
Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

AS TRILHAS E OS VISITANTES COMO SUBSÍDIO À ANÁLISE DA 
DEGRADAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS PROTEGIDAS URBANAS: 
APA E PARQUE DO MENDANHA - ZONA OESTE DO RIO DE 
JANEIRO (RMRJ) 

 
 

Cynthia M. C. Vallim1

Leandro Esteves Gonçalves2

Luiz Felipe de Luca de Souza3

Sonia V. G. Gama4

 
 

RESUMO 

 Estudos integrados demonstraram que os impactos ambientai s na UC do Mendanha 

são decorrentes principalmente das atividades de lazer e turismo nas encontras do Maciço 

realizadas, sobretudo, pela população residente em seu entorno (RAMALHO, 2000; COSTA 

2004;) e das transformações sócio ambientais nas áreas circunvizinhas (COSTA, 1998; 

GAMA, 2002). 

Este trabalho investiga as modificações impostas ao meio físico na UC através do 

detalhamento das condições pedológicas/geomorfológicas de suas trilhas no interior da 

Floresta. A metodologia fundamenta-se na adoção de trilhas como unidade de análise, pois 

nelas se processam as interações do visitante com a floresta. Investigou-se a Trilha da 

Cachoeira (trilha 01) e a Trilha dos Caçadores (trilha 02) (COSTA, 2002; VALLIM 2003, 

XAVIER 2003) na APA e outras duas no Parque serão investigadas, além de suas 

condições frente à degradação causada pela intensa visitação. 

A pesquisa foi dividida em 5 etapas: reconhecimento da área (trilha 01 – 1642m de 

extensão; trilha 02 – 2950m de extensão); coleta de amostras de solo (32 amostras: 16 ao 

longo da trilha e 16 na borda destas); análise das propriedades físico-químicas em 

laboratório; aplicação de questionários e integração de dados (perfil da vegetação, efeito de 

borda da floresta, ocorrência de processos erosivos, capacidade de carga). Utilizou-se o SIG 

na elaboração de mdt, destacando as trilhas e os pontos monitorados. 

Como resultados preliminares destacam-se: compactação dos solos da trilhas 01, a 

mais visitada; ocorrência de ravinamentos, cicatrizes e outras evidências que denunciam 

problemas decorrentes do mau uso; necessidade de elaborar propostas de planejamento 
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considerando a limitação do meio físico e a capacidade de suporte aliado ao processo de 

educação ambiental. 

Palavras-chave: unidade de conservação, trilhas degradação ambiental. 

INTRODUÇÃO 

 Os ecossistemas florestais foram por muito tempo considerados como empecilhos 

para o desenvolvimento urbano e econômico. Apenas há poucas décadas, a importância 

das florestas começa a ser pauta nos planos diretores em todas as esferas das nações. A 

possibilidade do esgotamento dos recursos naturais economicamente exploráveis fez com 

que o seu aproveitamento passasse a ser mais importante que seu uso irracional (VALLIM & 

XAVIER, 2004). Em razão disso foram criadas leis para a efetiva conservação desses 

ecossistemas relevantes, destacando-se o Código Florestal (1965), a Lei de proteção à 

Fauna (1967) e a Política Nacional do Meio Ambiente (1981), aferindo as floretas como bens 

de interesse comum a todos os habitantes do país exercendo direito de propriedade com 

limitações a seu uso (CÓDIGO FLORESTAL, 1965). 

 A conservação das florestas representa um dos maiores desafios neste final 

de século. Na mata atlântica, por exemplo, a maior parte dos remanescentes florestais 

especialmente em paisagens intensamente cultivadas, encontra-se na forma de pequenos 

fragmentos, altamente perturbados, isolados, pouco conhecidos e pouco protegidos (VIANA, 

1995). 

