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INTRODUÇÃO 

A prática do turismo tornou-se a atividade econômica que mais cresceu na atualidade, 

responsável por uma dinamização de serviços, emprego e renda. Tal atividae é caracterizada 

por um grande número de praticantes que buscam algum tipo de satisfação fora do seu 

cotidiano. Por se tratar de um Estado com características fisiográficas diversas, Minas Gerais 

apresenta uma ampla diversidade paisagística natural, cultural e histórica. É neste contexto 

que a região da Zona da Mata Mineira apresenta-se com uma crescente demanda turística 

devido à localização próxima a região mineradora e também a rota Belo Horizonte – Rio de 

Janeiro. Porém, as dinâmicas das atividades turísticas resultam em impactos sócio-ambientais.  

O Parque Estadual Serra do Brigadeiro foi criado em 1996 pelo decreto 38.319 e 

localiza-se na Zona da Mata Mineira a 290 km de Belo Horizonte, inserido em parte dos 

municípios de Ervália, Fervedouro, Sericita, Araponga, Miradouro, Pedra Bonita, Muriaé e 

Divino. O mesmo encontra-se na divisa entre as microrregiões de Viçosa, Ponte Nova, 

Manhuaçu e Muriaé, entre os meridianos 42º 40‟ e 40º 20‟ Oeste e os paralelos 20º 33‟ e 21º 

00‟ Sul. O acesso mais utilizado para sua sede e feito pela cidade de Araponga. 
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Fonte: IEF, 2007. 

 

O relevo é altamente acidentado, abrangendo as partes mais elevadas de um conjunto 

de serras integrantes da Cadeia da Mantiqueira. Com afloramentos rochosos caracterizados 

pela presença de rochas íngremes, apresentando declividade média de 52%. A altitude varia 

de 860m a 1985m acima do nível do mar.  

O clima da região é classificado como mesotérmico de Koppen (Cwb). A temperatura 

média anual é de aproximadamente 18ºC. Os meses mais quentes apresentam média inferior a 

23ºC enquanto os mais frios apresentam média inferior a 17ºC. A umidade relativa do ar 

mantém-se entorno de 80% no período mais seco. A precipitação média anual é de 

aproximadamente 1.500mm por ano. Relevo e altitude influenciam as características 

climáticas do PESB, gerando um microclima típico de regiões serranas, com formação de 

neblina nas partes mais elevadas durante todo ano. (IEF, 2008).  

O PESB apresenta uma grande diversidade de fauna, contando por exemplo com o 

Muriqui e a onça-pintada, animais que foram abundantes na área de Mata Atlântica. 
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A ocupação da região se deu pela implantação da cafeicultura e pecuária. Como 

consequência, a devastação da mesma para instalação dessas culturas ocorre até os dias atuais. 

O manejo inadequado do solo somado às limitações ao uso agrícola, devido a elevada 

declividade, deflagra processos de degradação ambiental, especialmente os processos 

erosivos. (IEF, 2008) 

Neste trabalho pretendemos realizar um diagnóstico da área, tendo em vista suas 

potencialidades e limitações vinculadas ao uso e ocupação. Buscaremos levantar os possíveis 

impactos gerados pela atividade turistica no escossistema e na vida dos moradores do entorno 

do PESB, que podem ser tanto positivos, pela grande movimentação financeira gerando 

crescimento; quanto negativos, como a poluição e a degradação ambiental, além de discutir a 

relevância da atividade turística para o desenvolvimento local.  

 

METODOLOGIA 

A metodologia a ser utilizada se baseará em três etapas: a primeira correspondente à 

ao levantamento bibliográfico da área e ao ordenamento de dados empíricos vindos de visitas 

prévias ao local. Será feito levantamento de dados secundários socioeconômicos a partir do 

censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, além de visita a 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente do município de Araponga, para tomar ciência do 

funcionamento e execução do Plano de Manejo local. A segunda etapa será realizada a partir 

da prática de trabalho de campo, onde através da aplicação de questionários com a população 

buscaremos analisar o perfil dos turistas e o motivo de sua presença no local e captar as 

percepções locais da atual situação do parque, além de obter dados que sirvam para uma 

análise técnica. No terceiro momento serão elaborados mapas da ocupação e degradação da 

área. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Como resultados preliminares observamos que o PESB é uma das mais importantes 

reservas naturais de Minas Gerais e abriga dois biomas ameaçados de extinção: os Campos de 

Altitude e a Floresta Atlântica de Encosta. O ecoturismo e o turismo rural têm gerado boas 

expectativas para a comunidade, com a oficialização do parque.  
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Ocorreu aumento de turistas na cidade, que vão em busca das belezas naturais, e 

acabam despertando um compromisso de conservação por parte da comunidade. Além disso, 

a Unidade de Conservação também é refúgio de divestas espécies ameaçadas de extinção. Por 

esse motivo, é necessário exigir dos órgãos competentes um maior empenho para a 

conscientização para a preservação do parque. 

O PESB não possui estudos qualitativos ou quantitativos que avaliem o grau de 

intervenção antrópica sobre a flora, fauna, a cultura ou mesmo sobre a economia da região. 

Assim ressaltamos a necessidade de se fazer esse diagnóstico em relação ao uso público, bem 

como os impactos já causados pelas atividades turísticas e da própria comunidade local. 

Dada sua importância econômica e ambiental, o Parque Estadual Serra do Brigadeiro 

terá seus dados serão analizados na perspectiva do planejamento e gestão, buscando discutir 

de que modo a população pode trabalhar em prol da melhoria de suas ações no que dizem 

respeito ao incremento do turismo no local.  
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Fonte: IEF, 2007. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho é de importante relevância para atualização do plano de manejo da UC, de 

acordo com o Plano Diretor do Municipio, para um adequado planejamento e gestão 

ambiental. 
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Vale salientar que se trata de um trabalho em desenvolvimento na região onde 

pretendemos, juntamente com  orgãos competentes e as comunidades locais de que é locais de 

que é possivel o desenvolvimento do turismo rural, com a participação ativa dos moradores 

para um adequado uso e ocupação do solo.  Indicando propostas e ações para realização de 

um projeto de Educação Ambiental que irá abarcar as mais variadas esferas que utilizam o 

PESB.  
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INTRODUÇÃO 

 A carência da população urbana por espaços naturais e o aparecimento dos ideais 

conservacionistas fez aumentar, nas últimas décadas, a procura por locais onde a população 

possa ter um contato mais estreito com meio natural, seja para a prática de esportes, lazer ou 

pela simples contemplação da paisagem. Esta procura por locais onde é possível o contato 

com a natureza fez surgiu vários segmentos turísticos que contemplassem essa necessidade, 

sendo o principal deles o turismo de natureza. 

