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1. Apresentação
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O presente relatório foi elaborado 
através de contratação por licitação da 
empresa Ambiental Consultoria pela 
SEDTur – Secretaria de Desenvolvimento 
do Turismo de Mato Grosso, em atendi-
mento ao termo de cooperação técnica 

entre o governo do Mato Grosso e o ICMBio 
– Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade.

Os profissionais da equipe técnica 
da empresa de consultoria realizaram o 
levantamento de campo nos meses de 
março e abril de 2009 e apresentam aqui a 
compilação dos dados e considerações de 
operacionalização dos atrativos da região 
do Parque Nacional da Chapada dos 
Guimarães.



2. Introdução

O turismo no mundo vem crescen-
do, constantemente, a taxas superiores 
ao crescimento da Economia, tanto em 
número de turistas como em receitas. No 
período de 1960 a 2004, o número de 
visitantes cresceu a uma taxa média de 
5,6% a.a., sendo que os períodos de maior 
crescimento foram os de 1960-1970 
(crescimento de 9,1% a.a.) e de 1985-
1990 (crescimento de 6,6% a.a.). 
Interessante ressaltar que justamente 
nestes períodos verificam-se também 
altas taxas de crescimento do PIB mundi-
al, respectivamente, 4,7% a.a. e 3,6% 
a.a., mostrando a forte correlação entre 
crescimento de renda e turismo.

O Brasil vem experimentando uma 
grande evolução na atividade turística. A 
criação do Ministério do Turismo impulsi-
onou uma série de ações inovadoras para 
o desenvolvimento do setor, com resulta-
dos expressivos de organização e cresci-
mento, com impacto direto na criação de 
oportunidades de trabalho, renda e 
redução das desigualdades sociais.

Conforme apresentado no Plano 
Nacional de Turismo (2003), o setor 

envolve cerca de 6 milhões de pessoas, 
atuando em 400.000 empreendimentos, 
em sua maioria micro, pequenas e médias 
empresas. São aproximadamente 1.800 
municípios considerados turísticos que 
recebem um fluxo aproximado de 139,59 
milhões de viagens domésticas e de 
apenas 5,5 milhões de estrangeiras.

O Plano Nacional de Turismo – PNT 
determina em seus objetivos gerais: 
Desenvolver o produto turístico brasileiro 
com qualidade, contemplando nossas 
diversidades regionais, culturais e 
naturais, apresentando entre os seus 
objetivos específicos:

     Dar qualidade ao produto turístico;
     Diversificar a oferta turística;
     Estruturar os destinos turísticos;
   Ampliar e qualificar o mercado de tra-
balho;
  Aumentar a inserção competitiva do 
produto turístico no mercado internacio-
nal.

Nesse contexto, o desafio da 
implementação do desenvolvimento 
sustentável no mundo está lançado. 
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A integração entre governos, 
empresas privadas, organizações não-
governamentais e sociedade civil, para a 
construção de um mundo melhor, com 
preservação ambiental e vida digna para a 
população vêm sendo articulada por 
diversas entidades ligadas ao desenvolvi-
mento do turismo.

Turismo é f luxo de pessoas, 
integração e conhecimento de costumes e 
modos de vida. É consumo responsável da 
paisagem. O turismo é multidisciplinar e 
envolve geografia (uso do solo), econo-
mia (efeito renda e emprego, balança de 
exportações), ecologia (recursos natura-
is), história (patrimônio) sociologia 
(costumes e qualidade de vida), dentre 
outras áreas do conhecimento. Pode ser 
considerado como um verdadeiro fenô-
meno da sociedade atual.

Atividades de Turismo e Lazer que 
encontram na natureza sua principal 
motivação têm sido abordadas com 
grande frequência pelos veículos de 
comunicação de massa e especializados. 
Sendo este um dos segmentos mais 
promissores do mercado do turismo. 

O Brasil apresenta um vasto 

conjunto de áreas naturais com grande 
potencial para fortalecer o turismo no 
país. A riqueza dos biomas brasileiros e a 
diversidade cultural do país são atrativos 
singulares para a oferta de produtos 
turísticos diversificados e de qualidade. 
Neste cenário, o Estado do Mato Grosso se 
destaca por possuir em seu território três 

importantes biomas: O Pantanal, o 
Cerrado e a Amazônia, com um potencial 
turístico incrível.

O gráfico abaixo apresenta o 
aumento no movimento (embarque e 
desembarque) do Aeroporto de Cuiabá e a 
conseqüente tendência.
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Atualmente há a necessidade 
urgente de transformação desse potencial 
em produtos. A visitação em áreas natura-
is representa um grande potencial para 
criação e desenvolvimento de pólos 
regionais de desenvolvimento sustenta-
do. 

O turismo, ao mesmo tempo em 
que fortalecerá a região, incrementará a 
economia e promoverá a geração de 
emprego e renda para as populações 
locais. Por outro lado, o desafio consiste 
em fazer com que o turismo seja desenvol-
vido de maneira harmônica e integrada, 
para que a atividade não prejudique a 
manutenção dos processos ecológicos, a 
diversidade sócio-cultural, os conheci-
mentos tradicionais e a conservação da 
biodiversidade.

Por tanto, a necessidade de 
identificar, atrair e atender a demanda 
turística e minimizar impactos provoca-
dos pela visitação torna-se um desafio a 
todos os envolvidos no processo.

Neste sentido, este documento 
objetiva apresentar e identificar o poten-
cial de turismo e lazer na Chapada dos 
Guimarães e propor um sistema de infra-

estrutura para Uso Público com um 
conjunto de princípios e recomendações 
práticas com vistas a ordenar a visitação e 
promover o desenvolvimento regional. 
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A preocupação com a preservação 
da área hoje ocupada pelo Parque 
Nacional da Chapada dos Guimarães 
remonta ao início do século passado, 
quando o vice-presidente do estado de 
Mato Grosso, Coronel Pedro Celestino 
Corrêa da Costa, decretou a utilidade 
pública da área, tornando as terras 
devolutas da encosta da serra da 
Chapada, desde sua base até 2 km a partir 
do planalto, não alienáveis a nenhum 
título (Decreto no 262/10). Essa preocu-
pação foi motivada pela devastação da 
vegetação das cabeceiras dos rios Coxipó-
açu, Manso e Cuiabá, com consequente 
comprometimento da navegação.

Na década de 70, surgiram novas 
proposições para proteção da área. Foi 
sugerida a criação de uma reserva biológi-
ca, sobretudo pela grande diversidade de 
flora e fauna do local. Em 1976, o Conselho 
Nacional de Turismo declarou um polígo-
no irregular de 30.000 ha como zona 
prioritária de interesse turístico (Resolu-
ção CNTur nº 819/76) e, no ano seguinte, 
Garcia Neto, governador do Mato Grosso, 
declarou a área como de utilidade pública 
para fins de desapropriação (Decreto nº 

882/77).
Na década de 80, o governador 

Frederico Campos desapropriou áreas já 
utilizadas como ponto turístico, com 
intenção de concretizar a vocação turísti-
ca da região: Mutuca (Decreto nº 662/80), 
Cachoeirinha (Decreto nº 663/80), 
Salgadeira (Decreto nº 664/80) e Rio Claro 
(Decreto nº 648/80).

Em 1984, foi criado o Terminal 
Turístico da Salgadeira e foi proposta a 
criação do Parque Nacional da Chapada 
dos Guimarães, através do Projeto de Lei 
nº 405-A. O objetivo da proposta era a 
proteção do Morro do São Jerônimo, 
Morro do Cambari, Cidade de Pedra, 
Cachoeira Véu de Noiva, Vale da 
Salgadeira, Rio Claro, Rio Mutuca, entre 
outras localidades e, em especial, as 
cabeceiras dos rios.

Em 1986, a sociedade civil desen-
volveu uma campanha nacional pela 
criação do Parque, que obteve êxito em 12 
de abril de 1989, com a assinatura do 
Decreto Lei nº 97.656, que criou o Parque 
Nacional da Chapada dos Guimarães, 
abrangendo 32.630 ha, com objetivo de 
proteger amostras significativas dos 

3. Informações gerais
do Parque da Chapada
dos Guimarães
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res ou de sobreposição. 
Assim, um instrumento essencial 

para subsidiar as ações de regularização 
fundiária é o levantamento fundiário. 
Através deste deveriam ser listados os 
ocupantes e suas áreas, e também analisa-
das as situações e localizada cada posse ou 
propriedade, possibilitando uma tramita-
ção mais ágil dos processos de regulariza-
ção fundiária. Foi lançado um primeiro 
edital para esse serviço, que infelizmente 
foi impugnado. Aguarda-se um novo 
lançamento, pois é fundamental que esse 
levantamento ocorre. Ainda assim, vários 
processos estão em andamento, alguns de 
forma apenas administrativa e outros 
através do poder judiciário.

Os recursos orçamentários têm 
sido sempre inferiores às demandas da 
regularização fundiária das Unidades de 
Conservação do grupo de Proteção 
Integral, porém, a Lei 9.985 de 2000, 
conhecida como Lei do SNUC (Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação), 
que estabelece critérios e normas para a 
criação, implantação e gestão das unida-
des de conservação, abriu uma nova 
perspectiva ao estabelecer a compensa-

locais, assegurando a preservação dos 
recursos naturais e dos sítios arqueológi-
cos existentes e proporcionando seu uso 
adequado para visitação, educação e 
pesquisa.

Parques Nacionais são Unidades 
de Conservação de posse e domínio 
públicos, sendo que as áreas particulares 
incluídas em seus limites devem ser 
desapropriadas.

A situação fundiária do Parque 
Nacional da Chapada dos Guimarães ainda 
não está regularizada. Já foram adquiri-
das 18,47% das terras; 17,36% são da 
União; 64,17% ainda estão sob domínio de 
particulares.

Ainda na década de 1990, foram 
realizados dois esforços de identificação 
dos ocupantes dessas áreas ainda não 
regularizadas, através de aplicação de 
entrevistas e sempre que possível elabora-
ção de um croqui para localização da área. 
O resultado desses esforços foi a identifi-
cação de 122 imóveis, pertencentes a 106 
proprietários e dez posseiros. Tais infor-
mações ainda são insuficientes, pois não 
houve uma análise documental, portanto 
podem existir muitas situações irregula-

ção ambiental para o licenciamento de 
empreendimentos de signif icativo 
impacto ambiental. Esses recursos devem 
ser investidos prioritariamente na 
regularização fundiária, de forma que no 
médio prazo a situação fundiária do 
Parque Nacional da Chapada dos 
Guimarães deverá sofrer melhorias 
significativas.

O Parque Nacional da Chapada dos 
Guimarães dispõe de sede administrativa 
do Véu de Noiva, onde se concentra a 
equipe do Parque, situada à Rodovia 
Emanuel Pinheiro (MT-251) - km 51, 
Chapada dos Guimarães - Mato Grosso.

A rodovia Emanuel Pinheiro (MT-
251), que dá acesso à entrada do Parque, 
margeia-o a partir do km 26, até o 
Complexo Turístico da Salgadeira. Neste 
ponto, a estrada adentra ao Parque por 
seis quilômetros até a Mata Fria, passando 
novamente a ser seu limite, por cerca de 4 
km.

A entrada de visitantes à Portaria 
do Véu de Noiva é acessada pela rodovia 
MT-251 (51 km, a partir de Cuiabá, sentido 
Chapada dos Guimarães ou 10 km, a partir 
de Chapada dos Guimarães, sentido 
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Cuiabá). Para os demais atrativos, como 
Mata Fria e Paredão do Eco, existem 
acessos independentes.

Os motoristas devem ter atenção 
especial entre os km 26 e 52, pois neste 
trecho a rodovia faz limite ou atravessa o 
Parque e é comum animais cruzarem a 
pista, sendo frequentes os casos de 
atropelamento.

Contudo, o Parque Nacional da 
Chapada dos Guimarães está fechado, por 
tempo indeterminado, em virtude do 
acidente ocorrido em 21 de abril de 2008, 
quando um bloco de pedra da encosta da 
cachoeira Véu de Noiva se soltou, ferindo 
cerca de dez pessoas. 

Até este evento, não havia regis-
tro de queda de blocos nos paredões do 
Véu de Noiva ou nas outras cachoeiras do 
Parque. A trilha que leva ao vale do Véu 
era tradicionalmente utilizada por 
visitantes que se banhavam no lago 
formado pela cachoeira. Após o acidente, 
o Parque foi fechado, situação que 
perdura até o momento.

Em dezembro de 2008 realizou-se 
a Oficina de Planejamento de Uso Público 
do PNCG, sediada na cidade de Chapada 

dos Guimarães, onde par ticiparam 
técnicos do Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade (ICMBio) 
e representantes de entidades ligadas ao 
turismo e meio ambiente, além do secre-
tário de estado de turismo do governo de 
Mato Grosso.

A oficina subsidiou a elaboração 
do capítulo de Uso Público do Plano de 
Manejo do Parque, o Programa de 
Revitalização e o Sistema de Concessões, 
objetos de trabalho deste relatório que 
apresentará os estudos complementares 
visando a possibilidade de instalação de 
equipamentos como restaurante, centro 
de visitantes e infra-estrutura para 
atender aos turistas e visitantes do 
Parque, considerando o modelo de 
concessões, semelhante ao implantado no 
Parque Nacional do Iguaçu (PR). 
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O sentido maior do turismo é a 
prestação de serviços, satisfazer o desejo 
das pessoas de viajar e vivenciar novas 
experiências nos mais diferentes locais. 
Contudo, o turismo nos próximos anos irá 
demandar não apenas que o visitante 
tenha uma experiência satisfatória e de 
alta qualidade, mas também que a desti-
nação seja sustentável. Para atingir esse 
duplo objetivo é necessária a utilização de 
técnicas inovadoras e eficazes. Dentro 
dessa abordagem, o gerenciamento de 
visitantes é uma ferramenta inovadora e 
verdadeira do turismo, porque garante 
que o turista, com experiência e capaci-
dade de discernimento cada vez maior, 
tenha uma experiência de alta qualidade, 
ao mesmo tempo em que sustenta a 
destinação para uso futuro.

A relação entre turismo e meio 
ambiente sempre foi muito próxima. 
Alguns estudiosos e pesquisadores veem 
isso de duas maneiras. Para uns o turismo 
é um dos principais depreciadores do 
ambiente explorado. Outros defendem a 
ideia de que o turismo é a melhor maneira 
para realizar a preservação ambiental.

O gerenciamento de visitantes 

desenvolvido em áreas naturais alia a 
necessidade de gerenciar a visitação à 
conservação do ambiente. O enfoque 
principal do gerenciamento está no 
planejamento e na viabilização positivos, 
contra restrições e proibições negativas. 
Tendo seu enfoque real no visitante, 
reconhecendo que cada um é diferente, 
que suas reações perante as áreas serão 
distintas e muitas vezes inesperadas 
como exper iências, necessidades, 
preferências e hábitos culturais. Tudo isso 
sem negligenciar a conservação do 
ambiente.

A partir de um gerenciamento 
eficaz, os objetivos são transparentes e 
específicos e visam a relação direta com o 
visitante enriquecendo a experiência da 
visita, aumentando as chances da repeti-
ção desta visita e induzindo maior simpa-
tia devido ao manejo embasado na con-
servação da natureza ou preservação 
histórica. Ao mesmo tempo em que 
proporciona um fluxo de benefícios ao 
local de visitação permitindo que as 
visitas sejam distribuídas tanto no tempo 
como no espaço, estimulando uma estada 
mais longa, reduzindo o impacto ambien-

4. Visitação em áreas
naturais

11
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tal da visitação, estimulando um senti-
mento de orgulho cívico e de propriedade 
entre a comunidade anfitriã através do 
gerenciamento e das técnicas de interpre-
tação. 