O estado do Rio de Janeiro é considerado a unidade da federação mais afetada pela 

destruição de florestas tropicais, portanto, urge a importância em se preservar os atuais 

remanescentes de mata (GAMA, 2003). No caso do município do Rio de Janeiro (Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro), as unidades de conservação são fragmentos expressivos 

que além de apresentarem problemas de regularização fundiária, estão cercados por áreas 

urbanizadas que sofrem um intenso processo de pressão antrópica com reflexos no meio 

físico e no meio socioeconômico, dificultando o planejamento, a gestão e ações de manejo 

mais eficazes. 

Sendo assim, o Maciço do Gericinó-Mendanha, localizado na periferia urbana do 

município do Rio de Janeiro, e compreendendo remanescente de floresta tropical (mata 

atlântica), constitui-se uma importante área de preservação considerada, também, Reserva 

de Biosfera pela Unesco em 1996. No entanto, como a exemplo de outras unidades de 

conservação, a APA vem sofrendo processos exploratórios de recursos naturais (caça, 

coleta de plantas ornamentais e extração mineral) e conflitos de uso do solo, sobretudo 

decorrente da sua localização em área metropolitana, que de cinturão agrícola nas décadas 

passadas apresenta uma expansão de ocupação onde predomina o uso urbano, industrial e 
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institucional. Recentemente levanta-se como um dos principais problemas a visitação 

turística extensiva, tanto na APA quanto no recém criado Parque Municipal Natural do 

Mendanha. 

POR QUE ESTUDAR O MACIÇO DO GERICINÓ-MENDANHA 

A gestão ambiental tem como premissa a condução de processos dinâmicos e 

interativos que se dão entre o sistema natural e o social, de forma compartilhadas, onde os 

diferentes atores são envolvidos considerando os seus diferentes papéis. Para compô-la são 

estabelecidas ações e recursos e mecanismos jurídicos necessários à sua efetivação 

(IBAMA,2001). Assim torna-se fundamental o manejo das áreas protegidas e para tal 

necessita-se de prévio estudos das potencialidades e limitações de UC’s. 

Na ultima década do século passado, o turismo ecológico iniciou seu período áureo, 

intensificando a visitação as APAs, Parques e demais categorias de áreas protegidas. Na 

verdade, tal fato decorre de décadas anteriores, com o boom das ciências ambientais e a 

exportação do modelo americano de preservação através das Unidades de Conservação. 

Para Tácito, historiador romano, é na floresta que as tribos realizam sua religião natural. 

Seja pela busca da harmonia com a natureza, ou simplesmente como parque de diversões, 

as florestas e as cachoeiras da APA e do Parque do Mendanha, que representam os 

maiores atrativos de um possível parque, têm sofrido intensa visitação sem o controle e 

manejo desejados. Além desta, há também a presença de caçadores, coletores e de 

atividades de manobra militar, que deixam marcas evidentes de suas presenças ao longo 

das trilhas como seus acampamentos, armadilhas e lixo. 

A procura pela natureza em si, não se traduziria num problema, porém sua utilização 

de maneira inadequada como ocorre na área de estudo pode causar sérios danos ao 

ambiente. Somado a essa problemática temos o fato do Maciço em área urbana, numa das 

maiores cidades do país, o Rio de Janeiro. Esse quadro há de provocar inúmeros conflitos 

de uso em relação a esta UC, principalmente devido a vetores de pressão agrícola e de uso 

urbano-industrial que se processam no entorno do maciço. Há ainda o fato de ser a Zona 

Oeste uma área da metrópole onde imperam o desfavorecimento em muitas faces, o que faz 

da procura pelas trilhas e cachoeiras do Mendanha uma saída para a carência de opções de 

lazer, a intensa procura pelos seus atrativos naturais.  