O aumento da procura pelo turismo de natureza fez aumentar o fluxo de visitações em 

trilhas nas Unidades de Conservação (UC‟s) e suas adjacências. Esse acréscimo nos índices 

de visitação podem acarretar uma série de impactos que, sem um acompanhamento e um 

manejo sustentável adequado da visitação turística, podem propiciar desequilíbrios ambientais 
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nas trilhas e seus arredores, tais como a perda de vegetação por pisoteamento, a exposição, 

compctação e erosão dos solos (LIDDLE, 1975). 

 Obras de manuntenção, reconstrução, e relocação de trilhas necessitam de um 

considerável investimento para que sejam realizadas, contudo estes investimentos poderiam 

ser melhor utilizados se fossem realizados monitoramentos nestas trilhas, com o intuito de 

adequá-las para que as visitações causassem menos impactos (COLE, 1983). 

 O presente trabalho discute a atual situação da Trilha do Carteiro, situada na Área de 

Proteção Ambiental da Serra de São José (APA São José), fazendo uma análise dos 

problemas gerados à partir da secular utilização e visitação turística nesta trilha. 

A Serra de São José é uma Unidade de Conservação (UC), gerida pelo Instituto 

Estadual de Florestas (IEF), e se localiza na região centro-sul do Estado de Minas Gerais, 

entre as coordenadas 21°4'54"S e 44°9'44"W. Esta formação rochosa faz parte de uma 

sucessão metassedimentar proterozóica, pertencente à Megassequência São João del-Rei, 

onde há uma formação quartzítica com 1000m de espessura, que se formou durante a 

Orogênese Brasiliana (650-550 m.a.), e que se estende no sentido N-S ao longo dos 

municípios de de São João del-Rei, Tiradentes, Santa Cruz de Minas, Coronel Xavier Chaves 

e Prados (Ribeiro et al, 2002). O regime climático do local se baseia no tipo Cwb, segundo 

classificação de Köppen, onde apresenta um clima subtropical moderado úmido, ou tropical 

de altitude (Silva et al, 2004), constituindo um clima dividido em duas estações bem 

definidas, verões quentes e úmidos e invernos frios e secos, com taxas de preciptação médias 

de 1.500mm. 

 

METODOLOGIA 

 Durante o processo de análise e monitoramento da perda ou acúmulo de solo no leito 

da Trilha do Carteiro, utilizou-se o método de cálculo da Área Seccional Transversal (AST), 

do leito da trilha (COLE, 1983; MARION & OLIVE, 2006), e para um melhor 

acompanhamento, foram selecionandos pontos a cada 400 metros ao longo da trilha, o que 

facilita o acompanhamento e acelera o processo de análise comparativa (COLE, 1983). 

Porém, para o presente trabalho foi selecionado o trecho mais crítico encontrado ao longo da 

trilha, para um estudo mais objetivo. 
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 O método utilizado se baseia em selecionar dois pontos fixos nas laterais da trilha, de 

maneira que formem uma linha perpendicular à trilha, para que, com o auxílio de uma trena, 

sejam realizados os cálculos de altura da fita em relação ao solo, sendo estas medidas 

retiradas no intervalo de 10 centímentros ao longo da fita (Fig. 1). Foi possível gerar gráficos 

de cortes transversais ao longo da trilha utilizando uma fórmula descrita por Cole (1983), 

onde o mesmo é expresso por: 

 

A = V1+2V2+.......+2Vn+Vn+1 x L 

2 

 Onde: 

 

A = Área Seccional Transversal (AST). 

V1 - Vn+1 = Medidas verticais começando em V1, e terminando em Vn+1. 

L = Intervalo horizontal entre as medidas verticais. 

 

 

Figura 1: Exemplo de fixação da linha horizontal para cálculo da AST, tendo como ponto fixo piquetes ou 

caules de plantas nas laterais da trilha (COLE, 1983). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Ao longo de todo o seguimento da trilha foi possível perceber variações quanto a 

cobertura pedológica e alternâncias na declividade. Alguns pontos da trilha se encontram em 

estágio avançado de degradação, apresentando taludes que variam de centímetros até metros. 

 O trecho selecionado, que se encontra à 700m do início da trilha, se mostrou o local 

mais degradado ao longo de toda a trilha. Com o auxílio do método de AST foi possível gerar 

um gráfico demonstrativo do atual estado da cava da trilha (Fig. 2), que por ter sofrido intenso 
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processo de erosão, encontra-se com taludes laterais com cerca de 3m de altura, e por 

consequencia de uma instabilidade, foi possível detectar deslizamentos de terra ao longo de 

todo o trecho. O cálculo da AST do ponto selecionado (Fig. 2), de acordo com o método de 

Cole (1983) apresentou uma perda de solo da ordem de 139600 cm², o que implicou, ao longo 

dos anos, num pronunicado aprofundamento do leito naquele trecho de trilha. 

 O processo de erosão ali visualizado pode ter sido gerado por vários fatores, sendo os 

proncipais deles a secular utilização desta trilha como travessia entre municípios próximos à 

Tiradentes, como também a falta de uma preocupação com o planejamento quando esta fora 

feita. 

 Parte da trilha se encontra em área particular, cortando parte de um pasto pertencente à 

uma fazenda no sopé da Serra de São José, e o trânsito de animais intensifica o processo 

erosivo, assim como o de compactação do solo. 