Algumas abordagens são vitais 
para o gerenciamento de visitantes 
proposto segundo Cooper, Fletcher, et. al, 
(2001), como o estabelecimento de 
objetivos, demanda e marketing, capaci-
dade e zona de atividade, controle de 
visitantes e monitoramento. 

a) Objetivos: a determinação de 
objetivos é fundamental para o sucesso do 
gerenciamento de qualquer local. A 
decisão simples a ser tomada é: por que 
estamos abrindo este lugar aos visitan-
tes? A resposta óbvia é claro, pode ser 
econômica ou em termos de lucros ou 
retorno dos investimentos. Entretanto, 
outras razões também são possíveis como 
as educacionais (para uma reserva 
natural, por exemplo). O processo de 
gerenciamento de visitantes exige que 
tenhamos clareza desses objetivos, já que 
eles movem todo o processo.

b) Demanda de marketing: uma 
segunda variável fundamental é a deman-

da – o perfil e a quantidade de visitantes 
atraídos ao local. É importante que o 
marketing comunique claramente os 
objetivos do local, para garantir que sejam 
atraídos os tipos adequados de visitantes. 
Os problemas de gerenciamento mais 
comuns ocorrem quando o tipo errado de 
visitante é atraído a um local. Se estes 
problemas aparecem é papel do marketing 
ajustar constantemente o perfil do 
visitante aos objetivos do local.

c) Capacidade e zonas de ativida-
des: nesta etapa do processo de gerencia-
mento de visitantes, tomam-se decisões 
em relação à intensidade da visitação em 
cada parte do local, e também ao tipo de 
atividade a ser programada nestas áreas. 
Há dois princípios importantes envolvi-
dos nesta etapa que são a determinação 
da capacidade e o uso não conflitante das 
áreas. Esses princípios devem ser conside-
rados juntamente com as características 
biofísicas da zona correspondente ao 
nível necessário de proteção, tais como: 
densidade da visitação, número de 
encontros entre visitantes, quantidade de 
evidências de atividade humana e infra-
estrutura, distância, tipo de viagem, 

equipamento adequado, grau de regula-
mentação ou liberdade do visitante. Além 
das características colocadas acima é 
importante lembrar que “a capacidade e 
os limites não são estáticos. Eles variam 
de acordo com as mudanças no quadro de 
pessoal, com o orçamento, com epidemi-
as, com alterações nas populações de 
animais e com os níveis de stress mais 
elevados, ou com as mudanças que 
ocorrem com o passar do tempo nas 
expectativas e preferências dos visitan-
tes” (Wallace, 2001).

d) Controle de visitantes: uma vez 
que se tenha decidido abrir o local, é 
importante garantir que os visitantes 
sejam organizados de forma a assegurar 
que os níveis de capacidade em cada área 
não sejam ultrapassados e, portanto, que 
a qualidade da experiência seja mantida. 
Influenciar o movimento e o comporta-
mento dos visitantes é uma ciência sutil e 
pode ser considerado como a seleção de 
uma série de opções, do gerenciamento 
rígido até o gerenciamento flexível. O 
gerenciamento rígido de visitantes pode 
ser problemático, já que sugere um 
rompimento no processo de planejamen-
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to. Neste caso, nem o gerente nem o 
visitante estão satisfeitos, já que ambos 
reconhecem a gravidade das medidas 
adotadas. No entanto, há ocasiões em que 
o gerenciamento rígido é inevitável. 
Locais de grande valor, por exemplo, ou 
onde há perigo potencial para os visitan-
tes, são dois desses casos. O gerenciamen-
to flexível, por outro lado, talvez seja a 
forma mais eficaz de gerenciamento de 
visitantes. O visitante é influenciado sem 
saber e o administrador é eficaz porque o 
lugar funciona de forma tranquila. 

e) Monitoramento: não há razão 
para desenvolver abordagens sofisticadas 
de gerenciamento de visitantes sem uma 
forma de monitorar sua eficácia. Há uma 
série de medidores para tal abordagem, 
dentre outras:
     Um questionário formal com o visitante 
para avaliar seu nível de comportamento;
  Questionamento periódico da equipe 
local para verificar se tudo está ocorrendo 
conforme o planejamento;
     Através de olhos eletrônicos, catracas, 
etc.

Assim como o zoneamento deve 
ser feito tanto para proteger os recursos 

quanto para proporcionar a diversificação 
das experiências disponíveis aos visitan-
tes, de forma semelhante o monitoramen-
to deve observar o impacto sobre o ambi-
ente biofísico e sobre a experiência do 
visitante. No entanto, pode-se adotar 
mais de uma técnica de monitoramento 
para que se tenha uma leitura mais precisa 
da visitação.
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A administração de visitantes em 
áreas de proteção ambiental pode ser feita 
em conjunto com o órgão administrador 
da área, concessionárias, ong’s, associa-
ções de classe, entre outros interessados 
em participar do processo. Pois “os 
administradores precisam das concessio-
nárias para transportar os visitantes e 
para ajudar a educá-los e atender as suas 
necessidades. E os concessionários por 
sua vez contam com os administradores 
para assegurar que os recursos naturais 
que as pessoas desejam ver Vsejam 
administrados de maneira sustentável, e 
que a qualidade da experiência do visi-
tante seja mantida” (Wallace 2001).

Relevante também é saber definir 
quem terá o privilégio de tomar conta do 
bem comum. Segundo George N. Wallace 
(2001), uma vez que a administração 
esteja convencida de que o concessioná-
rio ou permissionário realmente a ajudará 
a alcançar os objetivos do parque ou da 
área protegida, ela lhe concede, através 
de licitação ou autorização, o privilégio 
de operar na região, capacitando-o a obter 
lucros com a utilização dos recursos 
públicos que a todos pertence. No entan-

to, a lição essencial é que, na esfera da 
administração de concessões, os adminis-
tradores da área devem ter o controle 
sobre os contratos existentes.

Uma contribuição de MacFarland 
(apud, Wallace, 2001, pág. 136) está na 
apresentação da experiência ocorrida no 
Equador com relação à gestão dos Parques 
Nacionais. No período compreendido 
entre 1981 e 1988, as crises econômicas 
do governo equatoriano reduziram 
drasticamente o orçamento da Adminis-
tração dos Parques Nacionais. Contudo, as 
atividades de proteção e de visitação 
tiveram prosseguimento graças à presen-
ça da Estação de Pesquisa da Fundação 
Charles Darwin e às contribuições prove-
nientes de grupos internacionais para a 
conservação e de universidades que 
foram estimuladas pela Estação. 

Desta forma, entende-se que as 
atividades de turismo devem se desenvol-
ver numa unidade de conservação através 
de uma gestão eficiente e justa a todos os 
envolvidos, garantindo a qualidade e 
segurança do visitante e a proteção do 
meio ambiente.

5. Concessão de serviços
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O planejamento de visitação no 
PNCG contempla suas áreas de uso públi-
co, de acordo com o plano de manejo. 
Foram considerados os documentos 
discutidos e elaborados na Oficina de 
Planejamento de Uso Público do PNCG 
realizada na cidade de Chapada dos 
Guimarães, em dezembro de 2008, onde 
estiveram técnicos do Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversi-
dade (ICMBio) e representantes de 
entidades ligadas ao turismo e meio 
ambiente, além do secretário de estado de 
turismo do governo de Mato Grosso.

As preocupações de reestrutura-
ção com maior segurança e diversidade de 
atrativos ao visitante foram os principais 
pontos definidos por esta equipe de 
trabalho. Visitas técnicas de campo, 
estudos de viabilidade, coleta de dados de 
gabinete e de campo e todas as pesquisas e 
elaboração de projetos pertinentes foram 
realizadas por área, região e atrativo, 
sempre respeitando suas particularidades 
físicas e culturais e respectivas zonas de 
uso intensivo, extensivo e de recupera-
ção. As áreas limítrofes ou externas ao 
Parque foram respeitadas sendo sugerido 

modelo de operacionalização adequado 
às respectivas situações.

Apresenta-se abaixo um descriti-
vo mapeando em cada atrativo, pontos 
relevantes e o ambiente estudado no 
trabalho em campo, e referenciados nos 
croquis correspondentes.

Cidade de Pedra: Para a reestrutu-
ração da Trilha da Cidade de Pedra, 
sugere-se a instalação de PIC – Posto de 
Informação e Controle na entrada delimi-
tada como Parque, e utilização da estrada 
já existente, melhorias no estacionamen-
to na entrada da trilha e utilização do 
percurso de trilha já traçado. Para maior 
atratividade desta trilha, identificou-se 
local apropriado para a instalação do 
equipamento de Turismo de Aventura – 
Tirolesa. Tal equipamento será implemen-
tado através de concessão licitada para 
empresa que operacionalizará o serviço, 
que será oferecido ao visitante como 
passeio opcional, devido à necessidade de 
adesão por cobrança de bilhete.

Paredão do Eco: Por estar na 
mesma região do Parque que a Cidade de 
Pedra, a Trilha do Paredão do Eco fará uso 
do mesmo PIC instalado na entrada 

6. Planejamento da Visitação
no Parque Nacional da
Chapada dos Guimarães - PNCG
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delimitada como Parque. Utilizará a 
estrada já existente que dá acesso à 
entrada da trilha, local onde será otimiza-
do o espaço aberto para estacionamento. 

O percurso da trilha será o mesmo 
já traçado em formato circular. Na área do 
Paredão do Eco foi sugerida a instalação 
de pousada com conceito de arquitetura 
integrada - modelo sustentável de gestão 
ambiental com uma área para alojamento 
de pesquisadores além dos hospedes. Para 
demarcação do local a ser instalada a 
Pousada do Paredão do Eco foram consi-
derados alguns critérios: local definido 
no Plano de Manejo do Parque como zona 
de uso intensivo; beleza cênica e atrativa 
do ambiente; proximidade à Trilha do 
Paredão do Eco, atrativo já consolidado à 
visitação; e o acesso por estrada já exis-
tente, a mesma de acesso à trilha.

Véu de Noiva: Na região do Véu de 
Noiva foi considerado o seguinte percur-
so: trilha iniciando da portaria passando 
por toda a área já utilizada para visitação e 
com sugestão de novos traçados. O 
complexo de trilhas contempla: 

Trilha Superior Véu de Noiva, que 
dá acesso ao Restaurante, Mirantes e 

Centro de Visitantes e retorno à portaria; 
Trilha Inferior Véu de Noiva, que 

leva à base da cachoeira; 
Trilha do Balão – equipamento 

sugerido a ser instalado por licitação 
oferecendo passeio ao visitante, com 
extensão à trilha do mirante alto; 

Trilha do Restaurante – empreen-
dimento a ser sugerido para maior atrati-
vidade do local e opção de alimentação de 
qualidade ao visitante; 

Trilhas que dão acesso ao comple-
xo de cachoeiras do Parque, a saber: Trilha 
da Casa de Pedra, Trilha do Cerrado, 
Trilhas Circuito das Águas, Trilha do 
Paredão.

Mata Fria: Na região da Mata Fria 
foram considerados os ambientes: Arco do 
Céu e Trilha da Cachoeira da Mata Fria. 
Para utilização de ambos será instalado 
um estacionamento onde o visitante terá 
acesso às duas trilhas. A região do Arco do 
Céu oferecerá trilha inferior e trilha 
superior – chegando até as formações 
rochosas. A região da Cachoeira da Mata 
Fria oferecerá trilha com opção de banho.

Portão do Inferno: Para este 
atrativo a sugestão é a reestruturação dos 

dois mirantes existentes oportunizando 
ao visitante uma vista contemplativa com 
maior segurança. Na área onde hoje 
funciona um estabelecimento comercial 
em situação irregular, propõe-se a licita-
ção por concessão de empreendimento de 
alimentação e loja de conveniência. No 
espaço utilizado como estacionamento, 
propõe-se a reestruturação com maior 
segurança e conforto ao visitante, ainda 
uma ponte contemplativa com fundo de 
vidro, com a possibilidade de realização 
de rapel.

Trilha Paciência Cristal: Conside-
rada toda a área hoje utilizada do Córrego 
Paciência e Rio Cristal, local apropriado 
para instalação de trilha para caminhada, 
contemplação e banho, sugere-se que a 
trilha inicie do atrativo da Salgadeira com 
um PIC, seguindo à beira da rodovia em 
traçado de trilha a ser aberta, e reutilizan-
do parte da trilha às margens do Cristal 
seguindo para a área do Cór rego 
Paciência, com possibilidade de banho 
nas piscinas naturais em ambos os cursos 
d’água. Para retorno sugere-se novo 
traçado acima do Paciência em área de 
Cerrado voltando para a piscina do Cristal, 
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que dará acesso à trilha de retorno ao 
ponto inicial.

Trilha Rio Claro – Na região do Rio 
Claro, foi considerada toda a área já 
utilizada para caminhadas e banhos, 
estipulando um traçado circular com 
ramais para os principais poços, e especi-
almente trilha para acesso à área de 
flutuação do Rio Claro.

Mirante Geodésico da América do 
Sul: ATRATIVO FORA DO PARQUE: No 
Mirante Geodésico foi considerado o 
ambiente já utilizado, porém com reestru-
turação de trilha e instalação de restau-
rante. A trilha será suspensa e em formato 
circular para maior segurança e qualidade 
de contemplação da vista pelo visitante. O 
empreendimento do Restaurante será 
instalado na área já disponível no miran-
te, agregando o espaço de estacionamen-
to já existente, otimizando a área já 
utilizada neste atrativo.
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Seguem dados coletados de 
pesquisa realizada pela administração do 
Parque Nacional da Chapada dos 
Guimarães em conjunto com o Curso de 
Turismo do Centro Universitário Cândido 
Rondon – UNIRONDON, cujo objetivo foi 
definir o perfil do visitante do Parque, 
a l é m  d e  d a d o s  f o r n e c i d o s  p e l a  
administração da Unidade de Conserva-
ção.

Os dados foram coletados na área 
onde se encontra a entrada principal do 
parque que dá acesso ao seu principal 
atrativo, a Cachoeira Véu de Noiva, além 
do Circuito das Águas e da Casa de Pedra.

Os dados foram compilados em 
gráficos estatísticos referentes aos anos 
de 2006, 2007 e 2008, e demonstram as 
seguintes informações:

     Quantidade de visitação nos períodos 
de alta temporada;
       Procedência dos visitantes;
       Motivação e satisfação do visitante;
       Perfil do visitante;
       Problemas encontrados no Parque.

Em geral os dados revelam que o 

visitante do Parque Nacional da Chapada 
dos Guimarães tem como maior interesse o 
descanso e a contemplação da natureza.

O estado emissor de maior rele-
vância é o Mato Grosso, especialmente a 
cidade de Cuiabá, cuja maioria preceden-
te deste município é composta por famíli-
as. Outro dado relevante, quase 75% dos 
entrevistados visitou o Parque com carro 
próprio.

Para a faixa etária destacam-se 
jovens e adultos, com distribuição 
igualitária de ambos os sexos. No geral, os 
visitantes saem satisfeitos dos atrativos, 
com relação ao atendimento e diversidade 
de trilhas. Dentre os entrevistados um 
número significativo não quis informar 
sua faixa salarial, mas identifica-se pelos 
resultados obtidos que o visitante do 
PNCG é de classe média. Para o item 
escolaridade, os que possuem superior 
completo representam a maioria.

Outro dado relevante é a não 
contratação de guia por 97% dos visitan-
tes entrevistados neste período da 
pesquisa. Contudo, identificou-se ainda 
que o visitante do PNCG tem conhecimen-
to de estar numa Unidade de conserva-

6.1 Dados de Visitação
PNCG
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ção, e que 70% entende sobre regras de 
mínimo impacto ambiental, levando a crer 
que esse visitante respeita a condição de 
estar numa unidade de conservação, o 
que protege o Parque e dá plenas condi-
ções de implantação do formato de 
concessão que se propõe neste trabalho. 

