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RESUMO 
Uma das primeiras ações transformadoras no ambiente natural, 

realizadas pelo homem, foi a demarcação de trilhas durante suas 

peregrinações nômades. Na atualidade, esta característica de percorrer 

ambientes naturais ainda é largamente utilizada. Nas ultimas décadas, o 

turismo ecológico intensificou-se nas áreas naturais protegidas. Assim, as 

trilhas tomam nova dimensão, necessitando de estudos específicos, na 

busca de um equilíbrio conservacionista. No presente trabalho, foi 

realizado uma caracterização do perfil do ecoturista/visitante do referido 

Parque.  Para isso, foram realizadas 100 entrevistas com usuários das 

trilhas, que levam a dois dos seus principais atrativos naturais, 

objetivando estabelecer alguns parâmetros acerca da conduta ecológica, o 

grau de engajamento em questões ambientais, consciência das normas de 

utilização de áreas recreacionais naturais, entre outras questões 

abordadas. Após análise dos questionários, observou-se que grande parte 
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dos usuários foi contraditória, apontando para a inobservância de algumas 

exigências regimentais de utilização de unidades de conservação federais. 

Dessa maneira, percebe-se entre os entrevistados, desconhecimento de 

normas de conduta em ambientes naturais, contribuindo para um lento, 

mas progressivo processo de degradação das áreas de recreação da 

referida unidade de conservação. 

INTRODUÇÃO 

Com o advento da civilização, o homem iniciou suas transformações 

na paisagem natural, apropriando-se dos recursos de que a natureza 

dispunha. Uma das primeiras ações transformadoras foi a demarcação de 

trilhas durante peregrinações nômades nos diversos ambientes globais 

alcançados pelo impulso migratório. Na atualidade, esta característica, de 

percorrer ambientes naturais costumeiros, ainda é largamente utilizada, 

seja no dia-a-dia de comunidades rurais, seja em caminhadas 

ecoturísticas.  

Esta atividade é potencialmente causadora de desequilíbrios 

ambientais. As trilhas, quando mal cuidadas, são ambientes propícios para 

o estabelecimento de variados impactos, tais como introdução de espécies 

vegetais exóticas, supressão de espécies menos resistentes, evolução de 

focos erosivos, fonte de estresse para a fauna local, entre outros tipos. 

Nesse sentido, a crescente utilização de trilhas em ambientes naturais 

para fins ecoturísticos vem tornando-se uma das principais causas dos 

desequilíbrios ambientais supra citados.  

Desta maneira, na última década do século passado, o turismo 

ecológico alcançou seu clímax, intensificando a visitação às unidades de 

conservação.  

Segundo ANDRADE (2003), a principal função das trilhas sempre foi a 

de suprir a necessidade de deslocamento. No entanto, pode-se verificar 

que ao longo dos anos houve uma alteração de valores em relação às 

trilhas. De simples meio de deslocamento, as trilhas surgem como novo 
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meio de contato com a natureza. A caminhada incorpora um novo sentido 

e recebe um grande número de adeptos. Atualmente uma das principais 

atividades em ecoturismo é a caminhada em trilhas e suas variantes. As 

trilhas oferecem aos visitantes a oportunidade de desfrutar de uma área 

de maneira tranqüila e alcançar maior familiaridade com o meio natural. 

Trilhas bem construídas e devidamente mantidas protegem o ambiente do 

impacto do uso, e ainda asseguram aos visitantes sensação de conforto, 

segurança e satisfação. Além disso, terão papel significativo na impressão 

que o visitante levará sobre a área e a instituição que a gerencia 

(ANDRADE, 2003).  

Nessa perspectiva, SALVATI (2003a, 2003b) mostra que a trilha é o 

caminho existente ou estabelecido, com diferentes formas, comprimentos 

e larguras, que possui o objetivo de aproximar o visitante ao ambiente 

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

entretenimento ou educação através de sinalização ou de recursos 

interpretativos.  

Segundo ANDRADE (2003), após mais de 50 anos de criação do 

primeiro parque nacional, o Brasil não tem ainda um sistema nacional ou 

estadual de trilhas em unidades de conservação devidamente implantado. 