 Por se tratar de uma trilha turística com alto índice de visitação, esta é procurada, 

inclusive, para a prática de esportes radicais, como o downhill, que seria outro agravante para 

intensificar as taxas de erosão no local. 
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Figura 2: Área Seccional Transversal (AST) gerada a partir do método de Cole (1983) no trecho analisado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Diante dos dados apresentados e das análises realizadas, é necessário se pensar um 

manejo integrado de toda a trilha, que abranja não só problemas como a intensificação dos 

processos erosivos, mas também se preocupe com a dinâmica total dos processos que ocorrem 

por consequência da utilização e visitação turística da trilha. 

 Um manejo sustentável se faz necessário quando é perceptível que os níveis de 

degradação da tilha a transformam, aumentando os impactos geoambientais, podendo alterar 

assim seus níveis de dificuldade (COLE, 1983). No caso do trecho escolhido, o principal 

problema constatado foi o aprofundamento da cava da trilha, o que causou a instabilidade dos 

taludes que se formaram em suas laterais, causando principalmente os deslizamentos de terra, 

mas também uma série de impactos correlacionados à esse processo, como o impacto visual e 

o aparecimento de lamaçais nos períodos chuvosos. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os estudos relativos à geografia cultural estão ligados às relações humanas e tiveram, 

inicialmente, um eixo central ligado as relação de elite dominante e subordinação popular 

(Cosgrove, 1987). Esse mesmo autor afirma ainda que a “new cultural geography” incorpora 

aspectos históricos, naturais, rurais/ urbanos, ideologias dominantes (e suas formas de 

resistência), e espacialidade, sendo que sua centralidade se encontra se mantém nas relações 

humanas. 

Já a Geografia da Religião é um eixo dos estudos culturais com viés próprio. 

 

Quando se tratar das questões ligadas à religião, perde-se um pouco a lógica 

implementada pelo capital ligado à organização da sociedade, uma vez que os 

lugares sagrados estão desvinculados da lógica econômica, pertencendo assim 

à esfera do simbólico (RUBINO,s.d.) 
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Essa é a linha norteadora desse trabalho (ainda em andamento): a dinâmica 

cultural/religiosa e sua influencia na organização social da cidade de São João Del Rei – MG. 

Serão apresentados os resultados preliminares dessa pesquisa mostrando as características 

históricas e culturais da festa popular católica do Jubileu do Senhor do Bom Jesus do 

Matozinhos. 

 

METODOLOGIA 

Foram entrevistados fiéis que se encontravam na igreja realizando suas orações, como 

o padre e demais funcionários da paróquia a respeito da devoção ao Senhor Bom Jesus e da 

importância para eles em participar dessa festa tão tradicional no bairro de Matosinhos. Além 

de leituras a respeito da historia dessa devoção e sua influencia no bairro de Matosinhos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O Brasil é um país muito rico em cultura religiosa. No decorrer da história houve uma 

construção cultural e religiosa no povo brasileiro vinda de diferentes culturas europeias. Sua 

proporção se tornou cada vez maior no passar dos tempos. Dentro do território brasileiro há 

varias manifestações culturais religiosas em diferentes aspectos de acordo com os costumes 

locais. Temos vários exemplos como o círio de Nazaré no norte do país, São João no 

nordeste, Divino Pai Eterno no centro-oeste, Nossa Senhora dos Navegantes no sul, Nossa 

Senhora Aparecida no sudeste. Ressaltando que esses exemplos demonstrados são uma forma 

generalizada dessa manifestação de fé no povo brasileiro, sendo que dentro dessas regiões 

citadas há outras várias demonstrações de cultura religiosa. 

Nas particularidades nota-se na cidade de São João del -Rei, especialmente no bairro 

de Matosinhos (nome esse que provém de seu padroeiro Senhor Bom Jesus de Matosinhos) 

que o seu crescimento se deu em volta de uma antiga igreja hoje substituída por um santuário 

diocesano.  

A igreja de Matosinhos subiu a categoria de Santuário diocesano devido ao grande 

número de pessoas que ali professavam sua devoção, sendo necessário construir em seu 

interior uma sala dos milagres onde os crentes depositam seus agradecimentos de graças 

alcançadas ao Bom Jesus.  



 

15 

 

Os costumes do bairro estão diretamente ligados o seu padroeiro.  Pode-se perceber 

que a igreja é um ponto de encontro dos moradores, um lugar de referência onde o tocar dos 

sinos da igreja está presente no dia a dia dos moradores. 

A história do Senhor Bom Jesus de Matosinhos provém de Nicodemos o bom fariseu 

que se converteu a discípulo de Cristo. Nicodemos esculpiu várias imagens de Jesus, mas que 

foram jogadas no mar devido à perseguição dos romanos e judeus. Segundo Henriques uma 

dessas imagens foi encontrada na praia do espinheiro em Matosinhos região norte de Portugal 

em 3 de maio de 1242,  local onde hoje é conhecido como Senhor do Padrão. 

Porém essa imagem foi encontra sem um braço, diz relatos que várias tentativas foram 

feitas para completar a mesma, mas sem nenhum sucesso. Passado um tempo nessa mesma 

região a mulher de um pescador encontrou o braço que faltava da imagem, assim deixando 

completamente original. As outras quatro imagens esculpidas por Nicodemos foram 

encontradas e estão veneradas em Berio ( Síria), Luca ( Itália), Burgos ( Espanha) e Orense  

(Espanha). 

O nome Bom Jesus de Matosinhos deve-se ao local em que a imagem foi descoberta. 

Devido a relatos locais de milagres e curas realizados ao pedir ao Cristo de Matosinhos que 

nada mais é que o Jesus crucificado de Olhos abertos em seus últimos instantes de vida, a 

população diz que a lembrança desse intenso momento da vida de Cristo faz com que cresça a 

esperança em milagres. Tornando em Portugal a cidade de Matosinhos um local de 

peregrinação de fieis de várias localidades. 

