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RESUMO 

É fato que a busca por atividades em áreas naturais, como: caminhada, escalada, 

camping, entre outras, crescem a cada dia. A necessidade de propor parâmetros quantitativos 

fica evidenciada nas diferentes metodologias para se estabelecer um limite no número de 

visitantes.  

O presente trabalho, realizado no roteiro da Travessia Petrópolis X Teresópolis do 

Parque Nacional da Serra dos Órgãos (Rio de Janeiro - Brasil), utiliza como base a 

metodologia para Cálculo da Capacidade de Carga antrópica de Cifuentes (1992), 

acrescentada de novos indicadores visando aproximar os resultados da realidade da área de 

estudo. A travessia realizada em três dias compreendeu três trechos, sendo eles: Primeiro 

Trecho – Sede de Petrópolis até a área de camping dos Castelos do Açú; Segundo Trecho – da 

área de camping dos Castelos do Açú até o Abrigo 4; e o Terceiro Trecho – do Abrigo 4 até a 

Barragem na Sede de Teresópolis. Como resultados encontramos o valor de Visitantes Diários 

(VD) para cada trecho, o Primeiro Trecho apresentou como valor de VD=111 visitantes, 

merece destaque uma parte do percurso, conhecida por Isabeloca, que necessita de uma 

estratégia de manejo específica e com resultados imediatos; já o Segundo Trecho, apresenta 

uma peculiaridade no relevo com grau de acessibilidade considerados ruins, obtivemos como 

resultado um VD=7 pessoas, o trecho conta com longas partes de afloramentos rochosos 

evidentes, além de uma pequena porcentagem de cobertura vegetal e locais com necessidade 

de intervenções, como o “Cavalinho” e outros trechos de acesso ruim e que necessitam de 

sinalização oficial. O Terceiro Trecho apresenta 80% da trilha com cobertura vegetal, o valor 

de VD=315, aparentemente alto, em partes, pode ser justificado pela melhor condição da 

trilha, pela acessibilidade mais fácil e pela proximidade da Sede de Teresópolis. 

O conceito de Capacidade de Carga deve ser dinâmico e relativo, pois depende de 

variáveis relacionadas a valores humanos. Os resultados de tal metodologia devem corroborar 

com os objetivos de uma Unidade de Conservação de Proteção Integral, reforçando a ideia de 

um turismo sustentável voltado para a educação ambiental, visando à conservação da natureza 

por meio da valorização dos seus recursos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Capacidade de Carga Antrópica; Manejo; Trilhas; Travessia 

Petrópolis X Teresópolis; Parque Nacional da Serra dos Órgãos.      
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ABSTRACT 

It is true that the pursuit of activities in natural areas, such as hiking, climbing, 

camping, among others, grow every day. The need to propose quantitative parameters is 

evidenced by different methodologies to establish a limit on the number of visitors.  

This study, conducted at the crossing route Petrópolis X Teresópolis on National Park 

Serra dos Órgãos (Rio de Janeiro - Brazil), based on the methodology used to calculate the 

load capacity of anthropogenic by Cifuentes (1992), added new indicators in order closer to 

reality the results of the study area. The crossing took place in three days consisted of three 

sections, namely: First Excerpt - Headquarters of Petropolis to the campground Castles Açú; 

Second Excerpt - from the campground Castle Açú to Shelter 4; and the Third Expert – from 

Shelter 4 until the dam at the Headquarters of Teresópolis. As a result we find the value of 

daily visitors (RV) for each stretch, stretch out as the first value of RV = 111 visitors, a 

prominent part of the journey, known as Isabeloca, which requires a specific management 

strategy and immediate results; The second section, which presents a peculiarity in relief with 

a degree of accessibility considered poor, given the large slope of the ramps, as a result had an 

RV=7 people per day, with long pieces with rock outcrops evident, but a small percentage of 

vegetation with closed canopy, given the widest distribution of nebular and forests to 

highland, with locations in need of assistance, such as "Pony" and other sections of poor 

access and requiring official signs. The third section presents the track with 80% vegetation 

cover, the value of RV = 315, seemingly high, in part, can be justified by the better condition 

of the trail, the easier accessibility and proximity to the headquarters of Teresópolis, which 

has good infrastructure.  

The concept of Carrying Capacity should be dynamic and relative, it depends on 

variables related to human values. The results of such methodology should confirm with the 

objectives of a Conservation Unit of Integral Protection, reinforcing the idea of sustainable 

tourism focused on environmental education for conservation of nature through the 

exploitation of its resources. 

 

KEYWORDS: Anthropogenic Load capacity; Management; trails; Crossing Petrópolis X 

Teresópolis; National Park of Serra dos Órgãos. 
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1 INTRODUÇÃO 

A manutenção da sustentabilidade do turismo requer o gerenciamento dos impactos 

ambientais e socioeconômicos, o estabelecimento dos indicadores ambientais e a conservação 

da qualidade do produto e dos mercados turísticos. Através de um bom planejamento, 

desenvolvimento e gerenciamento do turismo, é possível minimizar seus impactos negativos; 

porém afim de assegurar a continuidade da sustentabilidade do turismo, o desenvolvimento 

turístico deve ser continuamente monitorado, e ações devem ser tomadas, caso apareçam 

problemas (OMT, 2003). 

O crescimento do ecoturismo no Brasil vem acompanhando o crescimento do mesmo 

em nível internacional como Nova Zelândia, Austrália, Costa Rica e outros, porém em 

proporções muito menores. 

Com inúmeros locais com potencial turístico há a necessidade de criar parâmetros que 

limitem a visitação, Primack & Rodrigues (2001) e Magro (1999) apontam a prática do 

turismo nas áreas naturais como um dos principais impactos para o esgotamento dos recursos 

naturais, tendo reflexos diretos na biodiversidade local e na dinâmica do ecossistema. Os 

impactos são produtos do excesso de visitação e do despreparo dos visitantes, no que diz 

respeito ao conhecimento funcional das áreas naturais protegidas, associado à precariedade da 

fiscalização e às limitações administrativas em Unidades de Conservação (UC) no Brasil.   

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. 

Segundo Viana (2008), o estabelecimento de limites proporciona a diminuição de impactos 

ambientais, otimiza a interação do turista com a natureza, facilita a implantação de programas 

de educação ambiental, melhora a distribuição do fluxo turístico, melhora a qualidade dos 

serviços prestados e aumenta a segurança na visitação. 

Embora o Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PARNASO) em nível de Brasil seja 

um dos mais avançados no quesito controle de visitação e uso público, em estudos realizados 

anteriormente na trilha da Travessia Petrópolis x Teresópolis, Holderbaum (2004) constatou 

que os problemas de erosão, lixo, abertura de atalhos, sinalização e bases de apoio (que foram 

os indicadores de conservação da trilha usados para avaliar o impacto do turismo no roteiro 

„Travessia Petrópolis x Teresópolis‟ na sua pesquisa), se agravaram em alguns pontos ou 

permanecem iguais em outros. Mesmo com as novas regras de uso público do parque, alguns 
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problemas ainda são evidentes e em alguns trechos vêm aumentando.  Ficando então evidente 

a necessidade de se aplicar medidas científicas de cálculo de capacidade de carga na trilha 

para limitar a visitação de acordo com a capacidade de carga correta da mesma.  

A ideia do trabalho é aplicar a metodologia de Cifuentes (1992) e propor adequações, 

sugerindo novos indicadores relevantes para cálculos de capacidade de carga antrópica que se 

enquadrem nas peculiaridades ambientais do PARNASO em especial na Travessia Petrópolis 

x Teresópolis, levando em consideração a flora e fauna, os tipos de solo e de rocha, o relevo, 

os pontos para pernoites, direcionando sua aplicabilidade e aproximando os resultados 

esperados para as condições reais da área de estudo.   

 Segundo Cifuentes (1992) a capacidade de carga não é um fim em si mesma e nem a 

solução dos problemas de visitação de uma área protegida. Ela é, essencialmente, uma 

ferramenta de planejamento para apoio a decisões de manejo. Considera que qualquer 

determinação de capacidade de carga deve basear-se nos objetivos de manejo da unidade, pois 

eles indicam os usos que a área pode ter e se é mais ou menos aberta a atividades de visitação. 

Além disso, a capacidade de carga deve ser calculada para cada lugar de uso público, 

separadamente, e o valor das capacidades de carga de cada um destes locais não se constitui 

na capacidade de carga total para a área protegida. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Aplicar a metodologia de Cálculo de Capacidade de Carga na trilha da travessia Petrópolis x 

Teresópolis no Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Utilizando a metodologia de Cifuentes 

(1992) com as devidas adequações às peculiaridades do Parque. 

2.2 Objetivos específicos 

 Fazer um mapeamento da Travessia por meio da utilização de GPS plotando os indicadores 

de conservação (ocorrências) da trilha;  

 Fazer um levantamento das condições em que se encontram as trilhas considerando 

indicadores de conservação (ocorrências) como: erosão, drenagem, alagamento, 

acessibilidade, raiz exposta, cobertura vegetal, atalhos e intervenção antrópica (pontes, 

corrimãos, muretas de contenção, grampos, degraus de contenção de trilha); 

 Realizar o cálculo de inclinação do perfil longitudinal das trilhas apresentando suas rampas 

intermediárias; 

 Sugerir locais para possíveis intervenções, além de melhorias para facilitar acesso e 

minimizar impactos no percurso. 

 Propor estratégias que auxiliem o manejo e conservação da trilha da travessia Petrópolis x 

Teresópolis apresentando um documento que sirva de consulta para os gestores do Parque 

Nacional da Serra dos Órgãos. 

 Edição de mapas utilizando base de dados disponíveis com informações relevantes para 

estratégias de manejo.        
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 Unidades de Conservação da Natureza 

Em 1872 foi criada nos EUA a primeira Unidade de Conservação oficial do mundo, o 

Parque Nacional de Yellowstone. Porém, a área do atual Parque Nacional de Yosemite, 

também nos EUA, tinha sido decretada pelo então presidente em 1864 como “Inalienável em 

qualquer tempo”. Certamente essas duas Unidades de Conservação foram um marco e um 

ponto de origem para a conceituação de áreas protegidas (COSTA, 2002). 

Diversos países não tardaram a adotar a prática de criação de parques visando a 

conservação de suas áreas naturais, tendo como base o modelo de Yellowstone e Yosemite. 

Entre as primeiras nações a seguir o exemplo norte-americano estão: Austrália (1879); 

Canadá (1885); Nova Zelândia (1894); África do Sul (1898); México (1899); Argentina 

(1903); Chile (1926); Equador (1934); Venezuela e Brasil (1937); entre outros.    

Após quase dez anos tramitando no Congresso Nacional, em 19 de julho de 2000 foi 

aprovado, com várias emendas e modificações, o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação – SNUC, a primeira normatização nacional das áreas naturais protegidas por lei. 

Mediante o Projeto de Lei n
o 

2.892, de 1992 – que regulamenta o art. 225, § 1
o
, incisos I, II, 

III e IV da Constituição Federal – instituiu-se a lei n
o
 9.985, e por meio dela surgiu o que os 

políticos passaram a denominar Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 

(COSTA, 2002).
  

O Conjunto de Unidades de Conservação do Brasil compõem o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza (SNUC). A aprovação e adoção do SNUC foram 

passos fundamentais para que nossas áreas tivessem proteção real embasada em lei. 

O SNUC em seu artigo 2º, define oficialmente Unidades 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).   

 O Sistema Nacional de Unidades de Conservação é composto por dois grupos com 

características específicas: Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável. 
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TABELA 1-  

Categorias de Unidades de Conservação Integrantes do SNUC  

I – Unidades de Proteção Integral Quantidade Área (Hectares) 

Estação Ecológica 

Reserva Biológica 

Parque Nacional 

Parque Estadual 

Monumento Natural 

Refúgio de Vida Silvestre 

31 

29 

67 

- 

2 

5 

6.869.411,18 

3.868.939,47 

24.705.236,36* 

- 

44.179,73 

169.103,88 

II – Unidades de Uso Sustentável Quantidade Área (Hectares) 

Área de Proteção Ambiental 

Área de Proteção Ambiental Estadual 

Área de Relevante Interesse Ecológico 

Floresta Nacional 

Floresta Estadual 

Reserva Extrativista 

Reserva de Fauna 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

Reserva Particular do Patrimônio Natural 

31 

- 

17 

65 

- 

59 

- 

1 

 

- 

9.899.433,67 

- 

44.621,47 

16.556.903,48 

- 

12.270.116,44 

- 

64.441,29 

 

- 

Fonte: ICMBio, 2009 (Unidades de Conservação Federais do Basil); MMA, 2010. 

* A área total apresentada corresponde à de 64 Parques Nacionais não incluindo os 3 últimos registrados no 

MMA. 

 

Estas áreas são criadas através dos Poderes Públicos Federal, Estadual e Municipal em seu 

âmbito administrativo, além de instituições particulares, que, na grande maioria das situações, 

respondem pela sua manutenção e administração. Assim, as Unidades de Conservação têm a 

finalidade de (IBGE, 2000): 

a) preservar bancos genéticos, de fauna e flora, de modo a permitir pesquisas que os 

levem à utilização racional pelo homem; 

b) acompanhar, no entorno e nas áreas protegidas, as alterações que ocorram, tanto 

provocadas por uma ação antrópica, estabelecendo-se parâmetros para melhor 

conduzir o uso do solo ou reabilitar áreas que já estejam degradadas; 

c) proteger os recursos hídricos, em especial as cabeceiras de rios e áreas, ao longo das 

bacias hidrográficas, que apresentam pressão demográfica; 
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d) proteger paisagens de relativa beleza cênica, bem como aquelas que contenham 

valores culturais, históricos e arqueológicos com finalidade de estudos e turismo; 

e) conduzir de maneira apropriada à educação ambiental, tanto de cunho turístico quanto 

ligadas às atividades escolares e, em especial, às comunidades; 

f) proporcionar condições para o desenvolvimento de pesquisas com a finalidade de 

atender às regiões do entorno das Unidades de Conservação, permitindo uma melhor 

apropriação dos recursos naturais pelo homem; 

g) proteger áreas de particulares que tenham relevante interesses faunísticos e/ou 

florísticos  e 

proteger áreas que venham a ter, no futuro, uma utilização racional do uso do solo. 

3.1.1 O Instituto Chico Mendes de Conservação da Natureza (ICMBio) 

Para dar um foco mais específico à conservação na gestão ambiental federal, foi criado 

o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o mais novo órgão 

ambiental do governo brasileiro, criado pela Lei n° 11.516, de 28 de agosto de 2007. Com a 

atribuição de realizar a gestão das Unidades de Conservação presentes no território nacional, 

propor a criação de novas áreas protegidas e apoiar as  Reservas Particulares do Patrimônio 

Natural (RPPN), a instituição ainda é responsável por definir e aplicar estratégias para 

recuperar o estado de conservação das espécies ameaçadas por meio dos Centros 

Especializados de Pesquisa e Conservação. O ICMBio é uma autarquia vinculada ao 

Ministério do Meio Ambiente e integra o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) 

(ICMBio, 2010).  

Entre muitas atribuições descritas na Lei n° 11.516, destacamos a de monitorar o uso 

público e a exploração econômica dos recursos naturais nas unidades de conservação onde 

isso for permitido, obedecidas as exigências legais e de sustentabilidade do meio ambiente. 

 

3.2 Parques Nacionais 

Os Parques Nacionais têm como objetivo básico a preservação de ecossistemas 

naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de 
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pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação 

ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico (Lei 9.985/2000). 

As unidades de proteção integral  se destacam  pela  preservação da  natureza, com o 

mínimo de interferência humana nos ecossistemas. As Estações Ecológicas e Reservas 

Biológicas  permitem a realização de pesquisas científicas, e de ações de educação ambiental. 

Nos  Parques Nacionais, Monumentos Naturais e Refúgios de Vida Silvestre além destas 

atividades, a visitação pública é permitida, sendo locais ideais para a prática de turismo e  

lazer, em harmonia com a natureza (Lei 9.985/2000). 

O SNUC (2000) estabelece que a visitação em UC somente deverá ser permitida em 

unidades que têm plano de manejo. Entretanto, existem diversos parques em que as atividades 

recreativas já eram realizadas antes da UC ser criada e os atrativos continuaram a ser 

frequentados habitualmente. Isso ocorre, por exemplo, nos Parques Nacionais do Superagui, 

Cavernas do Peruaçú, Chapada da Diamantina, dentre outros.   

No Brasil dos 67 Parque Nacionais existentes atualmente segundo os dados do 

Ministério do Meio Ambiente (2010), apenas 23 possuem plano de manejo aprovado por 

portaria (ANEXO 1).  

3.2.1 A Importância da conservação da Mata Atlântica 

A Mata Atlântica brasileira desde 1500, no “suposto” descobrimento do Brasil, 

começou a ser aos poucos desmatada. Um dos primeiros atos dos portugueses que chegaram 

ao Brasil em 1500 foi abater uma árvore para montar a cruz da primeira missa. Nesse gesto 

premonitório fez-se a primeira vítima da ocupação européia da Mata Atlântica, que cobria boa 

parte do território brasileiro. Nos cinco séculos que se seguiram, cada novo ciclo econômico 

de desenvolvimento do país significou mais um passo na destruição de uma floresta de um 

milhão de quilômetros quadrados, hoje reduzida a vestígios (DEAN, 2002). Daí a importância 

de manter preservadas as Unidades de Conservação da Natureza existentes hoje no Brasil, 

sendo os Parques Nacionais uma das principais delas.  

Do Rio Grande do Sul até o Piauí, diferentes formas de relevo, paisagens, 

características climáticas diversas e a multiplicidade cultural da população configuram essa 

imensa faixa territorial do Brasil. No entanto, existe um aspecto comum que dá unidade a toda 

essa região: o bioma mais rico em biodiversidade do planeta, a Mata Atlântica. Ao todo, são 

1.300.000 km², ou cerca de 15% do território nacional, englobando 17 estados brasileiros, 
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atingindo até o Paraguai e a Argentina. Somado à magnitude destes números, um outro dado 

modifica a percepção sobre a imensidão desse bioma: cerca de 93% de sua formação original 

já foi devastado (SOS MATA ATLÂNTICA, 2010)
 
. 

