE ACESSIBILIDADE LEVE  GRAU DE ACESSIBILIDADE LEVE 

           
  RAMPA - 5      RAMPA - 13    RAMPA - 21 
  ALTURA DISTÂNCIA    ALTURA DISTÂNCIA    ALTURA DISTÂNCIA 

PONTO FINAL 1345,022 1572,106  PONTO FINAL 1458,457 4298,743  PONTO FINAL 1554,59 7630,266 
PONTO INICIAL 1362,325 1376,273  PONTO INICIAL 1482,971 4035,999  PONTO INICIAL 1629,09 6821,021 
∆ ALTURA -17,303  ∆ ALTURA -24,514  ∆ ALTURA -74,502 
∆ DISTÂNCIA 195,833  ∆ DISTÂNCIA 262,744  ∆ DISTÂNCIA 809,245 
INCLINAÇÃO         (8,84) %  INCLINAÇÃO       (9,33) %  INCLINAÇÃO     (9,21) % 
GRAU DE ACESSIBILIDADE LEVE  GRAU DE ACESSIBILIDADE LEVE  GRAU DE ACESSIBILIDADE LEVE 

           
  RAMPA - 6      RAMPA - 14    RAMPA - 22 
  ALTURA DISTÂNCIA    ALTURA DISTÂNCIA    ALTURA DISTÂNCIA 

PONTO FINAL 1453,651 2630,609  PONTO FINAL 1492,584 4751,714  PONTO FINAL 1509,41 7888,71 
PONTO INICIAL 1345,022 1572,106  PONTO INICIAL 1458,457 4298,743  PONTO INICIAL 1554,59 7630,266 
∆ ALTURA 108,629  ∆ ALTURA 34,127  ∆ ALTURA -45,182 
∆ DISTÂNCIA 1058,503  ∆ DISTÂNCIA 452,971  ∆ DISTÂNCIA 258,444 
INCLINAÇÃO        10,26  %  INCLINAÇÃO        7,53  %  INCLINAÇÃO    (17,48) % 
GRAU DE ACESSIBILIDADE MÉDIA  GRAU DE ACESSIBILIDADE LEVE  GRAU DE ACESSIBILIDADE MÉDIA 
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APÊNDICE 30 (continuação – Folha 3 de 3)  Cálculos de acessibilidade para o Circuito Janela do Céu – Trilha Central, PEIb, MG. 
 

TRILHA CENTRAL (Folha 3 de 3) 
  RAMPA - 7      RAMPA - 15    RAMPA - 23 
  ALTURA DISTÂNCIA    ALTURA DISTÂNCIA    ALTURA DISTÂNCIA 

PONTO FINAL 1450,286 2837,636  PONTO FINAL 1488,739 4793,033  PONTO FINAL 1524,31 8139,293 
PONTO INICIAL 1453,651 2630,609  PONTO INICIAL 1492,584 4751,714  PONTO INICIAL 1509,41 7888,71 
∆ ALTURA -3,365  ∆ ALTURA -3,845  ∆ ALTURA 14,901 
∆ DISTÂNCIA 207,027  ∆ DISTÂNCIA 41,319  ∆ DISTÂNCIA 250,583 
INCLINAÇÃO         (1,63) %  INCLINAÇÃO       (9,31) %  INCLINAÇÃO      5,95  % 
GRAU DE ACESSIBILIDADE LEVE  GRAU DE ACESSIBILIDADE LEVE  GRAU DE ACESSIBILIDADE LEVE 