Os dados mostram também uma 
grande concentração da visitação durante 
feriados e finais de semana. Quase 90% 
dos visitantes se concentram nestas 
datas. Tais informações são relevantes 
para identificação das necessidades e 
expectativas do visitante do Parque e 
contribuem para a formatação das pro-
postas de gestão e reestruturação, 
sugeridas neste relatório. Considerando 
que o Parque será reaberto no formato de 
concessões, o concessionário deverá 
considerar tais informações para forma-
ção de preço, operacionalização do 
atendimento e excelência em serviço.



2006

Total

13.894

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL

110.78311.76511.1458.3678.5597.32914.5437.0335.7838.1835.8498.333

Média p/dia

Média p/dia

Média p/dia

448 298 189 273 187 234 469 244 285 270 372 392

135.65115.97110.5368.8044.74211.03318.53410.6277.39412.0686.7479.27719.918Total

Total

2007

643 331 218 402 239 354 598 368 158 284 351 532

35.43718.699 9.096 7.642

603 314 247

2008

PARQUE NACIONAL DA CHAPADA DOS GUIMARÃES - relatório geral 20

6.1.1 Visitação Períodos
de Alta Temporada

Fontes: Pesquisa realizada pelo Curso de Turismo do Centro
Universitário Cândido Rondon - UNIRONDON e pela administração

do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães
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6.1.2 Visitação Períodos
de Alta Temporada 2006

2006 *Feriados 

2006 Finais de semana

2006 Dias de semana
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*Os finais de semana próximos dos feriados foram considerados como feriados.

Fontes: Pesquisa realizada pelo Curso de Turismo do Centro
Universitário Cândido Rondon - UNIRONDON e pela administração

do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães
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6.1.3 Visitação Períodos
de Alta Temporada 2007

1.323 925 *** 1239 878 951 *** *** *** 1.090 *** 1.046 49,98%

37,87%627***4284807151.2305894957395315061.189

413 141 109 159 116 142 339 231 351 127 *** 288 12,15%

*Feriados

Final de Semana

Dia de Semana

2007 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez %

2007 *Feriado

2007 Finais de semana

2007 Dias de semana

*Os finais de semana próximos dos feriados foram considerados como feriados.
**3 a 12 de setembro de 2007. Parque fechado por incêndio.

***Dados não disponíveis

Fontes: Pesquisa realizada pelo Curso de Turismo do Centro
Universitário Cândido Rondon - UNIRONDON e pela administração

do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães
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450638956
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52,35%
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6.1.4 Visitação Períodos
de Alta Temporada 2008

2008 *Feriados 

2008 Finais de semana

2008 Dias de semana
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* Os Finais de semana Próximos dos feriados foram considerados como feriados.
** A partir de abril o Parque foi fechado.

Fontes: Pesquisa realizada pelo Curso de Turismo do Centro
Universitário Cândido Rondon - UNIRONDON e pela administração

do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães
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6.1.5 Dados de Visitação

Fontes: Pesquisa realizada pelo Curso de Turismo do Centro
Universitário Cândido Rondon - UNIRONDON e pela administração
do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães
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1 vez

2 a 5 vezes

6 a 10 vezes

Mais de 10 vezes 20%

7%

31%

42%

Solitária 3%

Em família 57%

Em grupo 40%

Forma de visitação

Em família
Em grupo
Solitária

Forma de visitação

40%3%

57%

1 vez
2 a 5 vezes
6 a 10 vezes
Mais de 10 vezes

Número de visitas ao parque

31%
7%

20%

42%

Número de visitas ao parque
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Grau  de Satisfação

Muito Satisfeito 

Satisfeito

Insatisfeito

Indiferente

22%

74%

2%

2%

Grau de Satisfação

Muito satisfeito
Satisfeito
Insatisfeito
Indiferente

74%

2%2%22%
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Sexo

Feminino
Masculino
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48%
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150
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Faixa Salarial

Sexo Quantidade Percentual

Feminino

Masculino

264,5 100%

137,75

126,75 47,92%

52,08%

Dados obtidos 2007 - Fevereiro (Carnaval 7 a 20)
Abril (Páscoa 15 a 18) / Julho / Novembro (15 a 18)

Total

Faixa salarial

De R& 350,00 a R$ 700,00

De R$ 701,00 a R$ 1.500,00

De R$ 1.501,00 a R$ 3.000,00

De R$ 3.001,00 a R$ 6.000,00

De R$ 6.0001,00 a R$ 10.000,00

Acima de R$ 10.000,00

Não informou

Quantidade

36

61

64

34

12

2

124

332 100%

Percentual

10,84%

18,28%

19,34%

10,16%

3,46%

0,68%

37,25%

Dados obtidos 2007 - Fevereiro (Carnaval 7 a 20)
Abril (Páscoa 15 a 18) / Julho / Novembro (15 a 18)

Total

6.1.6 Perfil do Visitante
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1º grau incompleto

1º grau completo

2º grau incompleto

2º grau completo

Superior incompleto 

Superior completo 

Especialização

Mestrado

Doutorado

Não informou

9,25

7

11,25

53

60,75

70,5

27

10

3,5

12,25

264,5 100%

3,50%

2,65%

4,25%

20,04%

22,97%

26,65%

10,21%

3,78%

1,32%

4,63%

Escolaridade

Dados obtidos 2007 - Fevereiro (Carnaval 7 a 20)
Abril (Páscoa 15 a 18) / Julho / Novembro (15 a 18)

Total
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Faixa  Etária

Menos de 15 anos

De 15 a 20 anos

De 21 a 25 anos

De 26 a 30 anos

De 31 a 40 anos

De 41 a 50 anos

De 50 a 65 anos

Mais de 65 anos

Não informo

264 100%

5

6

24

48

65

45

48

21

4

Quantidade Percentual

1,61%

7,77%

18,28%

17,14%

24,43%

18,09%

8,90%

2,08%

1,70%

Dados obtidos 2007 - Fevereiro (Carnaval 7 a 20)
Abril (Páscoa 15 a 18) / Julho / Novembro (15 a 18)

Total
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Dados obtidos 2007 - Fevereiro (Carnaval 7 a 20)
Abril (Páscoa 15 a 18) / Julho / Novembro (15 a 18)

Dados obtidos 2007 - Fevereiro (Carnaval 17 a 20)
Abril (Páscoa 15 a 18) / Julho / Novembro (15 a 18)

Meio de transporte

Carro próprio
Ônibus rodoviário
Moto
Carro alugado
Outro
Ônibus excursão

5%
5%4%3%2%

81%

Contratação de guia de turismo

Não
Sim

3%

97%

Meio de transporte

Carro próprio

Ônibus rodoviário

Moto

Carro alugado

Outro

Ônibus excursão

265 100%

5

9

11

14

14

211 79,87%

5,20%

5,39%

4,16%

3,50%

1,89%

PercentualQuantidade

Total

Contratação de guia de turismo Quantidade Percentual

Não

Sim

Total

185

5

190

97,4

2,6

100



PARQUE NACIONAL DA CHAPADA DOS GUIMARÃES - relatório geral 31

Dados obtidos 2007 - Fevereiro (Carnaval 17 a 20)
Abril (Páscoa 15 a 18) / Julho / Novembro (15 a 18)

Não

Sim

Total

187

77

264 100%

100%

70,74%

29,26%

Conhecimento das regras
de mínimo impacto Quantidade Percentual

332,25

Consciência de estar visitando UC

Dados obtidos 2007 - Fevereiro (Carnaval 17 a 20)
Abril (Páscoa 15 a 18) / Julho / Novembro (15 a 18)

7,75 2,33%Não

324,5 97,67%Sim

Total

Quantidade Percentual
Consciência de estar visitando UC

Não
Sim

98%

2%

Conhecimento das regras de mínimo impacto

Não
Sim

29%

71%
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30,00%

25,00%

20,00%

15,00%

10,00%

5,00%

0,00%

Problemas encontrados no Parque

Dados obtidos 2007 - Fevereiro (Carnaval 7 a 20)
Abril (Páscoa 15 a 18) / Julho / Novembro (15 a 18)

73

60

51

26

17

19

8

12

12

12

288 100%

25,25%

20,65%

17,78%

9,02%

5,90%

6,42%

2,78%

3,99%

4,16%

4,05%

Falta de lixeiras

Falta de sinalização

Falta de informações

Acesso difícil

Falta de segurança

Instalações sanitárias

Superlotação

Vandalismo

Limpeza do Parque

Infra-estrutura e outros

Total

Problemas encontrados no Parque Quantidade Percentual
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Para atender ao perfil do visitante 
levantado, assim como aos visitantes em 
potencial, alguns recursos são indispen-
sáveis para que a atividade de turismo 
ocorra com o máximo de qualidade e 

segurança. 
Dentre outros destacamos:

a) Recursos humanos capacitados;

b) Infra-estrutura (sanitários, acessos, 
praças de descanso e contemplação);

c) Sinalização;

d) Centro de Visitantes e PIC’s – Postos de 
Informação e Controle;

e) Segurança e qualidade (guarda-corpo, 
pontes e tablados);

f) Infra-estrutura turística (restaurantes, 
lanchonetes, quiosques, lojas de conve-
niência e souvenir);

g) Serviços turísticos (atividades de aven-
tura e ecoturismo).

6.2 Recursos a serem
disponibilizados nas
áreas de visitação
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a) Seleção dos indicadores;

b) Definição dos padrões;

c) Monitoramento dos indicadores.

6.3 Indicadores
de impacto
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6.4 Indicadores
de desempenho

a) Estatística do número de visitantes nos 
atrativos, através da quantidade atendida 
e orientada no início das trilhas e passeios 
ou equipamentos; 

b) Frequência de fiscalização nas trilhas;

c) Frequência de ocorrência de incêndios 
(ICMBio);

d) Tabulação e avaliação dos dados de 
Avaliação e Monitoramento (Anexo I);

e) Estatística de incidentes e acidentes.
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7.  Regras de Segurança

Apresentam-se aqui as regras 
gerais de segurança para serem aplicadas 
nos atrativos do Parque Nacional da 
Chapada dos Guimarães. Contudo, para os 
equipamentos que exigem regras especí-
ficas de segurança, tais como a Tirolesa, 
as mesmas estão descritas detalhadamen-
te nos respectivos relatórios dos locais 
onde se encontram estes atrativos.
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7.1  Sistema de gestão
de segurança

A concessionária responsável pelo 
gerenciamento dos atrativos deve implan-
tar o Sistema de Gestão da Segurança - 
ABNT NBR 15331, no prazo máximo de um 
ano e meio, para aumentar a satisfação e 
segurança do visitante por meio da efetiva 
aplicação do sistema, incluindo processos 
para melhoria contínua. Deve demonstrar 
sua capacidade para assegurar a prática 
das atividades de forma segura atendendo 
aos requisitos de segurança. 
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7.2 PAE
Plano de Atendimento a
Emergência

O Concessionário deve estabele-
cer e manter planos e procedimentos para 
atender a acidentes, incidentes e situa-
ções de emergência, e incluir no treina-
mento de todos os colaboradores as 
técnicas de Primeiros Socorros e Combate 
a incêndio (uso de extintores e outros 
equipamentos), ficando a critério do 
concessionário que sejam feitos outros 
cursos relacionados à área, mas são muito 
recomendados.

Para caso de acidentes mais graves 
deverá ser utilizado o corpo de bombeiros 
de Cuiabá como suporte, mas para isto 
deve-se criar um canal de comunicação 
com os bombeiros e treinar os colaborado-
res para acionar o plano.

A Concessionária deve testar 
periodicamente tais procedimentos. Os 
clientes devem ser informados previa-
mente dos recursos e facilidades disponí-
veis de atendimento a emergências nos 
locais de prática das atividades de cami-
nhada e banho.

Sugerimos como alternativa para 
melhorar a resposta em caso de um 
acidente a criação de um grupo voluntá-
rio de busca e salvamento no município 

que pode atuar tanto no Parque como nos 
atrativos do entorno

Pode-se também formar um grupo 
de busca e salvamento formado pelos 
guias e colaboradores das concessionári-
as que pode ser acionado em caso de 
emergência dentro do Parque.

Regras de segurança para trilhas e 
outras atividades dentro do Parque

Os visitantes deverão receber por 
todos os meios disponíveis, de maneira 
clara e de fácil leitura, as normas de 
segurança das trilhas e de outros atrati-
vos. Estas normas podem ser transmitidas 
por guias, condutores ou por monitores. 
Existe ainda a possibilidade do uso de 
informativos impressos e a própria 
sinalização do Parque.

As informações de segurança 
devem conter no mínimo:

a) Sugestões relativas ao vestuário ade-
quado para cada modalidade, principal-
mente o tipo de calçado, tipo de tecido das 
roupas, chapéu/boné;
b) Cuidados necessários relativos à expo-
sição ao sol e à chuva;
c) Tipo do percurso a ser realizado, in-
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cluindo sua classificação e detalhes 
particulares ao percurso;
d) Necessidade de levar alimentos e 
bebidas para a atividade; 
e) Pontos de apoio e atrativos durante o 
percurso;
f) Cuidados em relação aos poços para 
banho; 
g) Distância total da trilha;
h) Tempo aproximado de percurso: ida e 
volta;
i) Horário de abertura e fechamento da 
trilha: destacar o horário máximo para 
início e retorno da trilha;
j) Deve-se permanecer na trilha sem 
utilizar-se de atalhos ou outros caminhos.

Após receber as orientações, o vi-
sitante dá início à caminhada ou outra 
atividade de sua escolha.

Se a trilha for AUTO-GUIADA 
deverá disponibilizar placas durante o 
percurso alertando o visitante onde 
existir perigo.

Se for GUIADA/CONDUZIDA - A 
operação deve ser realizada por conduto-
res que sigam aos requisitos da Norma 
ABNT NBR 15285 – Turismo de aventura – 

Condutor – Competências mínimas de 
condutor que estão relacionadas a: 

Gerais:
a) O atendimento e condução do cliente;
b) A prestação de um serviço de qualida-
de;
c) A segurança;
d) Os cuidados com o meio ambiente e as 
comunidades envolvidas.

Específicas:
a) Cumprir a legislação; 
b) Planejar a atividade de turismo de a-
ventura; 
c) Decidir sobre alterações na programa-
ção da atividade de turismo de aventura; 
d) Aplicar técnicas elementares de ori-
entação e navegação; 
e) Garantir o uso adequado de equipa-
mentos; 
f) Liderar grupos; 
g) Instruir o cliente quanto às técnicas 
mínimas e práticas necessárias para a 
realização da atividade; 
h) Assegurar o bem-estar e a segurança do 
cliente; 
i) Gerenciar situações de emergência. 

Comunicação de emergência PARA 
OS ATRATIVOS NA ÁREA DO VÉU DE NOIVA 

Para segurança dos visitantes, 
guias condutores, funcionários e demais 
pessoas presentes no Parque, deve ser 
implantado um sistema de rádio com 
alcance até as áreas do Véu de Noiva, 
Circuito das Águas e Casa de Pedra para 
comunicação com o centro de visitante 
para acionamento do PAE.
 

Comunicação de emergência PARA 
OS DEMAIS ATRATIVOS

Para segurança dos visitantes, 
guias condutores, funcionários e demais 
pessoas presentes no parque, deve ser 
feita uma avaliação e mapeamento dos 
melhores pontos com sinal de celular para 
acionamento do PAE.
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8. Sinalização

As placas são definidas e distribu-
ídas nos modelos abaixo: 
     
  Identificação: do local, do atrativo, do 
equipamento, da estrutura.

   Orientação: setas, indicação de direção, 
distâncias e medidas.  

  Interpretativa/Educativa: informações 
de Educação Ambiental, dados de flora e 
fauna e geologia.