A Lei Federal 11.428, de 22 de dezembro de 2006 (BRASIL, 2006), que dispõe sobre 

a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, explicita que tanto a 

proteção quanto a utilização devem assegurar: a manutenção e a recuperação da 

biodiversidade, vegetação, fauna e regime hídrico; o estímulo à pesquisa, à difusão de 

tecnologias de manejo sustentável da vegetação e à formação de uma consciência pública 

sobre a necessidade de recuperação e manutenção dos ecossistemas; o fomento de atividades 

públicas e privadas compatíveis com a manutenção do equilíbrio ecológico; e por fim que 

promova o disciplinamento da ocupação rural e urbana, de forma a harmonizar o crescimento 

econômico com a manutenção do equilíbrio ecológico. Objetivos que convergem com os da 

metodologia do presente trabalho.  

 

3.3 Ecoturismo 

Um dos primeiros a utilizar e definir a atividade ecoturística foi Ceballos-Lascuràin, na 

década de 1980, conceituando turismo ecológico como: “a realização de viagens para áreas 

naturais não perturbadas ou contaminadas, com o objetivo de admirar, gozar e estudar a 

paisagem, sua flora e fauna, assim como as culturas passadas e presentes em tais áreas” 

(CEBALLOS-LASCURÀIN, 1987. apud COSTA 2002). 

 Inicialmente, esse segmento do turismo foi apresentado como o retorno do ser humano 

às suas origens, ou seja, o reencontro do homem com a natureza em seu estado primitivo. 

 Já na década de 1990 convencionou-se a utilização de um termo mais específico: o 

Ecoturismo. A terminologia ecoturismo – absorvida com o tempo a trade turístico – foi 

conceituada pela EMBRATUR, em 1991, como: “Turismo desenvolvido em localidades com 

potencial ecológico, de forma conservacionista, procurando conciliar a exploração turística 

com o meio ambiente, harmonizando as ações com a natureza, bem como oferecer aos turistas 

um contato íntimo com os recursos naturais e culturais da região, buscando a formação de 

uma consciência ecológica”. 

O Congresso Mundial de Ecoturismo (Belize), realizado em 1992, gerou uma nova 

abordagem do conceito: “turismo dedicado à apreciação da natureza em forma ativa, com o 
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objetivo de conhecer e interpretar os valores naturais e culturais existentes, em estreita 

interação e integração com as comunidades locais e com o mínimo de impacto sobre os 

recursos, e ser base de apoio aos esforços dedicados à preservação e ao manejo das áreas 

naturais onde se desenvolvem as atividades ou naquelas cuja prioridade seja a manutenção da 

biodiversidade”. 

 Em todas as conceituações, ficam claros os pontos em comum, que constituem a base 

do que é o ecoturismo: é uma atividade econômica; promove o uso sustentável dos recursos; 

busca a conscientização ambiental; e envolve as populações locais. 

 Muitas pessoas ainda confundem e utilizam o termos ecoturismo e turismo ecológico 

como sinônimos adequados ao  segmento do turismo. Apesar da semelhança, o uso da 

terminologia turismo ecológico há muito foi descartado pelos órgãos oficiais, nacional e 

internacionalmente. Órgãos responsáveis pelo setor do turismo, utilizam o termo ecoturismo 

no Brasil, como o fazem também a OMT (Organização Mundial do Turismo, sediada em 

Madrid, Espanha) e a Ecotourism Society (The International Ecotourism Society – TIES, com 

sede nos Estados Unidos). 

3.3.1 Evolução do Ecoturismo 

Segundo Western (2002), o ecoturismo explodiu no mundo das viagens e da 

conservação como um tsunami, um verdadeiro maremoto; porém suas origens são 

definitivamente mais evolutivas que revolucionárias. As raízes do ecoturismo encontram-se 

na natureza e no turismo ao ar livre.  

Por volta dos anos 1970, o turismo de massa e individual, ainda interessado nos 

mamíferos grandes, depredava habitats, molestava animais e destruía a natureza. Hoje, esse 

comportamento está mudando. Mais visitantes estão conscientes do dano ecológico que 

podem provocar, do valor da vida natural e dos interesses das populações locais. Excursões 

especializadas – safáris de aves, competições esportivas por regiões naturais, caminhadas pela 

natureza e outros – são cada vez mais comuns. Esse grupo crescente, mas pequeno, constitui o 

que chamamos de ecoturismo. E, surpreendentemente, o ecoturismo está tornando toda a 

indústria de viagens mais sensível ao meio ambiente (WESTERN, 2002). 

Western (2002) afirma que o ecoturismo é mais do que uma pequena elite de amantes 

da natureza. É, na verdade, um conjunto de interesses que emergem de preocupações de 

ordem ambiental, econômica e social. Nos últimos anos, os riscos de um fluxo elevado de 
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visitantes nas áreas naturais tornaram-se uma grande preocupação, o que leva este autor a 

considerar o turismo ecológico como um misto de oportunidade e risco a natureza. Sendo 

assim, inúmeros conservacionistas têm trabalhado com o objetivo de aliar o turismo à 

preservação da natureza. 

O turismo é hoje uma das atividades econômicas mais relevantes do mundo – uma 

forma de pagar pela conservação da natureza e de valorizar as áreas que ainda permanecem 

naturais. Direcionar os recursos financeiros dos turistas para a conservação da natureza, 

tornando a atividade auto-sustentável, possibilitando atribuir um valor monetário às regiões 

naturais é um novo ramo da economia verde: o desenvolvimento sustentável. Que para ser 

atingido em sua plenitude, segundo Endres (1998), depende de um mesclo multidimensional 

dos aspectos econômicos, ecológicos e políticos. 

 

 

                 FIGURA 1: Gráfico da evolução do número de visitantes nos Parques. 

                 Fonte:ICMBio (2010).  

 

 

Ecoturismo, em outras palavras, envolve tanto um sério compromisso com a natureza 

como responsabilidade social. Essa responsabilidade deve ser assumida também pelo viajante. 

A expressão “turismo responsável”, outra designação para o ecoturismo, embora com origem 

não muito clara mais provavelmente de autoria de W. Hetzer em 1965 (MOURAO,2004) 

deixa claro que cabe ao turista agir com responsabilidade. A Ecotourism Society oferece uma 

definição um pouco mais completa: “Ecoturismo é a viagem responsável a áreas naturais, 

visando preservar o meio ambiente e promover o bem-estar da população local” (WESTERN, 

2002). 
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Segundo Fontoura & Simiqueli (2006), o termo ecoturismo, embora apresente 

inúmeras definições, em geral, tais concepções fundamentam-se na conservação do 

patrimônio natural e cultural.  

Segundo dados de trabalho de gabinete o PARNASO recebeu recorde de mais de 

97.000 visitantes no ano de 2006 que representa um crescimento de 30% em relação a 2005. 

No ano de 2007 alcançou a marca de mais de 112.000 visitantes batendo novamente o seu 

recorde. Esses dados são referentes também à visitação na parte baixa nas proximidades das 

sedes, ou seja, de todos os atrativos do PARNASO, e não apenas à área de estudo do presente 

trabalho, a trilha da Travessia Petrópolis X Teresópolis. Em setembro de 2008 foi lançado o 

Programa Turismo nos Parques, com o objetivo de aumentar a visitação nas UCs, e o 

PARNASO foi contemplado pelo programa. Nos anos de 2009 e 2010 o Parque vem 

melhorando sua infraestrutura para assegurar a qualidade da visita aumentando ainda mais o 

fluxo de turistas, buscando maximizar a satisfação do visitante e proteger os recursos naturais.  

 

3.4 Breve histórico: Capacidade de Carga 

De acordo com Magro (1999) o conceito de Carrying Capacity (Capacidade de Carga) 

foi inicialmente introduzido no setor pecuário. Sua base era fundamentada na obtenção de 

resultados de produtividade e sustentabilidade das pastagens, buscando estabelecer um valor 

quantitativo ideal sem entretanto prejudicar os ciclos seguintes. 

Em 1964, Wagar (apud MAGRO,1999) propôs adaptações ao conceito voltado para o 

manejo de pastagens, baseando-se na Recreação, chamando de Capacidade de Carga 

Recreativa e o define como: 

“ o nível de uso que uma área pode suportar sem afetar a sua qualidade 

sustentada de recreação.” 

 

Lindberg (2002) sintetiza a ideia de 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 

suportar, assegurando a satisfação dos visitantes e o mínimo efeito sobre o 

meio ambiente”.            
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  O termo é veiculado a variáveis ecológicas, sociais e culturais. A definição da Organização 

Mundial do Turismo (OMT, 2003) para o termo Capacidade de Carga é: 

“o máximo de uso que se pode fazer 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”. 

A necessidade de desenvolvimento de modelos para monitorar e gerenciar a visitação 

em áreas naturais tem se tornado imperiosa, enquanto a literatura acerca da questão ainda é 

carente (STIGLIANO & CÉZAR, 2008).  

Será apresentada neste item uma síntese das principais metodologias de avaliação e 

manejo da visitação em áreas protegidas, considerando seus objetivos, sua abordagem e 

conceitos fundamentais e as etapas de aplicação do método (ZIMMERMANN, 2009): 

 Um dos estudos iniciais sobre avaliação e manejo de visitação foi proposto por 

George Wallace e colaboradores do Serviço Florestal dos Estados Unidos da 

América, publicado em 1978. A metodologia é conhecida como  Recreation 

Opportunity Spectrum (ROS) /  Rango de Oportunidades para Visitantes em 

Áreas Protegidas (ROVAP), com o objetivo de fornecer uma maneira de 

planejar e de disponibilizar uma diversidade de experiências desejadas pelos 

visitantes e um nível de proteção apropriado para uma área que tem atrativos à 

visitação. 

 No ano de 1985 foi publicada uma outra metodologia intitulada Limite 

Aceitável de Câmbio (LAC) pelo autor Stankey e colaboradores nos Estados 

Unidos da América. Essa metodologia tem como objetivo melhorar o manejo 

da visitação em áreas naturais e partir do foco no alcance de objetivos, das 

condições desejadas e do uso aceitável. 

 Outra metodologia, que se originou dos princípios do LAC, foi o Visitor Impact 

Management (VIM) - Gerenciamento do Impacto da Visitação, publicado no 

ano de 1990 por Graefe et al.,  da U.S. National Parks and Conservation 

Association's, dos Estados Unidos da América. O objetivo desta metodologia é 

reduzir ou controlar os impactos indesejáveis do uso humano que ameaçam a 

qualidade e as oportunidades recreativas em contato com a natureza. 
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 Em 1992 foi publicada a metodologia de Capacidade de Carga Turística em 

Áreas Protegidas (CC) por Miguel Cifuentes, do Centro Agronômico Tropical 

de Investigación y Enseñanza – CATIE, da Costa Rica. O objetivo dessa 

metodologia é definir os níveis ou a intensidade do uso que podem ser 

tolerados em uma determinada área sem causar impactos ao ambiente. Tal 

metodologia foi utilizada no presente trabalho, contudo algumas adequações 

foram propostas. A metodologia será detalhada à partir do item 4.2. 

 O Department of Interior - National Park Service, dos Estados Unidos da 

América, em 1997 publicou uma metodologia conhecida por The Visitor and 

Resource Protection Framework (VERP) - Ferramenta para proteção da 

visitação e dos recursos, com o objetivo de criar uma ferramenta de 

planejamento e manejo focada nos impactos da visitação na experiência dos 

visitantes e nos recursos naturais da área protegida. Esses impactos são 

principalmente atribuíveis ao comportamento dos visitantes, níveis de uso, 

tipos de uso, período do uso e localização do uso.     

 

Embora todas as metodologias apresentem suas peculiaridades, de uma maneira geral 

elas objetivam proporcionar uma visitação de qualidade conservando as trilhas e minimizando 

impactos, sendo assim uma ferramenta importante no manejo e gestão de UCs. 

Viana (2008) ressalta que devemos considerar a singularidade de cada ambiente, com 

suas múltiplas variações. Defende que as diferentes metodologias são fruto da dificuldade 

acerca das pesquisas com capacidade de carga, sendo necessária a pesquisa individualizada e 

as adequações nas metodologias. Destaca que a origem dos impactos deve ser avaliada (se são 

antrópicas ou naturais) e corrobora com as consideração de Ladeira et al. (2007), que lembra a 

importância de se conhecer o perfil dos visitantes em áreas naturais para que se tenha o 

correto manejo e planejamento, possibilitando que os resultados obtidos realmente seja 

aplicados como ferramentas de gestão. 
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3.5 Área de Estudo: Parque Nacional da Serra dos Órgãos – RJ (Brasil)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FIGURA 2: Mapa de Localização do PARNASO. Fonte: Dados dos autores (2010). 
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FIGURA 3: Mapa com Limite do PARNASO. Fonte: Dados dos autores (2010). 
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FIGURA 4: Mapa com Limite do PARNASO sobreposto ao Google Earth. Fonte: Dados dos autores sobrepostos no Google Earth 5.2.1.1329 (beta).
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O Parque Nacional da Serra dos Órgãos, foi criado pelo Decreto de Lei nº1.822 de 30 

de novembro de 1939 (BRASIL, 1939) , possui plano de manejo aprovado por Portaria 

nº45/2009, de 22 de julho de 2009,  situa-se no Estado do Rio de Janeiro (FIG. 2), Brasil. Sua 

área atual é de aproximadamente 20.000 hectares e seu perímetro corresponde a algo em torno 

de 115 Km. A área do PARNASO sobrepõem parte da extensão de 4 municípios: Petrópolis, 

Teresópolis, Magé e Guapimirim (FIG. 2; FIG. 3 e FIG. 4). O Parque conta com três sedes: 

em Teresópolis, Guapimirim e Petrópolis (Bonfim).  Seu limite encontra-se sobre quatro 

cartas topográficas na escala de 1:50.000, disponibilizadas pelo IBGE, sendo elas: Itaipava, 

Teresópolis, Petrópolis e Itaboraí. 

Os dados abaixo referentes a área de estudo foram descritos por consulta ao Plano de 

Manejo, aprovado pela Portaria nº 45/2009, de 22 de julho de 2009 (ICMBio, 2009), além de 

informações complementares disponíveis nos sítios oficiais do próprio PARNASO em 

<www.icmbio.gov.br/parnaso> e do Ministério do Meio Ambiente (MMA) em 

<www.mma.gov.br>    

A região da Serra dos Órgãos está inserida no domínio morfo-climático Tropical 

Atlântico. O clima do Parque é tropical superúmido (com 80 a 90% de umidade relativa do 

ar), com média anual varia de 13º a 23º C (atingindo valores de 38ºC a 5ºC negativos nas 

partes mais altas) e variação pluviométrica de 1.700 a 3.600mm, com concentração de chuvas 

no verão (dezembro a março) e período de seca no inverno (junho a agosto). O Clima, 

segundo Köppen, é do tipo Cwb - tropical de altitude, com uma curta estação seca. 

A dinâmica das massas de ar na região se caracteriza pelo domínio da Massa Tropical 

Atlântica na maior parte do ano. Esta massa apresenta umidade e temperatura relativamente 

altas. Durante o ano ocorre entradas da Massa Polar Antártica, de característica seca e fria. 

Quando da entrada desta massa, há um impacto com a Massa Polar Atlântica e a geração de 

grandes eventos de precipitação característicos do Estado do Rio de Janeiro e que geram 

muitos problemas de deslizamentos em Teresópolis e Petrópolis. 

Um outro fator a afetar a distribuição da precipitação é a altitude. Ao atingirem as 

áreas mais elevadas, as massas de ar úmidas encontram um ambiente mais frio, onde a 

umidade tende a se condensar e precipitar. 

Serra dos Órgãos é o nome do trecho da Serra do Mar na região central do Estado do 

Rio de Janeiro. O PARNASO apresenta relevo bastante acidentado com grande variação 

altitudinal. Apresenta como ponto culminante a Pedra do Sino, com 2.263m. 

http://www.icmbio.gov.br/parnaso
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FIGURA 5: Mapa com a hidrografia do PARNASO. Fonte: Dados dos autores (2010). 
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FIGURA 6: Mapa com as Sub-bacias do PARNASO. Fonte: Dados dos autores (2010). 
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O PARNASO protege mananciais que drenam para as duas principais bacias 

hidrográficas fluminenses, a do Paraíba do Sul e a da Baía de Guanabara (FIG. 5 E FIG. 6). 

Do alto da Serra dos Órgãos atravessam todo o território do Parque córregos, riachos e rios, 

que cumprem importante papel no abastecimento de água e na vida econômica, além de 

compor o cenário natural e preservar os ecossistemas da região. 

Todos os rios da vertente continental do PARNASO são contribuintes da Bacia do Rio 

Paraíba do Sul. O Paquequer e seu afluente Beija-Flor fornecem água para a cidade de 

Teresópolis e deságuam no Rio Preto, afluente do Piabanha. Os rios do Jacó, Bonfim e 

Caxambu (Grande e Pequeno) nascem no parque e banham o município de Petrópolis, 

também desaguando no Piabanha. Parte da água de Petrópolis é captada na Caxambú e no 

Bonfim. 

O Parque tem ainda cachoeiras famosas, como as duas Véu de Noiva, sendo a de 

Petrópolis a mais famosa, com 42 metros de queda. A outra queda, de mesmo nome, está 

situada na Sede Teresópolis, na trilha da Pedra do Sino. 

Durante o verão chuvoso, o volume dos rios aumenta rapidamente, produzindo o 

fenômeno chamado de "cabeça-d'água" ou "tromba-d'água", principalmente no Rio Soberbo. 

Isto ocorre em função das nuvens baixas, carregadas de chuva, que se chocam com os cumes 

da serra e se precipitam. Em razão do acentuado desnível das encostas, a água desce em 

grande velocidade, atingindo o pé da serra, provocando acidente e mortes, algumas vezes.  