O bairro de Matosinhos em São João del -Rei devido a colonização portuguesa trazida 

por Tomé Portes não foi diferente essa tradição e Fé em Jesus de Matosinhos. Sendo no 

mesmo construído uma igreja dedicada ao padroeiro. O crescimento do Bairro se deu em 

volta dessa devoção e hoje continua vigorosa nos moradores do bairro. A moradora Maria do 

Carmo e sacristã da paróquia, conta sobre sua adoração ao Jesus de Matosinhos. Segundo ela 

Bom Jesus de Matosinhos é o filho de Deus, e que é tudo para ela. Ela o conhece desde 

pequena por ser nascida na paróquia e seus pais construíram nela essa devoção. 

A demonstração de fé do povo de Matosinhos se da principalmente na festa do jubileu 

do Senhor Bom Jesus de Matosinhos que se iniciou em 1774. Nessa época ela era em maio na 

festa de pentecostes onde se era comemorada no domingo a festa do Espírito Santo, na 

segunda feira o Bom Jesus e na terça Nossa Senhora da Lapa. Em 1960 com a instalação da 
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paróquia a festa passou a ser realizada separadamente do Jubileu do Divino, sendo a data do 

jubileu do Senhor Bom Jesus de Matosinhos realizado em setembro especialmente dia 14 que 

é o dia maior comemorando o Bom Jesus na festa litúrgica da exaltação da Santa Cruz que se 

da nessa data. Em 1980 teve a Inauguração da nova Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus de 

Matosinhos, em arquitetura moderna e formato de cruz, que demorou 14 anos para ser 

construída. 

As festividades se dão desde os primeiros dias de setembro com festividades litúrgicas 

na paróquia com uma grande participação de fiéis. São realizadas novenas com celebrações 

diferenciadas do resto do ano. A riqueza das celebrações atrai os participantes de varias 

localidades e redondeza de São João del-Rei necessitando de uma mobilização social no 

bairro onde  segundo o padre Adimilson: “A população muda seu cotidiano bem antes do mês 

de setembro com reuniões organizadores da festa, e durante a festa com a participação das 

celebrações litúrgicas e no preparativo das barraquinhas.” 

O jubileu do Senhor Bom Jesus de Matosinhos entra no cotidiano dos moradores do 

bairro, causando uma mobilização social, como arrecadação de materiais para as 

barraquinhas, na organização da festa, na limpeza da igreja. Nas escolas, os alunos se 

preparam para esse dia ensaiando cantos de louvor ao Cristo onde no dia maior eles se 

apresentam durante a passagem da procissão. 

Uma curiosidade é que o dia dedicado ao Bom Jesus é feriado apenas no bairro de 

Matosinhos. A intimidade da população com a devoção é de tal grandeza, que no seu dia os 

comerciantes fecham as portas de seus estabelecimentos em respeito ao dia sagrado para os 

moradores do bairro. 

A procissão do Bom Jesus de Matosinhos (figura 1) reúne aproximadamente 15 mil 

pessoas que percorrem o bairro com sua devoção e fé. Essa caminhada conta com singelas 

homenagens da população, que juntas formam uma grandiosa corrente, para mostrar a 

grandeza da fé das  pessoas onde cada um saúdam o Bom Jesus com palmas, flores, velas, 

pétalas que são lançadas durante a passagem da imagem deixando uma grande impressão de 

fé aos participantes.  
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Figura 1: Procissão do pelas ruas do bairro com a imagem do Bom Jesus de Matosinhos 

 

Na praça do bairro e onde acontece a chegada da procissão (figura 2) ocorre uma 

confraternização dos moradores do bairro. As barraquinhas da paróquia ficam disputadas pela 

população para saborear as comidas típicas e as crianças se divertem nos brinquedos do 

parque. Essa festividade religiosa mostra a tradição local em São João del-Rei uma cidade 

marcada por religiosidade de seu povo, além de enriquecer a cultura brasileira a cada ano. 

 

Figura 2: Chegada da procissão do Bom Jesus do Matosinhos 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através da Igreja e de suas festividades e devoções acontece uma territorialização  da 

população. Seria o território do sagrado, onde as demonstrações de fé são permeadas de 

relações sociais. Esse tipo de evento religioso também é uma forma de preservação de antigos 

costumes, amizades e crenças que fazem parte da base social do espaço geográfico. Percebe-

se que a devoção presente no Bairro Matozinhos demonstrada através do Jubileu do Bom 

Jesus interfere fortemente para a territorialidade dos moradores do bairro. 

 

 

 

 



 

18 

 

 

REFERÊNCIAS 

COSGROVE, Denis. New directions in cultural geography. Area (magazine), UK:London. 

1987. 19.2,95-101. 

 

GAZETA, São João del Rei. Matozinhos celebra Bom Jesus durante Jubileu. Disponível 

em: http://www.gazetadesaojoaodelrei.com.br/site/2012/09/matosinhos-celebra-bom-jesus-

durante-jubileu. Acesso em 10 de outubro de 2012. 

 

GUIMARÃES, G. São João Del-Rei Século XIII História Sumária. ( 1996), São João Del-

Rei: Ediçao do autor,146p. 

 

HENRIQUES, J. C. Bairro de Matosinhos: Berço da cidade de São João Del_Rei. (2003), 

São João Del- Rei UFSJ,, 2003, 244p. 

 

MARGOTTI, Aline. Festas. Jubileu do Senhor Bom Jesus. Disponível em 

http://www.santuariodematosinhos.com.br/index.php?secao=ver_conteudo&id_conteudo=23. 

Acesso em 07 de outubro 2012. 

 

MARGOTTI, Aline. Paróquia do Senhor Bom Jesus de Matosinhos. Disponível em: 

http://www.santuariodematosinhos.com.br/index.php?secao=ver_conteudo&id_conteudo=1. 

Acesso em 07 de outubro de 2012. 

 

PATRUS, Leonardo. Preparativos para o Jubileu do Senhor Bom Jesus. Disponível em: 

http://www.tvcamposdeminas.com.br/?p=2812. Acesso em 07 de outubro de 2012 

 

RUBINO, Carla. Sagrado e urbano: influencia da religião na composição do quadro 

urbano de Maringá.  
 

RUBINO, Carla. Sagrado e Urbano: Influência da religião na composição do quadro de 

Maringá. Disponível em http://200.189.113.123/diaadia/arquivos/ File /conteudo / 

artigos_teses/ENSINORELIGIOSO/artigos/5sagrado_urbano.pdf. Acesso em 09 de Outubro 

de 2012. 