 Neste sentido propõe-se este estudo que faz parte dos projetos “Vulnerabilidade 

ambiental e o processo de gestão integrada na APA do Gericinó-Mendanha – Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro (RJ)” e “Trilhas Educativas” desenvolvidos pelo GEA, 

Departamento de Geografia da UERJ, que têm como objetivo geral contribuir no processo 

de implementação do plano diretor e de gestão da APA do Gericinó-Mendanha (Zona Oeste 

do município do Rio de Janeiro), proporcionando um maior conhecimento sobre os impactos 
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ambientais decorrentes principalmente das atividades de lazer e turismo nas encostas desse 

Maciço e sobre as transformações ambientais nas áreas circunvizinhas, além de identificar 

quem são os usuários, qual a percepção que guardam dessa área protegida, a média de 

freqüentadores e a capacidade de suporte de carga. 

AS TRILHAS DA APA DO GERICINÓ-MENDANHA  

Por que pesquisar as trilhas 

 Segundo Salvati (2000), a trilha é o caminho existente ou estabelecido, com 

diferentes formas, comprimentos e larguras, que possui o objetivo de aproximar o visitante 

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

entretenimento ou educação através de sinalização ou de recursos interpretativos. As trilhas 

estão sendo consideradas como unidade espacial e funcional de análise, pois refletem, 

física e biologicamente os diferentes usos que lhe são impostos. Como instrumentos de 

subsídio para tal análise estão sendo estudados os aspectos geomorfológicos, pedológicos 

e biogeográficos, fundamentais para a caracterização da situação atual da unidade de 

conservação do Mendanha. Tanto a APA quanto o Parque do Mendanha apresentam 

inúmeros atrativos. Estas Unidades de Conservação são dotadas, além da exuberante 

cobertura vegetal, de trilhas e cachoeiras, que compreendem o principal motivo de atração 

dos visitantes. O Parque apresenta ainda brinquedos construídos na paisagem natural. A 

proposta iniciou-se pela investigação duas trilhas da APA, a Trilha da Cachoeira e a Trilha 

dos Caçadores (COSTA, 2002). 

A primeira trilha leva à “Cachoeira do Escorrega”. Localizada no rio Guandu do Sapê 

é a mais utilizada “por ser de mais fácil acesso e a de menor risco (caçadores, manobras 

militares e falta de sinalização)” (Gama, 2002; p.150). No período do verão, esta procura se 

acentua por visitantes de áreas que não o entorno da APA, que “... não só destroem como 

também sujam a floresta e a água dos córregos, além de produzirem uma situação crítica 

que tem levado a falta de segurança nos banhos e na própria circulação livre pela floresta. A 

cada temporada são registrados inúmeros casos de mortes por afogamentos, pequenos 

furtos e assaltos” (Ramalho, 2000; p.74-75). O estudo sobre potencial turístico do Maciço 

aponta que cerca de 81% do público entrevistado são favoráveis à implantação de um 

parque com infraestrutura adequada (Ramalho, Op. Cit.). A segunda trilha caracteriza-se por 

uma visitação bem menos intensa, utilizada apenas pelos caçadores que freqüentam o 

maciço, sendo escolhida exatamente por essa diferenciação de usos, sendo importante para 

a comparação dos resultados das análises. 

Por que estudar os visitantes 
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A caracterização dos visitantes de relevante importância, como já mencionado, para ações 

de educação ambiental e implementação dos resultados dos estudo de Capacidade de 

Carga Turística. Em análise feita por Costa (2004) com base nos questionários com modelo 

segundo a metodologia adotada, visto “que somente os caminhos que fazem parte do 

Parque do Mendanha possuem algum tipo de estatística e controle de freqüência e 

visitação” (COSTA, 2004:69). Também é importante caracterizar-se a percepção dos 

visitantes em relação ao meio visitado posto que, este sofrem grande influência destas 

percepções sobre as condições do meio ambiente natural e da visita de um modo geral 

(Cole et al., 1997:38). 