A região abrangida pelos municípios de Teresópolis, Petrópolis, Guapimirim e Magé 

pertence ao sistema orográfico da Serra do Mar, constituído essencialmente de gnaisses 

granitóides da era Proterozóica, com idade estimada no período Pré-Cambriano A ou Superior 

Novo. Essas rochas gnáissicas ocorrem associadas a pequenos maciços de granitos antigos 

laurentianos compostos de: microclina (alotriomorfa), albita-oligoclásio, quatzo e muscovita. 

Podem ocorrer, também, associações com migmatitos, rochas carbonáticas, xistos e quatzitos. 

Na região de Teresópolis, encontram-se esses granitos com granulação grosseira (FIG. 7 E 

FIG. 8). 
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FIGURA 7: Mapa Geológico do PARNASO. Fonte: Dados dos autores (2010). 
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FIGURA 8: Quadro para interpretação do Mapa Geológico do PARNASO (FIG. 7). Fonte: Ministério de Minas e Energia. Secretária de 

Geologia, Mineração e Transformação Mineral. Serviço Geológico do Brasil – CPRM (2006) 
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Estruturalmente, a região é bastante complexa, com falhamentos de grande extensão, 

escalonadamente combinados à erosão, que determinam os limites bem definidos da Serra do 

Mar, sugerindo daí a característica de "frente dissecada do bloco falhado". A intensa 

migmatização e granitização das rochas da Serra dos Órgãos possivelmente foram associadas 

ao evento termotectônico do Ciclo Brasiliano (620 m.a.)  

A área em que se insere o PARNASO apresenta grande diversificação em tipos de 

solos. Estão presentes pelo menos cinco tipos de solos e diversas associações entre eles. O 

grupo dos Latossólos, compreendendo Latossol Amarelo, Latossol Vermelho Amarelo e 

Latossol Vermelho, é o que cobre a maior parte da área. O Litossol se restringe a pequenas 

áreas de maiores altitudes e os solos hidromórficos ocorrem nas regiões mais baixas, às 

margens dos rios. Os três tipos de solos que fazem parte do grupo de Latossólos apresentam 

um conjunto de características que permitem a inclusão de todos em uma só unidade 

taxonômica. De um modo geral, estes solos apresentam perfis bastante profundos, pouco 

diferenciados, sendo pouco nítido o contraste entre seus horizontes. 

Segundo o botânico alemão K. F. von Martius 

“Embora eu tenha visto em outras partes do Brasil muitas e variadas 

florestas primitivas, nenhuma me pareceu mais bela e mais amena do 

que aquelas que, perto da cidade do Rio de Janeiro e recobrindo as 

encostas dos montes que recebem o nome de Serra do Mar (...) Estas 

florestas me agradaram muito mais que as outras e ficaram para 

sempre gravadas no meu espírito, não só porque fossem primitivas e, 

com isso, um presente para os meus olhos espantados, mas na 

verdade porque excedem em beleza e suavidade.” (1817) 

O Parque Nacional da Serra dos Órgãos situa-se no domínio da Mata Atlântica que, 

por ter sido reconhecida como um dos biomas mais críticos para a conservação da 

biodiversidade global, foi declarada pela UNESCO Reserva da Biosfera, em 1991. A Serra 

dos Órgãos foi classificada pelo Ministério do Meio Ambiente como de extrema relevância 

para a conservação da flora.  

Localizado na região fitoecológica fluminense classificada como Floresta Ombrófila 

Densa, o Parque apresenta um grande volume de chuvas, que chega a 3.600mm anuais, um 

dos fatores decisivos para a perene exuberância de sua vegetação e para a riqueza das espécies 

que abriga, muitas das quais exclusivas desse ecossistema. 
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Entre as mais muitas espécies vegetais registradas no PARNASO, destacamos o 

número significativo de orquídeas e bromélias, notórias do ponto de vista da sucessão 

ecológica e da relação de epifitismo. 

As coberturas florestais variam de acordo com as cotas altimétricas: 

Até 500 metros - as encostas de baixa altitude são cobertas pela floresta pluvial 

submontana, com a presença de árvores de até 30 metros de altura, ocorrendo espécies como a 

palmeira juçara, da qual é extraído o palmito, a samambaiaçu, e outras, como o murici, o 

baguaçu, o jacatirão, a faveira e a embaúba. 

Entre 500 e 1.500 metros - nesta faixa altitudinal a vegetação é classificada como 

floresta montana, Esta é a formação que possui maior estratificação vegetal entre as diferentes 

fisionomias da mata atlântica. A estrutura dessa mata possui variações dependentes das 

condições específicas de cada área, mas em muitas formações as maiores árvores atingem até 

40 metros, e o dossel superior (conjunto contínuo de copas de árvores) encontra-se entre 25 e 

30 metros. O estrato arbóreo é dominado por grandes árvores, como o jequitibá-rosa, o 

ouriceiro, a canela e a canela-santa, que tinge de amarelo a supremacia do verde. Os troncos e 

os galhos das árvores são cobertos de epífitas. Além das bromélias e orquídeas, muito comuns 

e de variadas espécies, são encontradas diferentes lianas (cipós), begoniaceas, araceas e 

pteridophytas (samambaias). O estrato herbáceo é povoado por begônias, orchideas, 

bromélias e gramíneas, além de jovens das espécies arbóreas de tamanho semelhante ao das 

espécies herbáceas e arbustivas. 

Acima de 1.500 metros - matas nebulares, frequentemente encobertas por nuvens. 

Classificadas como floresta pluvial alto-montana. A formação florestal é dominante, de porte 

arbóreo baixo, cerca de 5 a 10 metros. As árvores possuem troncos tortuosos e cobertos por 

camada de musgos e epífitas, exibindo um certo grau de xeromorfismo, devido às baixas 

temperaturas. . O sub-bosque desta mata é dominado por significativa diversidade de espécies 

arbustivas. As bordas de afloramentos são tomas por pteridófitas e briófitas de diversas 

espécies. É grande a concentração de epífitas. O número de espécies endêmicas nesta faixa 

altitudinal é bastante elevado.  

Acima de 2.000 metros - o Campo das Antas, a aproximadamente 2.100 metros de 

altitude, próximo à Pedra do Sino, ponto culminante do Parque, é um dos únicos exemplos 

fitogeográficos do Estado do Rio de Janeiro do subtipo Refúgio Ecológico Alto-Montana, 

também conhecido como Campo de Altitude, com um grupamento vegetal herbáceo-arbustivo 
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aberto, que se desenvolve sobre os afloramentos rochosos. Por estar na parte mais alta (áreas 

de contribuição, de onde água e solo descem para outros locais, mas que nada recebem, a não 

ser da atmosfera), a vegetação possui aspecto seco, o solo é raso e a radiação solar é intensa. 

Apresenta um número expressivo de espécies endêmicas. São comuns as também formações 

ligeiramente mais fechadas, dominadas por espécies herbáceas rupícolas e adensamentos de 

pequenos arbustos lenhosos, e também vastas áreas recobertas por campos. Estas formações 

são dominadas por espécies das famílias das orquídeas e bromélias, além de gramíneas e 

ciperáceas. Ainda quanto à vegetação, o Campo de Altitude pode ser subdividido em região 

dos picos; região de vegetação graminosa; região de charcos; região de depressão; região de 

capões e região de rochas descobertas. 

Além do gradiente de variação com a altitude, a vegetação da floresta pode ser 

classificada pela variação no porte da vegetação. O estrato arbóreo, formado pelas árvores 

adultas, e cujo conjunto de copas de diferentes espécies e de diferentes alturas forma uma 

cobertura quase contínua denominada dossel florestal. O dossel filtra a luz do sol e retém o 

calor. O estrato arbustivo é formado por samambaias, palmeiras, arbustos e árvores de porte 

médio. O estrato herbáceo corresponde ao conjunto de plantas pequenas, como o caeté, além 

das plântulas e mudas de várias espécies. A camada de detritos do chão da floresta, formada 

por galhos, folhas, flores e frutos, em vários estágios de decomposição, recebe o nome 

serrapilheira ou líter e sustenta uma importante cadeia que se alimenta deste material, além de 

regular a umidade do solo.  

A fauna do Parque Nacional da Serra dos Órgãos é bastante diversa e rica. Já foram 

registradas 462 espécies de aves, 105 de mamíferos e 101 de anfíbios, além de muitas 

espécies endêmicas e ameaçadas, temos que levar em consideração que tais número devem 

crescer, uma vez que o PARNASO, é uma UC na qual se desenvolve um número expressivo 

de pesquisas.  O parque abriga cerca de 20% das espécies de vertebrados terrestres do país em 

apenas 0,001% do território brasileiro. 

Entre os mamíferos, como em toda a Mata Atlântica, predominam os de pequeno 

porte. Além da estrutura fechada da floresta favorecer animais pequenos, os grandes 

mamíferos sofreram historicamente forte pressão de caça e as áreas protegidas são 

insuficientes para animais que necessitam de grandes extensões para se alimentar e 

reproduzir, como a onça-pintada (Panthera onca), embora em pesquisas realizadas em 2008 

pelo ICMBio, rastros deste animal foram encontrados.  
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A proteção que os animais recebem no PARNASO, onde a pressão de caça é menor e 

a presença humana controlada, faz com que a área abrigue diversas espécies endêmicas e/ou 

ameaçadas, como o macaco muriqui, o maior macaco das Américas. A grande variação 

altitudinal cria alta diversidade de ambientes e de fauna também. A riqueza de espécies de 

aves, répteis e anfíbios também é elevada, não tendo sido ainda completamente catalogada. 

Entre os invertebrados a diversidade é altíssima e certamente existem muitas espécies 

ainda não descritas pela ciência protegidas no PARNASO.  

Répteis são 83 espécies catalogadas e anfíbios são 101 registradas até o momento, o 

que coloca o PARNASO como uma das áreas de maior diversidade no mundo para este 

grupo. Lembrando que tal grupo por ser muito sensível a alterações ambientais são ótimo 

indicadores de qualidade do meio.  

O Parque Nacional da Serra dos Órgãos é dividido em zonas com diferentes restrições 

de uso: as zonas de uso intensivo são as que têm menos restrições a atividades de visitação; as 

zonas de uso extensivo e zonas primitivas têm regras específicas de uso e capacidade máxima 

de visitantes estabelecida; e as zonas intangíveis, que não permitem acesso aos visitantes e 

são voltadas exclusivamente para preservação da biodiversidade (ANEXO 2). A Travessia 

Petrópolis x Teresópolis, que é o trecho analisado neste trabalho, encontra-se na zona de uso 

extensivo e tem regras específicas de uso e capacidade máxima de visitantes estabelecida pelo 

Parque. 

 

3.5.1 A Travessia Petrópolis x Teresópolis 

Segundo divulgação do PARNASO a Travessia Petrópolis X Teresópolis (FIG. 9) é 

parte do roteiro das bonitas e conhecidas trilhas da Serra, considerada por muitos como a mais 

bonita do Brasil. Caminhada longa e exigente que percorre a parte alta da Serra dos Órgãos, 

entre o Morro do Açú e a Pedra do Sino. Caminho marcado por lajes de pedra, campos de 

altitude, pontes rústicas, escadas de ferro e lances técnicos onde pode ser necessário usar 

corda. A vista dos picos escarpados da Serra dos Órgãos, muitas vezes acima das nuvens, é 

simplesmente espetacular.  

No trecho mais escarpado de toda a Serra do Mar desde Santa Catarina até o Espírito 

Santo encontra-se a Serra dos Órgãos. A travessia Petrópolis x Teresópolis que atravessa a 

serra desde o vale do Bonfim em Petrópolis até a sede principal em Teresópolis, passando 
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pela parte alta do Parque (campos de altitude) acima dos 2000 metros de altitude totalizando 

30 km de caminhada com alguns trechos técnicos. 

A travessia Petrópolis x Teresópolis, é a principal travessia de serras do Brasil. Tanto 

em beleza natural quanto em grau de dificuldade. Existem outras travessias também de grau 

de dificuldade alto no Brasil, como a Travessia da Serra Fina, por exemplo, mas o relevo da 

Serra dos Órgãos é bastante peculiar e em dias nublados dificulta a realização de atividades, 

tornando o percurso muito perigoso e de difícil orientação. A travessia mais conhecida do 

Brasil internacionalmente é a Travessia do Vale do Paty, na Chapada Diamantina, porém, 

segundo um dos autores deste trabalho, durante sua permanência à trabalho na Chapada 

Diamantina pôde conhecer empiricamente este roteiro e afirma que a travessia Petrópolis 

Teresópolis é inigualável, no que diz respeito a vista de montanhas e beleza natural. 
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FIGURA 9: Mapa da Travessia Petrópolis X Teresópolis (PARNASO- RJ). Fonte: Dados dos autores (2010).
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

A coleta de dados foi realizada em trabalho de campo durante os dias 21 e 23 de julho de 

2010 nas trilhas da Travessia Petrópolis x Teresópolis no Parque Nacional da Serra dos 

Órgãos (PARNASO).  

Marcamos as ocorrências (waypoints) de erosão, drenagem, alagamento, acessibilidade, 

raiz exposta, cobertura vegetal, atalhos e intervenção antrópica (pontes, corrimãos, muretas de 

contenção, grampos, degraus de contenção de trilha) fazendo uso de receptores GPS modelos 

Garmin GPS Map 76CSx e Garmin GPS Map 60CSx. Foram feitos registros fotográficos de 

algumas ocorrências. As trilhas foram mapeadas com captação de pontos (trackpoints) 

configurado com definição “o mais freqüente”. Os dados coletados em campo foram 

inicialmente processados no programa livre GPS TrackMaker® Versão 13.6 e na sua versão 

Profissional 3.8. Para o cálculo do Fator de Correção Acessibilidade foram obtidos por meios 

de perfis a inclinação das rampas, através da distância e altitude armazenadas no GPS, 

processadas no software  GPS TrackMaker® e exportados para o programa Microsoft Office 

Excel 2003, construindo-se gráficos que serão apresentados nos resultados. A modificação no 

critério do cálculo de acessibilidade foi proposta por Rocha et.al. (2007). 

A distância e o tempo necessário para o deslocamento nas trilhas foram medidos e 

cronometrados por meios dos receptores GPS. A ferramenta para obtenção das distâncias no 

software TrackMaker®  versão Profissional foi “calcular comprimento topográfico”. O trajeto 

e os waypoints por meio do mesmo software foram convertidos em arquivos shape para 

edição de mapas no programa ESRI® ArcMap
TM

 9.2.  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). Os mapas apresentados nesse trabalho além dos 

dados coletados em campo contam com dados disponibilizados gratuitamente pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE, 2010), Agência Nacional de Águas (ANA, 2010), Serviço Geológico do Brasil 

(CPRM, 2010) – Geobank. 

A metragem das ocorrências já citadas quando as mesmas eram lineares (erosão linear, 

alagamento linear, raiz exposta linear e cobertura vegeta linear) foram obtidas medindo a 

distância total entre um ponto e outro (waypoints) relacionada com cada ocorrência (ex: início 

raiz exposta, fim erosão, etc.) utilizando-se da ferramenta para calcular o comprimento 

topográfico no software TrackMaker®  versão Profissional. 
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Os dados necessários para o cálculo de capacidade de carga foram obtidos por meio 

das análises do estado ambiental das trilhas, acrescido de fatores de correção e adaptações, 

que refletem no Fator de Correção Acessibilidade, propostas por Rocha et al (2007), além da 

proposta de um novo indicador que apresentamos neste trabalho.  

   

  

4.1 Cálculos de Capacidade de Carga 

Para realização dos cálculos de capacidade de carga utilizamos a metodologia de 

Cifuentes de 1992, com adaptações propostas por Rocha et al (2007) e  propomos um novo 

indicador: o Fator de Correção Raízes Expostas (FCraiz). Na Figura 10 contamos com um 

fluxograma que sintetiza a presente metodologia. 

Os dados coletados em trabalho de campo para os cálculos são oriundos da estação 

seca (julho), porém houve precipitação na região na semana anterior. 

 

 

FIGURA 10: Fluxograma da metodologia de Cifuentes com adaptações. Fonte: Dados dos autores (2010). 

 

A metodologia utilizada pretende determinar o número de visitantes que uma área 

natural pode receber, levando em consideração as condições físicas, biológicas e de manejo, 

sem no entanto apresentar danos ambientais significativos. Serão calculados a Capacidade de 

Carga Física (CCF), a Capacidade de Carga Real (CCR) e a Capacidade de Carga Efetiva 

(CCE) que por sua vez depende da Capacidade de Manejo (CM). Todos esses cálculos visam 

obter o Número de Visitantes Diário (VD) e o número de Visitantes Anuais (VA). 
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(FONTOURA & SIMIQUELI, 2006; PECCATIELLO, 2007; ROCHA et.al, 2007). Cada 

produto obtido e todos os índices são explicados a partir do tópico seguinte.  

Com o mesmo objetivo proposto por Viana (2008) algumas alterações na metodologia 

foram propostas não alterando os seus princípios fundamentais, destacamos a inclusão de um 

novo Fator de Correção, o FCraiz. 

Considerando critérios de fluxo de visitante adotamos que cada pessoa utiliza um 

espaço mínimo na trilha de 1m
2
. Outra característica relevante nos cálculos é o horário 

disponível para visitação, que segundo as Regras de Uso de Público do PARNASO se estende 

no período das 8hs às 17hs, totalizando 9 horas por dia. Também é permitida a entrada de 6h 

às 8h e de 17hs às 22hs para acesso às trilhas de montanha e áreas de camping, mediante a 

compra antecipada de ingresso, porém tal possibilidade foi desconsiderada na realização dos 

cálculos. Sendo assim utilizamos 9 h / dia. 

Para melhor análise dos resultados e por uma questão de logística, dividimos a 

Travessia Petrópolis x Teresópolis em 3 trechos, sendo eles: Primeiro Trecho - equivalente ao 

primeiro dia de caminhada que compreendeu da portaria da Sede de Petrópolis até a área de 

camping dos Castelos do Açú; o Segundo Trecho - equivalente ao segundo dia de caminhada 

partindo da área de camping dos Castelos do Açu até a área de camping do Abrigo 4 

localizado próximo à Pedra do Sino; o Terceiro Trecho - concluiu a travessia  do Abrigo 4 até 

a Barragem na Sede de Teresópolis do PARNASO. Os cálculos serão apresentados seguindo a 

divisão por trechos acima descrita. 