           
  RAMPA - 8      RAMPA - 16    RAMPA - 24 
  ALTURA DISTÂNCIA    ALTURA DISTÂNCIA    ALTURA DISTÂNCIA 

PONTO FINAL 1451,247 3029,136  PONTO FINAL 1618,517 6015,88  PONTO FINAL 1460,86 8541,061 
PONTO INICIAL 1450,286 2837,636  PONTO INICIAL 1488,739 4793,033  PONTO INICIAL 1524,31 8139,293 
∆ ALTURA 0,961  ∆ ALTURA 129,778  ∆ ALTURA -63,447 
∆ DISTÂNCIA 191,5  ∆ DISTÂNCIA 1222,847  ∆ DISTÂNCIA 401,768 
INCLINAÇÃO          0,50  %  INCLINAÇÃO      10,61  %  INCLINAÇÃO    (15,79) % 
GRAU DE ACESSIBILIDADE LEVE  GRAU DE ACESSIBILIDADE MÉDIA  GRAU DE ACESSIBILIDADE MÉDIA 
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APÊNDICE 31   Cálculos de acessibilidade para o Circuito Janela do Céu – Trilha da Lombada, PEIb, MG. 
 

TRILHA DA LOMBADA (Folha 1 de 2) 
  RAMPA - 1      RAMPA - 7      RAMPA - 13   
  ALTURA DISTÂNCIA    ALTURA DISTÂNCIA    ALTURA DISTÂNCIA 

PONTO FINAL 1411,833 423,285  PONTO FINAL 1763,676 5168,993  PONTO FINAL 1532,959 7465,99 
PONTO INICIAL 1417,601 41,283  PONTO INICIAL 1784,825 4364,118  PONTO INICIAL 1555,551 7216,266 
∆ ALTURA -5,768  ∆ ALTURA -21,149  ∆ ALTURA -22,592 
∆ DISTÂNCIA 382,002  ∆ DISTÂNCIA 804,875  ∆ DISTÂNCIA 249,724 
INCLINAÇÃO         (1,51) %  INCLINAÇÃO          (2,63) %  INCLINAÇÃO            (9,05) % 
GRAU DE ACESSIBILIDADE LEVE  GRAU DE ACESSIBILIDADE LEVE  GRAU DE ACESSIBILIDADE LEVE 

           
  RAMPA - 2      RAMPA - 8      RAMPA - 14   
  ALTURA DISTÂNCIA    ALTURA DISTÂNCIA    ALTURA DISTÂNCIA 

PONTO FINAL 1673,312 2854,79  PONTO FINAL 1672,351 5929,273  PONTO FINAL 1507,004 7574,071 
PONTO INICIAL 1411,833 423,285  PONTO INICIAL 1763,676 5168,993  PONTO INICIAL 1532,959 7465,99 
∆ ALTURA 261,479  ∆ ALTURA -91,325  ∆ ALTURA -25,955 
∆ DISTÂNCIA 2431,505  ∆ DISTÂNCIA 760,28  ∆ DISTÂNCIA 108,081 
INCLINAÇÃO        10,75  %  INCLINAÇÃO         (12,01) %  INCLINAÇÃO           (24,01) % 
GRAU DE ACESSIBILIDADE MÉDIA  GRAU DE ACESSIBILIDADE MÉDIA  GRAU DE ACESSIBILIDADE RUIM 

           
  RAMPA - 3      RAMPA - 9      RAMPA - 15   
  ALTURA DISTÂNCIA    ALTURA DISTÂNCIA    ALTURA DISTÂNCIA 

PONTO FINAL 1671,389 2990,713  PONTO FINAL 1661,296 6175,818  PONTO FINAL 1495,949 7689,039 
PONTO INICIAL 1673,312 2854,79  PONTO INICIAL 1672,351 5929,273  PONTO INICIAL 1507,004 7574,071 
∆ ALTURA -1,923  ∆ ALTURA -11,055  ∆ ALTURA -11,055 
∆ DISTÂNCIA 135,923  ∆ DISTÂNCIA 246,545  ∆ DISTÂNCIA 114,968 
INCLINAÇÃO         (1,41) %  INCLINAÇÃO          (4,48) %  INCLINAÇÃO            (9,62) % 
GRAU DE ACESSIBILIDADE LEVE  GRAU DE ACESSIBILIDADE LEVE  GRAU DE ACESSIBILIDADE LEVE 
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APÊNDICE 31   (continuação – Folha 2 de 2)  Cálculos de acessibilidade para o Circuito Janela do Céu – Trilha da Lombada, PEIb, MG. 
 