Como estudar estas trilhas e seus visitantes 

 A análise de trilhas em áreas protegidas necessita de estudos sistematizados e 

integrados, contemplando, principalmente, o levantamento das condições dos meios físico, 

socioeconômico, legal e político. Esses levantamentos devem retratar a realidade e 

constatar a existência de processos antrópicos que possam causar degradação (ou não). A 

análise do perfil do turista ou do visitante através da sua percepção e do conhecimento 

prévio de técnicas de mínimo impacto (ou não) poderá se processar numa efetiva ação 

conscientizadora, através de uma proposta de educação ambiental adequada à realidade 

daquele visitante. Portanto, prosseguir a análise no sentido de conhecer quem são os atores 

envolvidos no processo e devem ser levadas em consideração na proposta de manejo de 

unidade. 

 A metodologia fundamentada na análise das trilhas neste trabalho tem como foco 

investigar as condições das mesmas, através das modificações impostas ao meio físico e da 

ocorrência de impactos, que, por um lado, comprometem o ecossistema de floresta e, por 

outro lado, a vulnerabilidade ambiental da UC. 

 São cinco as etapas principais da pesquisa: o reconhecimento e o mapeamento das 

trilhas, a identificação de processos erosivos, e a coleta de amostras do solo; a análise das 

propriedades físico-químicas do solo, a aplicação de questionários e a integração e dos 

dados para análise final, conforme descritas abaixo. 

1ª etapa: Reconhecimento de área 

a) mapeamento da Trilha que leva às cachoeiras do rio Guandu do Sapê, incluindo o 

seu trecho menos visitado, chama do Trilha dos Caçadores (Costa 2002). Tal mapeamento 

foi baseado no uso de base cartográfica na escala de 1:10.000 (FUNDREN), altímetro e 

trena, tendo em vista a dificuldade de recepção dos sinais de GPS (Global Position System) 

através da copa das árvores e da barreira orográfica constituída pela serra. 
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b) Divisão das trilhas em pontos eqüidistantes. Na trilha da Cachoeira, foram 

escolhidos 12 pontos que abrangem toda sua extensão, a cada 133,35m. Na trilha dos 

Caçadores determinou-se 04 pontos no seu início com eqüidistância de 60m, dado o difícil 

acesso quanto mais adentro. Foi também monitorado o mesmo número de pontos na borda 

da trilha na mesma direção do ponto coletado nesta a fim de propiciar uma comparação com 

aquele que se admite ser o mais próximo da realidade natural do meio. 

2ª etapa: Identificação dos processos erosivos 

a) identificação preliminar dos processo erosivos e identificação dos pontos de 

coleta; 

b) coleta das amostras de solo para estudo do grau de erodibilidade dos solos; 

3ª etapa: Análise das propriedades físico-químicas: 

a) estudo do grau de erodibilidade dos solos através das variáveis granulométricas5 - 

argila, areia grossa e fina, silte (método de pipetagem), densidade aparente e teor de 

matéria orgânica (titulação pelo método do dicromato de potássio K2Cr2O7 – EMBRAPA), 

associando-os aos diferentes níveis de declividade ao longo da trilha. As amostras serão 

divididas entre as deformadas, proporcionando a caracterização granulométrica e teor de 

matéria orgânica, e as semi-indeformadas (coletadas com o uso do anel de Koppecky6) para 

determinação da densidade aparente; 

b) caracterização das condições pedológicas e geomorfológicas das trilhas. 

c) comparação da realidade interna, entre os diferentes pontos da mesma trilha; 

d) comparação entre as realidades das duas trilhas; 

4ª etapa: aplicação de questionários 

a) foram utilizados questionários formulados a partir do conhecimento pré-existente 

do local somado à metodologia de Cole (1995), caracterizando o visitante por: 

i) local de origem; 

ii) tamanho dos grupos de visita; 

iii) atividades desenvolvidas na visita; 

iv) duração da visita; 