 

VILELA, Welington. Santuário do Senhor Bom Jesus. Disponível em http://belasigrejas. 

com. br / ?page_id=77.  Acesso em 07 de outubro de 2012 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gazetadesaojoaodelrei.com.br/site/2012/09/matosinhos-celebra-bom-jesus-durante-jubileu
http://www.gazetadesaojoaodelrei.com.br/site/2012/09/matosinhos-celebra-bom-jesus-durante-jubileu
http://www.santuariodematosinhos.com.br/index.php?secao=ver_conteudo&id_conteudo=23
http://www.santuariodematosinhos.com.br/index.php?secao=ver_conteudo&id_conteudo=1
http://www.tvcamposdeminas.com.br/?p=2812
http://200.189.113.123/diaadia/diadia/arquivos/File/conteudo/artigos_teses/ENSINORELIGIOSO/artigos/5sagrado_urbano.pdf
http://200.189.113.123/diaadia/diadia/arquivos/File/conteudo/artigos_teses/ENSINORELIGIOSO/artigos/5sagrado_urbano.pdf


 

19 

 

 

 

PISOTEIO EXPERIMENTAL NA VEGETAÇÃO DE BORDA DE UMA TRILHA 

ECOTURÍSTICA NA APA SERRA SÃO JOSÉ – TIRADENTES, MG 

 

Hilton Wagner Teixeira 

Universidade Federal de São João del-Rei 

hwt.geografia@gmail.com 

 

Ítalo Sousa de Sena
 

Universidade Federal de São João del-Rei 

italosena@gmail.com 

 

Leonardo Cristian Rocha 

Universidade Federal de São João del-Rei 

rochageo@ufsj.edu.br 

 

Múcio do Amaral Figueiredo 

Universidade Federal de São João del-Rei 

muciofigueiredo@ufsj.edu.br 

 

 

Palavras-chave: Vegetação; Cobertura Relativa; Resistência. 

 

INTRODUÇÃO 

 Nas últimas décadas, as trilhas passaram de apenas um meio de locomoção, para a 

condição de viabilizar a visita a atrativos ecoturísticos, possibilitando aos usuários mais uma 

maneira estar em contato com a natureza. Nesse sentido, tem se desenvolvido um importante 

setor econômico: o ecoturismo. Porém, as trilhas, mesmo ocupando importante papel na 

viabilização da atividade ecoturística, se manejada de forma inadequada ou até utilizada sem 

qualquer tipo de manejo, podem se transformar em vetores de propagação de desequilíbrios 

ambientais. Para que isso não aconteça, faz-se necessário uma gestão baseada em princípios e 

técnicas científicas.  

São vários os impactos causados pelo uso constante das trilhas. Dentre eles, destaca-se 

o dano sofrido pela vegetação devido à ação direta do pisoteio humano, eliminando espécies 

mais sensíveis, causando exposição e compactação do solo e, em alguns casos, a introdução 
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de espécies exóticas (COLE e MONZ, 2002). A variação da quantidade de energia solar no 

sistema, por exemplo, viabiliza o desenvolvimento de espécies vegetais tolerantes à luz 

(ANDRADE, 2003). Estes fatores alteram a dinâmica do escossistema local, fazendo com que 

a vegetação pisoteada sofra mudanças morfológicas que alteram toda a dinâmica do seu 

desenvolvimento e da sua reprodução (HAMMITT e COLE, 1998). 

 O Uso do modelo experimental de pisoteio da vegetação possibilita, portanto, 

quantificar e identificar as espécies ou extratos vegetais que apresentam maior resistência aos 

danos citados e também a capacidade de resiliência (recuperação) dos mesmos (COLE e 

BAYFIELD, 1993). 

 

MEDOTOLOGIA 

O experimento foi realizado na trilha ecoturística conhecida como “Trilha do 

Carteiro”, localizada na Área de Proteção Ambiental (APA) Serra São José, unidade de 

conservação gerida pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF). Está localizada na região 

centro-sul do Estado de Minas Gerais, entre as coordenadas 21°4'54"S e 44°9'44"W. A Serra 

São José corresponde a uma formação rochosa, cuja estrutura é composta por uma sucessão 

metassedimentar proterozóica, pertencente à Megassequência São João del-Rei, com 1000m 

de espessura, de constituição quartzítica, formada durante a Orogênese Brasiliana (650-550 

Ma), estendendo-se no sentido N-S, compreendendo os municípios de São João del-Rei, 

Tiradentes, Santa Cruz de Minas, Coronel Xavier Chaves e Prados (RIBEIRO et al, 2002). O 

regime climático local corresponde ao tipo Cwb (classificação de Köppen), subtropical 

moderado úmido ou tropical de altitude (SILVA et al, 2004), constituindo um clima dividido 

em duas estações bem definidas, verões quentes e úmidos e invernos frios e secos, com taxas 

de precipitação médias de 1.500mm. 

 Analisou-se um sítio de pisoteio localizado nas coordenadas 23k 0586586 E, 7667909 

N, a 1067m de altitude. No sítio foram delimitadas 6 Raias (R) na vegetação, a um metro de 

distância da trilha, tendo cada raia 150 cm de comprimento por 50 cm de largura. Cada raia 

recebeu uma quantidade de passos conforme citado: 1ªR – 500 passos, 2ªR – 200 passos, 3ªR 

– 75 passos, 4ªR – 50 passos, 5ªR – 25 passos, e a 6ªR como raia de controle, não ocorrendo 

pisoteio, utilizada para o cálculo de comparação (COLE e BAYFIELD, 1993).  
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Para a execução dos cálculos, foi selecionado dentro de cada raia uma área de 30cm de 

cumprimento por 50cm de largura (sublotes), onde foram quantificadas a cobertura e a altura  

da vegetação antes e após o pisoteio, tendo como resultado da análise  o grau de resistência da 

vegetação pisoteada (COLE e BAYFIELD, 1993). 