CONTINUAÇÃO: TRILHA DA LOMBADA (Folha 2 de 2) 
  RAMPA - 4      RAMPA - 10    RAMPA - 16   
  ALTURA DISTÂNCIA    ALTURA DISTÂNCIA    ALTURA DISTÂNCIA 

PONTO FINAL 1726,665 3638,251  PONTO FINAL 1669,467 6230,119  PONTO FINAL 1478,645 7745,296 
PONTO INICIAL 1671,389 2990,713  PONTO INICIAL 1661,296 6175,818  PONTO INICIAL 1495,949 7689,039 
∆ ALTURA 55,276  ∆ ALTURA 8,171  ∆ ALTURA -17,304 
∆ DISTÂNCIA 647,538  ∆ DISTÂNCIA 54,301  ∆ DISTÂNCIA 56,257 
INCLINAÇÃO          8,54  %  INCLINAÇÃO          15,05  %  INCLINAÇÃO           (30,76) % 
GRAU DE ACESSIBILIDADE LEVE  GRAU DE ACESSIBILIDADE MÉDIA  GRAU DE ACESSIBILIDADE RUIM 

           
  RAMPA - 5      RAMPA - 11     
  ALTURA DISTÂNCIA    ALTURA DISTÂNCIA     

PONTO FINAL 1757,908 3853,647  PONTO FINAL 1663,699 6608,91     
PONTO INICIAL 1726,665 3638,251  PONTO INICIAL 1669,467 6230,119     
∆ ALTURA 31,243  ∆ ALTURA -5,768     
∆ DISTÂNCIA 215,396  ∆ DISTÂNCIA 378,791     
INCLINAÇÃO        14,50  %  INCLINAÇÃO          (1,52) %     
GRAU DE ACESSIBILIDADE MÉDIA  GRAU DE ACESSIBILIDADE LEVE     

           
  RAMPA - 6      RAMPA - 12     
  ALTURA DISTÂNCIA    ALTURA DISTÂNCIA     

PONTO FINAL 1784,825 4364,118  PONTO FINAL 1555,551 7216,266     
PONTO INICIAL 1757,908 3853,647  PONTO INICIAL 1663,699 6608,91     
∆ ALTURA 26,917  ∆ ALTURA -108,148     
∆ DISTÂNCIA 510,471  ∆ DISTÂNCIA 607,356     
INCLINAÇÃO          5,27  %  INCLINAÇÃO         (17,81) %     
GRAU DE ACESSIBILIDADE LEVE  GRAU DE ACESSIBILIDADE MÉDIA     
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APÊNDICE 32  Cálculos de acessibilidade para o Circuito Janela do Céu – Trilha do Meio, PEIb, MG. 
 

TRILHA DO MEIO 
  RAMPA - 1    RAMPA - 4      RAMPA - 7   
  ALTURA DISTÂNCIA    ALTURA DISTÂNCIA    ALTURA DISTÂNCIA 

PONTO FINAL 1634,379 89,121  PONTO FINAL 1644,472 807,228  PONTO FINAL 1745,892 1816,72 
PONTO INICIAL 1630,053 3,827  PONTO INICIAL 1639,185 684,779  PONTO INICIAL 1729,068 1680,538 
∆ ALTURA 4,326  ∆ ALTURA 5,287  ∆ ALTURA 16,824 
∆ DISTÂNCIA 85,294  ∆ DISTÂNCIA 122,449  ∆ DISTÂNCIA 136,182 
INCLINAÇÃO         5,07  %  INCLINAÇÃO           4,32  %  INCLINAÇÃO         12,35  % 