As trilhas existentes, principalmente de longa distância, não recebem 

manutenção adequada, quase todas sofrem o problema de erosão e há 

pontos críticos com relação à segurança. Surgem não se sabe de onde e 

freqüentemente desaparecem tomadas pelo mato, devido ao desuso. 

Some-se a isso a constante ausência de mapas, sinalização e meios 

interpretativos. Com o desenvolvimento adequado de trilhas e o aumento 

da consciência de que trilhas em unidades de conservação ou outras áreas 

onde se pratica o ecoturismo não são apenas picadas improvisadas, 

espera-se que não só novas áreas sejam abertas de forma correta, mas 



 

340 

também que seja remediada a situação das áreas desenvolvidas de forma 

incorreta. 

Com relação aos impactos ambientais decorrentes da 

implantação/existência e uso de trilhas, observa-se que as mesmas 

representam uma interferência do homem no ambiente natural. Provocam 

tanto impacto físico como visual e sonoro. Ao mesmo tempo, restringem 

essa interferência a um único e delimitado itinerário. Usualmente, as 

trilhas para ecoturismo passam por ambientes naturais frágeis ou 

carentes de proteção. Os efeitos que uma trilha causa no ambiente natural 

ocorrem principalmente na superfície da trilha propriamente dita, mas a 

área afetada pode ser de vários metros a partir de cada lado.  

Dessa forma, é de fundamental importância que se conheça o perfil 

dos usuários das trilhas (ecoturistas), relativo à sua percepção ambiental 

e à sua conduta pessoal perante as limitações impostas às suas atividades 

recreacionais no meio natural. A percepção de tal conduta deverá 

funcionar como um processo norteador para adoção de medidas que 

visem à manutenção e conservação dessas áreas naturais. 

Sendo assim, o presente trabalho propõe analisar um conjunto de 

questionários respondidos pelos usuários recreacionais de dois atrativos 

naturais do Parque Nacional da Serra do Cipó, em Minas Gerais: a 

Cachoeira do Sobrado (também conhecida como Cachoeira da Farofa) e o 

Canyon das Bandeirinhas. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O Parque Nacional da Serra do Cipó localiza-se 110 km ao norte da 

cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, entre as coordenadas 

19º 12’ e 19º 34’ S e 43º 27’ e 43º 38’ W (Fig. 1). 

As trilhas utilizadas como foco de investigação, foram escolhidas em 

função do volume de utilização das mesmas e da importância dos 

atrativos naturais para onde destinam. 
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Foram realizados três trabalhos de campo, objetivando o 

reconhecimento geral das trilhas e dos atrativos naturais, bem como para 

aplicação de um questionário avaliativo do perfil do usuário, objetivo 

principal do presente trabalho. O questionário foi adaptado a partir das 

propostas de COLE et al. (1997) e BARROS (2003). 

Na etapa seguinte, foi realizada a análise dos dados, através da 

construção de gráficos com a utilização do software Microcal Origin 6.0. 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Foram aplicados cem questionários entre os ecoturistas presentes nos 

atrativos naturais Cachoeira do Sobrado e Canyon das Bandeirinhas, e 

que, portanto, percorreram a(s) trilha(s) que leva(m) até os mesmos. 

Assim, crê-se que tiveram tempo suficiente para observar aspectos 

relacionados à conservação da área natural em questão. A trilha de acesso 

à Cachoeira do Sobrado perfaz cerca de seis kilômetros (6 km) de 

extensão, entre a portaria principal do Parque e o referido atrativo. A 

trilha que leva ao Canyon das Bandeirinhas perfaz uma distância de cerca 

de doze kilômetros (12 km) de extensão a partir da mesma referência 

inicial. 

Vários autores têm apontado o levantamento do perfil dos visitantes dos 

atrativos naturais como uma importante ferramenta para a tomada de 

decisões a respeito das medidas visando à conservação de trilhas (VILAS 

BÔAS, 2001a, 2001b; FREITAS et al., 2002; BARROS, 2003; POUTA et al., 

2004). Podem proporcionar o conhecimento de características culturais, 

ajudando os gestores de áreas de recreação naturais a planejarem 

estratégias que visem informar o visitante, otimizando o aproveitamento 

da sua estadia, além de minimizar potenciais impactos causados por 
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práticas e condutas inadequadas a áreas naturais, fruto de seu 

desconhecimento ou inobservância a respeito das características e normas 

das unidades de conservação visitadas.  