 Para encontrar a cobertura relativa (CR) da vegetação soma-se o número de indivíduos  

por espécie em cada sublote antes e depois do pisoteio. A partir dos indivíduos sobreviventes, 

utilizou-se o seguinte cálculo: 

 

CR = (CSP/CIP)xFCx100% 

 

CR = Cobertura Relativa  

CSP = Cobertura Sobrevivente no sublote pisoteado 

CIP = Cobertura Inicial no sublote pisoteado 

FC = Fator de Correção 

 

FATOR DE CORREÇÃO COBERTURA RELATIVA 

    

    .                                                                FC= CIC/CSC                           

  

CIC = Cobertura Inicial no sublote de controle. 

CSC = Cobertura sobrevivente no sublote de controle.  

 

 Para encontrar a altura relativa da vegetação, foi necessário obter a média da altura 

tanto dos indivíduos quanto de indivíduos por espécies antes e depois do pisoteio dos 

sobreviventes, conforme apresentado no cálculo a seguir: 

 

ALTURA RELATIVA 

 

AR=ASP/(AIS-FC)x100% 

      

AR = Altura Relativa  
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ASP = Altura Sobrevivente no sublote pisoteado.                                                     

AIS = Altura Inicial no sublote pisoteado. 

 

FATOR DE CORREÇÃO ALTURA RELATIVA 

 

FC= AIC-ASC                                      

 

 FC = Fator de Correção.                                                      

 AIC = Altura Inicial no Sublote de Controle. 

 ASC = Altura sobrevivente no Sublote de Controle.       

 

 O experimento aqui relatado consistiu em dois levantamentos de campo, o primeiro 

para o levantamento de dados primários, e o segundo, após quatro semanas, para coleta dos 

dados secundários dos indivíduos sobreviventes ao pisoteio experimetal realizado no primeiro 

levantamento de campo.  

A vegetação onde ocorreu o experimento é definida por Gonzaga et al (2008) como 

Floresta Estacional Semidecídua Inferomontana/Altomontana. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados iniciais do experimento sugerem diferentes níveis de resistência da 

vegetação ao pisoteio humano em espécies dos dois extratos vegetacionais analisados: 

herbáceo e arbóreo, no domínio de Floresta Estacional Semidecidual Montana (Fig. 1). O 

extrato arbóreo encontrado é composto de indivíduos em estágio inicial de crescimento 

(mudas). 
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Figura 1:  Relação entre porcentual de Cobertura Relativa da Vegetação e quantidade de passos nas repectivas 

raias. 

 

Quanto maior a incidência de passos, menor será a cobertura vegetal sobrevivente, 

pois, é evidente que o maior número de passos promove maior impacto. No presnete trabalho, 

o extrato vegetal gramíneo mostrou-se mais resistente que o arbóreo (mudas). Isso parece 

estar relacionado a diferenças na estrutura morfológica entre os extratos vegetais, sendo o 

gramíneo menos resistente ao impacto do pisoteio (SILES, 2008).  

 

 

Figura 2: Gráfico cobertura Relativa de Gramíneas e Arbóreas. 
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  O experimento foi realizado durante o inverno, estação de déficit hídrico no solo e nas 

plantas, cuja resistência ao pisoteio tende a diminuir nessas condições. Segundo Siles (2008), 

a sazonalidade climática deve ser considerada, pois, os efeitos do pisoteio dependem da 

estação do ano em que o uso acontece. Assim, a vegetação mostra-se mais sensível ao 

pisoteio no inverno, mostrando menor resistência e também uma recuperação mais lenta, ou 

seja, menor resiliência (SILES, 2008). 

 Com os resultados iniciais, observou-se  que a vegetação do extrato arbóreo, mesmo 

com indivíduos em estágip inicial de desebvolvimento, apresentou maior resistência. Tal 

resposta coaduna com outros resultados apurados em outras regiões do Brasil e do mundo, 

sintetizados por Siles (2008). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O experimento, mesmo em fase inicial de acompanhamento, mostra que a vegetação 

de campo rupestre é menos resistente, e isso pode ser observado nos dados obtidos. A causa 

disso pode ser a maior densidade de espécies herbáceas na constituição do conjunto vegetal 

analisado. Algumas plantas do domínio de mata, mais resistentes, são de imprescindível 

importância para a fauna local, sendo esse domínio, reconhecidamente, o de maior 

diversidade biológica. A área de pastagem, mesmo sendo constituída por plantas exóticas 

(gramíneas introduzidas pela atividade agropecuária para engorda de bovinos) ainda sofre os 

impactos do pisoteio. Porém, acredita-se que seu desenvolvimento seja mais rápido em 

relação à vegetação nativa, cuja resposta deverá ser obtida com a continuidade do 

experimento. 

Além disso, a intervenção humana constante no local, através do trânsito constante de 

ecoturistas e demais visitantes em busca de contato com a natureza, pode acelerar ou diminuir 

a velocidade dos impactos sobre a vegetação local, podendo ser verificada pela resistência 

e/ou resiliência dos diferentes extratos de vegetação. 
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INTRODUÇÃO  

A Trilha dos Escravos está localizada na serra de São José, formação rochosa que é 

parte integrante do Circuito Turístico da Estrada Real, e abrange os municípios de São João 

del-Rei, Santa Cruz de Minas, Tiradentes, Coronel Xavier Chaves e Prados, na micro-região 

do „Campo das Vertentes', sudoeste de Minas Gerais (Fig. 01). 
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Figura 01: Localização da área de estudo. 

 

A Serra de São José, com seus 12km de extensão, é marcada por escarpas cobertas por 

vegetação arbórea, cerrado e campos rupestres, possuindo grandes variações litológicas, 

pedológicas e abundante biodiversidade, além de apresentar importante carga histórica. O 

mosaico da Serra de São José é o primeiro do gênero em Minas Gerais e foi reconhecido pelo 

Decreto nº 44.518 em 16 de maio de 2007. "O mosaico é uma reunião de diferentes categorias 

de unidades de conservação - federais, estaduais ou municipais que permite uma visão global 

das áreas permitindo uma conservação mais eficaz"(ASCOM/SISEMA, 2007). 
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A Trilha do Escravos se encaixa no tipo linear, ou seja, o visitante consegue fazer o 

caminho de volta usando o mesmo trajeto (ANDRADE, 2003), além de possuir, em alguns 

pontos, calçamento construído pelos escravos para escoar o ouro das minas. No percurso 

encontram-se inúmeras nascente que abrigam cursos d´água essenciais para o abastecimento 

da população local. O fácil acesso à trilha permite a utilização desta para a exploração 

turística, sendo a principal delas o ecoturismo. 