 

 

4.1.1 Cálculo da Capacidade de Carga Física – CCF 

Tal dado estabelece o limite máximo de visitas que pode ser realizado em um local 

durante um dia. O número limite é dado pela relação entre os fatores de visita: horário de 

visitação disponível e o tempo necessário para deslocamento. Além desses dados também são 

importantes os dados de comprimento da trilha e o espaço mínimo utilizado por visitante. 

Para este cálculo aplica-se a fórmula: 

 

 
 

S = Superfície disponível em metros lineares 
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SP = Superfície utilizada por cada pessoa - utilizamos o valor de 1 metro (valor semelhante ao 

utilizado por outros autores em trabalhos de Capacidade de Carga, entre eles: Vianna, 2008; 

Rocha et al. 2007; Fontoura & Simiqueli, 2006) 

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

 

Desta forma, Nv equivale sendo, 

 

 

Hv = Horário de visita do local 

Tv = Tempo necessário para cada visita 

 

No presente trabalho consideramos que o turista disponibiliza do total de horas de 

funcionamento do Parque para a realização da visita, ou seja, o Parque fica aberto 9 horas por 

dia, e por se tratar da análise da travessia em sua totalidade, consideramos que o visitante 

possa usufruir as mesmas 9 horas. Sendo assim consideramos que o visitante passa apenas 

uma vez por um determinado local, afinal o objetivo é a realização da travessia. 

 

 

4.1.2 Fatores de Correção  

No Cálculo de Capacidade de Carga Real são adicionados fatores de correção ao 

resultado obtido pelo cálculo de capacidade de carga física. Os Fatores são: Fator de Correção 

Social (FCsoc),  Fator  de  Correção  de  Erodibilidade  (FCero),  Fator  de Correção  

Acessibilidade  (FCac),  Fator  de  Correção  Precipitação  (FCpre),  Fator  de Correção Brilho 

Solar (FCbsol), Fechamento Eventual (FCeven), Alagamento (FCal) e Fator de Correção 

Raízes expostas (FCraiz). O fator de correção Fechamento Eventual não foi considerado no 

presente trabalho, uma vez que constatamos que o PARNASO não apresenta relatos de 

fechamentos recentes. 

Os fatores de correção são calculados pela fórmula geral:  

 

FC = Fator de Correção;  

ML = Magnitude Limitante e o  

MT = Magnitude Total.  
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4.1.2.1  Fator de Correção Social - FCsoc 

 A finalidade deste fator de correção é a qualidade de visitação por grupos para melhor 

visitação em fluxos, como proposto por Cifuentes (1992) que mostra que os grupos devem ser 

pequenos, recomendando 10 pessoas, com distâncias entre grupos de 50 metros. Isto quer 

dizer que somando os 50 metros de distância mais 1,0m de pessoa por pessoa, os grupos terão 

uma distância total de 60 metros (valor semelhante ao utilizado por outros autores em 

trabalhos de Capacidade de Carga, entre eles: Vianna, 2008; Rocha et al. 2007; Fontoura & 

Simiqueli, 2006). Assim: 

 

 
 

 

Distância entre grupos = 50 m + (10 pax x 1 m) 

 

Nº pessoas = Nº grupos x 10 

Para se obter o número de pessoas, basta multiplicar o número de grupos por 10 (dez), 

uma vez que sabemos que cada grupo é formado por 10 pessoas. 

Para se obter o valor final do Fator de Correção Social, deve-se calcular a Magnitude 

Limitante (ML), que tem o objetivo de calcular o comprimento da trilha, subtraindo da área 

ocupada pelos visitantes. 

ML = S – Nº pessoas 

Para cálculo do Fator de Correção Social (FCsoc) aplica-se a fórmula: 

 

 

ML = Magnitude Limitante 

Mt = Metragem total da trilha 

 

4.1.2.2  Fator de Correção Erodibilidade - FCero 

 Este fator se relaciona com a resistência do solo à erosão provocada pela água tanto de 

origem pluvial quanto fluvial. Para Cifuentes (1992) são importantes apenas pontos onde já 

houve erosões e não os passiveis de haver tal transporte. No presente trabalho consideramos 
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além das erosões lineares já consideradas na metodologia de Cifuentes, erosões pontuais 

atribuindo a cada ocorrência 1 metro. Fórmula:  

 

 
 

Mpe = Metragem (m) da trilha com problemas de erosão 

Mt = Metragem total da trilha 

 

4.1.2.3  Fator de Correção Acessibilidade - FCac 

 Utilizamos para o cálculo deste fator o perfil topográfico de cada trecho. Realizamos a 

divisão do perfil de cada trilha em Rampas (ANEXOS 3, 4 e 5), as rampas caracterizam-se 

por ser uma inclinação na superfície de piso, longitudinal ao sentido do caminhamento 

(NBR9050:2004). Foram considerados os graus de acessibilidade ruim e média obtida na 

trilha, as rampas de acessibilidade leve não fizeram parte dos cálculos, uma vez que não 

apresentam dificuldade de locomoção para o visitante (VIANNA, 2008). É considerada uma 

ponderação para o cálculo, onde:  

Acessibilidade Média (equivale às rampas com inclinação variando de 10 – 20%): o fator de 

ponderação é 1,0 (Mam)  

Acessibilidade Ruim (equivale às rampas com inclinação variando de 20 – 100%): o fator de 

ponderação é 1,5 (Mar) 

 

O cálculo da inclinação (rampa) segue a seguinte expressão: 

 

∆ - Variação entre os waypoints (ponto final – ponto inicial) 

 

Para realizar o cálculo de inclinação das rampas, utilizamos o software Microsoft Office 

Excel 2003. As planilhas seguem em anexo (ANEXOS 3, 4 e 5). 

A fórmula para o cálculo do Fator de Correção Acessiblidade é: 
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4.1.2.4  Fator de Correção Precipitação – FCprec 

 Foram considerados os períodos chuvosos da região que variam de novembro a março 

(SILVEIRA,2007), totalizando 151 dias, nos quais a precipitação ocorre com maior 

intensidade (ANEXOS 6 e 7 ). Consideramos também um valor médio de horas por dia no 

qual ocorre a precipitação, atribuímos o valor de 5 horas em média de variação pluviométrica. 

Assim temos: 

 
 

Hl = Horas de chuva limitante por ano 

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

 

Calculamos: 

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

Hl = 755 

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

Ht = 3285 

FCprec = 0,770 

 

4.1.2.5  Fator de Correção Alagamento – FCal 

 São consideradas relevantes a esse fator, áreas alagadas ou com indícios de 

alagamentos, áreas na qual a água se acumula e juntamente com o pisoteio, intensificam os 

danos causados à trilha. O acúmulo se relaciona diretamente com a permeabilidade de solo e 

com a declividade do terreno.  Assim, tem-se: 

 

 

Ma = Metros da trilha com problema de alagamento  

Mt = Metros totais da trilha 
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4.1.2.6.  Fator de Correção Brilho Solar - FCbsol 

 É aplicado o fator de correção brilho solar em área aonde não há presença de cobertura 

vegetal. São considerados também os dias de seca para esse cálculo. Assim sabe-se que o 

período de seca se estende entre abril a outubro com duração de 6 horas (FIG. 10 e ANEXO 

5) e em dia chuvosos foram consideradas como base um total de 3 horas de brilho solar. 

Então: 

 

 

 

Hsl = Horas de sol limitantes por ano 

Hsl = [214 (dias de período de seca) x 6 (horas de sol no período seco)] + [151(dias 

período chuvoso) x 3 (horas de sol no período chuvoso) 

Hsl = 1737 

Ht = Horas por ano em que o parque está aberto 

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

Ht = 3285 

Ms = Metragem da trilha sem cobertura vegetal 

Mt = Metragem total da trilha 
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FIGURA 11: Média anual de insolação diária do Brasil (horas). ATLAS 

Solarimétrico do Brasil. (TIBA,2000) 
 

 

4.1.2.7  Fator de Correção Raízes Expostas – FCraiz 

Uma proposta inovadora na metodologia de Cálculo de Capacidade de Carga adotada 

neste trabalho é a incorporação deste novo fator. O FCraiz leva em consideração a metragem 

de raiz exposta observada em campo, dividido pela metragem total da trilha. Nota-se que a 

presença de tal ocorrência possui relação direta com o pisoteio, e com outros processos, entre 

eles: erosão. Tal ocorrência pode ser linear ou pontual, nas lineares adotamos a metragem 

indicada pelo GPS já nas ocorrências pontuais atribuímos o valor de 1 metro para cada.   

 

 

 

Mraiz = Metros da trilha com a ocorrência de raízes expostas 

Mt = Metragem total da trilha 
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4.1.3 Cálculo da Capacidade de Carga Real – CCR 

 Esse cálculo é feito a partir da capacidade de carga física e dos fatores de correção, 

com a seguinte fórmula: 

 

CCR = CCF (FCbsol x FCero x FCac x FCprec x FCsoc x FCal x FCraiz) 

 

4.1.4 Capacidade de Manejo – CM 

 Neste cálculo são levadas em consideração as funções e os objetivos estabelecidos 

para o manejo. Para Cifuentes (1992), 75% de capacidade de manejo se mostram como um 

valor ótimo. O método considera as variáveis pessoas (funcionários), equipamentos 

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

corrimãos, abrigos, entre outros) para o cálculo, classificando como insatisfatório (0), pouco 

satisfatório (0,25), satisfação média (0,5), satisfatório (0,75) e muito satisfatório (1), 

respectivamente. A fórmula é: 

 

 

 

O valor que atribuímos para cada variável é mutável e depende da interpretação da 

pessoa que estiver aplicando a metodologia, contudo achamos condizentes os valores 

adotados e a realidade do PARNASO, sendo eles: 

Pessoal = 0,75 (satisfatório) 

Infraestrutura = 0,75 (satisfatório) 

Equipamentos = 0,5 (satisfação média) 

 

CM = 66% 

 

4.1.5 Cálculo da Capacidade de Carga Efetiva - CCE  

Calcula o número máximo de visitantes que dada área conservada pode receber. O 

cálculo é feito da seguinte maneira: 
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CCE = CCR x CM 

 

4.1.6 Visitantes Diários (VD) e Anuais (VA)  

 Os resultados obtidos a partir do cálculo do CCE permitem estabelecer um dado 

quantitativo de visitantes diários e anuais que uma trilha pode suportar de forma sustentável, 

considerando os limites aceitáveis de impactos. 

 

 
 

 

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

para a realização do trajeto, adotamos nos cálculos o tempo que gastamos na nossa atividade 

de campo, ou seja, tal fator depende do preparo físico e do objetivo de cada visitante, podendo 

variar. Contudo o nosso tempo representa uma média, até mesmo bem próximo dos dados 

apresentado como “duração estimada” pela divulgação do próprio Parque.   

 

VA = VD x 365 (dias do ano)
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como já descrito, por uma questão de organização e para possibilitar uma melhor análise dos dados obtidos, dividimos a travessia em três trechos, 

inicialmente vamos apresentar e discutir as peculiaridades de cada trecho (FIG. 12; FIG. 13  e FIG. 14), em seguida vamos fazer uma análise geral de 

toda a travessia.  

 

 

FIGURA 12: Quadro com os dados obtidos na Análise das Trilhas.  Fonte: Dados dos autores (2010) 
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FIGURA 13: Quadro com os valores obtidos, não levando em consideração o FCraiz.  Fonte: Dados dos autores (2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 14: Quadro com os dados obtidos na Análise das Trilhas, levando em consideração o FCraiz.  Fonte: Dados dos autores (2010). 
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Antes de abordarmos detalhes dos trechos, algumas considerações relevantes devem ser 

feitas; o Fator de Correção Precipitação (FCprec), que possui valor de 0,77 é constante nos 

três trechos, uma vez que estamos dentro um mesmo limite, o PARNASO, e os dados 

utilizados para o cálculo de tal fator não apresentam alterações de um trecho para o outro. 

Outra consideração que temos que deixar claro é a não utilização do Fator de Correção 

Fechamento Eventual (FCfeven) para o cálculo da Capacidade de Carga Real (CCR), a não 

utilização se justifica pelo fato do parque estar aberto todos os dias da semana, além disso 

nenhum fechamento eventual nos foi relatado, assim sendo, para resultados mais reais para as 

particularidades do PARNASO, optamos por não utilizar tal Fator de Correção.  

O último esclarecimento que julgamos importante é a respeito da Capacidade de Manejo 

(CM), que por sua vez também se apresentou constante nos três trechos, uma vez que 

analisamos a condição do PARNASO como um todo, o valor de 66%, foi calculado com base 

em três indicadores: Pessoal, Infraestrutura e Equipamentos.   

O Primeiro Trecho (FIG. 15 e FIG. 16), que compreende da portaria da Sede em 

Petrópolis até a área de camping dos Castelos do Açu, foi realizado em aproximadamente 7 

horas no trabalho de campo, dos 8.854,744m de trilha 43% apresenta cobertura vegetal, 

700,394m possuem problemas com erosão e 412,354m com raiz exposta (lineares ou 

pontuais, sendo que nas pontuais cada ocorrência é quantificada como 1m), com grande 

destaque para um longo trecho de quase 500m de subida com erosão linear evidente, a 

Isabeloca, sendo que tal trecho segundo relatos, inicialmente não se tratava da trilha principal 

e sim um trajeto que minimizava a distância para chegar aos campos de altitude em direção 

aos Castelos do Açú. Segundo análise de campo notamos que a trilha do trecho Isabeloca 

tornou-se uma calha de drenagem escoando a água para a região do Vale do Bonfim. 

Analisando as condições de tal trecho concluímos que o mesmo necessita de uma estratégia 

de manejo específica.  

O Fator de Correção Acessibilidade (FCac) neste trecho contou com o cálculo de 

inclinação de oito rampas (ANEXO 3), sendo: 4 rampas consideradas leves, 3 de dificuldade 

média e apenas uma rampa com acesso ruim (a Isabeloca). O resultado do Cálculo de 

Capacidade de Carga, disponibilizou o valor de 110,760 visitantes diários, por se tratar de 

visitantes apenas consideramos o valor inteiro (no caso realizamos o arredondamento), ou 

seja, apresentamos para tal trecho a possibilidade de 111 visitantes por dia.  
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FIGURA 15: Mapa do Primeiro Trecho: Sede Petrópolis – Castelos do Açu. Fonte: Dados dos autores (2010). 
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FIGURA 16: Perfil Topográfico do Primeiro Trecho: Sede Petrópolis – Castelos do Açú. Fonte: Dados dos autores (2010). 
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Segundo as regras de uso público do PARNASO (ANEXO 11), que permitem entrada 

de 200 visitantes por dia pela portaria da sede de Petrópolis, sendo que 100 para pernoite (30 

para o Abrigo do Açu e 70 para área de camping) e 100 para “bate e volta”, ou seja, ida e 

volta da portaria de Petrópolis aos Castelos do Açu. Contudo a atividade “bate e volta” aos 

Castelos do Açú não é realizada pelos 100 visitantes permitidos por dia, dada a dificuldade do 

percurso, que é caracterizado por um significativo desnível desde aproximadamente 1060m 

acima do nível médio do mar, na portaria de Petrópolis, até aproximadamente 2150m acima 

do nível médio do mar na área de camping nos Castelos do Açu. 

O valor obtido com aplicação da metodologia de Cifuentes com adaptações para a área 

de estudo, forneceu o valor de 111 visitantes por dia. Tal valor é significativamente menor do 

que o atual permitido pelo parque que é de 200 pessoas, como citado anteriormente. Contudo 

vale ressaltar que tal trecho apresenta problemas como a Isabeloca, o que reflete diretamente 

no Fator de Correção Erodibilidade (ANEXO 8). Outro fator que se manifestou de forma 

significativa para o valor final de visitação diária foi o Fator de Correção Acessibilidade, que 

leva em consideração a inclinação do terreno (ANEXO 3). Para se aproximar do valor atual 

permitido pelo PARNASO sugerimos que intervenções nas ocorrências de erosão e também 

nas raízes expostas sejam executadas, com ênfase na Isabeloca. Ações de manejo que 

viabilizem melhorar as condições de acessibilidade são mais complexas e requerem estudos 

específicos sobre o traçado da trilha. Os outros fatores que fazem parte da metodologia, como: 

Fator de Correção Social, Fator de Correção Precipitação, Fator de Correção Brilho Solar, não 

são alterados exclusivamente com ações de manejo antrópicas, porque dependem de fatores 

abióticos como o brilho solar e a precipitação.  

O Segundo Trecho (FIG. 17 e FIG. 18), que compreende o traçado que se estende da 

área de camping dos Castelos do Açu ao Abrigo 4 nas proximidades da Pedra do Sino, merece 

um grande destaque no que diz respeito na apreciação dos resultados e na discussão dos 

mesmo. O trajeto de 9.762,875m foi totalizado em torno de 8 horas de caminhada no trabalho 

de campo, o relevo acidentado é o grande diferencial deste percurso, que conta com apenas 

14% de cobertura vegetal, ficando evidente a distribuição da vegetação do tipo Floresta 

Pluvial Alto-montana (matas nebulares) e dos Campos de Altitude (com relevância para o 

Campo das Antas). As ocorrências de erosão e raiz exposta totalizam algo em torno de 

1.170,757m, valor que corresponde à aproximadamente 11% da trilha, o valor aparentemente 

baixo é justificado pelos longos trechos de afloramentos rochosos.  
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FIGURA 17: Mapa do Segundo Trecho: Castelos do Açu – Abrigo 4. Fonte: Dados dos autores (2010). 
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FIGURA 18: Perfil Topográfico do Segundo Trecho: Castelos do Açú – Abrigo 4. Fonte: Dados dos autores (2010). 
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As peculiaridades do relevo, com locais de acessibilidade ruim, necessitando de 

estruturas que proporcionem maior segurança para os turistas e até mesmo de um trabalho de 

orientação dos visitantes por parte dos funcionários do parque são sugestões defendidas nesta 

monografia, locais como o conhecido Cavalinho entre outros locais de “escalaminhada” 

devem ser lembrados nas estratégias de manejo.  