De acordo com a figura 2, observa-se uma crescente procura pelas 

áreas recreacionais do Parque Nacional da Serra do Cipó, pois o 

percentual de visitantes que procuram o parque pela primeira vez é 

elevado (48 e 42,8%, respectivamente). Isso sugere que há também uma 

crescente pressão recreacional sobre essas áreas e conseqüente 

necessidade de planejamento/monitoramento adequados, frente ao 

provável crescimento do tráfego ecoturístico nas trilhas que levam aos 

atrativos. 

 

Figura 1- Localização do Parque Nacional da Serra do Cipó, no estado de 
Minas Gerais. 
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Figura 2 - Tempo que o visitante faz uso das trilhas do parque. 
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Figura 3 - Freqüência com que os usuários das trilhas visitam o Parque. 

Com relação à utilização das duas áreas recreacionais pesquisadas 

(Fig. 3), observa-se que a trilha da Cachoeira do Sobrado apresenta, em 

sua maioria, visitantes iniciantes, sendo que os usuários da trilha do 

Canyon das Bandeirinhas são mais assíduos, ou seja, visitaram o Parque 

outras vezes. Provavelmente, isso pode estar relacionado ao fato de que 

para se alcançar o primeiro atrativo, percorre-se uma distância menor, 

facilitando o deslocamento de ida e volta. Os usuários da trilha do Canyon 

das Bandeirinhas parecem ser mais experientes, procurando áreas menos 
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acessíveis onde o contato com a natureza tornar-se-á mais contemplativo 

e proveitoso. 

 

2 a 4  pessoas

5 a 8  pessoas

8 a 10 pessoas

M ais de 10 pessoas

0 10 20 30 40 50 60

%

 Canyon das Bandeirinhas
 Cachoeira do Sobrado

 

Figura 4 - Tamanho do grupo de usuários das trilhas. 
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Figura 5 - Interesse em conhecer as normas do Parque. 

Nesse sentido, observam-se ainda algumas disparidades quanto ao 

perfil dos usuários dos atrativos naturais Cachoeira do Sobrado e Canyon 

das Bandeirinhas. Nos quesitos “Tamanho do grupo de usuários das 

trilhas” (Fig. 4) e “Interesse em conhecer as normas do Parque” (Fig. 5), 

os usuários da Cachoeira do Sobrado, visitam o atrativo em grupos 

maiores, ao contrário dos usuários do atrativo Canyon das Bandeirinhas. 

Esse comportamento é mais um indício de que os usuários do primeiro 

atrativo tendem a estar mais entretidos com o relacionamento intragrupal 

do que em contemplar a natureza, enquanto que em grupos menores ou 
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duplas, os momentos de contemplação da natureza são favorecidos, 

podendo proporcionar maior integração e percepção para com a dinâmica 

natural local. Além disso, grupos maiores parecem não demonstrar 

interesse em conhecer as normas de utilização do Parque (Fig. 5), 

sugerindo uma inadequação de grupos com mais de cinco pessoas para 

visitas aos atrativos do Parque. Dessa maneira, estabelece-se uma 

diferença qualitativa entre o número total de visitantes/dia e o tipo de 

agrupamento aos quais os usuários estão ligados. Grupos menores 

tendem, portanto, a serem mais integrados com as normas de conduta 

pessoais, assimilando melhor nuances e diferenças que envolvem o 

comportamento humano em ambiente urbano e natural. 

Assim, esta breve análise mostra que os ambientes naturais, ou seja, 

ainda não totalmente transformados pela atuação antrópica, são espaços 

a serem mais bem utilizados, porém, segundo parâmetros e normas bem 

definidos, tornando-os ambientalmente sustentáveis e belos, perpetuando 

sua função de áreas de contemplação e proximidade espiritual com a 

natureza. 
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