  Informativa: Informações de operacio-
nalização, grau de dificuldade, dados do 
local/atrativo/equipamento/estrutura, 
horário de funcionamento, preço, indica-
ção de vestuário adequado, serviços e 
atendimento. 

   Advertência: periculosidade, restrições, 
limitações de uso, capacidade de carga.

Seguem descritivos, com exem-
plos de informações, para cada placa a ser  
utilizada:
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PLACAS

Véu de Noiva; Tirolesa; PIC; Parque Nacional da Chapada dos Guimarães.

Trilha à direita ou à esquerda, frente ou curva. Distâncias em metros ou quilômetros,
extensão da trilha, tempo aproximado do percurso bifurcação, conexão de trilhas.

Explicação do ambiente natural, sobre clima, fauna, flora, geologia, geografia, história, recursos
hídricos. Informações culturais e sociais. Projetos e ações em desenvolvimento no local.

Trilha íngreme, quantidade de degraus, opera de acordo com o clima, campo úmido, banheiros,
lanchonete, área de descanso, mirante, percurso delimitado, início e término da trilha, início e
término da área do ParNa. Use roupas confortáveis e calçados fechados, roupas para banho,
protetor solar, bonés ou chapéus, lanterna, binóculos, máquina fotográfica, área com cobertura
de telefone celular, levar água, lanche, agasalho, capa de chuva.

Piso escorregadio, não ultrapasse o guarda-corpo, somente com guia/condutor, poço fundo,
máximo de xx pessoas, proibido fogo, proibido acampar, estacionamento, trilha fechada para
recuperação, a partir deste ponto proibido seguir sem guia, correnteza, proibido pescar,
proibido caçar, não alimente os animais, para seguir somente com autorização/permissão,
área sem cobertura de telefone celular, trazer todo o resíduo produzido de volta ao CV ou
PIC, evitar horários mais quentes do dia.

EXEMPLOS DE UTILIZAÇÃO

Identificação

Orientação

Interpretativa/
Educativa

Informativa

Advertência

A sinalização deve explorar 
conceitos de educação e interpretação 
ambiental e oferecer o máximo de 
segurança e orientação ao visitante, 
conforme sugerido ponto a ponto nos 
tópicos  descr itos  nos  re latór ios  
específicos por atrativo, anexo deste 
Relatório Geral. Toda a sinalização deve 
trazer informações no mínimo nos 
idiomas português e inglês.

O sistema de sinalização e 
comunicação visual deverá atender 
minimamente a todas as sinalizações 
identificadas neste termo e estar de 
acordo com as “Or ientações para 
Sinalização Visual de Parques Nacionais, 
E s t a ç õ e s  E c o l ó g i c a s  e  R e s e r v a s  
Biológicas” – DIREC/IBAMA 1997.
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Uso Público são atividades educa-
tivas, recreativas e de interpretação 
ambiental realizadas em contato com a 
natureza, com o objetivo de proporcionar 
ao visitante a oportunidade de conhecer 
os atributos e valores ambientais protegi-
dos pelo Parque.

Há algumas regras gerais de uso 
público que devem ser seguidas para 
garantir a preservação dos atributos 

naturais e o uso adequado da área em 
longo prazo. As regras não são feitas para 
incomodar os visitantes, que são muito 
bem-vindos ao Parque. São criadas para 
evitar danos, riscos e prejuízos a eles 

próprios e ao Parque, cujos objetivos vão 
além da visitação. 

No Parque Nacional da Chapada 
dos Guimarães:

8.1 Regras de uso público
do ICMBio ( )fonte: www.icmbio.gov.br 

Coletar frutos, sementes, raízes ou outros produtos;

Introduzir espécies que não ocorram naturalmente no parque;

Abandonar lixo, detritos ou outros materiais, que maculem a integridade paisagística, sanitária ou
cênica do parque;

Praticar qualquer ato que possa provocar a ocorrência de incêndio, inclusive churrasco;

Usar aparelhos sonoros (exceto ipods, walkman e outros que sejam utilizados com fones de ouvido);

Andar fora das trilhas existentes e abertas à visitação; 

De animais domésticos;

De visitantes portando armas, materiais ou instrumentos destinados a corte, caça, pesca
ou quaisquer outras atividades prejudiciais à fauna e à flora;

Com bebidas alcoólicas;

Com barracas e outros equipamentos de camping, exceto nas áreas permitidas pelo parque;

De motocicletas em toda a área do parque, exceto nos estacionamentos e PIC´s.Al
ém

 d
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10. Monitoramento de
Manutenção

Mensalmente a concessionária 
deverá realizar vistoria em todos os 
equipamentos, estruturas, instalações, 
pavimentos e espaços sob sua responsabi-
lidade, com coleta de dados em planilhas 
próprias e apresentar estas informações 

na forma de relatório simplificado à 
administração da Unidade de Con-
servação. 

A própr ia administração da 
concessionária, de posse das informações 
coletadas em campo, deverá providenciar, 
às suas custas, a manutenção que se fizer 
necessária, sempre observando a prévia 
comunicação à administração da Unidade 
que poderá tomar outras medidas que se 
fizerem necessárias, como o isolamento 
da área e indicação de alternativas à 
circulação dos visitantes. Segue exemplo 
de Planilha de Monitoramento em Anexo 
II.
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A manutenção, limpeza e verifica-
ção da integridade dos equipamentos, 
estruturas e pavimentos devem ser 
realizadas:

Nas estruturas físicas, tais como: 
sanitários, trilhas, instalações (água, 
energia, telefone, etc.), lixeiras, PIC, 
estacionamento, passarela, pontes e 
tablados, banheiros, área de lazer e placas 
de sinalização;

Nos equipamentos: extintores, 

equipamentos de comunicação, de 
primeiros socorros e de atendimento a 
emergências.

E em dois formatos:
   Preventiva: mensalmente através de 
verificação com registro em planilha;
       Corretiva:  correção e reparo das falhas 
nas estruturas e espaços assim que 
identificadas ou quando apontadas por 
monitores, concessionários ou servidores 
do ICMBio.

A manutenção de todos os equipa-
mentos, estruturas e demais instalações 
destinados ao uso público, objetos de 
concessão, será de total responsabilidade 
da concessionária, que deverá realizá-la 
sem qualquer ônus para o órgão conce-
dente ICMBio.

A manutenção deverá ser realiza-
da prevendo-se o mínimo impacto ambi-
ental possível, além de proporcionar o 
máximo de segurança ao visitante. Os 
locais de realização de trabalhos de 
manutenção deverão ser devidamente 
sinalizados e em casos de necessidade de 
isolamento de áreas, este deverá ser 
formalmente solicitado à administração 
do Parque que, após emissão da respecti-

va autorização, deverá buscar alternati-
vas de circulação, sem prejuízos à quali-
dade da visitação, quando possível.

As atividades de maior monta, 
como por exemplo, a reconstrução de uma 
ponte ou trilha suspensa, deverão ser 
sempre precedidos da apresentação de 
pré-projetos que deverão ser analisados 
pelo ICMBio, e quando aprovados, culmi-
narão na emissão de autorização formal 
para a execução dos respectivos serviços.

Os materiais provenientes da 
manutenção destinados a descarte 
deverão ser corretamente destinados a 
aterros sanitários ou a reaproveitamento 
e reciclagem, atendendo sempre à legisla-
ção pertinente. 

Será também de responsabilidade 
do concessionário realizar a manutenção 
do entorno da área de concessão, numa 
faixa correspondente a 10 metros além 
dos limites da área concessionada, 
realizando a limpeza, a retirada de plantas 
exóticas e outras atividades eventual-
mente solicitadas pela Concedente.

9. Manutenção
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10.1 Resíduos sólidos

Deve ser estabelecido um sistema 
para coleta, armazenagem e destinação 
dos resíduos sólidos produzidos e que 
atenda aos padrões estabelecidos pelo 
CONAMA – Conselho Nacional de Meio 
Ambiente.
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10.2 Monitoramento
ambiental

Durante todo o período da conces-
são o concessionário deverá implementar 
um programa de monitoramento ambien-
tal das trilhas e demais áreas sob sua 
responsabilidade, considerando os 
aspectos físicos, biológicos e sociais 
provenientes do uso público daqueles 
espaços. O programa deverá atender os 
seguintes aspectos:

a) Uso e Conservação das Trilhas;
b) Impacto da atividade;
c) Qualidade de visitação;
d) Tratamento de resíduos
e) Qualidade da água e efluentes.

O monitoramento deverá ser 
realizado mensalmente, em todas as áreas 
de concessão. Os dados deverão ser 
coletados em planilhas, vide Anexo II, 
tabulados e apresentados na forma de 
relatório ao órgão concedente. A análise 
dos dados coletados deverá possibilitar ao 
concessionário a identificação de neces-
sidade de adequações, manutenção ou de 
situações emergenciais, principal-mente 
as que envolvam a segurança dos visitan-
tes, podendo esta, impedir o acesso ou 
isolar áreas que estejam sob algum risco. 
A periodicidade de apresentação dos 
relatórios não deverá ser superior a 
noventa dias, além de um relatório anual 
consolidado.

O órgão concedente poderá, a 
partir da análise dos relatórios, solicitar à 
concessionária ajustes na operação, 
reparos e obras de adequação nas áreas 
concedidas.
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10.3 Monitoramento da
qualidade da água e
efluentes

O concessionário deverá desen-
volver um programa que vise o monitora-
mento da qualidade da água dos pontos de 
banho e da qualidade dos efluentes das 
diversas estações de tratamento de 
esgoto – ETE, instaladas e em funciona-
mento nos prédios sob sua concessão.

As análises deverão ser realizadas 
com frequência bimestral para as Estações 
de Tratamento de Esgoto – ETEs, e semes-
tral para balneabilidade dos pontos de 
banho, atendendo aos parâmetros 
fixados pelas respectivas resoluções 
CONAMA – Conselho Nacional de Meio 
Ambiente.
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11. Qualidade
de visitação

Deverá ser realizada mensalmente 
Pesquisa de satisfação junto aos visitan-
tes a fim de medir a qualidade dos produ-
tos e serviços oferecidos. Deverá ser 
instalada nos PIC´s e recepções dos 
equipamentos e atrativos uma caixa de 
sugestões aos visitantes. Segue exemplo 
de Pesquisa de Satisfação Anexo I.
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12. Fiscalização

A f iscalização ambiental da 
unidade de conservação como um todo 
deve ser de responsabilidade do ICMBio, 
que poderá propor a seu critério, parceri-
as, como por exemplo junto à Secretaria 
de Estado de Segurança Pública a assina-
tura de Convênio visando a fiscalização 
dos limites e interior da Unidade por meio 
da Policia Militar Florestal ou Ambiental. 

A fiscalização e orientação de uso 
público, mais voltada para a postura e 
conduta adequada dos visitantes, ficará à 

cargo das concessionárias que deverão 
prever a realização de rondas periódicas, 
visando a orientação e condução da 
visitação, dentro dos parâmetros estabe-
lecidos no programa de uso da Unidade. 
Casos que não possam ser solucionados 
pelo concessionário deverão ser encami-
nhados para a equipe do parque.

Os problemas encontrados diaria-
mente deverão ser sistematicamente 
lançados em planilhas de campo específi-
cas, posteriormente tabulados e apresen-
tados mensalmente na forma de relatórios 
simplificados à administração da Unidade 
de Conservação.

Os trabalhos de f iscalização 
exercida pelos monitores das concessio-
nárias deverão sempre ser apoiados pelo 
setor de proteção ou fiscalização da 
unidade e pelos policiais f loresta-
is/ambientais.

A comunicação entre os monitores 
e todos os envolvidos com o programa de 
fiscalização deverá ser realizada por meio 
de sistema de radiocomunicação, dispo-
nibilizado pela concessionária, compatí-
vel com o sistema de rádio utilizado pela 
administração da unidade.
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13. Capacidade de carga

A extensão das trilhas foi obtida 
através de registros em equipamento GPS 
(Global Position System) georeferencia-
do. A localização das trilhas foi obtida 
simultaneamente através do registro das 

coordenadas geográficas (UTM) e transfe-
ridas a um programa de computador para 
geração dos mapas. Os dados foram 
tomados a intervalos variáveis entre 5 e 
15 segundos, com o registro das seguintes 
informações: orientação geográfica, 
distância percorrida, altitude e identifi-
cação geral da vegetação predominante e 
dados histórico-culturais.

Foram, também, identificados 
locais de restrição de acesso devido a 
possíveis impedimentos de ordem física, 
de segurança e de fragilidade (erosão, 
vegetação sensível, solo pouco compacto 
ou alagamentos, degradação), que 
pudessem resultar em fatores limitantes à 
visitação. As características relevantes e 
representativas das trilhas, bem como os 
pontos demarcados, foram registradas 
com a utilização de máquina fotográfica.

A Capacidade de Carga Turística foi 
calculada considerando que o Parque 
permanecerá aberto à visitação seis dias 
por semana.
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13.1 Capacidade de
carga dos atrativos

Foi observada, nos últimos anos, 
uma crescente visitação às áreas protegi-
das, motivadas por diferentes fatores, 
dentre eles maior promoção do ecoturis-
mo, divulgação das atividades turísticas e 
recreativas em parques nacionais e 
demais unidades de conservação. Diante 
desta nova realidade, os países desenvol-
vidos vêm realizando grande número de 
estudos para avaliar a influência da 
atividade recreativa tanto sobre o ambi-
ente quanto sobre o homem. No Brasil, 
entretanto, esta preocupação ainda é 
muito recente. Na prática, a maior parte 
das áreas recreativas vêm sendo estabele-
cidas sem o adequado planejamento, 
colocando em risco a estabilidade dos 
ecossistemas afetados e provocando 
muitas vezes outros sérios danos ao 
ambiente (Takahashi, 1997).

Além das questões relacionadas 
ao impacto da visitação no ecossistema, 
existe a preocupação se a presença de 
outros visitantes nas proximidades destas 
áreas pode influenciar direta ou indireta-
mente a percepção de qualidade da 
experiência das pessoas. Com o aumento 
da taxa de encontros entre grupos, os 

usuários tendem a sentir-se numa multi-
dão e menos satisfeitos. Esta sensação 
pode ocorrer quando o número, o compor-
tamento ou a proximidade com outros 
indivíduos interfere com os objetivos dos 
recreacionistas (Kuss et al., 1990). 

Segundo Stankey (1985), a 
“quantidade de uso” observada é uma 
fonte evidente de impacto sobre os 
visitantes, mas esta fonte de impacto nem 
sempre é a simples presença de outras 
pessoas. Daí a importância de distribuir 
adequadamente as atividades realizadas 
numa área protegida e direcionar o fluxo 
dos visitantes para tornar a experiência 
mais agradável e satisfatória.

Deve-se considerar que a presença 
do visitante numa área protegida, além de 
interferir na visitação de outros grupos, 
gera impactos sobre os recursos naturais 
do local. Estes impactos devem ser conhe-
cidos e avaliados para que seja possível 
compatibilizar os objetivos do local 
visitado, sejam eles de conservação, 
recreação ou outros; e os anseios do 
visitante. Para tanto, é importante 
conhecer o perfil do visitante, o uso que 
faz do local e os impactos que gera. Por 
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empréstimo do conceito não tinha sido 
uma boa escolha, uma vez que a recreação 
em áreas naturais é, antes de tudo, uma 
experiência psicológica (Wagar, 1974). 

Segundo McCool (1996), este 
modelo de capacidade de carga fracassou 
principalmente porque ele se preocupava 
demasiadamente com a questão “Quantos 
visitantes eram demais?”, enquanto 
várias pesquisas mostravam que muitos 
problemas do uso recreativo eram conse-
quência não exatamente do número de 
pessoas, mas de seu comportamento. Isto 
levou a perceber que não se pode traba-
lhar com um conceito rígido, com a 
exatidão de uma fórmula, uma vez que 
para a realização de um estudo de capaci-
dade de carga adequado deve-se levar em 
consideração elementos que são variáveis 
e com características que variam confor-
me o local, como fatores relacionados a 
clima, fauna e flora, acidentes geográfi-
cos, dentre outros.