Sugerimos que no trecho do Cavalinho inicialmente se realize um estudo geotécnico 

para que medidas ou intervenções estruturais sejam realizadas.  Ações que possibilitem 

resultados a curto prazo buscando assegurar a acessibilidade do visitante seriam a instalação 

de cabos de aço para a proteção no trecho, associado a orientação do uso de material 

específico de escalada como cadeirinha e solteiras com mosquetões fixados no cabo de aço. 

Outra medida de intervenção seria a implantação de uma escada de metal no Cavalinho como 

já existe num trecho logo a seguir. Uma medida mais duradoura seria o uso de técnicas de 

engenharia para contenção da pedra do Cavalinho com utilização de tirantes, e obra 

semelhante à observada nas proximidades da cachoeira Véu da Noiva de Teresópolis. 

Além da intervenção sugerida para o trecho do Cavalinho, de uma maneira geral 

alguns pontos do Segundo Trecho (ANEXO 9) necessitam de ações de manejo, destacando as 

ocorrências de alagamento. Outras ocorrências relevantes neste trajeto são a presença de 

trechos considerados de acessibilidade ruim quando molhados, os numerosos afloramentos 

rochosos presentes nos campos de altitude se tornam arriscados nos dias chuvosos. Sugerimos 

que os funcionários do Parque sejam orientados para informarem aos turistas os riscos nesse 

percurso em dias chuvosos, além de recomendarmos possíveis intervenções como pontes, 

corrimãos, cabos de aço com grampos. Também sugerimos algum tipo de sinalização oficial 

de trilha na parte alta.  Reforçamos a orientação do Parque de informar que tal trecho deve ser 

realizado pelos turistas sempre acompanhados de um montanhista experiente ou um guia 

qualificado.  

O trecho entre os Castelos do Açú e o Abrigo 4, totalizou trinta rampas (ANEXO 4) 

sendo; nove rampas consideradas leves, nove médias e doze rampas com inclinação maior que 

20%, consideradas assim de acessibilidade ruim. Com base nestes dados referentes à 

inclinação das rampas, o FCac foi o menor se comparado aos outros dois trechos, com valor 

de 0,02, foi o fator de correção responsável por diminuir significativamente o valor da 

Capacidade de Carga Física, e atribuir no final dos cálculos o valor de 6,832 visitantes diários 

para este trecho, valor aparentemente muito baixo, contudo muito condizente com as 

características topográficas do trecho, 7 visitantes diários é o valor encontrado como resultado 

do cálculo de capacidade de carga aplicado no presente trabalho para o Segundo Trecho. 
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O resultado do FCac expressivamente pequeno aponta para a necessidade de se estudar 

e rever as ponderações e adequações propostas por Rocha et al (2007), ao menos que no diz 

respeito a sua aplicação de uma maneira geral, ou seja, em qualquer ambiente, uma vez que as 

condições encontradas no PARNASO, para o parâmetro acessibilidade que leva em 

consideração a inclinação das rampas médias, são distintas da maioria das condições 

encontradas em outras UC. 

A justificativa para obtenção de um baixo valor do FCbsol foi a presença de matas 

nebulares e predominantemente campos de altitude como tipo de  vegetação. Os tipos de 

vegetação encontrados não apresentam dossel densamente fechados, fazendo com que uma 

grande extensão da trilha não possua cobertura vegetal. Contudo, na prática a incidência direta 

do sol não necessariamente implica na redução da visitação, isso porque o objetivo da visita 

deve ser considerado, contudo quando maior a incidência do sol na trilha, maior a taxa de 

evaporação da água e outras etapas que influenciam diretamente na dinâmica dos processos 

erosivos são intensificadas; porém no cálculo aplicado o FCbsol juntamente com o FCac, 

foram os principais responsáveis resultado encontrado no Segundo Trecho.  

Deve-se pensar também que o VD encontrado considera que todos os dias 7 pessoas 

passem pelo trecho, fato que na prática não ocorre, pois esta trilha é mais procurada em finais 

de semana e feriados principalmente dentro da temporada de montanhismo que vai de maio a 

setembro. 

O Terceiro Trecho (FIG. 19 e FIG. 20), marcado por uma descida constante do Abrigo 

4 até a Barragem de Teresópolis, com 10.990,75m de distância, foi completado em 5 horas e 

meia no trabalho de campo. A presença de cobertura vegetal em aproximadamente 80% do 

percurso proporciona uma caminhada protegida da incidência direta do sol, além de proteger a 

trilha em alguns aspectos, contudo aumenta a umidade, o que foi evidenciado pela relevante 

ocorrência de alagamento e erosão, tanto pontuais quanto lineares, embora muito numerosas 

são representadas por pequenas poças ou locais com pequena extensão de erosão e/ou 

alagamento linear, o que matematicamente não foi tal significativo (o FCal = 0,965 e FCero = 

0,971), ou seja, tais fatores não reduzem significativamente a visitação. No que se refere à 

acessibilidade (ANEXO 5), o último trecho apresentou apenas quatro rampas, nenhuma delas 

com acessibilidade ruim, duas consideradas leves e as outras duas médias. Por ser o trajeto 

mais longo, além de apresentar condições mais favoráveis dos que os trechos anteriores, o 

valor de visitação diária é elevado, totalizando 314,652 pessoas, a metodologia de Cifuentes 

com as adaptações propostas neste trabalho apresenta o valor aceitável à visitação de 315 

visitantes por dia. 
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FIGURA 19: Mapa do Terceiro Trecho: Abrigo 4 – Barragem Teresópolis. Fonte: Dados dos autores (2010).
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FIGURA 20: Perfil Topográfico do Terceiro Trecho: Abrigo 4 – Barragem (Sede Teresópolis). Fonte: Dados dos autores (2010). 
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O número de visitantes relativamente grande, pode ser em partes justificado pelas 

melhores condições da trilha, pela acessibilidade mais fácil (nenhuma rampa com inclinação 

ruim) e também pela proximidade com a Sede de Teresópolis, onde o número de funcionários 

é maior e as possíveis necessidades de manutenção podem ser mais facilmente atendidas, 

possibilitando que problemas sejam supridos e algumas intervenções sejam realizadas para 

minimizar os processos quantificados nos fatores de correção, como: erosão e alagamento; 

prova disso são algumas intervenções antrópicas já existentes, tais como: pontes, estruturas de 

contenção, degraus, calçamento e drenos (ANEXO 10). 

Contudo o presente trabalho tem por objetivo aplicar a metodologia e realizar a análise 

de CAPACIDADE DE CARGA ANTRÓPICA NO ROTEIRO TRAVESSIA PETRÓPOLIS 

X TERESÓPOLIS, ou seja, da Sede de Petrópolis até a Sede de Teresópolis, o que 

corresponde aos três trechos já descritos (FIG. 21; FIG. 22 e FIG. 23). 

Um fato observado no trajeto da travessia que não influencia diretamente no resultado 

final da capacidade de carga antrópica é a presença de atalhos, que embora não seja uma 

ocorrência inserida nos cálculos, influencia por fim na ocorrência de erosão. Sendo assim 

sugerimos que sejam aplicados fechamentos de atalhos. Em alguns pontos da trilha 

intervenções que objetivem reduzir altura de degraus são sugeridas.  

A Travessia Petrópolis X Teresópolis apresenta como valor total de VD expressivos 

433 visitantes, valor pouco superior, porém bem próximo do permitido atualmente pelo 

PARNASO. Contudo os resultados obtidos apresentam valores muito distintos para cada 

trecho (111 VD para o Primeiro Trecho, 7 VD para o Segundo Trecho e 315 Visitantes 

Diários para o Terceiro) que por sua vez apresentam características diferentes, sendo assim a 

melhor maneira para propor uma estratégia de manejo é abordar os três trechos de maneira 

separada, considerando suas capacidades de carga diferentes. Propomos uma comunicação 

efetiva entre as portarias e os abrigos (portaria com portaria; portarias com abrigos; e abrigo 

com abrigo), para que haja um controle do limite de visitantes proposto pelo Parque, para 

cada trecho separadamente. 

  Sugerimos de uma maneira geral que o roteiro que o visitante venha a percorrer 

dentro do Parque seja previamente informado na compra do ingresso, para que um maior 

controle seja possível. Além disso que seja estabelecido um limite de visitação separado para 

travessia e pernoite na montanha (Abrigo 4 e Açú), para que por exemplo não ocorra o fato de 

pessoas que tenham iniciado sua caminhada por Teresópolis e venham a pernoitar apenas no 

camping do Abrigo 4 se juntem com um possível contingente que venham da travessia 

ingressando por Petrópolis, causando um excedente do potencial físico do camping do Abrigo 
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4. Tal exemplificação justifica a proposta de uma comunicação efetiva, neste caso entre os 

abrigos.  

O limite diário de visitação em cada trecho para pernoitar nos camping (Abrigo 4 e  

Açú) deve estar relacionados com o espaço físico dos mesmos, visando evitar que o número 

de visitantes estipulado pelo Parque se some com o número de pessoas que já estiverem 

pernoitando nas áreas de camping de montanha.    
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FIGURA 21: Mapa da Travessia Petrópolis X Teresópolis. Fonte: Dados dos autores (2010).
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FIGURA 22: Modelo Digital do Terreno Travessia Petrópolis x Teresópolis (SRTM) Fonte: Dados dos autores (2010).
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FIGURA 23: Perfil Topográfico da Travessia Petrópolis x Teresópolis. Fonte: Dados dos autores (2010).
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A crescente procura por atividades de lazer em áreas naturais vem gerando pressões sobre 

os espaços visitados, bem como novos desafios aos responsáveis por sua administração 

(STIGLIANO & CÉZAR, 2008). Corroboramos as ideias de Cifuentes (1992), no que diz 

respeito à relação direta entre a melhoria da Capacidade de Manejo (CM) e o aumento da 

Capacidade de Carga (CC). Nas condições atuais das trilhas o valor de VD corresponde aos 

resultados encontrados e já descrito neste trabalho, contudo se as ações de manejo sugeridas 

no decorrer do item anterior forem aplicadas, melhorias nas condições das trilhas, 

minimizando erosão, diminuindo as ocorrências de alagamento e raízes expostas, implicariam 

em uma caminhada de melhor qualidade para os visitantes, protegendo os recursos naturais, e 

como consequência teremos o aumento da CC. 

Embora  muita das vezes utilizamos o termo aumento da visitação, não defendemos a 

idéia de que aumentar a visitação seja o objetivo central deste trabalho, mas pelo contrário, 

queremos que a visitação reforce os objetivos de uma Unidade de Conservação de Proteção 

Integral, reforçando a idéia de um turismo sustentável voltado para a educação ambiental 

visando a conservação da natureza por meio da valorização dos seus recursos.  

O conceito de CC deve ser dinâmico e relativo, pois depende de variáveis relacionadas 

a valores humanos que, dependendo das circunstâncias, podem variar consideravelmente. Tais 

variáveis devem ser consideradas pela gestão da UC. Os gestores devem realizar ajustes 

constantes de planejamento e manejo revisando periodicamente, as estratégias de manejo, o 

limite de visitação e a Capacidade de Carga, sempre com o objetivo de conservação da área 

em questão. 
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ANEXO 1 – PARQUES NACIONAIS COM PLANO DE MANEJO 

 

PARQUE NACIONAL 

 

PLANO DE 
MANEJO OBSERVAÇÃO 

SIM NÃO 

Parque Nacional Cavernas Do Peruaçu  X  

Parque Nacional Da Amazônia X  Aprovado por Portaria nº 86/2004, de 20/12/2004 

Parque Nacional Da Chapada Das Mesas  X  

Parque Nacional Da Chapada Diamantina  X  

Parque Nacional Da Chapada Dos Guimarães X  Aprovado por Portaria nº 45, de 05/06/2009 

Parque Nacional Da Chapada Dos Veadeiros  X  

Parque Nacional Da Lagoa Do Peixe X  Aprovado por Portaria nº 12, de 02/03/2004 

Parque Nacional Da Serra Da Bocaina X  Aprovado por Portaria nº 112, de 21/08/2002 

Parque Nacional Da Serra Da Bodoquena  X  

Parque Nacional Da Serra Da Canastra X  Aprovado por Portaria nº 10, de 07/03/2005 

Parque Nacional Da Serra Da Capivara X  Aprovado por Portaria nº 10, de 07/03/2005 

Parque Nacional Da Serra Da Cipó  X  

Parque Nacional Da Serra Da Cutia X  Aprovado por Portaria nº 55, de 11/08/2008 

Parque Nacional Da Serra De Itabaiana  X  

Parque Nacional Da Serra Do Divisor X  Aprovado por Portaria nº 164/02N, de 30/12/2002 

Parque Nacional Da Serra Do Itajaí  X  

Parque Nacional Da Serra Do Pardo  X  

Parque Nacional Da Serra Dos Orgãos X  Aprovado por Portaria nº 45/2009, de 22/07/2009 

Parque Nacional Da Serra Geral X  Aprovado por Portaria nº 46/04N, de 30/04/2004 

Parque Nacional Da Tijuca  X  

Parque Nacional Das Araucárias  X  

Parque Nacional Das Emas X  Aprovado por Portaria nº 3, de 11/01/2005 

Parque Nacional Das Nascentes Do Rio Parnaiba  X  

http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=135
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=136
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=272
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=137
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=138
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=139
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=140
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=142
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=143
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=144
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=145
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=148
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=188
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=147
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=149
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=150
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=151
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=152
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=153
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=154
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=262
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=155
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=156
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Parque Nacional Das Sempre Vivas  X  

Parque Nacional De Anavilhanas X  Aprovado por Portaria nº 161, de 24/12/2002 

Parque Nacional De Aparados Da Serra X  Aprovado por Portaria nº 46/04N, de 30/04/2004 

Parque Nacional De Boa Nova  X  

Parque Nacional De Brasília  X  

Parque Nacional De Caparao X  Aprovado por Decreto nº 50646, de 21/11/1997 

Parque Nacional De Ilha Grande  X  

Parque Nacional De Jericoacoara  X  

Parque Nacional De Pacaás Novos X  Aprovado por Portaria nº 88, de 17/11/2009 

Parque Nacional De Saint-Hilaire/Lange  X  

Parque Nacional De São Joaquim  X  

Parque Nacional De Serra Das Lontras  X  

Parque Nacional De Sete Cidades  X  

Parque Nacional De Ubajara X  Aprovado por Portaria nº 170/02N, de 

Parque Nacional Descobrimento  X  

Parque Nacional Do Alto Cariri  X  

Parque Nacional Do Araguaia X  Aprovado por Portaria nº 04/04N, de 

Parque Nacional Do Cabo Orange  X  

Parque Nacional Do Catimbau  X  

Parque Nacional Do Iguaçu X  Aprovado por Portaria nº 068/2002-N, de 29/04/2010 

Parque Nacional Do Jamanxim  X  

Parque Nacional Do Jaú X  Aprovado por Portaria nº 163, de 27/12/2002 

Parque Nacional Do Juruena  X  

Parque Nacional Do Monte Pascoal  X  

Parque Nacional Do Monte Roraima  X  

Parque Nacional Do Pantanal Matogrossense X  Aprovado por Portaria nº 13, de 

Parque Nacional Do Pico Da Neblina  X  

Parque Nacional Do Rio Novo  X  

Parque Nacional Do Superagui  X  

Parque Nacional Dos Campos Amazônicos  X  

http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=157
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=49
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=158
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=1908
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=159
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=160
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=161
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=162
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=163
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=164
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=165
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=1909
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=166
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=167
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=171
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=1910
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=168
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=169
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=170
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=172
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=267
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=173
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=281
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=182
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=174
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=175
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=177
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=264
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=178
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=284
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Parque Nacional Dos Campos Gerais  X  

Parque Nacional Dos Lençois Maranhenses X  Aprovado por Portaria nº 48/03N, de 

Parque Nacional Grande Sertão Veredas X  Aprovado por Portaria nº 78/03N, de 

Parque Nacional Itatiaia  X  

Parque Nacional Mapinguari  X  

Parque Nacional Mar. De Fernando De Noronha  X  

Parque Nacional Marinho Dos Abrolhos  X  

Parque Nacional Montanhas Do Tumucumaque  X  

Parque Nacional Nascentes Do Lago Jari  X  

Parque Nacional Pau Brasil  X  

Parque Nacional Restinga De Jurubatiba  X  

Parque Nacional Serra Da Mocidade  X  

Parque Nacional Serra Das Confusões X  Aprovado por Portaria nº 64/04N, de 30/06/2004 

Parque Nacional Viruá  X  

 

TOTAL 23 44  

 

 67 PARQUES NACIONAIS 

 

 
FONTE: MMA , 2010. 