GRAU DE ACESSIBILIDADE LEVE  GRAU DE ACESSIBILIDADE LEVE  GRAU DE ACESSIBILIDADE MÉDIA 
           
  RAMPA - 2    RAMPA - 5      RAMPA - 8   
  ALTURA DISTÂNCIA    ALTURA DISTÂNCIA    ALTURA DISTÂNCIA 

PONTO FINAL 1627,649 209,543  PONTO FINAL 1693,5 1221,001  PONTO FINAL 1756,947 2044,665 
PONTO INICIAL 1634,379 89,121  PONTO INICIAL 1644,472 807,228  PONTO INICIAL 1745,892 1816,72 
∆ ALTURA -6,73  ∆ ALTURA 49,028  ∆ ALTURA 11,055 
∆ DISTÂNCIA 120,422  ∆ DISTÂNCIA 413,773  ∆ DISTÂNCIA 227,945 
INCLINAÇÃO        (5,59) %  INCLINAÇÃO          11,85  %  INCLINAÇÃO           4,85  % 

GRAU DE ACESSIBILIDADE LEVE  GRAU DE ACESSIBILIDADE MÉDIA  GRAU DE ACESSIBILIDADE LEVE 
           
  RAMPA - 3    RAMPA - 6      RAMPA - 9   
  ALTURA DISTÂNCIA    ALTURA DISTÂNCIA    ALTURA DISTÂNCIA 

PONTO FINAL 1639,185 684,779  PONTO FINAL 1729,068 1680,538  PONTO FINAL 1765,599 2178,968 
PONTO INICIAL 1627,649 209,543  PONTO INICIAL 1693,5 1221,001  PONTO INICIAL 1756,947 2044,665 
∆ ALTURA 11,536  ∆ ALTURA 35,568  ∆ ALTURA 8,652 
∆ DISTÂNCIA 475,236  ∆ DISTÂNCIA 459,537  ∆ DISTÂNCIA 134,303 
INCLINAÇÃO         2,43  %  INCLINAÇÃO           7,74  %  INCLINAÇÃO           6,44  % 

GRAU DE ACESSIBILIDADE LEVE  GRAU DE ACESSIBILIDADE LEVE  GRAU DE ACESSIBILIDADE LEVE 
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APÊNDICE 33  Soma das distâncias das trilhas de acessibilidade média e ruim- 
Cálculos de acessibilidade para o Circuito Janela do Céu, PEIb, MG. 

 
TRILHA CENTRAL   

 ∆ DISTÂNCIA INCLINAÇÃO GRAU AC. Soma Dist.  
RAMPA - 3 226,818 -11,66 MÉDIA 3895,092 Média 
RAMPA - 6 1058,503 10,26 MÉDIA   
RAMPA - 9 218,017 -10,14 MÉDIA   
RAMPA - 10 508,695 13,23 MÉDIA   
RAMPA - 16 1222,847 10,61 MÉDIA   
RAMPA - 22 258,444 -17,48 MÉDIA   
RAMPA - 24 401,768 -15,79 MÉDIA   
      

TRILHA DA LOMBADA   
 ∆ DISTÂNCIA INCLINAÇÃO GRAU AC. Soma Dist.  
RAMPA - 2 2431,505 10,75 MÉDIA 4068,838 Média 
RAMPA - 5 215,396 14,50 MÉDIA 164,338 Ruim 
RAMPA - 8 760,28 -12,01 MÉDIA   
RAMPA - 10 54,301 15,05 MÉDIA   
RAMPA - 12 607,356 -17,81 MÉDIA   
RAMPA - 14 108,081 -24,01 RUIM   
RAMPA - 16 56,257 -30,76 RUIM   
      

TRILHA DO MEIO   
 ∆ DISTÂNCIA INCLINAÇÃO GRAU AC. Soma Dist.  
RAMPA - 5 413,773 11,85 MÉDIA 549,955 Média 
RAMPA - 7 136,182 12,35 MÉDIA   

 