Após amplas pesquisas, este 
conceito foi revisado e definido de forma 
mais abrangente pelo NATIONAL PARK 
SERVICE (1992) como sendo “o tipo e nível 
de uso que pode ser conciliado enquanto 

meio destes dados é possível dar diretri-
zes para planejar com maior qualidade e 
acerto o uso público do local, realizando 
assim o manejo adequado dos recursos 
naturais e culturais disponíveis.

De acordo com McCool (1996), a 
importância do manejo dos recursos 
naturais e culturais foi reconhecida nos 
EUA já no final da década de 50, quando a 
visitação em unidades de conservação 
atingiu taxas de crescimento sem prece-
dentes.

Em meados da década de 60, 
Wagar (1964) publica uma importante 
monografia que trata dos impactos do uso 
recreativo em unidades de conservação, 
definindo o conceito capacidade de carga 
recreativa como “o nível de utilização que 
uma área pode suportar enquanto fornece 
uma qualidade sustentada de recreação”. 
Este conceito, emprestado do manejo de 
pastagens e adaptado para buscar um 
número ideal de visitantes que uma área 
pode tolerar enquanto fornece uma 
qualidade sustentada de recreação, foi 
amplamente utilizado pelos administra-
dores. Em 1974, o mesmo autor publicou 
uma reconsideração, destacando que o 

sustenta os recursos desejados e as 
condições recreativas que integram os 
objetivos da unidade e os objetivos de 
manejo”. Assim sendo, a capacidade de 
carga pode ou não especificar o número de 
visitantes. Ela não pode ser tomada como 
um fim ou muito menos como a solução 
dos problemas da visitação. Trata-se de 
mais uma ferramenta de planejamento 
que sustenta e requer decisões de manejo. 
Se os recursos são adequados e as condi-
ções recreativas podem ser medidas e 
mantidas, a quantidade de visitantes é de 
importância secundária (Takahashi, 
1998).

De acordo com Lindberg et al. 
(1993), citado por Magro (1999), houve 
um “desencantamento” com o conceito de 
capacidade de carga recreativa, apesar 
dele ser citado como uma ferramenta útil 
para manejar o uso público em áreas 
naturais. Segundo o mesmo autor “infe-
lizmente, mesmo que a capacidade de 
carga seja um conceito atrativo, ela 
simplesmente não é adequada para ser 
aplicada à complexidade encontrada nas 
situações de turismo”.

Por conta da insatisfação com esta 
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metodologia, alguns modelos foram 
desenvolvidos e propostos para manejar o 
impact o  dos  v is i t antes,  como o  
Washbur ne’s Alter native Car r ying 
Capacity Model (Washburne, 1982); 
Limits of Acceptable Change - LAC (Stan-
key et al., 1985); Visitor Impact 
Management - VIM (Kuss et al., 1990); 
Determinación de Capacidad de Carga 
Turistica em Areas Protegidas (Cifuentes, 
M. 1992) e por fim o Visitors Experience 
and Resource Protection -  VERP 
(NATIONAL  PARK  SERVICE, 1995). 

Estas metodologias, isoladamen-
te, não abrangem simultaneamente as 
principais fases do planejamento de um 
sistema de manejo de impacto de visita-
ção de áreas de uso indireto, quais sejam:
• O estabelecimento de parâmetros ini-
ciais para o acesso dos visitantes; 
• O monitoramento da utilização destas 
áreas;
• O balizamento da alteração do ambien-
te; 
• A sistematização das ações corretivas 
quando do surgimento de alterações 
demasiadas ou até mesmo do indicativo 
de aumento da tolerância dos parâmetros.

Apesar dos avanços, no momento 
de determinar os limites de visitação, se 
nota uma carência de procedimentos que, 
sendo confiáveis, sejam também práticos 
e aplicáveis à realidade dos países em 
desenvolvimento (Cifuentes, M. 1992).

Embora não haja, muitas vezes, 
uma relação direta entre número de 
visitantes e impactos gerados, sugerimos 
um número limitante inicial que balize o 
processo e o sistema de concessão, que 
poderá ser alterado após monitoramento. 
No caso do presente estudo, serão estabe-
lecidos parâmetros iniciais para acesso 
aos visitantes, subsidiando o estudo de 
viabilidade econômica.
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14. Opção pelo Método
de Cifuentes - Cálculo
da Capacidade de Carga

Visando estabelecer parâmetros 
iniciais para acesso aos visitantes, foi 
escolhido, para a realização deste traba-
lho, a metodologia de Cifuentes. 

Atualmente, há a clara indicação 
por parte do Governo Federal, de estabe-
lecer parcerias público-privadas como 
estratégia de desenvolvimento de deter-
minadas áreas e setores, concessionando 
serviços antes oferecidos por qualquer 
empresa que se apresentasse em condi-
ções para realizá-lo, algumas vezes sem a 
qualidade e segurança desejadas. Esta 

estratégia adotada por parte do ICMBio 
vem de encontro com a crescente deman-
da pelo uso sustentável das Unidades de 
Conservação.

Para que esta estratégia funcione 
e se possa subsidiar o estudo de viabilida-
de econômica dos serviços a serem 
concessionados, é fundamental que os 
limites estabelecidos de forma a controlar 
o turismo, encontrem sustentação 
econômica e técnica.  

O plano de uso público indica 
ainda a necessidade de estudos específi-
cos para avaliação de capacidade de carga 
dos atrativos indicados, com as definições 
de limites máximos. Apesar de efeitos 
negativos da visitação muitas vezes não 
dependerem da quantidade de visitantes, 
e sim de seu comportamento, é inconcebí-
vel pensar que o número de visitantes 
possa crescer sem limites. 

Considerando os aspectos acima 
descritos iremos utilizar o método de 
Cifuentes para estabelecer parâmetros 
iniciais de capacidade, no sentido de 
balizar o estudo de viabilidade econômi-
ca, bem como o método LAC para monito-
ramento das atividades de uso público. 
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14.1 Metodologia
Cifuentes

Qualquer determinação de capaci-
dade de carga deve respeitar a categoria 
da Unidade de Conservação e deve 
considerar que a capacidade é variável e 
dinâmica. Por mais cartesiana que seja a 
metodologia, esta depende de variáveis 
suscetíveis à apreciação individual. De 
acordo com as circunstâncias momentâ-
neas, as avaliações podem apresentar 
opiniões bem distintas. O cálculo da 
capacidade de carga possui três níveis ou 
etapas, sendo estes:

1) Capacidade de Carga Física – 
CCF: é o limite máximo de visitas que 
pode-se realizar em um local com espaço 
definido, em um tempo determinado,  
expressada pela fórmula:
CCF = V/a x S x t onde:
V/a = visitante/área ocupada;
S = superfície disponível para Uso Público 
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(Extensão da Trilha / espaço necessário 
para o grupo+distância entre os grupos, 
estabelecendo o número de grupos que 
cabem na trilha ao mesmo tempo);
T = quantas vezes o visitante consegue 
fazer a trilha no tempo disponível para 
visitação.

Critérios básicos:
     Em geral se diz que uma pessoa normal-
mente requer 1m2 de espaço para mover-
se livremente, no presente estudo consi-
deraremos 1,5 m lineares;
     A superfície disponível será determina-
da pelas condições do local avaliado. Em 
áreas abertas a superfície disponível 
poderá estar limitada por fatores físicos 
(ex. pontos de alagamento, etc.), razões 
de segurança e fragilidade do ambiente;
     O fator tempo é função do horário de vi-
sita e do tempo real que é necessário para 
visitar o local.

2) Capacidade de Carga Real – CCR: 
é o limite máximo de visitas, determinado 
a partir da CCF, após submetê-la aos 
fatores de correção, obtidos em conside-
ração das variáveis físicas, ambientais, 



PARQUE NACIONAL DA CHAPADA DOS GUIMARÃES - relatório geral 56

ecológicas, sociais e de manejo, expressa-
da pela fórmula:
CCR = (CCF-FC1) - .FCn onde:
FC é um fator de correção expresso em 
porcentagem e calculado da seguinte 
maneira:
FC = Ml / Mt x 100  onde:
FC = Fator de Correção;
Ml = Magnitude Limitante da Variável e
Mt = Magnitude Total da Variável.

Deve atentar-se que cada local 
avaliado será afetado por um conjunto de 
fatores de correção não necessariamente 
igual ao de outros locais dentro de uma 
mesma área protegida. Portanto a capaci-
dade de carga para diferentes locais de uso 
público em uma mesma área protegida 
deve ser calculada local a local, e o simples 
somatório das capacidades de todos os 
locais não pode ser tomado como a capaci-
dade de carga para a área como um todo 
(Cifuentes, M. 1992).

3) Capacidade de Carga Efetiva – 
CCE: é o limite máximo de visitas que se 
pode permitir, dada a capacidade para 
ordená-las e manejá-las, expressada pela 
fórmula:

CCE= CCR x CM / 100 onde:
CM é a Capacidade de Manejo expressa em 
porcentagem e é definida como a soma de 
condições de manejo que a administração 
de uma área protegida possui em um 
determinado momento dividido pela soma 
das condições que a administração 
necessita para poder cumprir cabalmente 
com suas funções e objetivos. A soma 
destas condições não é uma tarefa fácil, 
porém para obter-se uma aproximação 
aceitável pode-se utilizar variáveis 
mensuráveis como: pessoal, equipamen-
to, infra-estrutura, financiamento, entre 
outros. Estes números são detectáveis por 
meio de consultas aos Planos de Manejo e 
outros instrumentos de planejamento. 

Destacamos a importância da 
execução do convênio assinado  com o 
Governo de Mato Grosso para que a infra-
estrutura e equipamentos sejam disponi-
bilizados para a operacionalização das 
trilhas e passeios propostos neste estudo. 
Desta forma, assumimos que toda estru-
tura para visitação será fornecida para o 
caso das trilhas, teríamos então a capaci-
dade de manejo de 100%.
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14.2 Parâmetros e
considerações adotados
para as trilhas e passeios

Os parâmetros adotados para o 
cálculo da capacidade de carga para as 
trilhas do Parque Nacional da Chapada dos 
Guimarães foram definidos a partir de 
experiências realizadas em outros par-
ques como, por exemplo, no Parque 
Nacional de Galápagos e o Parque 
Nacional do Iguaçu.  

Os parâmetros adotados para a 
visitação estão resumidos abaixo:
• Monitoramento: todas as atividades 
deverão ser monitoradas por pessoas 
capacitadas;
• Horário de visita: o número de horas 
que o local está aberto à visitação;
• Tempo de visita: o tempo médio que um 
grupo leva para realizar a visita;
• Superfície disponível: área em metros 
quadrados ou metragem linear no caso de 
trilhas e passeio de barco. A extensão da 
trilha foi obtida através de registros em 
equipamento GPS (Global Position 
System) georeferenciado. A localização 
das trilhas foi obtida simultaneamente 
através do registro das coordenadas 
geográficas (UTM) e transferidas ao 
software GPS. Os dados foram tomados a 
intervalos variáveis, de acordo com as 
variações do terreno, com o registro das 
seguintes informações: or ientação 
geográf ica, distância percorrida, e 
identificação geral da vegetação predo-
minante.

Foram, também, identificados 
locais de restrição de acesso devido a 
possíveis impedimentos de ordem física, 
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possibilidade de informações ambientais 
serem compreendidas caso as trilhas 
sejam feitas com guias ou condutores.
• Espaço social de qualidade de visitação: 
em trilhas definiu-se 1,5 metros lineares 
por pessoa para que esta possa caminhar 
com tranquilidade na trilha e 1 metro 
linear para a Trilha do Véu de Noiva. 
• Distância mínima entre grupos: distân-
cia a ser respeitada entre grupos, estabe-
lecida de acordo com a tabela baixo;
• Precipitação: dias de chuva por ano. Os 
registros de precipitação foram obtidos a 
p a r t i r  d o  s i t e  h t t p : / / m e t e o ro l o  
gia.pt.msn.com/monthly_averages.aspx
?wealocations=wc:BRXX0078&q=Cuiab 
%c3%a1%2c+BRA+forecast:averagesm a 
fim de ser determinado o número de dias e 
as épocas do ano em que os níveis de 
precipitação pluviométricos atingiram 
valores impeditivos ou restritivos à 
utilização das trilhas para visitação. Os 
dados apontam para o total de aproxima-
damente 80 dias de chuva durante o ano, 
sendo que os meses de maior precipitação 
são de novembro a março. Os dados são de 
Cuiabá e extrapolados para a  Chapada dos 
Guimarães em função da falta de dados da 
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Local 

 

Horas de
visita por 

dia

Tempo de 
visita em 

horas

Superfície 
disponível 
(m ou m2)

Número  de 
visitantes 

grupo

Distância 
entre 

grupos (m)
Área ocupada 

por grupo (m2)

Trilha do Véu de Noiva superior 9 1 1525 10 30 50

Trilha do Véu de Noiva Inferior 8 2 1100 11 600 616,5

Trilha do Mirante Alto 8 1,5 1112 11 200 216,5

Trilha do Paredão 8 0,5 1800 10 300 315

Trilha de retorno do Cerrado 8 0,5 1125 10 300 315

Trilha da Casa de Pedra 8 4 3534 11 1000 1016,5

Cachoeira Andorinhas 8 4 60 10 5 25

Cachoeira Prainha 8 4 84 10 5 25

Cachoeira Degraus 8 4 24 10 5 15

Cachoeira Pulo 8 4 15 10 5 15

Cachoeira 7 Setembro 8 4 18 10 5 15

Cachoeira Mata Fria 9 4 45 10 5 25

Trilha Mata Fria 9 1 1118 10 150 165

Trilha Paciência e Cristal 8 3 3863 10 600 630

Trilha Rio Claro 8 3 4105 10 600 615

Flutuação Rio Claro 8 1 874 6 400 409

Trilha Cidade de Pedra 8 1,5 960 10 150 165

Trilha Paredão do Eco 8 0,65 655 10 150 165
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área.
• Insolação: pode dificultar e ser um fator de risco em 
passeios realizados nos horários mais intensos; consi-
derou-se 2 horas por dia com exceção do Véu de Noiva.

Local

Trilha do Véu de Noiva superior

Trilha do Véu de Noiva Inferior

Trilha do Mirante Alto

Trilha do Paredão

Trilha de retorno do Cerrado

Trilha da Casa de Pedra

Cachoeira Andorinhas

Cachoeira Prainha

Cachoeira Degrau

Cachoeira Pulo

Cachoeira 7 Setembro

Cachoeira Mata Fria

Trilha Mata Fria

Trilha Paciência e Cristal

Trilha Rio Claro

Flutuação Rio Claro

Trilha Cidade de Pedra

Trilha Paredão do Eco

Capacidade
de grupos

por dia

158

3

9

23

15

3

2

3

1,5

1

1

2

15

3

2

7

11

15

Valoração dos parâmetros
adotados para trilhas e passeios:
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15. Considerações
finais

O primeiro aspecto a ser conside-
rado é que a soma das capacidades de cada 
local ou atrativo não indica a capacidade 
de carga do Parque como um todo, em 
acordo com a metodologia proposta.

A partir do momento em que forem 
conhecidos o perfil de visitação, as 
características de uso efetivo das trilhas e 
as necessidades básicas de educação 
ambiental, os administradores deverão 
organizar um planejamento para imple-
mentação de outros métodos complemen-
tares, potencialmente auxiliares ao LAC 
que, segundo Printes (2002), proporciona 
a todos os interessados, na unidade de 
conservação, a oportunidade de partici-
par da avaliação para o manejo sustentá-
vel da mesma. 