 

METODOLOGIA 

A primeira etapa da pesquisa constituiu na revisão de literatura nacional e 

internacional sobre a temática. Em seguida foram realizados trabalhos de campo na serra de 

São José, em especial na trilha dos escravos, cujo objetivo foi mapear as diversidades 

ambientais ao longo de 1.356 m. Para a realização deste estudo a trilha foi mapeada com GPS, 

bússola e clinômetro, além de registros fotográficos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foram feitas análises texturais de solo ao longo da trilha, e foi possível encontrar, 

principalmente, os neossolos quatzarênicos, devido a predominância de rochas quartzíticas. 

Foram encontrados também cambissolos rasos, de textura areno-argilosa, e gleissolos nos 

fundos de vales, além de solos coluviais que possuíam material desorganizado, com 

fragmentos de quartzo de 5 à 20 cm de diâmetro e quartzito com 5 à 10 cm. Na trecho onde a 

trilha não é coberta por calçamento, há o aparecimento de sulcos e erosão por voçorocamento, 

sendo um importante e significativo indicador da degradação da trilha. Há uma diferenciação 

litológica ao longo da trilha, apesar da rocha predominante ser o quartzito, encontra-se 

também xistos e filitos, o que torna escorregadios alguns trechos da trilha, por consequência 

da alta concentração de argila nestes tipos de litologia, quando se comparado aos quartzitos. 

Em locais específicos encontram-se milonitos, formados por falhas provenientes de reativação 

neotectônica na região (SAADI, 1991). 

Ao longo de todo o percurso foram localizadas treze drenagens, sendo que uma destas 

é intermitente. As declividades variam de 5,6 à 31,5 graus, sendo os pontos mais íngremes 

associados aos calçamentos feitos com matacões de quartzito, técnica utilizada na época como 
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uma possível forma de evitar processos erosivos. Nestes mesmos pontos são encontrados 

desvios para escoamento artificial de drenagens.  

A grande biodiversidade da Serra de São José permite encontrar a maior diversidade 

em campo rupestre do Brasil, conhecida como “recanto das libélulas”, podendo-se encontrar 

mais de 29 espécies de vespas sociais e populares marimbondos registrados. É identificada 

uma fauna rica de répteis, anfíbios, aracnídeos, aves e vários insetos (ASCOM/SISEMA, 

2009).  A flora é constituída por matas ciliares localizadas perto dos afluentes, ao centro à 

formação de cerrado, e no alto da trilha ocorrem aparecimentos de campos rupestres. No final 

do trajeto pode-se observar grandes quantidades de afloramentos rochosos, sendo o ponto 

final de mapeamento do trajeto a sequência de quedas d‟água conhecida popularmente por 

„Mangue‟ (Fig. 02). 

 

Figura 02: Cachoeira do Mangue. 

 

O geoturismo que integra as atividades ecoturisticas, conectando a bio e a 

geodiversidade local proporciona a interpretação da dinâmica ambiental da Serra de São José. 

Assim, tais percursos têm sido cada vez mais utilizados, pois nas últimas décadas tem havido 

um crescente contingente de pessoas buscando a prática e o contato com o meio natural 

(FIGUEIREDO; BRITO; SANTANA; ROCHA, 2010 apud. COLE, 1993; COLE & 

LANDRES, 1995; HAMMITT & COLE, 1998). 
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INTRODUÇÃO 

 Roteiros turísticos são trajetos compostos por atrativos que lhes conferem identidade. 

A organização dos roteiros tem como príncipio o planejamento, gestão, promoção e 

comercialização turística das localidades que formam os roteiros. 

 Moura et al. (2006) define o turismo como uma atividade que comercializa o espaço e 

aponta o papel do ensino e da pesquisa sobre o tema, como responsável pela representação e 

análise do espaço.  Neste sentido, cabe às ciências da Geoinformação, de uma maneira geral, 

servir ao Turismo como ferramenta, promovendo técnicas de captura de dados, montagem de 
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bases cartográficas, análises espaciais por meio do geoprocessamento e representação das 

informações (MOURA et al., 2006).   

 Segundo Silva (2008), o Sistema de Informações Geográficas (SIG) aplicado ao 

turismo representa uma potencial ferramenta tanto de gestão, ordenamento e planejamento do 

território, como de elaboração e distribuição de informações com recurso à Internet através 

dos serviços de mapas dinâmicos. Um turista, ao visitar determinada região, pretende explorar 

os recantos e paisagens, saborear a gastronomia local, praticar atividades lúdicas ou conhecer 

os costumes locais. Sendo assim, se ele tem acesso fácil a estas informações, seja pela internet 

ou por outros meios digitais e não digitais, as possibilidades de interagir mais de perto com a 

realidade da região para onde se dirigiu são potencializadas (ROCHA e BRITO, 2007).  

Rocha e Brito (2007) ressaltam que o acesso a dados georreferenciados  agrega valor aos 

produtos e serviços turísticos na medida em que, seja possível a integração destes dados a 

informações adicionais específicas, de maneira a ampliar a percepção dos recursos existentes. 

Mais ainda, a disponibilização na internet de muitas das funcionalidades dos SIG criam um 

ambiente dinâmico, o que é denominado como WebGIS. No WebGIS, os mapas extrapolam a 

função de suporte das informações georreferenciadas e de um meio de representação dos 

resultados da análise espacial, servindo, frequentemente, como índice, através de 

hiperligações, para outros tipos de informação como fotografias, textos ou vídeos, 

caracterizando os mapas dinâmicos (KRAAK, 2004
1
, apud SILVA, 2008). Os serviços de 

mapas dinâmicos são instrumentos interessantes para o turismo pois, ao incorporar “ 

diferentes tipos de representação cartográfica, estimulam os utilizadores a serem participantes 

activos no processo de comunicação cartográfica e permitem que estes percepcionem melhor 

os fenômenos e as características da realidade” (FURTADO, 2008
2
, apud SILVA, 2008).