HTTP://WWW.MMA.GOV.BR/SITIO/INDEX.PHP?IDO=CONTEUDO.MONTA&IDESTRUTURA=119&IDCONTEUDO=9677&IDMENU=9744 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=277
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=180
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=183
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=184
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=1633
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=186
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=185
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=187
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=1626
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=176
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=141
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=189
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=146
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=179
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ANEXO 2* – MAPA DE ZONEAMENTO DO PARNASO *(ÁREA ANTIGA)  FONTE: PARNASO,2010 
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ANEXO 3 - CÁLCULO DE INCLINAÇÃO PARA O PRIMEIRO TRECHO (UTILIZADO NO FCac) 
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ANEXO 4 - CÁLCULO DE INCLINAÇÃO PARA O SEGUNDO TRECHO (UTILIZADO NO FCac) 
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ANEXO 5 – CÁLCULO DE INCLINAÇÃO PARA O TERCEIRO TRECHO (UTILIZADO NO FCac) 
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ANEXO 6 – DADOS DO INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA 

(INMET)  - ESTAÇÃO AUTOMÁTICA TERESÓPOLIS-A618 
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ANEXO 7 – DADOS OBSERVADOS DE PRECIPITAÇÃO NO TRIMESTRE 

JUNHO –AGOSTO DE 2010. (DADOS DA INMET) 
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ANEXO 8 – PRIMEIRO TRECHO E OCORRÊNCIAS 
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 OCORRÊNCIA OBSERVAÇÃO ZONA ESTE NORTE 
ALTITUDE 

(m) 

1 Portaria e início cobertura vegetal   23K 696123,604 7514697,89 1064,057 

2 Raiz exposta   23K 696235,167 7514695,13 1066,7 

3 Drenagem (curso d'água)   23K 696315,82 7514644,59 1073,91 

4 Drenagem   23K 696389,641 7514598,98 1076,073 

5 Alagamento Pontual   23K 696470,922 7514557,85 1084,725 

6 Alagamento Pontual   23K 696484,578 7514552,28 1086,167 

7 Entroncamento   23K 696496,03 7514544,31 1085,687 

8 Cobertura Vegetal Fim   23K 696545,494 7514499,48 1098,183 

9 Cobertura Vegetal  Início c/ Raiz Exposta Início   23K 696605,525 7514455,86 1107,075 

10 Entroncamento   23K 696694,567 7514373,22 1127,023 

11 Atalho   23K 696706,208 7514372,02 1131,349 

12 Cobertura Vegetal Fim c/ Raiz Exposta Fim   23K 696728,758 7514371,69 1136,396 

13 Atalho (continuação 11)   23K 696722,658 7514351,42 1142,644 

14 Atalho (continuação 13)   23K 696744,651 7514340,6 1154,66 

15 Cobertura Vegetal Início   23K 696778,823 7514326,72 1166,437 

16 Cobertura Vegetal Fim   23K 696824,298 7514305,48 1171,483 

17 Cobertura Vegetal Início   23K 696949,461 7514257,71 1173,406 

18 Acessibilidade Ruim c/ Drenagem   23K 697048,118 7514243,8 1165,716 

19 Cobertura Vegetal Fim   23K 697205,235 7514233,58 1172,445 

20 Cobertura Vegetal Início   23K 697254,098 7514227,65 1177,972 

21 Curso D'água   23K 697274,411 7514228,55 1177,492 

22 Cobertura Vegetal Fim   23K 697291,831 7514233,22 1180,375 

23 Erosão Pontual c Cobertura Vegetal Início   23K 697358,414 7514200,17 1198,64 

24 Raiz Exposta   23K 697405,808 7514131,46 1205,85 

25 Alagamento Início   23K 697424,591 7514109,82 1211,859 

26 Alagamento Fim + Drenagem   23K 697436,88 7514111,43 1209,455 

27 Curso D'água   23K 697546,68 7514091,14 1226,759 

28 Raiz Exposta Início 2 pax avistados 23K 697607,83 7514108,21 1236,853 
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29 Raiz Exposta Fim   23K 697679,052 7514028,59 1261,366 

30 Cobertura Vegetal Fim   23K 697735,698 7514015,33 1272,421 

31 Cobertura Vegetal Início   23K 697803,193 7513965,46 1301,981 

32 Entroncamento   23K 697956,627 7513891,69 1329,859 

33 Cobertura Vegetal Fim   23K 697916,505 7513867,96 1351,489 

34 Cobertura Vegetal Início   23K 697896,597 7513851,58 1354,373 

35 Cobertura Vegetal Fim   23K 697940,215 7513804,84 1377,925 

36 Entroncamento   23K 697905,556 7513625,34 1489,437 

37 Cobertura Vegetal Início   23K 697833,192 7513628,54 1515,873 

38 Erosão Pontual   23K 697781,619 7513590,51 1534,138 

39 Erosão Pontual   23K 697733,005 7513574,62 1555,046 

40 Erosão Pontual   23K 697742,021 7513580,02 1563,218 

41 Cobertura Vegetal Fim Pedra do Queijo 23K 697701,54 7513577,38 1563,218 

42 Cobertura Vegetal Inico   23K 697681,034 7513570,14 1558,652 

43 Atalho e Cobertura Vegetal Fim (drenagem seca)   23K 697647,913 7513570,88 1566,582 

44 Atalho (continuação 43)   23K 697636,925 7513569,18 1568,505 

45 Atalho (Drenagem seca)   23K 697625,902 7513576,17 1573,552 

46 Atalho (continuação 45)   23K 697618,641 7513569 1580,281 

47 Atalho (continuação 43) (drebagem seca)   23K 697614,614 7513565,84 1581,963 

48 Atalho 43 fim   23K 697604,755 7513562,65 1589,173 

49 Atalho (Drenagem seca)   23K 697597,81 7513560,69 1589,654 

50 Atalho (continuação 49) OBS: drenagem na trilha 23K 697595,427 7513555,81 1593,499 

51 Erosão Início 
OBS: drenagem seca na 
trilha 

23K 697554,717 7513447,1 1616,57 

52 Erosão Final   23K 697551,061 7513387,36 1636,518 

53 Erosão Pontual   23K 697584,655 7513303,74 1634,595 

54 Cobertura Vegetal Início   23K 697570,51 7513281,8 1623,54 

55 Erosão Pontual Avistamento 2 Jacus 23K 697567,253 7513275,43 1624,501 

56 Erosão Início   23K 697670,09 7513081,36 1634,114 

57 Erosão Final + Cobertura Vegetal Fim   23K 697674,999 7513074,61 1637,959 
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58 Erosão Pontual   23K 697668,334 7513036,6 1647,332 

59 Cobertura Vegetal Início   23K 697669,623 7513007,26 1658,147 

60 Erosão Pontual (drenagem seca)   23K 697638,556 7512970,98 1669,923 

61 Atalho c/ erosão + Cobertura Vegetal Fim   23K 697644,17 7512929,73 1689,149 

62 Cobertura Vegetal Início   23K 697661,41 7512897,68 1695,638 

63 Cobertura Vegetal Fim   23K 697702,036 7512749,64 1728,803 

64 Cobertura Vegetal Inico   23K 697710,817 7512744,15 1738,176 

65 Erosão Início (drenagem seca)   23K 697679,372 7512650,82 1745,146 

66 Erosão Final   23K 697667,131 7512643,49 1748,27 

67 Erosão Início (drenagem na trilha)   23K 697660,643 7512637,39 1755,48 

68 Cobertura Vegetal Fim   23K 697660,85 7512621,25 1758,364 

69 Erosão Fim / Entroncamento / Atalho Início   23K 697692,722 7512596,63 1766,535 

70 Erosão Início   23K 697732,638 7512574,9 1772,063 

71 Erosão Fim   23K 697724,247 7512568,47 1775,908 

72 Atalho fim (continuação 69)   23K 697701,509 7512566,04 1773,024 

73 Sinalização   23K 697696,913 7512552,75 1784,56 

74 Ajax Avistamento 7 pax + 6 pax 23K 697703,992 7512469,75 1798,979 

75 Atalho Início   23K 697700,615 7512458,72 1816,283 

76 Camping Ajax + Erosão Pontual   23K 697691,439 7512434,09 1824,454 

77 Atalho   23K 697695,49 7512418,98 1827,338 

78     23K 697692,523 7512415,03 1826,617 

79 Atalho c/ erosão   23K 697677,223 7512358,18 1840,075 

80 Acessibilidade Ruim / Atalho fim (continuação 79)   23K 697676,878 7512350,84 1843,68 

81 Atalho   23K 697693,515 7512345,71 1846,324 

82 Erosão Início   23K 697706,852 7512309,42 1857,86 

83 Erosão Fim   23K 697719,24 7512306,63 1864,829 

84 Erosão Pontual   23K 697716,933 7512284,18 1864,348 

85 Atalho (continuação 75)   23K 697743,9 7512260,61 1879,008 

86 Erosão Início / Acessibilidade Ruim   23K 697756,167 7512261,2 1878,528 

87 Evidenciando Campos de Altitude   23K 697824,921 7512167,52 1928,035 
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88 Entroncamento   23K 697862,306 7512130,25 1951,587 

89 Alagamento Pontual   23K 697874,466 7512126,61 1955,192 

90 Alagamento Pontual  OBS: água no leito da trilha 23K 697898,488 7512114,82 1967,208 

91 Entroncamento / Ponto Crítico / Foto   23K 697900,304 7512111,17 1966,728 

92 Alagamento Início   23K 697905,833 7512104,36 1973,698 

93 Alagamento Fim   23K 697909,699 7512101,77 1973,698 

94 Alagamento Pontual OBS: água na trilha 23K 697913,695 7512099,2 1977,543 

95 Alagamento Início   23K 697917,962 7512096,93 1979,225 

96 Alagamento Fim   23K 697925,2 7512097,62 1984,031 

97 Atalho 
OBS: Foto campos de 
altitude 

23K 697930,233 7512101,9 1983,311 

98 Entroncamento / Atalho c/ erosão   23K 697963,38 7512089,31 1993,404 

99 Final Erosão Isabeloca  
OBS: Intervenção antrópica 
de sinalização 

23K 697970,272 7512068,45 2007,103 

100 Atalho (continuação 98) + Erosão   23K 698045,821 7512071,3 2031,857 

101 Atalho c/ erosão   23K 698057,737 7512084,26 2036,183 

102 Atalho (continuação 101)   23K 698064,545 7512080,29 2043,393 

103 Mirante Chapadão  OBS: Por do sol 23K 698237,87 7512138,74 2070,069 

104 Entroncamento 
OBS: Sugerir sinalização a 
partir do ponto 103 

23K 698261,402 7512129,13 2067,906 

105 Alagamento Pontual / água na trilha   23K 698710,536 7512125,38 2071,511 

106 Alagamento Início   23K 698770,847 7512138,65 2084,248 

107 Alagamento Final   23K 698774,853 7512146,25 2083,047 

108 Alagamento Pontual   23K 698783,073 7512154,88 2086,411 

109 Atalho   23K 698787,142 7512157,3 2085,45 

110 Alagamento Pontual   23K 698792,087 7512155,39 2088,334 

111 Alagamento Pontual   23K 698793,89 7512154,78 2090,737 

112 Atalho   23K 698791,451 7512140,2 2094,102 

113 Atalho (continuação 112)   23K 698801,376 7512144,58 2093,621 

114 Acessibilidade Ruim OBS: Quando molhado 23K 698804,33 7512144,16 2097,466 

115 Alagamento / Acessibilidade Ruim   23K 698828,892 7512154,25 2102,273 
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116 Alagamento Pontual   23K 698854,057 7512148,89 2110,204 

117 Entroncamento   23K 698860,699 7512146,11 2111,646 

118 Alagamento início    23K 698864,418 7512135,51 2119,336 

119 Alagamento Final / Entroncamento   23K 698872,749 7512127,29 2122,22 

120 Alagamento Pontual    23K 698880,237 7512131,94 2122,46 

121 Alagamento Pontual   23K 698905,16 7512133,88 2129,189 

122 Erosão Pontual Sugerir Sinalização 23K 699039,418 7512175,63 2120,057 

123 Alagamento Pontual   23K 699205,771 7512244,14 2138,803 

124 Acessibilidade Ruim OBS: Quando molhado 23K 699214,639 7512244,06 2141,446 

125 Alagamento Início   23K 699230,754 7512229,37 2148,896 

126 Alagamento Fim   23K 699267,167 7512215,85 2147,214 

127 Alagamento Pontual   23K 699293,124 7512215 2143,609 

128 Alagamento Início   23K 699335,539 7512184,71 2139,524 

129 Alagamento Fim   23K 699339,695 7512180,54 2138,803 

130 Fim do primeiro dia - Início segundo dia   23K 699446,821 7512152,14 2095,063 
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ANEXO 9 – SEGUNDO TRECHO E OCORRÊNCIAS 
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 OCORRÊNCIA OBSERVAÇÃO ZONA ESTE NORTE 
ALTITUDE 

(m) 

130 Fim do primeiro dia - Início segundo dia   23K 699446,821 7512152,144 2095,063 

131 Abrigo Açú   23K 699501,818 7512217,986 2136,880 

132 Água   23K 699536,243 7512250,227 2132,554 

133 Sinalização / Acessibilidade Ruim 
OBS: Quando molhado. OBS: 
Totem não oficial 

23K 699716,359 7512495,698 2117,654 

134 Erosão Pontual c/ alagamento   23K 699876,503 7512652,351 2102,754 

135 Alagamento Pontual   23K 699885,957 7512662,161 2111,165 

136 Acessibilidade Ruim   23K 699902,257 7512642,445 2122,220 

137 Entroncamento Sugerir sinalização 23K 699953,752 7512652,314 2150,338 

138 Vista panorâmica / entroncamento / sugerir sinalização   23K 700111,460 7512576,509 2154,184 

139 Acessibilidade Ruim OBS: Quando molhado 23K 700076,090 7512649,046 2132,314 

140 Entroncamento (sinalização)   23K 700076,903 7512699,723 2105,397 

141 Alagamento Pontual   23K 700066,172 7512756,371 2089,776 

142 Acessibilidade Ruim / Alagamento início   23K 700109,318 7512818,113 2067,425 

143 Alagamento Fim   23K 700117,442 7512831,886 2058,293 

144 Cobertura Vegetal Início   23K 700148,559 7513074,831 2005,180 

145 Água Vale da Luva 23K 700158,541 7513118,659 2001,095 

146 Alagamento Pontual   23K 700168,172 7513139,486 2006,863 

147 Erosão Pontual / Raiz Exposta Início   23K 700165,655 7513140,308 2010,468 

148 Alagamento Pontual   23K 700161,462 7513144,930 2012,631 

149 Alagamento Pontual   23K 700155,940 7513187,455 2028,252 

150 Alagamento Início   23K 700159,262 7513192,778 2027,291 

151 Alagamento Fim   23K 700162,507 7513198,204 2030,896 

152 Alagamento Início   23K 700159,957 7513207,140 2033,299 

153 Alagamento Fim   23K 700161,502 7513221,110 2042,672 

154 Erosão Pontual   23K 700163,016 7513223,448 2045,796 

155 
Cobertura Vegetal Final / Raiz Exposta Final / 
Alagamento Início 

  23K 700150,630 7513272,877 2071,751 
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156 Alagamento Fim   23K 700153,593 7513281,082 2072,232 

157 Alagamento Pontual   23K 700162,568 7513290,583 2074,635 

158 Alagamento Início / Erosão Início   23K 700153,631 7513306,621 2090,016 

159 Alagamento Fim / Erosão Fim   23K 700150,068 7513309,981 2092,660 

160 Erosão Pontual / Raiz Exposta   23K 700142,065 7513318,876 2097,466 

161 Alagamento Pontual   23K 700139,337 7513324,111 2102,273 

162 Alagamento Pontual   23K 700112,862 7513390,163 2137,841 

163 Alagamento Pontual   23K 700094,840 7513425,535 2152,501 

164 Alagamento Pontual / Acessibilidade Ruim OBS: Quando Molhado 23K 700106,681 7513431,119 2160,913 

165 Alagamento Início   23K 700107,973 7513439,587 2163,316 

166 Alagamento Fim   23K 700114,233 7513451,881 2164,999 

167 Alagamento Início c/ Drenagem   23K 700120,089 7513486,256 2179,418 

168 Alagamento Fim   23K 700144,879 7513503,702 2186,147 

169 Alagamento Pontual   23K 700156,079 7513505,117 2188,551 

170 Alagamento Pontual   23K 700167,098 7513509,253 2193,117 

171 Morro da Luva / Vista Panorâmica OBS: Planta Rara 23K 700242,083 7513541,134 2202,970 

172 Acessibilidade Ruim   23K 700289,806 7513587,126 2188,070 

173 Alagamento Início   23K 700375,962 7513635,339 2145,292 

174 Alagamento Fim   23K 700422,193 7513624,898 2145,532 

175 Alagamento Pontual   23K 700453,152 7513613,754 2143,129 

176 Entroncamento   23K 700472,822 7513616,293 2143,129 

177 Alagamento Pontual   23K 700515,353 7513593,367 2134,477 

178 Alagamento Início   23K 700664,060 7513551,280 2104,196 

179 Alagamento Fim   23K 700678,487 7513553,376 2104,676 

180 Alagamento Pontual   23K 700686,669 7513557,512 2100,350 

181 Sugerir Sinalização   23K 700756,715 7513589,659 2096,505 

182 Sugerir Sinalização   23K 700789,574 7513631,035 2086,171 

183 Sugerir Sinalização   23K 700899,155 7513723,492 2037,385 

184 Acessibilidade Ruim   23K 700913,919 7513737,541 2024,887 

185 Curso D'água / Infraestrutura   23K 700899,705 7513750,481 2020,321 
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186 Acessibilidade Ruim OBS: Quando Molhado 23K 700904,944 7513760,523 2017,197 

187 Alongamento Pontual   23K 700906,387 7513771,932 2014,793 

188 Entroncamento   23K 700903,712 7513783,181 2012,631 

189 Infraestrutura   23K 700899,793 7513802,227 2012,871 

190 Alongamento Pontual / Erosão Pontual   23K 700907,338 7513818,505 2012,150 

191 Acessibilidade Ruim / Elevador   23K 700911,919 7513836,947 2026,089 

192 Alagamento Pontual Avistamento 25 Pax 23K 700913,773 7513852,807 2035,942 

193 Entroncamento + Sinalização Vista Garrafão 23K 700934,723 7513921,696 2062,378 

194 Acessibilidade   23K 700921,446 7513973,467 2069,829 

195 Acessibilidade Ruim   23K 700920,195 7514006,617 2077,039 

196 Sugerir Sinalização   23K 700902,162 7514070,193 2086,411 

197 Acessibilidade Ruim 
OBS: Quando molhado OBS: 
Foto Panorâmica 

23K 700867,089 7514118,572 2082,806 

198 Entroncamento   23K 701037,011 7514128,268 2068,867 

199 Sugerir Sinalização   23K 701132,395 7514083,847 2080,163 

200 Sugerir Sinalização   23K 701227,725 7514114,000 2096,505 

201 Sugerir Sinalização Vista Garrafão 23K 701289,174 7514117,840 2084,248 

202 Sugerir Sinalização OBS: Acessibilidade 23K 701314,514 7514150,122 2073,674 

203 Erosão Pontual   23K 701391,159 7514183,099 2037,625 

204 Erosão Início / Drenagem (água na trilha)   23K 701361,562 7514292,001 2012,871 

205 Erosão fim / Drenagem   23K 701356,041 7514303,993 2007,344 

206 Erosão Início + Drenagem (água na trilha)   23K 701346,576 7514311,302 2003,017 

207 Erosão Fim   23K 701349,563 7514331,910 1992,443 

208 Acessibilidade Ruim   23K 701335,001 7514367,814 1979,225 

209 Acessibilidade Ruim OBS: Quando molhado 23K 701348,680 7514377,281 1971,054 

210 Alagamento início / Drenagem   23K 701359,696 7514394,897 1962,402 

211 Alagamento Fim   23K 701362,916 7514398,354 1961,200 

212 Alagamento Pontual   23K 701367,080 7514405,374 1955,433 

213 Acampamento Emergência (Vale das Antas)   23K 701378,369 7514437,951 1951,587 

214 Erosão Pontual + Infraestrutura   23K 701381,721 7514429,032 1948,463 
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215 Cobertura Vegetal Pontual   23K 701505,366 7514420,353 1989,078 