                                                           
5 Como especificado no Manual de Métodos de Análise de solo da EMBRAPA (1997). 
6 Como especificado no Manual de Métodos de Análise de solo da EMBRAPA (1997). 
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5ª etapa: integração dos dados; 

RESULTADOS 

• Análises do meio físico 

 A Trilha das Cachoeiras tem seu início na estrada acima do cruzamento da Estrada 

Abílio Bastos com o rio Guandu do Sapê e a Trilha dos Caçadores inicia-se no final da 

primeira. Sua extensão é de 1642 m (até as cachoeiras) e 2950 m até o fim da trilha. Sua 

largura média é 2,20 m (trilha do escorrega) e 1,10 m (trilha dos caçadores). O tempo médio 

de duração do percurso é de cerca de 45 min (trilha do escorrega) e 1h 30 min (trilha dos 

caçadores). As trilhas iniciam-se na altitude de 122 m e alcançam a altitude de 425m. As 

condições do terreno encontradas são: nos primeiros 150 metros apresentam-se em relevo 

suave e de blocos rochosos, com presença de lixo em suas margens; os ravinamentos são 

constantes e próximo da cota de 600 metros foi mapeado uma cicatriz de movimento de 

massa que mostra como ponto de ruptura o plano da trilha (influência da presença da trilha 

no desencadeamento do escorregamento); ultrapassando a cota dos 1100 metros, a trilha 

diminui sua declividade mais intercepta encostas íngremes (a trilha representa uma ruptura 

no plano da encosta); o encontro da trilha do escorrega e da trilha dos caçadores percebe-

se a mudança de ambiente, os processos erosivos ao longo da trilha desaparecem, torna-se 

mais estreita e a serrapilheira passa a se tornar uma constante no caminho. 

As análises de densidade aparente na Trilha da Cachoeira evidenciam uma maior 

compactação do solo ao longo desta trilha, em relação ao seu entorno (borda), chegando a 

valores próximos de 1,4 e 0,6 g/cm³ respectivamente (ver gráfico 01). A única exceção 

ocorre no ponto 05 (localizado a aproximadamente 550 m na extensão da trilha), 

apresentando valores baixos de densidade, abaixo de 1,00g/cm³, muito próximo ao valor 

real (considerando que este seja o valor encontrado nos solos na borda da trilha). Os 

valores elevados da densidade aparente irão contribuir para uma menor infiltração da água 

no solo e conseqüente aumento do escoamento superficial, acelerando, assim, a formação 

de sulco e cicatrizes, possibilitando a formação de ravinas, já encontradas em número 

considerável ao longo desta trilha. 

A diferença na compactação dentro e fora da área da trilha está associada a dois 

fatores principais. O primeiro diz respeito a retiradas da cobertura vegetal e da serrapilheira, 

fazendo com que o solo fique mais exposto à ação erosiva das chuvas. O segundo, se 

constitui na remoção do horizonte A – que apresenta maiores concentrações da areia 

grossa e cascalho, maior porosidade e muitas vezes deixando exposto o horizonte B, de 

características intrínsecas mais adensado, o qual possui teores mais elevados de argila (Ver 

Gráfico 03). 
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A 

análise da mesma variável na Trilha dos Caçadores demonstra resultados diferenciados dos 

encontrados na Trilha da Cachoeira, com valores sempre abaixo de 1,00g/cm³ (ver gráfico 

02), além de apresentar valores semelhante no interior e entorno da trilha. Tal fato comprova 

uma maior conservação deste ambiente e seus atributos e características inerente a sua 

cobertura pedológica. 