Qualquer método escolhido, 

incluindo o de Cifuentes, exige uma 
percepção sócio-ambiental dos adminis-
tradores do Parque Nacional da Chapada 
dos Guimarães.

Devido ao formato de operação 
das trilhas auto-guiadas verifica-se a 
necessidade da criação de folhetos e de 
paineis, incluindo os croquis e as orienta-
ções de uso adequado das trilhas, para 
serem fixados no centro de visitante. 
Existe também a necessidade de uma 
sinalização nas trilhas, quanto às infor-
mações científicas, segurança dos visi-
tantes e conservação dos habitats.

No cálculo da capacidade de carga, 
ficou evidente que os fatores de correção 
são cruciais na determinação do número 
de visitantes. Desta maneira, é essencial 
um acompanhamento sistemático e 
atento por parte dos responsáveis do que 
ocorre tanto da percepção dos visitantes, 
dos funcionários, como dos demais 
usuários, além dos aspectos ambientais. 
Todos esses podem contribuir para uma 
reavaliação constante da capacidade de 
carga desta unidade de conservação, bem 
como com o planejamento dos projetos de 
uso público. 
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15.1 Descritivo geral
de cada atrativo
estudado em campo

madamente 11,5 Km em estrada não 
pavimentada até chegar ao PIC, ponto 
onde a estrada entra no Parque e se divide 
para os Atrativos Cidade de Pedra e 
Paredão do Eco. O trajeto a partir do PIC 
será realizado pelo veículo do próprio 
visitante ou em veículos de transporte do 
concessionário até o estacionamento da 
entrada da Trilha da Cidade de Pedra. A 
visitação contemplará caminhada em 
trilha auto-guiada com dificuldade de 
nível leve medindo 960m de extensão. 
Durante o percurso mirantes para descan-
so, contemplação e registro fotográfico 
estarão dispostos para melhor aproveita-
mento da caminhada. A trilha pode ser 
realizada de forma guiada em situações 
especiais como práticas de educação 
ambiental, uso por pesquisadores ou com 
guia/condutor contratado pelo visitante. 

A trilha deve permanecer aberta 
ao uso durante 8h por dia, no horário de 
9h às 17h, estendendo-se por mais uma 
hora para a saída, com atendimento de 
terça a domingo – fechada às segundas-
feiras para manutenção, exceto aos 
feriados de segunda-feira. Será auto-
guiada com instalação de comunicação 

A. ATRATIVO:  CIDADE DE PEDRA

a. Trilha da Cidade de Pedra: trilha 
de paisagem singular devido às formações 
rochosas demarcadas em esculturas de 
pedras, bastante visitada, segundo 
relatos dos guias locais, antes do fecha-
mento do Parque. Atrativo característico 
de atividade de Ecoturismo, de caminha-
da leve, contemplativa e interpretativa, 
com potencial para o Tur ismo de 
Aventura, e sugestão de instalação de 
equipamento de Tirolesa em local apropri-
ado e apresentado no relatório específico 
anexo deste relatório geral. Entende-se 
este como um local apropriado para o uso 
ordenado e sustentável de trilha para 
interpretação ambiental, devido ao seu 
conteúdo educativo referente à formação 
rochosa e principalmente do ambiente 
natural do vale visualizado dos mirantes 
da trilha. Para demarcação do percurso da 
trilha foi considerado o traçado já exis-
tente. 

A Trilha Cidade de Pedra localiza-
se no Parque Nacional da Chapada dos 
Guimarães, próxima à Rodovia MT 251 
Manoel Pinheiro, a partir daí são aproxi-
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visual e sinalização adequada. Poderá 
operar em horários especiais em feriados, 
finais de semana prolongados e no 
período de horário de verão, até o entar-
decer.

b. Tirolesa: A tirolesa é uma 
atividade de aventura que consiste em um 
cabo aéreo ancorado horizontalmente 
entre dois pontos, pelo qual o visitante se 
desloca através de roldanas conectadas 
por mosquetões a uma cadeirinha de 
alpinismo. Tal atividade permite ao 
praticante a emoção de voar por vales 
contemplando belas paisagens. Sugere-se 
a instalação do equipamento de tirolesa 
na Trilha da Cidade de Pedra em local 
apropriado para a prática, aumentando a 
atratividade do local e consequentemente 
o fluxo de visitantes.
 
B. ATRATIVO: PAREDÃO DO ECO

a. Trilha do Paredão do Eco: trilha 
de paisagem singular devido às formações 
rochosas dos paredões que cercam todo o 
ambiente, com vista abrangente do vale 
de veredas e, em parte da trilha, da vista 
ao longe da cidade de Cuiabá. Denomina-

se Paredão do Eco devido à repercussão 
dos sons em eco neste ponto do Parque, o 
que atrai os visitantes pela singularidade 
deste evento. Atrativo característico de 
atividade de Ecoturismo, de caminhada 
leve e contemplativa em ambiente natu-
ral, fatores que levaram a eleger tal local 
como o mais adequado para instalação de 
Pousada sugerida como Pousada do 
Paredão do Eco.

A Trilha do Paredão do Eco locali-
za-se no Parque Nacional da Chapada dos 
Guimarães, próxima à Rodovia MT 251 
Manoel Pinheiro, a partir daí são aproxi-
madamente 11,5 Km em estrada não 
pavimentada até chegar ao PIC, ponto 
onde a estrada entra no Parque e se divide 
para os Atrativos Cidade de Pedra e 
Paredão do Eco. A partir do PIC até chegar 
à entrada da trilha são aproximadamente 
2,5 Km de carro até o estacionamento que 
dá acesso à Trilha do Paredão do Eco. Este 
Posto de Informação e Controle - PIC fará a 
recepção dos visitantes da Trilha do 
Paredão do Eco, da Trilha da Cidade de 
Pedra, bem como dos hóspedes da 
Pousada do Paredão do Eco. Para tanto, 
sugere-se que a partir do PIC a estrada seja 

revitalizada para maior segurança do 
visitante e conservação do Parque. Para 
demarcação do percurso da trilha foi 
considerado o traçado já existente. A 
visitação contemplará caminhada em 
trilha circular e auto-guiada com dificul-
dade de nível leve medindo 655m de 
extensão. Durante o percurso mirantes 
para descanso, contemplação e registro 
fotográfico estarão dispostos para melhor 
aproveitamento da caminhada. Nos 
pontos de maior proximidade do cânion, a 
trilha será recuada para maior segurança e 
em pontos mais críticos serão instalados 
guarda-corpos.

A trilha pode ser feita de forma 
guiada em situações especiais como 
práticas de educação ambiental, uso por 
pesquisadores ou com guia/con-dutor 
contratado pelo visitante. A trilha deve 
permanecer aberta ao uso durante 8h por 
dia, no horário de 9h às 17h, estendendo-
se por mais uma hora para a saída, com 
atendimento de terça a domingo – fecha-
da às segundas-feiras para ma-nutenção, 
exceto aos feriados de segunda-feira. 
Será auto-guiada com instalação de 
comunicação visual e sinalização adequa-
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das. Poderá operar em horários especiais 
em feriados, finais de semana prolonga-
dos, e no período do horário de verão, até 
o entardecer. 

b. Pousada do Paredão do Eco: 
Diante de tamanha beleza cênica e por ser 
este um dos pontos de cenário noturno 
mais atraente estipulou-se a instalação da 
Pousada do Paredão do Eco, nas proximi-
dades da entrada da Trilha do Paredão do 
Eco. Sugere-se a implementação de 
Pousada com conceito de arquitetura 
integrada - modelo sustentável de gestão 
ambiental. Para demarcação do local a ser 
instalada a Pousada foram considerados 
alguns critérios: local definido no Plano 
de Manejo do Parque como zona de uso 
intensivo; beleza cênica e atrativa do 
ambiente; proximidade à Trilha do 
Paredão do Eco, atrativo já consolidado à 
visitação; e o acesso por estrada já exis-
tente, a mesma de acesso à Trilha do 
Paredão do Eco. Contudo, os hóspedes 
também passarão pelo PIC na entrada do 
Parque. A Pousada surge como mais um 
atrativo do parque e poderá servir também 
em parte de suas instalações como 
alojamento para pesquisadores facilitan-

do e aumentando os trabalhos de conser-
vação e conhecimento do Parque.

C. ATRATIVO: COMPLEXO DE TRILHAS VÉU 
DE NOIVA

O complexo de trilhas localizados 
na região do Véu de Noiva está apropriado 
para o uso ordenado e sustentável de 
trilhas interpretativas, contemplativas e 
de interação com a natureza proporcio-
nando lazer e turismo aos seus visitantes. 
Seguem descritas as trilhas instaladas na 
região do Véu de Noiva.

a. Trilha Superior Véu de Noiva: 
Parte da trilha já era utilizada antes do 
fechamento do Parque, e neste relatório 
sugere-se um traçado novo na parte 
superior da mesma para minimizar os 
impactos como a erosão e proporcionar o 
acesso a portadores de necessidades 
especiais. A Trilha Superior Véu de Noiva 
se inicia logo após o acesso do visitante ao 
Parque, a partir da Portaria e bilheteria. 
No final desta trilha o visitante terá 
acesso ao Centro de Visitantes – CV de 
onde se pode retornar à Portaria ou seguir 
pelas trilhas: Trilha do Mirante, Trilha do 

Cerrado, Trilha do Paredão, Circuito das 
Águas e Trilha da Casa de Pedra, descritas 
na sequência. Para a Trilha Superior Véu 
de Noiva sugere-se a implementação de 
trilha auto-guiada e interpretativa a fim 
de facilitar a caminhada e o passeio ao 
visitante sem a necessidade de condutor. 

A trilha pode ser realizada de 
forma guiada em situações especiais 
como práticas de educação ambiental, 
uso por pesquisadores ou com guia/con-
dutor contratado pelo visitante. A Trilha 
Superior Véu de Noiva terá 1.525 m de 
extensão de caminhada leve a moderada 
com poucos pontos íngremes. O percurso 
da trilha deverá seguir critérios de 
mínimo impacto ambiental e percorrerá 
toda a área superior direita da Cachoeira 
Véu de Noiva, com vista panorâmica de 
todo o vale do Véu de Noiva. 

A trilha deve permanecer aberta 
ao uso durante 8h por dia, de terça a 
domingo – fechada às segundas-feiras 
para manutenção, exceto aos feriados 
que coincidem com as segundas-feiras – 
no horário de 9h às 17h, estendendo-se 
por mais uma hora para a saída, com 
atendimento de terça a domingo. Será 
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auto-guiada com instalação de comunica-
ção visual e sinalização adequadas. 
Poderá operar em horários especiais em 
feriados, finais de semana prolongados e 
horário de verão, até o entardecer.

b. Trilha do Balão e Mirante Alto: A 
proposta de instalação de Balão de gás 
Hélio dentro do Parque agrega valor ao 
atrativo e amplia as possibilidades de uso 
e interação com o Parque. Para tanto uma 
nova trilha foi traçada para acesso ao 
ponto sugerido para instalação do Balão, 
denominada como Trilha do Balão. A 
Trilha do Balão e do Mirante Alto inicia a 
partir do ponto de bifurcação na lateral do 
restaurante até o ponto sugerido a 
instalação do Balão. Sugere-se a imple-
mentação de trilha auto-guiada e inter-
pretativa a fim de facilitar a caminhada e o 
passeio ao visitante sem a necessidade de 
condutor até o balão, a partir de então 
deverá ser guiada. A trilha pode ser 
realizada de forma guiada em situações 
especiais como práticas de educação 
ambiental, uso por pesquisadores ou com 
guia/condutor contratado pelo visitante. 

O passeio/vôo de Balão poderá 
sofrer algumas limitações dependendo da 

variação de vento e precipitação de 
chuva. Contudo, a trilha, que tem 1112 m 
deve permanecer aberta ao uso durante 
8h por dia, de terça a domingo – fechada 
às segundas-feiras para manutenção, 
exceto aos feriados de segundas-feiras – 
no horário de 9h às 17h, estendendo-se 
por mais uma hora para a saída, com 
atendimento de terça a domingo. Será 
auto-guiada com instalação de comunica-
ção visual e sinalização adequadas. 
Poderá operar em horários especiais em 
feriados, finais de semana prolongados e 
horário de verão, até o entardecer.

c. Trilha Inferior Véu de Noiva: 
trilha já utilizada antes do fechamento do 
Parque, porém agora adequada com 
capacidade de carga e com necessidade de 
guia/condutor a fim de minimizar o 
impacto ambiental e aumentar o nível de 
segurança do visitante neste atrativo. O 
antigo acesso que vem da trilha principal 
direto ao início da descida para a Trilha 
Inferior, será interditado. O início da 
Trilha Inferior Véu de Noiva será a partir 
do ponto da bifurcação da entrada do 
Balão e Mirante Alto. A trilha terá 1100 m 
de extensão (em cada sentido) num 

período médio de 30’ na ida, e 40’ para a 
volta, com grau de dificuldade médio. 
Percorre área de floresta no cânion da 
queda d’água, de grande beleza cênica. 

O percurso da trilha deverá seguir 
critérios de mínimo impacto ambiental, e 
somente será permitido o acesso aos 
visitantes acompanhados por guia ou 
condutor. A equipe de consultoria em 
reunião com a equipe do Parque definiu 
um novo traçado para a trilha afim de 
distanciá-la dos paredões no sentido de 
aumentar a segurança dos usuários, desta 
forma será instalada uma ponte que 
cruzará o rio e a trilha seguirá pelo lado 
direito do corpo d’água até a aproximação 
da cachoeira, onde haverá um deck de 
contemplação a uma distância segura da 
cachoeira, mas que garanta uma visão 
singular do Véu de Noiva.

A trilha deverá permanecer aberta 
ao uso durante 8h por dia, de terça a 
domingo – fechada às segundas-feiras 
para manutenção, exceto aos feriados de 
segundas-feiras – no horário de 9h às 17h, 
estendendo-se por mais uma hora para a 
saída. Poderá operar em horários especia-
is em feriados, finais de semana prolonga-
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dos e horário de verão, até o entardecer e 
terá restrição de uso em dias chuvosos 
e/ou quando identificados riscos de 
desmoronamentos. Trilha com alto 
potencial para práticas de educação 
ambiental e uso por pesquisadores.

d. Trilha do Restaurante: A 
proposta de instalação de Restaurante 
dentro do Parque, na região do Véu de 
Noiva, agrega valor e amplia as possibili-
dades de uso e interação com o mesmo. 
Para tanto uma nova trilha foi traçada 
para acesso ao ponto sugerido à instala-
ção do Restaurante, denominada como 
Trilha do Restaurante. A Trilha do 
Restaurante inicia a partir de bifurcação 
da Trilha Superior do Véu da Noiva, 
seguindo à direita em direção ao restau-
rante e Mirante Cânion. O visitante terá 
opção de seguir para o restaurante ou 
seguir pela Trilha Superior do Véu de 
Noiva. Sugere-se a implementação de 
trilha auto-guiada a fim de facilitar a 
caminhada e o passeio ao visitante sem a 
necessidade de guia/condutor. A trilha 
deve permanecer aberta ao uso durante 
8h por dia, de terça a domingo – fechada 
às segundas-feiras para manutenção, 

exceto aos feriados de segunda-feira – no 
horário de 9h às 17h, estendendo-se por 
mais uma hora para a saída. Poderá operar 
em horários especiais em feriados, finais 
de semana prolongados e horário de 
verão, até o entardecer. E ainda, para 
atendimento a eventos extraordinários 
pré-agendados no restaurante.

e. Trilha da Casa de Pedra: A Casa 
de Pedra é uma pequena gruta que o Rio 7 
de Setembro esculpiu. Num primeiro 
momento, o rio passava na parte superior, 
e hoje passa pelo canto direito na abertura 
inferior. Foi um sítio arqueológico com 
muitas inscrições, mas a visitação des-
controlada antes da área vir a ser parte do 
Parque Nacional, destruiu  os vestígios. É 
um belo refúgio de fauna silvestre e de 
muitas espécies de aves. Confirma-se que 
a Trilha da Casa de Pedra está apropriada 
para o uso ordenado e sustentável, 
através de trilha guiada proporcionando 
ao visitante maior interação com a nature-
za. A Trilha da Casa de Pedra é uma trilha 
guiada, com grau de dificuldade de nível 
médio, com extensão de 3534 m com 
duração média de 4 horas para ida e volta. 