216 Cobertura Vegetal Início   23K 701532,178 7514421,274 1995,327 

217 Raiz Exposta Pontual   23K 701577,351 7514420,201 1999,172 

218 
Alagamento Início / Entroncamento (atalho) / Raiz 
Exposta 

  23K 701586,694 7514416,802 1996,288 

219 Ação Antrópica Desmatamento   23K 701581,942 7514407,051 1990,040 

220 
Alagamento Fim / Curso D'Água / Raiz Exposta Fim / 
Raiz Exposta Início 

  23K 701590,343 7514387,028 1988,117 

221 Erosão Pontual   23K 701598,830 7514386,704 1989,078 

222 Entroncamento   23K 701602,103 7514380,320 1991,722 

223 Entroncamento   23K 701610,456 7514365,868 1996,048 

224 Entroncamento (continuação atalho 218)   23K 701619,110 7514372,485 1993,645 

225 Cobertura Vegetal Fim / Raiz Exposta Fim   23K 701643,274 7514372,151 2004,219 

226 Acessibilidade Ruim OBS: Riscos Ventos Fortes 23K 701855,226 7514454,109 2036,663 

227 Cobertura Vegetal Pontual   23K 701900,979 7514475,550 2043,152 

228 Entroncamento Foto: Capim de Anta 23K 701985,872 7514484,557 2067,185 

229 Erosão Pontual   23K 702006,318 7514532,379 2076,317 

230 Sugerir Sinalização   23K 702139,725 7514631,144 2107,320 

231 Alagamento Pontual   23K 702156,698 7514633,855 2107,079 

232 Alagamento Pontual   23K 702190,344 7514640,656 2102,754 

233 Entroncamento (Pipoca)   23K 702214,151 7514680,161 2103,475 

234 Erosão Início   23K 702285,663 7514733,932 2088,094 

235 Erosão Fim   23K 702296,112 7514741,834 2081,845 

236 Acessibilidade Ruim   23K 702320,255 7514749,056 2078,480 

237 Erosão Pontual / Raiz Exposta   23K 702340,057 7514749,687 2067,666 

238 Entroncamento / Cobertura Vegetal Início   23K 702334,701 7514747,177 2066,945 

239 Cobertura Vegetal Fim / Erosão Início   23K 702356,539 7514767,537 2067,906 

240 Acessibilidade Ruim / Risco Geológico 
Avistamento 2 pax / desde 
Antas 

23K 702460,289 7514779,860 2120,538 

241 Acessibilidade Ruim   23K 702464,332 7514774,960 2133,516 

242 Acessibilidade Ruim / Raiz Exposta / Pedras Soltas   23K 702476,938 7514775,566 2138,563 
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243 Intervenção Humana (escada)   23K 702504,289 7514784,620 2155,385 

244 
Erosão fim / Raiz Exposta Início / Cobertura Vegetal 
Início 

  23K 702521,562 7514791,059 2164,999 

245 Cobertura Vegetal Fim / Raiz Exposta Fim   23K 702594,344 7514817,945 2183,744 

246 Entroncamento Sino   23K 702675,473 7514854,106 2190,473 

247 Sugerir Sinalização   23K 702707,906 7514838,214 2201,528 

248 Sugerir Sinalização   23K 702697,933 7514823,222 2211,622 

249 Cume Sino  Avistamento 2 pax 23K 702607,228 7514676,126 2264,975 

250 Entroncamento   23K 702670,101 7514793,314 2225,561 

251 Erosão Pontual / Atalho   23K 702687,389 7514860,708 2196,241 

252 Atalho c/ erosão   23K 702689,640 7514865,831 2192,155 

253 Erosão Pontual   23K 702699,796 7514869,792 2189,752 

254 Atalho c/ erosão   23K 702706,321 7514867,924 2186,387 

255 Atalho / sugerir sinalização   23K 702738,644 7514865,243 2181,821 

256 Erosão Pontual / Alagamento   23K 702758,773 7514846,727 2177,736 

257 Sugerir Sinalização   23K 702770,287 7514838,499 2176,534 

258 Atalho (continuação 255)   23K 702781,258 7514887,344 2165,960 

259 Atalho   23K 702824,913 7514889,462 2164,758 

260 Erosão Pontual / Atalho   23K 702843,804 7514887,023 2155,625 

261 Atalho  23K 702844,187 7514893,804 2153,703 

262 Cobertura Vegetal Início  23K 702852,863 7514888,863 2149,137 

263 Cobertura Vegetal Fim  23K 702840,920 7514907,884 2146,733 

264 Erosão Pontual  23K 702859,705 7514932,118 2147,695 

265 Erosão Início / Atalho  23K 702863,072 7514940,810 2146,733 

266 Erosão Fim  23K 702847,299 7514953,986 2146,012 

267 Erosão Pontual  23K 702871,298 7514951,545 2142,648 

268 Cobertura Vegetal Início  23K 702870,485 7514917,902 2140,245 

269 Erosão Pontual  23K 702885,091 7514909,206 2134,958 

270 Cobertura Vegetal Fim / Erosão Início c/ alagamento  23K 702884,629 7514925,849 2137,361 

271 Erosão c/ Alagamento Fim / Área de camping  23K 702903,635 7514928,876 2130,151 
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ANEXO 10 –TERCEIRO TRECHO E OCORRÊNCIAS 
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 OCORRÊNCIA OBSERVAÇÃO ZONA ESTE NORTE 
ALTITUDE 

(m) 

271 Erosão c/ Alagamento Fim / Área de camping   23K 702903,635 7514928,876 2130,151 

272 Acesso água / Entroncamento   23K 702916,046 7514943,567 2129,910 

273 Início Alagamento   23K 702915,549 7515002,868 2123,662 

274 Alagamento Fim   23K 702898,687 7515017,210 2123,902 

275 Erosão Pontual / Alagamento Início   23K 702886,130 7515024,885 2121,499 

276 Alagamento Fim   23K 702868,387 7515031,348 2123,662 

277 Início drenagem na trilha   23K 702849,204 7515034,553 2121,018 

278 Fim drenagem na trilha + Alagamento Pontual   23K 702840,740 7515039,176 2118,375 

279 Alagamento Início   23K 702881,892 7515053,720 2116,212 

280 Alagamento Fim   23K 702897,648 7515054,358 2116,692 

281 Alagamento Pontual   23K 702916,285 7515058,142 2116,452 

282 Alagamento Início   23K 702927,928 7515059,001 2112,607 

283 Alagamento Fim   23K 702945,981 7515054,484 2112,367 

284 alagamento Início   23K 702953,281 7515053,199 2112,367 

285 Alagamento Fim   23K 702966,720 7515054,155 2111,646 

286 Alagamento Pontual   23K 702995,498 7515045,031 2113,328 

287 Alagamento Pontual   23K 703005,849 7515043,437 2111,405 

288 Alagamento Pontual   23K 703016,584 7515042,795 2111,886 

289 Alagamento Pontual   23K 703039,350 7515039,757 2112,607 

290 Alagamento Pontual   23K 703050,571 7515041,958 2110,925 

291 Alagamento Início   23K 703116,381 7515035,196 2110,444 

292 Alagamento Fim   23K 703125,968 7515037,205 2114,770 

293 Alagamento Início   23K 703140,065 7515038,951 2113,809 

294 Alagamento Fim   23K 703170,537 7515038,586 2111,405 

295 Cobertura Vegetal Início   23K 703189,825 7515042,724 2110,684 

296 Cobertura Vegetal Fim   23K 703205,202 7515047,933 2112,126 

297 Alagamento Pontual   23K 703245,532 7515065,561 2108,281 

298 Alagamento Pontual   23K 703253,881 7515071,773 2109,002 
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299 Atalho   23K 703288,264 7515101,659 2108,521 

300 Atalho (continuação 299)   23K 703296,358 7515119,980 2104,676 

301 Erosão Início   23K 703248,400 7515110,335 2102,273 

302 Erosão Final   23K 703237,584 7515121,136 2096,745 

303 Alagamento Pontual / Cobertura Vegetal Pontual   23K 703239,679 7515130,837 2096,024 

304 Alagamento Pontual   23K 703247,379 7515151,986 2094,342 

305 Alagamento Início   23K 703245,519 7515162,093 2096,265 

306 Cobertura Vegetal Início + Alagamento Fim    23K 703255,510 7515164,644 2086,411 

307 Cobertura Vegetal Fim   23K 703276,338 7515160,554 2083,768 

308 Erosão Pontual + Cobertura Vegetal Início   23K 703298,342 7515159,902 2084,248 

309 Cobertura Vegetal Fim   23K 703323,592 7515159,374 2083,287 

310 Atalho   23K 703347,232 7515165,663 2082,085 

311 Atalho   23K 703355,874 7515163,358 2082,326 

312 Erosão Pontual   23K 703345,574 7515167,523 2078,000 

313 Cobertura Vegetal Início   23K 703329,994 7515169,808 2076,798 

314 Alagamento Início   23K 703282,041 7515173,559 2074,875 

315 Alagamento Fim   23K 703274,409 7515176,547 2072,953 

316 Alagamento Início   23K 703256,347 7515205,936 2072,472 

317 Alagamento Fim  OBS: Avistamento 1 pax 23K 703249,805 7515210,376 2069,829 

318 Erosão Início   23K 703244,033 7515218,984 2069,588 

319 Erosão Fim / Alagamento Início   23K 703244,206 7515226,241 2069,348 

320 Alagamento Fim   23K 703242,302 7515232,375 2067,906 

321 Alagamento Pontual   23K 703305,570 7515249,375 2064,541 

322 Entroncamento (Papudo)   23K 703350,089 7515262,584 2064,781 

323 Erosão Pontual c/ Raiz Exposta   23K 703347,208 7515224,736 2053,246 

324 Acesso Água   23K 703351,615 7515215,997 2052,285 

325 Erosão Pontual   23K 703395,400 7515225,966 2045,075 

326 Acesso Água OBS: Avistamento 3 23K 703405,328 7515217,759 2043,873 

327 Alagamento Início   23K 703433,678 7515239,684 2039,547 

328 Alagamento Fim   23K 703435,435 7515227,583 2039,547 
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329 Alagamento Pontual   23K 703453,100 7515240,143 2033,539 

330 Erosão Pontual   23K 703462,527 7515239,155 2032,097 

331 Alagamento Pontual   23K 703466,427 7515239,141 2031,616 

332 Erosão Pontual   23K 703579,676 7515266,092 2030,655 

333 Atalho   23K 703585,772 7515251,325 2019,360 

334 Erosão Pontual OBS: Vista para montanhas 23K 703649,438 7515251,348 2013,592 

335 Mirante / s/foto   23K 703693,082 7515257,131 2012,150 

336 Acesso Agulha   23K 703699,172 7515262,166 2012,871 

337 Cota 2000   23K 703704,433 7515278,956 2014,793 

338 Alagamento Início  OBS: Drenagem na trilha 23K 703637,911 7515375,038 2007,344 

339 Alagamento Fim   23K 703640,037 7515381,174 2007,824 

340 Alagamento Início   23K 703632,855 7515435,932 2001,575 

341 Alagamento Fim   23K 703635,448 7515455,857 2003,258 

342 Atalho   23K 703643,385 7515467,496 1998,932 

343 Atalho (continuação 342)   23K 703648,318 7515468,564 1999,412 

344 Clareira 
OBS: Sem cobertura vegetal. 
OBS2: Avistamento roedor 

23K 
703654,897 7515426,970 1994,606 

345 Atalho (avistamento anterior)   23K 703666,286 7515409,904 1990,520 

346 Alagamento Início   23K 703670,826 7515406,020 1992,203 

347 Alagamento Fim   23K 703668,737 7515405,342 1987,156 

348 Cobertura Vegetal Fim   23K 703665,294 7515427,547 1988,838 

349 Alagamento Pontual c/ Cobertura Vegetal Pontual   23K 703666,426 7515438,116 1986,675 

350 Alagamento Início   23K 703673,399 7515432,964 1979,465 

351 Alagamento Fim   23K 703677,233 7515433,146 1978,744 

352 Erosão Início   23K 703694,224 7515484,798 1969,612 

353 Erosão Fim   23K 703698,589 7515473,591 1967,449 

354 Alagamento Pontual c/ Cobertura Vegetal Pontual   23K 703717,828 7515443,239 1961,681 

355 Erosão Início   23K 703711,064 7515472,043 1956,875 

356 Erosão Fim   23K 703706,950 7515487,276 1956,875 

357 Intervenção em trilha   23K 703699,685 7515510,229 1954,231 
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358 Cobertura Vegetal Início   23K 703728,717 7515478,448 1953,029 

359 Cobertura Vegetal Fim   23K 703721,138 7515506,362 1946,060 

360 Cobertura Vegetal Início   23K 703707,838 7515596,357 1937,408 

361 Cobertura Vegetal Fim   23K 703725,964 7515658,829 1929,718 

362 Cobertura Vegetal Início   23K 703721,782 7515682,595 1928,275 

363 Cobertura Vegetal Fim   23K 703727,783 7515697,258 1921,787 

364 Cobertura Vegetal Início   23K 703752,060 7515662,774 1920,585 

365 Área de camping    23K 703762,116 7515713,348 1906,406 

366 Erosão Pontual   23K 703799,859 7515662,263 1897,033 

367 Alagamento Início   23K 703806,991 7515604,406 1888,862 

368 Alagamento Fim / Intervenção Drenagem   23K 703821,881 7515574,752 1883,575 

369 Raiz Exposta   23K 703832,345 7515567,317 1881,412 

370 Alagamento Pontual   23K 703864,181 7515537,458 1871,077 

371 Alagamento Início   23K 703866,662 7515518,839 1870,597 

372 Alagamento Fim   23K 703876,694 7515486,557 1867,953 

373 Alagamento Pontual 
OBS: Avistamento 4 pax + 1 
pax 

23K 
703876,694 7515486,557 1867,953 

374 Atalho + Erosão Pontual (Continuação 336)   23K 704015,944 7515356,694 1856,417 

375 Erosão Pontual   23K 703975,175 7515387,052 1847,045 

376 Erosão Pontual   23K 703997,419 7515388,188 1848,727 

377 Atalho + Erosão Início   23K 703976,823 7515406,629 1843,440 

378 Erosão Fim OBS: Avistamento 1 pax 23K 703984,455 7515423,823 1836,230 

379 Erosão Pontual   23K 703983,230 7515433,002 1832,625 

380 Cobertura Vegetal Fim OBS: Avistamento 6 pax 23K 704038,114 7515434,486 1819,888 

381 Cobertura Vegetal Início   23K 704058,426 7515426,568 1820,128 

382 Erosão c/ Intervenção   23K 704017,457 7515477,037 1815,562 

383 Cobertura Vegetal Fim   23K 704104,567 7515448,805 1807,150 

384 Cobertura Vegetal Início / Intevenção Ponte   23K 704111,371 7515446,570 1806,670 

385 Atalho   23K 704060,140 7515529,446 1790,808 

386 Erosão Início / Raiz Exposta   23K 704095,598 7515496,242 1787,924 
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387 Erosão Fim / Raiz Exposta Fim   23K 704108,512 7515496,564 1787,684 

388 Atalho c/ Intervenção   23K 704187,070 7515529,633 1779,753 

389 Intervenção Drenagem   23K 704130,490 7515557,174 1765,093 

390 Alagamento Início   23K 704144,513 7515558,520 1764,853 

391 Alagamento Fim c/ Drenagem Antrópica   23K 704161,666 7515567,493 1761,248 

392 Drenagem Antrópica   23K 704221,755 7515589,313 1756,201 

393 Raiz Exposta Pontual   23K 704241,107 7515604,023 1755,720 

394 Erosão c/ Intervenção   23K 704259,009 7515620,051 1753,317 

395 Trilha OK c/ Cobertura Vegetal   23K 704251,823 7515622,188 1754,519 

396 Drenagem c/ intervenção antrópica   23K 704225,980 7515606,637 1750,673 

397 Erosão Pontual   23K 704210,717 7515640,065 1740,339 

398 Erosão Início c/ Raiz Exposta   23K 704209,317 7515657,509 1734,571 

399 Erosão Fim + Drenagem c/ Intervenção   23K 704233,929 7515673,216 1729,284 

400 Intervenção Antrópica / c/ Atalho  OBS: contenção trilha 23K 704276,889 7515695,680 1726,881 

401 Idem 400   23K 704279,984 7515705,230 1716,787 

402 Raiz Exposta   23K 704284,673 7515708,073 1714,143 

403 Erosão Início   23K 704306,239 7515717,916 1710,539 

404 Erosão Fim   23K 704313,160 7515719,282 1708,616 

405 Idem 400   23K 704305,342 7515721,855 1709,096 

406 Atalho c/ Intervenção   23K 704323,936 7515720,393 1699,964 

407 Atalho c/ Intervenção   23K 704293,470 7515744,210 1692,514 

408 Atalho   23K 704326,868 7515747,657 1688,669 

409 Curso D'água / Cachoeira do Papel   23K 704237,011 7515756,803 1682,660 

410 Erosão Início   23K 704260,495 7515773,333 1682,660 

411 Erosão Fim   23K 704268,775 7515778,236 1681,219 

412 Alagamento Pontual   23K 704274,077 7515781,109 1677,133 

413 Curso D'água / c/ intervenção antrópica (ponte)   23K 704239,994 7515815,260 1673,047 

414 Alagamento Pontual   23K 704248,186 7515815,495 1671,846 

415 Cobertura Vegetal Fim / Avistamento Teresópolis   23K 704243,080 7515860,644 1668,000 

416 Acessibilidade Ruim / Drenagem na trilha / sugerir   23K 704235,918 7515871,768 1668,962 
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correção 