No que diz respeito aos resultados de teor de matéria orgânica na Trilha da Cachoeira 
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encontramos valores maiores no entorno do que no seu interior, como evidencia o gráfico 03 

(41,37 g/Kg fora da trilha e 7,06 g/Kg na trilha, no ponto 3). Isto endossa a decapitação do 

horizonte superficial na área da trilha. A matéria orgânica tem papel fundamental na 

estabilidade dos agregados, contribuindo para a redução de processos erosivos. Já na trilha 

dos caçadores, estes resultados apresentam-se muito semelhantes e elevados como a 

exemplo do ponto 15, como demonstra o gráfico 4 (32,44 g/kg na triha e 24,53 g/Kg no 

entorno). 
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partir de tais resultados podemos comprovar que a Trilha da Cachoeira apresenta 

deflagrações de processos erosivos mais intenso, como sulcos, cicatrizes e ravinas, 

evidenciando a necessidade de estudos mais profundos para um uso sustentável, já que o 

seu atual uso indiscriminado caracteriza um conflito com o próprio conceito que define a 

unidade de conservação em que se insere. 

• Análise dos questionários 

 O resultado dos questionários demonstrou que ¾ dos entrevistados residem nas 

adjacências imediatas do Maciço do Gericinó-Mendanha. Esse resultado leva-nos a pensar 

que esta APA é de grande importância para estas comunidades ali instaladas, sobretudo 

devido a falta de opções de lazer acessíveis às populações de baixa renda que residem 

naquele local. Por outro lado, destaca-se também o fraco poder de atração que esse maciço 

ainda possui, mesmo frente ao grande potencial turístico já levantado por RAMALHO (2000) 

em seus estudos. 

De maneira geral, os visitantes tiveram uma boa percepção em relação à visita, 

sendo destacado apenas como ponto negativo a insegurança, problema que abrange a 

cidade do Rio de Janeiro e o país de uma maneira geral, agravado pela falta de vigilância e 

fiscalização na APA. Mesmo assim, como destaca Costa, muitos dos inseguros não 

entendem que essa sensação de insegurança altere a qualidade de suas visitas, fato que 

pode ser explicado pela grande presença de moradores do entorno, principalmente da 

comunidade da Carobinha, em Campo Grande. Assim, pode-se contatar que a proximidade 

da população em relação ao meio visitado altera diretamente a percepção em relação ao 

ambiente. (Costa, 2004:75). 
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 Com relação à degradação, os principais problemas detectados pela percepção dos 

visitantes foram as irregularidades no piso da trilhas e a conseqüente dificuldade caminhar. 

Essa constatação é decorrente dos problemas já evidenciados pelos resultados das análises 

do meio físico das trilhas em questão. Foram detectados também a presença de lixo e 

resíduos deixados pelos visitantes e o incomodo do barulho provocado pelos próprios 

visitantes. 

 Em relação ao conhecimento de técnicas de mínimo impacto, os visitantes 

demonstraram pouco conhecimento em relação a estas. Pode-se, no entanto observar que 

em relação ao grau de escolaridade, houve maior número de acerto das pessoas que com 

mais anos de estudo. Em relação ao conhecimento de Educação Ambiental, a maioria dos 

entrevistados que já tiveram contato com esta, assim aconteceu por meio da escola. Esses 

dois fatores demonstram que a educação formal pode relacionar-se e contribuir para a 

consciência ecológica (COSTA, 2004:81). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O estudo das trilhas da APA do Gericinó-Mendanha possibilitou um diagnóstico dos 

problemas anteriormente notados e que se buscava comprovar. Através das análises 

desenvolvidas pelas diversas etapas que integram o projeto Vulnerabilidade Ambiental e o 

Processo de Gestão Integrada na APA do Gericinó-Mendanha – Região metropolitana do 

Rio de Janeiro, pudemos notar a importância de um estudo integrado para uma melhor 

gestão das Unidades de Conservação e, ainda mais, a carência de estudos na área de 

manejo de trilhas. 

 A continuidade de estudos nesta área ao de relevante importância visto que a atual 

situação requer ações corretivas e também urge a necessidade de ações preventivas para 

que não sejam potencializados os danos atuais e sejam evitados os próximos efeitos da 

degradação. 
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