O seu percurso tem conexão com o 

Circuito das Águas – trilhas para cachoei-
ras, descrito na seqüência neste relatório. 
Para esta trilha foi sugerido um traçado 
novo para minimizar os impactos e 
oferecer um acesso direto à Casa de Pedra, 
com poucas interfaces com as demais 
trilhas do Parque.

Para demarcação do percurso da 
trilha foi considerado o antigo traçado 
que hoje se encontra interditado - devido 
à grave erosão nesta parte da trilha - 
unindo-o a um traçado novo sugerido pela 
equipe de planejamento deste relatório, 
passando pela “estrada de serviço das 
cachoeiras” até o acesso à Casa de Pedra, 
retornando pela antiga trilha que ligava 
as cachoeiras à Casa de Pedra até chegar à 
conexão com a Cachoeira 7 de Setembro, 
ponto de término da Trilha da Casa de 
Pedra. Por ser uma trilha guiada, o visi-
tante necessitará acessar o Centro de 
Visitantes para solicitação de permissão 
p a r a  a  v i s i t a  e  c o n t r a t a ç ã o  d e  
guia/condutor. Contudo, se o visitante já 
dispuser de guia/condu-tor cadastrado 
no parque, será necessária somente a 
retirada da permissão de acesso à trilha. 
Trilha com alto potencial para práticas de 
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educação ambiental e uso por pesquisa-
dores. A Trilha da Casa de Pedra será 
parcialmente suspensa até o ponto de 
conexão com a Trilha Circuito das Águas, e 
segue em novo traçado de trilha aberta no 
cerrado. Ao seguir pela estrada superior 
até a chegada na Casa de Pedra, a trilha 
será em solo natural. No retorno da Casa 
de Pedra pelo traçado já existente, alguns 
pontos mais críticos, de erosão e escoa-
mento de água serão de trilha suspensa, 
tablados e pontes, para proteção do solo e 
segurança dos visitantes, de acordo com a 
necessidade de cada ponto. No ponto final 
da trilha, o visitante tem a opção de 
retornar ao Centro de Visitantes ou seguir 
para o Circuito das Águas, onde poderá 
chegar até as cachoeiras: 7 de Setembro, 
Prainha, Pulo, Degraus, Sonrisal, e 
Andorinhas, descritas na seqüência neste 
relatório.

A trilha deverá permanecer aberta 
ao uso durante 8h por dia, de terça a 
domingo – fechada às segundas-feiras 
para manutenção, exceto aos feriados de 
segunda-feira – no horário de 9h às 17h, 
estendendo-se por mais uma hora para a 
saída. Poderá operar em horários especia-

is em feriados, finais de semana prolonga-
dos e horário de verão.

f. Trilha do Mirante das Araras 
(nome dado por esta equipe para facilitar 
a localização, o mirante não tem um nome 
oficial) A Trilha do Mirante das Araras é 
uma sugestão de trilha para os visitantes 
que desejam ir apenas até o Mirante das 
Araras para contemplação e registro 
fotográfico e não até às cachoeiras do 
Circuito das Águas. Já era utilizada antes 
do fechamento do Parque, e neste relató-
rio apresenta-se sugestão de reabertura 
iniciando a partir do Centro de Visitantes, 
seguindo por um trecho novo sugerido 
por esta equipe, até chegar ao ponto da 
ponte metálica sobre o Rio Cochipózinho 
seguindo para o mirante superior à 
esquerda da Cachoeira Véu de Noiva – 
Mirante das Araras – e fazendo a volta pela 
alça de retorno próximo ao mirante. Neste 
percurso o visitante terá a oportunidade 
de visualizar a Cachoeira Véu de Noiva, 
caminhar por parte de vegetação de 
cerrado num trajeto curto e de acesso 
limitado pelo controle de visitação para 
segurança e conservação ambiental. A 
Trilha do Mirante das Araras deve sofrer 

adequações no percurso para minimizar 
os impactos como a erosão e proximidades 
com área de fragilidade do paredão. A 
Trilha do Mirante das Araras apresenta 
caminhada leve variando entre 30’ a 40’ e 
será auto-guiada. Contudo, para utiliza-
ção da Trilha do Mirante das Araras, o 
visitante deverá retirar sua permissão de 
acesso no Centro de Visitantes.

A trilha deve permanecer aberta 
ao uso durante 8h por dia, de terça a 
domingo – fechada às segundas-feiras 
para manutenção, exceto aos feriados 
que coincidem com as segundas-feiras – 
no horário de 9h às 17h, estendendo-se 
por mais uma hora para a saída, e por ser 
auto-guiada apresentar comunicação 
visual e sinalização adequadas. Poderá 
operar em horários especiais em feriados, 
finais de semana prolongados e horário de 
verão, até o entardecer. Poderá ser guiada 
em ocasiões especiais como grupos, 
escolares e pesquisadores que queiram 
utilizá-la para interpretação e educação 
ambiental.

g. Trilha do Cerrado: A Trilha do 
Cerrado já era utilizada antes do fecha-
mento do Parque, e neste relatório 
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apresenta-se sugestão de reabertura da 
mesma com adequações no percurso para 
minimizar os impactos como a erosão, 
proximidades com área de fragilidade e 
campos úmidos naturais. A Trilha do 
Cerrado inicia após a ponte sobre o Rio 
Cochipozinho e termina no ponto que 
chega à estrada de serviço, um pouco 
acima da entrada para a Trilha do Paredão. 
A Trilha do Cerrado tem aproximadamente 
1125 m de extensão de caminhada leve 
variando de 30’ a 40’. O percurso da trilha 
deverá seguir critérios de mínimo impac-
to ambiental, pois percorrerá um trecho 
de vegetação nativa do Cerrado. A trilha 
será auto-guiada, porém com restrição de 
acesso definido pela capacidade de carga. 

A trilha deve permanecer aberta 
ao uso durante 8h por dia, de terça a 
domingo – fechada às segundas-feiras 
para manutenção, exceto nos feriados 
que coincidem com as segundas-feiras – 
no horário de 9h às 17h, estendendo-se 
por mais uma hora para a saída, e por ser 
auto-guiada apresentar comunicação 
visual e sinalização adequadas. Poderá 
operar em horários especiais em feriados, 
finais de semana prolongados e horário de 

verão, até o entardecer. Poderá ser guiada 
em ocasiões especiais como visitas de 
grupos escolares e pesquisadores que 
queiram utilizá-la para interpretação e 
educação ambiental. 

h. Trilha Circuito das Águas: Trilha 
já utilizada antes do fechamento do 
Parque, porém agora adequada com 
controle de capacidade de carga a fim de 
minimizar o impacto ambiental e aumen-
tar o nível de segurança neste atrativo. A 
trilha principal tem vários acessos aos 
ramais/trilhas para as cachoeiras, 
podendo o visitante visitar todos os 
atrativos naturais do Circuito. Seu percur-
so para a visita em todas as opções de 
ramais é de aproximadamente 4 horas de 
passeio. Para acesso ao Circuito das Águas 
o visitante deverá solicitar permissão no 
Centro de Visitantes de acordo com a 
capacidade de carga. A trilha deve perma-
necer aberta ao uso durante 8h por dia, de 
terça a domingo – fechada às segundas-
feiras para manutenção, exceto nos 
feriados de segunda-feira – no horário de 
9h às 17h, estendendo-se por mais uma 
hora para a saída, com atendimento de 
terça a domingo. Poderá operar em 

horários especiais em feriados, finais de 
semana prolongados e horário de verão, 
até o entardecer, e terá restrição de uso 
em dias chuvosos e/ou quando identifi-
cados riscos de segurança ao visitante e à 
proteção ambiental do Parque. Sugere-se 
a implementação de trilha auto-guiada e 
interpretativa a fim de facilitar a cami-
nhada e o passeio ao visitante sem a 
necessidade de guia/condutor. A trilha 
pode ser realizada de forma guiada em 
situações especiais como práticas de 
educação ambiental, uso por pesquisado-
res ou com guia/condutor contratado 
pelo visitante. 

i. Trilha do Paredão: A Trilha do 
Paredão já era utilizada antes do fecha-
mento do Parque, e neste relatório 
apresenta-se sugestão de reabertura da 
mesma com adequações no percurso para 
minimizar os impactos como a erosão, 
proximidades com área de fragilidade e 
campos úmidos naturais. A Trilha do 
Paredão inicia no ponto próximo à estrada 
em direção ao Centro de Visitantes, 
exatamente no início do campo úmido do 
cerrado, pela trilha suspensa já existente. 
Sua finalização é na bifurcação de retorno 
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co do Parque. Sugere-se a implementação 
de trilha auto-guiada e interpretativa a 
fim de facilitar a caminhada e o passeio ao 
v i s i t a n t e  s e m  a  n e c e s s i d a d e  d e  
guia/condutor. A trilha terá 251 m de 
extensão e percorrerá uma área permean-
do campos úmidos, vegetação nativa e 
formação rochosa arenosa, característica 
da Chapada, além de vislumbrar um 
paredão rochoso colorido de frente com a 
trilha do outro lado da Rodovia, visual 
melhor apreciado ao entardecer quando 
as cores se iluminam proporcionando 
beleza cênica contemplativa. 

O percurso da trilha deverá seguir 
critérios de mínimo impacto ambiental e 
proporcionar a visualização das belezas 
cênicas do local. A trilha deve permanecer 
aberta ao uso durante 8h por dia, no 
horário de 9h às 17h, estendendo-se por 
mais uma hora para a saída, com atendi-
mento de terça a domingo – fechada às 
segundas-feiras para manutenção, 
exceto aos feriados de segundas-feiras. 
Será auto-guiada com instalação de 
comunicação visual e sinalização adequa-
das. Poderá ser utilizada em horários 
especiais em feriados, finais de semana 

prolongados e horário de verão, até o 
entardecer.

E. ATRATIVO: PORTÃO DO INFERNO

a. O Portão do Inferno é um 
atrativo já estabelecido e bastante 
visitado dentro do circuito de atrativos do 
Parque Nacional da Chapada dos 
Guimarães. Atualmente dispõe de dois 
mirantes, um à margem da rodovia e o 
outro mais adentrado à vegetação bem de 
frente ao cânion. Além de um estabeleci-
mento comercial instalado e em funciona-
mento diário, porém sem regularização, 
existe também um estacionamento onde 
os visitantes param para contemplar o 
atrativo. Com o objetivo de ressaltar a 
importância do atrativo para o Parque 
cuja estrutura está bastante degradada, 
sugere-se a revitalização do espaço, 
reforçando a base dos mirantes, que 
aparentemente estão suscetíveis a 
desmoronamentos, ampliando a estrutu-
ra de atendimento ao visitante com a 
instalação de lanchonete e loja de conve-
niência. Sugere-se que o Portão do 
Inferno seja reestruturado adequada-

mente para que seja um local confortável 
e atraente ao visitante que procura as 
lindas paisagens da Chapada dos Guima-
rães e também descanso, compras e lazer. 
O atrativo deve permanecer aberto ao uso 
durante 8h por dia, de terça a domingo – 
fechado às segundas-feiras para manu-
tenção, exceto aos feriados que coinci-
dem com as segundas-feiras – no horário 
de 9h às 17h, podendo ter um horário 
diferenciado de funcionamento a partir 
de uma negociação do concessionário 
com o ICMBio, por ser um ponto de grande 
fluxo e já operar diariamente no modelo 
atual.  

F. ATRATIVO: TRILHA DO CÓRREGO 
PACIÊNCIA E RIO CRISTAL

a. Tr ilha Paciência Cr istal: 
Apresenta-se a possibilidade de utilização 
da região do Córrego Paciência e Rio 
Cristal, local popularmente já conhecido 
por suas águas propiciarem banho em 
piscinas naturais formadas num ambiente 
de vegetação nativa do Cerrado. Esta 
região é bastante conhecida por suas 
piscinas naturais e já foi bastante prejudi-
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ao trajeto de volta ao CV. A Trilha do 
Paredão terá aproximadamente 1800 m de 
extensão de caminhada leve variando 
entre 40’ a 60’. O percurso da trilha deverá 
seguir critérios de mínimo impacto 
ambiental e percorrerá parte da área 
superior esquerda da Cachoeira Véu de 
Noiva, com vista panorâmica de todo o 
vale do Véu da Noiva e parte em vegetação 
de cerrado e campo úmido. A trilha será 
auto-guiada, porém com restrição de 
acesso definido pela capacidade de carga. 

Para utilização da Trilha do 
Paredão o visitante deverá retirar sua 
permissão de acesso no Centro de 
Visitantes. A trilha deve permanecer 
aberta ao uso durante 8h por dia, de terça 
a domingo – fechada às segundas-feiras 
para manutenção, exceto aos feriados 
que coincidem com as segundas-feiras – 
no horário de 9h às 17h, estendendo-se 
por mais uma hora para a saída, e por ser 
auto-guiada apresentar comunicação 
visual e sinalização adequadas. Poderá 
operar em horários especiais em feriados, 
finais de semana prolongados e horário de 
verão, até o entardecer. Sugere-se a 
implementação de trilha auto-guiada e 

interpretativa a fim de facilitar a cami-
nhada e o passeio ao visitante sem a 
necessidade de guia/con-dutor. A trilha 
pode ser realizada de forma guiada em 
situações especiais como práticas de 
educação ambiental, uso por pesquisado-
res ou com guia/condutor contratado 
pelo visitante.

D. ATRATIVO: MATA FRIA

a. Trilha do Arco do Céu: A Trilha 
do Arco do Céu localiza-se às margens do 
limite geográfico do Parque, próximo à 
Rodovia MT 251 Manoel Pinheiro, na 
antiga estrada desta região. Sugere-se a 
implementação de trilha auto-guiada e 
interpretativa a fim de facilitar a cami-
nhada e o passeio ao visitante. A Trilha do 
Arco do Céu tem 2 opções: a inferior e a 
superior, ambas se conectam. A parte 
inferior terá 455 m de extensão desde o 
PIC e percorre uma área permeando 
campos úmidos, vegetação nativa de 
floresta e parte do cerrado, especialmen-
te formação rochosa característica da 
Chapada, e ainda, o Muro de Arrimo e o 
Arco do Céu, propriamente ditos. A parte 

superior inicia na área do Muro de Arrimo 
e percorre um trecho em aclive com uma 
mata e depois em campos de cerrado até 
chegar à área de formações rochosas e 
vista para o vale, totalizando um percurso 
de 663 metros só de ida. Os percursos das 
trilhas seguem critérios de mínimo 
impacto ambiental e proporcionam a 
visualização das belezas cênicas do 
Parque. Para cumprir a caminhada nas 
duas trilhas, Trilha Inferior mais Trilha 
Superior, o visitante percorre 1.118 
metros. A trilha deve permanecer aberta 
ao uso durante 8h por dia, no horário de 
9h às 17h, estendendo-se por mais uma 
hora para a saída, com atendimento de 
terça a domingo – fechada às segundas-
feiras para manutenção, exceto aos 
feriados de segundas-feiras. Será auto-
guiada com instalação de comunicação 
visual e sinalização adequadas. Poderá ser 
utilizada em horários especiais em 
feriados, finais de semana prolongados e 
horário de verão, até o entardecer. 

b. Trilha da Cachoeira da Mata 
Fria: A Trilha da Cachoeira da Mata Fria 
localiza-se às margens da Rodovia MT 251 
Manoel Pinheiro, fora do limite geográfi-
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cada pela visitação desordenada. Hoje 
com os acessos interditados pela adminis-
tração do Parque, o ambiente natural está 
se restabelecendo e apresenta-se apropri-
ado para o uso ordenado e sustentável de 
trilha para interpretação ambiental e 
lazer aos visitantes nas áreas de banho. 
Sugere-se que a visitação na Trilha 
Paciência Cristal contemple caminhada 
em trilha auto-guiada com dificuldade de 
nível leve medindo 3863 m de extensão, 
ida e volta. O tempo estimado para realiza-
ção total do percurso incluindo banhos 
varia de 2 a 3 horas, dependendo do perfil 
e interesse do visitante, que poderá 
apenas desfrutar da caminhada com um 
banho ao final, ou permanecer no atrativo 
durante o dia todo.