417 Alagamento Pontual   23K 704236,276 7515891,659 1667,039 

418 Cobertura Vegetal Início   23K 704236,099 7515940,929 1666,318 

419 Drenagem na trilha / Cobertura Vegetal Fim   23K 704239,467 7515956,092 1657,186 

420 Cobertura Vegetal Início   23K 704253,610 7515914,982 1653,821 

421 Erosão Início   23K 704256,423 7515903,841 1653,821 

422 Erosão Fim   23K 704274,081 7515906,588 1646,852 

423 Cobertura Vegetal Fim   23K 704270,111 7515937,880 1644,929 

424 Cobertura Vegetal Início   23K 704258,673 7515970,181 1641,564 

425 Trilha OK   23K 704260,799 7516000,427 1630,750 

426 Cobertura Vegetal Fim   23K 704293,251 7515981,903 1629,067 

427 Cobertura Vegetal Início   23K 704298,770 7515983,548 1624,261 

428 
Cobertura Vegetal Fim / Drenagem / Intervenção 
Antrópica   

23K 
704272,259 7516069,541 1611,043 

429 Drenagem c/ intervenção antrópica   23K 704314,403 7516023,038 1606,477 

430 Cobertura Vegetal Início / Raiz Exposta Início   23K 704363,187 7515954,027 1602,151 

431 Raiz Exposta Fim   23K 704375,157 7515978,879 1596,623 

432 Erosão Pontual   23K 704370,498 7515987,463 1593,499 

433 Raiz Exposta Início   23K 704393,665 7515975,421 1588,693 

434 Raiz Exposta Fim   23K 704391,964 7515946,024 1583,646 

435 Intervenção Antrópica Drenagem   23K 704390,752 7515930,750 1581,002 

436 Infraestrutura / curso d'água / ponte   23K 704406,373 7515928,287 1577,157 

437 Raiz Exposta Pontual OBS: Avistamento 6 pax 23K 704415,099 7515931,671 1576,195 

438 Entroncamento (travessia da neblina)   23K 704494,965 7515968,138 1570,427 

439 Raiz Exposta Pontual   23K 704508,255 7515972,780 1571,389 

440 Atalho   23K 704531,060 7516001,174 1558,411 

441 Raiz Exposta Pontual   23K 704500,877 7516069,141 1544,472 

442 Drenagem Antrópica    23K 704499,141 7516084,695 1538,945 

443 Infraestrutura / curso d'água / ponte   23K 704482,466 7516084,498 1537,262 

444 Início Erosão   23K 704467,232 7516111,669 1536,061 
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445 Erosão Fim   23K 704464,953 7516118,718 1535,580 

446 Drenagem c/ intervenção antrópica   23K 704407,479 7516129,060 1519,958 

447 Erosão c/ intervenção antrópica (escadinha) início   23K 704413,278 7516149,918 1515,152 

448 Idem 447 fim   23K 704413,949 7516154,300 1509,625 

449 
Drenagem c/ intervenção antrópica + Alagamento 
Pontual   

23K 
704436,646 7516172,660 1502,655 

450 Curso D'água (infraestruta corremão)   23K 704445,653 7516177,675 1499,531 

451 Infraestrutura (corremão)   23K 704436,024 7516205,858 1495,445 

452 Intervenção Antrópica / Infra estrutura / Ponte   23K 704453,351 7516226,619 1488,716 

453 Cobertura Vegetal Início   23K 704478,283 7516245,524 1484,150 

454 Drenagem Antrópica   23K 704491,487 7516276,236 1463,482 

455 Infraestrutura / Vandalismo  
OBS: Relevo Íngreme / 1 pax + 
5 pax / + 2 pax 

23K 
704475,365 7516301,525 1455,791 

456 Infraestrutura / corrimão  OBS: Depredada 23K 704739,935 7516326,296 1404,601 

457 Drenagem c/ intervenção Antrópica   23K 704778,950 7516324,943 1401,237 

458 Raiz Exposta Início   23K 704902,812 7516309,337 1372,397 

459 Erosão Início   23K 704950,354 7516291,828 1361,342 

460 Erosão Fim / Drenagem   23K 704983,806 7516289,480 1355,574 

461 Intervenção Antrópica OBS: Degraus e Mureta 23K 704995,718 7516279,370 1348,124 

462 Raiz Exposta Fim / Intervenções Drenagem   23K 704982,526 7516227,547 1340,915 

463 Atalho   23K 704978,183 7516215,053 1336,348 

464 Drenagem s/ uso / manilhas   23K 705022,095 7516206,941 1318,804 

465 Infraestrutura / curso d'água / ponte   23K 705021,141 7516195,544 1316,401 

466 Drenagem na trilha   23K 705099,936 7516201,190 1308,951 

467 Idem 464   23K 705133,161 7516227,235 1302,462 

468 Entroncamento / Agulhinha Beija Flor   23K 705261,606 7516232,491 1268,336 

469 
Contenção de pedras na margem da trilha c/ desvio de 
água   

23K 
705365,717 7516122,411 1245,504 

470 
Drenagem com intervenção antrópica (passagem 
pedras)   

23K 
705369,823 7516107,299 1247,187 

471 Calçamento pedras   23K 705435,947 7516048,581 1233,488 

472 Idem 470   23K 705482,743 7515982,294 1220,750 
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473 Drenagem em desuso c/ manilha de cimento 
OBS: Calçamento pedras 
escorregadias / soltas 

23K 
705523,306 7515939,856 1211,618 

474 Idem 470   23K 705646,730 7515813,902 1181,097 

475 Fim Trilha 15hs   23K 705682,472 7515797,569 1169,801 
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ANEXO 11 – NORMAS DE USO PÚBLICO NAS ÁREAS DE VISITAÇÃO 

• O Parque está aberto à visitação todos os dias da semana. O horário de entrada é de 8h às 

17h, devendo ser observados os seguintes horários especiais: 

• É permitida a entrada de 6h às 8h e de 17h às 22h para acesso às trilhas de montanha e áreas 

de camping, mediante a aquisição antecipada de ingresso.  

• Os visitantes hospedados nas áreas de camping ou na pousada podem entrar no Parque até 

meia noite, apresentando o recibo de hospedagem na portaria, salvo em situações 

excepcionais previamente autorizadas pela administração. 

• Durante o horário de verão o Parque Nacional da Serra dos Órgãos terá o seu horário de 

saída de visitantes estendido até as 18:00 h, podendo ser estabelecido outro  horário a critério 

da administração da UC. 

• Para o abastecimento dos serviços prestados pelos concessionários da UC, os veículos 

entrarão pelo Portão Japuíba, em horário diferenciado da visitação, a ser definido nos 

contratos de concessão. 

• O ingresso adquirido em uma das sedes dará direito a acesso às outras sedes no mesmo dia. 

• Os visitantes hospedados nas áreas de camping ou na pousada que desejarem visitar as 

trilhas de montanha deverão seguir todos os procedimentos normais, efetuando pagamento de 

taxas e, quando couber, preenchendo termo de responsabilidade. 

• É proibido fazer marcações ou pichações em pedras, árvores ou qualquer outra estrutura do 

Parque, exceto quando necessário para realização de pesquisa e com autorização prévia da 

administração da unidade.  

• É proibido andar fora das trilhas, abrir e utilizar atalhos. 

• Não será permitida a circulação de bicicletas nas trilhas. 

• Não é permitido alimentar os animais silvestres. 
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• Não é permitido usar aparelhos de som no interior do Parque ou produzir sons e estampidos 

que incomodem os outros visitantes e alterem os hábitos dos animais silvestres.  

• Nas áreas de camping e alojamento, entre 22h e 8h deve ser observado o horário de silêncio.  

• Não é permitido o uso de produtos de higiene (sabonete, xampu, detergente etc.), 

bronzeadores ou o consumo de comidas e bebidas dentro da piscina natural, rios ou poços de 

banho. 

• Na ausência de guarda-vidas não é permitido nadar na parte funda, demarcada pela raia de 

segurança da piscina natural, localizada na Sede Teresópolis. 

• Todo o lixo produzido deve ser colocado nas latas de lixo disponíveis na área de uso público 

ou recolhido em sacos plásticos e trazido de volta das trilhas.  

• Não é permitido fazer churrasco na área do PARNASO.  

• A velocidade máxima nas vias internas é 30 km/h.  

• São proibidas a caça, a pesca, a coleta e a apanha de espécimes da fauna e da flora, em todas 

as zonas de manejo, ressalvadas aquelas que objetivem o manejo de espécies exóticas após 

avaliação e aquelas com finalidades científicas devidamente autorizadas. 

• É proibido introduzir (soltar ou plantar) qualquer espécie de animal ou vegetal no Parque.  

• Não é permitida a entrada e permanência de animais domésticos ou exóticos (cães, gatos 

etc.), exceto nos casos previstos na Lei Federal Nº. 11.126, de 27 de junho de 2005 (cães-

guia). 

• Manifestações religiosas praticadas dentro dos limites do Parque não podem fazer uso de 

fogo ou deixar qualquer resíduo, sendo proibido o uso de qualquer aparelho sonoro.  

• O consumo de bebida alcoólica e de quaisquer outras substâncias consideradas 

entorpecentes no interior do Parque é proibido.  

• É proibido entrar no Parque portando armas, facões, tinta spray, aparelho de som ou outros 

objetos incompatíveis com a conduta consciente em unidades de conservação, salvo quando 
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autorizados previamente pela administração da unidade. Os fiscais e vigilantes poderão 

solicitar a abertura de bolsas e mochilas e impedir a entrada de tais objetos.  

NORMAS DE VISITAÇÃO ESPECÍFICAS PARA ATIVIDADES DE MONTANHISMO 

• O acesso às trilhas de montanhismo está sujeito a pagamento de taxas, de acordo com a 

legislação existente.  

• O número máximo de visitantes na trilha da Pedra do Sino e do Açu é de 100 pessoas para 

pernoite com acesso pela portaria da Sede Teresópolis, 100 pessoas para pernoite com acesso 

pela portaria da Sede Petrópolis e de 100 pessoas por portaria sem pernoite. 

• O camping na montanha só será permitido nos arredores do Abrigo da Pedra do Sino - 

Abrigo 4 (70 pessoas acampadas e 30 no abrigo) e dos Castelos do Açu (70 pessoas 

acampadas e 30 no abrigo). 

• Acampamentos são permitidos apenas na área do Abrigo da Pedra do Sino - abrigo 4 (70 

pessoas acampadas e 30 no abrigo); e nas proximidades dos Castelos do Açu (70 pessoas 

acampadas e 30 no abrigo), em locais a serem delimitados pela administração do Parque e 

respeitando-se a capacidade de carga estabelecida.  

• O acampamento ao longo da trilha da Travessia entre a Sede Petrópolis e o Açu, 

particularmente no Ajax, e entre a Sede Teresópolis e a Pedra do Sino, particularmente no 

Abrigo 3, está restrito a um pernoite em situações de emergência, devendo ser informado e 

justificado no registro de saída do grupo. 

• É expressamente proibido o acampamento ao longo da trilha da Travessia entre o Açu e a 

Pedra do Sino. Em caso de acampamento de emergência, como acidentes e problemas graves 

de orientação devido a condições climáticas adversas, a administração do PARNASO deve ser 

informada, estando sujeitos a multa aqueles que não apresentarem justificativa aceitável. 

• É expressamente proibido e sujeito a multa o acampamento na área do cume da Pedra do 

Sino e o acampamento fora das áreas citadas acima é proibido e está sujeito a multa, salvo em 

casos excepcionais e emergenciais devidamente justificados. 

• É proibida a construção e manutenção de ranchos e acampamentos de caráter permanente. 
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• Para fins de controle, segurança e resgate, os grupos de excursionistas com destino à área de 

montanha do Parque deverão preencher o Termo de Conhecimento de Risco, assinado por um 

responsável, e portar identidade ou CPF, bem como indicar um número de telefone fixo para 

contato de emergência. 

• Menores de idade desacompanhados dos pais ou professores precisam apresentar a 

autorização por escrito, com cópia da identidade do responsável.  

• Fica proibido o porte de garrafas de vidro na área de montanha.  

• É proibido fazer fogueiras. As refeições devem ser preparadas em fogareiros portáteis ou nas 

cozinhas dos abrigos. 

• Todo o lixo produzido deve ser trazido de volta das trilhas e disposto nas latas de lixo 

disponíveis na área de uso público.  

• Os montanhistas devem conhecer e observar todas as normas de conduta consciente em 

unidades de conservação estabelecidas pelo Ministério do Meio Ambiente. 

• Não é permitido nas trilhas de montanha o uso de chinelos de dedo e sapatos de salto alto. 

• Só será permitido o acesso às trilhas de montanha portando os seguintes equipamentos 

mínimos: lanterna e pilhas, agasalho e cantil ou recipiente para armazenar água. 

• A contratação de guia ou condutor por visitantes não é obrigatória.  

• Em caso de acidente provocado por conduta inadequada do visitante, os custos da operação 

de resgate deverão ser restituídos ao IBAMA pelo responsável. 

NORMAS ESPECÍFICAS PARA TRILHAS DE MONTANHISMO TRADICIONAL NA ZONA 

PRIMITIVA 

• As trilhas localizadas nesta zona e classificadas como de montanhismo tradicional são: 

Complexo Dedo de Deus, Complexo da Agulha do Diabo, Complexo Portais de Hércules, 

Complexo Bandeiras-Falso Açu-Pedras Soltas, Complexo Glória-Alicate, Complexo 

Alcobaça-Mãe d`Água-Reunião, Complexo Cobiçado-Ventania, Pipoca, Cubaio-Mamute e 

Santo Antônio Mirim. 
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• É proibido o acampamento nessas áreas. 

• O uso do acampamento Paquequer (coordenada 23K 703608/7514867) é autorizado somente 

para dar suporte a excursões à Agulha do Diabo e São João, sendo autorizado apenas o 

pernoite (bivaque) para no máximo 6 pessoas, com controle na portaria da Sede Teresópolis.  

NORMAS ESPECÍFICAS PARA TRILHAS DE MONTANHISMO EM ÁREAS INÓSPITAS NA 

ZONA PRIMITIVA 

• As trilhas localizadas na zona primitiva classificadas como de montanhismo em áreas 

inóspitas são: Vale do Soberbo (Cavalo Branco), Complexo Italianos-Coruja, Complexo Eco-

Solidão e Complexo Garrafão Pedra do Sino (bigwall). Estas trilhas não estão identificadas no 

mapa de zoneamento. 

• Para acesso às trilhas e escaladas desta área deverá ser solicitada autorização com no 

mínimo 7 dias de antecedência à administração do Parque. 

• Após autorização da escalada, deverá ser preenchido o termo de responsabilidade com a 

declaração do responsável de possuir condições técnicas de realizar a via.  

• O acesso às trilhas de montanhismo em áreas inóspitas das zonas primitivas estará sujeito a 

pagamento de taxas, de acordo com a legislação existente. 

• Deverá ser apresentado pelo usuário um relatório de ocorrência e condições da trilha, como 

condicionante para uma nova autorização. 

• Não é permitido o acampamento nessas áreas. 
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ANEXO 12 - FOTOGRAFIAS 

FOTOS 1 – 3 : 1 – Início das atividades no primeiro dia (21/07/10), presença do orientador Prof. Dr. 

Cézar H. Barra - Portaria de Petrópolis; 2 – Alagamento Pontual; 3 – Atalho interditado (detalhe: 

“Atalhos causam erosão”) 
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FOTOS 4 – 7  : 4 – Alagamento linear (Trecho Véu da Noiva); 5 – Raízes expostas (Trecho do Véu 

da Noiva); 6 – Trecho Erodido; 7 – Degrau; Acesso ruim quando molhado 
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FOTOS 8 – 10  : 8 e 9  – Isabeloca; 10 – Início das atividades no segundo dia (22/07/10) - Castelos 

do Açú 
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FOTOS 11 – 13  : 11  – Abrigo do Açu; 12 – Acessibilidade ruim (Trecho na descida do Morro da 

Luva); 13 – Alagamento Linear (Trecho na descida do Morro da Luva) 
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FOTOS 14 – 17  : 14  – Intervenção antrópica – Corrimão de cabo de aço (Vale do Paraíso); 15 – 

Intervenção antrópica – Ponte (Próximo ao “Elevador”). OBS.: Visitantes ao fundo; 16 - Intervenção 

antrópica – Ponte (Vale das Antas); 17 – Pedra da Baleia. Acessibilidade ruim quando molhado.      
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FOTOS 18 – 20  : 18  – “Cavalinho”, acessibilidade ruim e erosão linear; 19 – Intervenção antrópica 

– Escada; 20 – Autores na Pedra do Sino (Ponto culminante do PARNASO 2.275m)  
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FOTOS 21 – 23  : 21  –  Abrigo 4. Início das atividades do terceiro dia (23/07/10); 22 -  

Alagamento Linear nas proximidades do Abrigo 4; 23 – Transição de trilha exposta ao sol com trilha 

com cobertura vegetal. 
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FOTOS 24 – 26  : 24 – Encontro com o visitante Paulo, que demonstrou interesse e apoio a 

pesquisas em UCs; 25 – Autores coletando dados. Intervenção antrópica – Degraus; 26 -  Trilha em 

bom estado de conservação, com cobertura vegetal.    
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FOTOS 27 – 29  : 27 – Intervenção antrópica – obra de contenção; 28 – Intervenção antrópica – 

construção de degraus; 29 – Autores editando os dados sobre intervenção antrópica – Ponte. 
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FOTOS 30 – 33  : Intervenções antrópicas: 30 – Corrimão; 31 – Degraus de pedra e vandalismo; 32 

– Calha de Drenagem nas margens da trilha; 33 – Calçamento de pedras. 
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