A trilha será um atrativo do Parque 
relacionado com o Atrativo Salgadeira. O 
complexo turístico da Salgadeira é um 
atrativo popularmente frequentado para 
lazer aos finais de semana e feriados, cujo 
público fiel é formado pelos moradores de 
Cuiabá e região da Chapada dos 
Guimarães, além de alguns turistas que 
chegam para almoço e banho nas cachoei-
ras. Sugere-se um traçado de trilha 

iniciando ao final da cerca da Salgadeira, 
onde se localizará um PIC, passando por 
fora da propriedade particular vizinha do 
Parque.  Propõe-se que este seja o único 
acesso à Trilha que será traçada em 
formato circular. Para demarcação do 
percurso da trilha foi considerado o 
traçado já existente iniciando no limite de 
cerca da Salgadeira seguindo pela trilha 
aberta ao lado da rodovia e seguindo pela 
margem direita do Rio Cristal à jusante, 
iniciando pelo Poço Principal do Cristal e 
seguindo até a Piscina III do Paciência. O 
retorno será em linha reta por trilha 
sugerida por esta equipe pelo Cerrado até 
chegar novamente no Poço Principal do 
Cristal para ter acesso ao início da trilha 
retornando à Salgadeira.

O visitante poderá visualizar 
durante todo o percurso os paredões 
rochosos coloridos da Chapada à sua 
frente, beleza cênica mais destacada 
quando iluminada pelos raios solares do 
pôr-do-sol. Sugere-se a implementação 
de trilha auto-guiada e interpretativa a 
fim de facilitar a caminhada e o passeio ao 
v i s i t a n t e  s e m  a  n e c e s s i d a d e  d e  
guia/condutor. A trilha pode ser realizada 

de forma guiada em situações especiais 
como práticas de educação ambiental, 
uso por pesquisadores ou com guia/con-
dutor contratado pelo visitante. A trilha 
deve permanecer aberta ao uso durante 
8h por dia, no horário de 9h às 17h, 
estendendo-se por mais uma hora para a 
saída, com atendimento de terça a domin-
go, exceto aos feriados que coincidem 
com as segundas-feiras – e por ser auto-
guiada deverá contemplar comunicação 
visual e sinalização adequadas. Poderá 
operar em horários especiais em feriados, 
finais de semana prolongados e horário de 
verão, até o entardecer.

G. ATRATIVO: RIO CLARO

a. Apresenta-se a possibilidade de 
utilização da região do Rio Claro, local 
popularmente utilizado por visitantes da 
região da Chapada e adjacências, potenci-
almente apropriada para a prática do 
Ecoturismo, já conhecida por suas belezas 
naturais de vegetação nativa do Cerrado 
em trilhas que levam às piscinas naturais 
próprias para banho, e ainda a possibili-
dade de flutuação em local de correnteza 
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do Rio Claro. Portanto, entende-se este 
como um local apropriado para o uso 
ordenado e sustentável de trilhas para 
interpretação ambiental, lazer aos 
visitantes nas áreas de banho e à prática 
da flutuação. E para tanto, sugere-se o 
estabelecimento de um circuito regular 
para acesso aos pontos mais adequados de 
visitação, e uma trilha que leve ao Rio 
Claro para a prática da flutuação.

O Circuito Rio Claro será uma trilha 
medindo 4.105 m de extensão que con-
templará caminhada pela vegetação do 
Cerrado, em percurso adequado à inter-
pretação ambiental e necessariamente 
guiada. O tempo estimado para realização 
do total do percurso, incluindo caminha-
da e banhos nos poços abertos ao público, 
será de 3 horas, dependendo do perfil e 
interesse do visitante, que poderá apenas 
desfrutar da caminhada com banho ou 
permanecer no atrativo durante o dia 
todo. O Circuito Rio Claro inicia-se no 
estacionamento, e a partir deste ponto 
segue em caminhada ou com carro que 
tenha tração 4x4. A trilha deve permane-
cer aberta ao uso durante 8h por dia, no 
horário de 9h às 17h, estendendo-se por 

mais uma hora para a saída, com atendi-
mento de terça a domingo, exceto aos 
feriados que coincidem com as segundas-
feiras, e por ser auto-guiada deverá 
contemplar comunicação visual e sinali-
zação adequadas. Poderá operar em 
horários especiais em feriados, finais de 
semana prolongados e horário de verão, 
até o entardecer. 

b. Trilha da Flutuação: A prática da 
flutuação já existe na área de correnteza 
do Rio Claro próprio para esta atividade. A 
sugestão é reestruturar a trilha de acesso 
a este atrativo e denominar o percurso da 
flutuação de Trilha da Flutuação. Para 
acesso à Trilha da Flutuação é possível 
seguir do ponto de estacionamento até o 
ponto de início desta trilha, ou percorrer o 
Circuito do Rio Claro e conectá-la quando 
as duas se cruzam. A Trilha da Flutuação 
tem extensão de 874 m com duração 
média de caminhada mais a realização da 
flutuação de 1 hora. Até o ponto de 
descida por flutuação o visitante chega 
através de trilha auto-guiada e já descrita 
neste relatório. Para esta atividade o 
visitante deverá contratar guia local. O 
passeio tem início no Poço de saída 

descendo por água até o Poço de chegada, 
ponto de saída da água, onde finaliza a 
flutuação. O visitante poderá contemplar 
a fauna e flora aquática nativa neste 
percurso utilizando-se de equipamento 
adequado para a flutuação. O retorno ao 
ponto inicial segue por terra, em trilha de 
caminhada leve com 487 m de extensão. A 
trilha de retorno passa pela vegetação 
nativa em mata ciliar do Rio Claro. O 
percurso da trilha deverá seguir critérios 
de mínimo impacto ambiental e proporci-
onar a visualização das belezas cênicas do 
local.

A Trilha da Flutuação deve perma-
necer aberta ao uso durante 8h por dia, no 
horário de 9h às 17h, estendendo-se por 
mais uma hora para a saída, com atendi-
mento de terça a domingo, exceto aos 
feriados que coincidem com as segundas-
feiras. Poderá operar em horários especia-
is em feriados, finais de semana prolonga-
dos e horário de verão, até o entardecer. 
Para os dias de chuva poderá não operar 
devido ao acúmulo de detritos na água 
dificultando a visualização das belezas 
por água na flutuação.
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H. ATRATIVO: MIRANTE CENTRAL DO 
GEODÉSICO DA AMÉRICA DO SUL

a. Trilha do Mirante Central do 
Geodésico: A 8 km da cidade de Chapada 
dos Guimarães, o Mirante Central do 
Geodésico da América do Sul é acessado 
pela Rodovia Emanuel Pinheiro (MT-251), 
sentido Campo Verde. A vista panorâmica 
a 845 m de altitude é belíssima e, em dias 
de céu límpido, é possível ver a cidade de 
Cuiabá, que fica a cerca de 30 Km em linha 
reta. A vista noturna, sobretudo nos 
meses secos, é deslumbrante. O local é 
considerado o Centro Geodésico da 
América do Sul, distando 1.600 km do 
Oceano Pacífico e do Oceano Atlântico. 

Apresenta-se a possibilidade de 
revitalização do Mirante, atrativo fisica-
mente fora dos limites do Parque Nacional 
da Chapada dos Guimarães, porém reco-
nhecido como um dos atrativos mais 
visitados da localidade, especialmente 
pela beleza cênica, potencialmente 
apropriada para a instalação de trilha 
auto-guiada, mirante e instalação de 
equipamento com serviço de alimenta-
ção. Propõe-se trilha auto-guiada e 

interpretativa, a qual aproximará o 
visitante um pouco mais da beleza do vale 
numa caminhada leve em trilha suspensa, 
protegida por guarda-corpo em alguns 
pontos e previsão de mais dois mirantes 
para paradas de descanso, contemplação 
e registro fotográfico. Para demarcação 
do percurso da trilha foi considerado o 
traçado já existente. Vale ressaltar que 
para a utilização adequada deste espaço, 
deverá ser estruturado sistema de escoa-
mento de água, devido a uma forte 
tendência à erosão, bastante evidente no 
início do traçado da trilha. O percurso da 
trilha deverá seguir critérios de mínimo 
impacto ambiental e proporcionar a 
visualização das belezas cênicas do local. 

b. Restaurante e Centro de 
Atividades - Mirante do Centro Geodésico: 
Sugere-se a instalação de um restaurante 
com vista panorâmica para o vale  abaixo 
do nível do solo do mirante, oportunidade 
única de contemplação cênica para o 
visitante que procura um local de singular 
conforto e interpretação ambiental. O 
tempo estimado para estar no local é 
indefinido, variando de acordo com o 
perfil e interesse do visitante, que poderá 
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apenas desfrutar da caminhada na trilha, 
com tempo mínimo de contemplação de 
aproximadamente 30’ ou almoçar no 
restaurante no horário estipulado pela 
gestão do empreendimento. Shows e 
eventos culturais poderão ser realizados 
no espaço planejado para isso.
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?Patrimônio Ambiental valorizado e 
protegido;
?Patrimônio histórico-cultural valori-
zado e protegido;
?Trilhas recuperadas, implantadas, 
monitoradas e sinalizadas;
?Produtos e serviços turísticos de alta 
qualidade;
?Segurança efetiva na realização das 
atividades;
?Aumento do fluxo de visitantes;
? Visitantes satisfeitos;
?Divulgação do Parque como modelo de 
operação reconhecido e referenciado;
?Geração de emprego e renda.
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Ressaltamos que este relatório 
apresenta as considerações da equipe de 
trabalho da empresa Contratada como 
sugestões de um modelo operacional 
adequado aos padrões de Unidade de 
Conservação, contemplando segurança, 
atratividade e tecnologia ao visitante. 
Contudo, a equipe está aberta às 
considerações do Contratante quanto a 
possíveis alterações, tais como adaptação 
dos sistemas mediante atualização de 
roteiros, procedimentos e regras. 
Acredita-se que o Sistema de Avaliação e 
Monitoramento junto com o Sistema de 
Gestão da Segurança representam uma 
ferramenta segura para as decisões sobre 
estas alterações.
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5) Como você classificaria a clareza na comunicação e 
na linguagem utilizada pela sinalização?
(   ) Excelente (   ) Boa (   ) Regular
(   ) Ruim (   ) Péssima

6) Como você classificaria a interatividade do(s) 
passeio(s) com o visitante?
(   ) Excelente (   ) Boa (   ) Regular
(   ) Ruim (   ) Péssima

7) Você retornaria para realizar o passeio em outra 
oportunidade? (    ) SIM (    ) NÃO

8) Você indicaria o passeio para outras pessoas? 
(    ) SIM (    ) NÃO

9) De uma forma geral, como você classificaria o 
atendimento no PIC - Posto de Informação e Controle 
ou no Centro de Visitantes?
(   ) Excelente (   ) Boa (   ) Regular
(   ) Ruim (   ) Péssimo

10) Você utilizou os serviços:
(     ) Loja de Souvenir
(     ) Área de Alimentação   

11) Como você classificaria a segurança passada pelas 
estruturas nos passeios?
(   ) Excelente (   ) Boa (   ) Regular
(   ) Ruim (   ) Péssima

12) É a primeira vez que vem ao ParNa da Chapada dos 
Guimarães? (   ) Sim (   ) Não 

13) De forma geral, como classificaria a reestruturação 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO

Avaliação da qualidade dos serviços turísticos do
Parque Nacional da Chapada dos Guimarães

1) Que passeios realizou?
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

2) Neste passeio você foi acompanhado por um 
guia/condutor?  (   ) Sim (   ) Não
Data do Passeio: ____/____/____
Horário: __________

3) Perfil do visitante
Sexo (   ) Feminino (   ) Masculino 

Idade (   ) 14-18 (   ) 19-25 (   ) 26-35 (   ) 36-49
(   ) acima 50 anos

Nacionalidade 
(   ) Brasil   (   ) América do Sul    (   ) América do Norte  
(   ) Europa   (   ) Ásia    (   ) África    (   ) Oceania

Grau de instrução 
1º. Grau: (    ) completo  (    ) incompleto           
2º. Grau: (    ) completo  (    ) incompleto
Nível superior: (    ) completo (    ) incompleto

4) Como você ficou sabendo dos passeios?
(   ) Internet (   ) Agência de viagem
(   ) Anúncios em jornais e/ou revistas
(   ) Indicação do hotel

do Parque?
(   ) Excelente (   ) Boa (   ) Regular
(   ) Ruim (   ) Péssima

14) Que outros serviços gostaria de ter encontrado no 
Parque?
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

15) Deixe suas considerações positivas quanto à 
experiência vivida no Parque Nacional da Chapada dos 
Guimarães:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

16) Experiência negativa vivida no Parque Nacional da 
Chapada dos Guimarães:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Seu nome (opcional): __________________________
Contato (opcional): ____________________________
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DESCRIÇÃO MEDIDAINDICADORES BIOLÓGICOS

Fauna e microflora do solo/marinha

% de perda de cobertura do solo

Densidade de cobertura do solo

Diversidade de espécies de plantas

Proporção de espécies exóticas de plantas

Composição de espécies de plantas

Altura das plantas

Vigor de espécies de plantas selecionadas

Extensão de árvores com cicatrizes ou mutiladas

Raízes expostas

Abundância de espécies de vida silvestre selecionadas

Presença/ausência de espécies silvestres selecionadas

Frequência de avistamento de fauna silvestre

Diversidade de espécies de fauna silvestre

Sucesso reprodutivo da fauna silvestre

Regeneração da vegetação

Flora frequente

Nº de encontros com outros indivíduos/dia
Nº de encontros por tipo de transporte

Nº de encontros por tipo de atividade realizada

Nº de encontros por tamanho de grupo

Nº de encontros com outros grupos/dia

Nº de reclamações feitas por visitantes

Percepção dos visitantes quanto ao impacto ambiental

Relato de visitantes quanto ao comportamento indesejável de outros visitantes

DESCRIÇÃO MEDIDA LIMITE

PLANILHA DE MONITORAMENTO AMBIENTALPLANILHA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL

DESCRIÇÃO MEDIDA LIMITE

DATA/HORA/DIA DA SEMANA: 

CLIMA: (chuva, sol, nublado)

PARNA CHAPADA DOS GUIMARÃES - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE DADOS - METODOLOGIA LAC

RESPONSÁVEL:
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LIMITE

INDICADORES SOCIAIS

Quantidade de lixo no local
Satisfação do visitante

Condições do acesso

Sinalização existente

Estrutura existente
Sinais de fogueira/fogo

INDICADORES FÍSICOS
Densidade do solo
Compactação do solo

Presença de serrapilheira

Área de solo desnudado
Erosão visível

PH do solo
Drenagem do solo

Trilhas paralelas (picadas)

Vandalismo

TRILHA:
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