 A cidade de Nova Lima, localizada na região metropolitana de Minas Gerais, teve seu 

surgimento, bem como seu crescimento, intimamente ligado à atividade minerária, no passado 

a mineração de ouro e, posteriormente o minério de ferro, tendo sua ocupação sido, 

majoritariamente, guiada pelos ingleses (MINERAÇÃO MORRO VELHO, 1995). Assim, a 

cidade apresenta diversos pontos turísticos, a maioria ligados ao auge do ciclo áureo e 

monumentos erguidos pela companhia inglesa de mineração e os ocupantes ingleses. O site da 

                                                 
1
 KRAAK, M.-J. The role of the map in a Web-GIS environment. Journal of Geographical Systems,2004. 

2
 FURTADO, D. N.Serviço de visualização de informação geográfica na WEB - A publicação do Atlas de 

Portugal utilizando a especificação WEB Mao Service. Universidade Nova de Lisboa, Lisboa. 2006. 
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cidade, especificamente na janela "Secretaria de Turismo", delimita, em um mapa estático, 

rotas turísticas da cidade. No entanto, o mesmo não detalha a localização dos pontos e 

caminhos para se chegar às atrações. O setor turístico na cidade, com relação aos aparatos da 

rota sede, é pouco divulgado sendo tais pontos, por vezes, pouco ou nada conhecidos pelo 

próprios habitantes locais. 

Sendo assim, este trabalho tem como objetivo divulgar um projeto de elaboração de 

um instrumento para a divulgação de atrativos turísticos por meio de componente geográfica 

(SIG), visando dinamizar o setor turístico da cidade, a começar pela rota sede. 

 

METODOLOGIA 

Para a elaboração do mapa dinâmico da Rota Sede de Nova Lima utilizou-se o 

software ArcGIS 9.3, no qual foi usado como referência para o georreferenciamento das 

imagens de satélite o site Bing Maps. A partir das imagens georreferenciadas, foi feita a 

vetorização da malha viária e rodoviária da região que engloba a Rota Sede e inseridas, de 

forma pontual, as atrações turísticas no mapa. 

Para a produção do mapa altimétrico foram utilizadas as imagens do projeto Brasil em 

Relevo da EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), que disponibiliza 

mapas com pixels com valores altimétricos reais que possibilitaram a criação do modelo 

digital de terreno, observado no plano de fundo do mapa. O modelo foi elaborado por meio do 

software ArcGIS 9.3. 

Quanto ao WebGIS, este foi construído através da linguagem Html (Hyper Text Mark-

up Language) incorporada ao Css (Cascading Style Sheets). Posteriormente, foram plotadas 

as imagens e os panoramas de realidade virtual representativos dos pontos turísticos no 

WebGIS, sendo estas retiradas do Google Maps através da função Street View. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 O município de Nova Lima, no qual atualmente os atrativos turísticos estão 

estruturados em cinco roteiros - Rota Sede, Rota Vila da Serra, Rota 040, Roteiro de Honório 

Bicalho e Roteiro de São Sebastião das Águas Claras – (Macacos) -  está buscando meios de 

promover o turismo local. Roteiro turístico Histórico-Cultural, a Rota Sede de Nova Lima, 

está localizada na porção nordeste do município, local onde ocorreram as primeiras ocupações 
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no inicio do século XVIII, em função da atividade mineradora.  Neste roteiro os turistas terão 

a oportunidade de conhecer as manifestações culturais, o artesanato, praticar atividades de 

ecoturismo e visitar as construções de influência inglesa.   

 Tento como base projetos que vem sendo desenvolvidos no estado de Minas Gerais 

como o Sistema de Informação Turística Georreferenciada da Estrada Real – SITGEO que 

consiste em um mapa dinâmico; e o Descubra Minas do SENAC- MG  site no qual é possível 

encontrar informações gerais sobre os equipamentos turísticos das cidades mineiras, espera-se 

que a elaboração de um mapa dinâmico para a Rota Sede de Nova Lima venha facilitar o 

acesso as informações sobre os atrativos da mesma.   

 Segundo o Instituto Estrada Real (2011) a criação do WebGIS aumentou 

consideravelmente o número de visitantes nas quatros rotas que compõem o projeto (Caminho 

dos Diamantes, Caminho Velho, Caminho Novo e Caminho Sabarabuçu). 

 

 

 

 
FIG. 1: Mapa dinâmico da Rota Sede de Nova Lima 

Elaboração: Iago Rios - 2012 
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O mapa dinâmico proposto, para a Rota Sede (FIG.1), contém hiperlinks (FIG. 2), os quais 

direcionam a página web para uma relação de passeios e atividades que podem ser realizados 

dentro dos limites do roteiro em questão. São disponibilizados, ainda, dias, horários de 

funcionamento e valor da entrada das atividades pagas, geralmente, o caso de museus e 

igrejas tombadas.  As fotos permitem ao visitante uma visão panorâmica dos locais apontados 

no mapa. 

 

 

 

 

Sendo assim, acredita-se que a divulgação via internet do mapa dinâmico da Rota Sede 

irá contribuir na promoção dos atrativos que a compõem, motivando, em primeiro momento, a 

população local que, possivelmente pela dificuldade de encontrar informações completas, não 

os visitam. Posteriormente, pretende-se atingir os turistas dos mais diversos locais de origem, 

já que a divulgação do mapa no site da prefeitura municipal, amplia o alcance desta 

ferramenta.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Através de pesquisas realizadas para a elaboração deste trabalho constatou-se que as 

informações sobre os equipamentos turísticos do município estão espalhadas nos sites da 

FIG. 2: Camada referente a uma das atrações turísticas da Rota Sede de Nova Lima 

Elaboração: Iago Rios - 2012 
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prefeitura da cidade, no do Instituto Estrada Real - IER, no Descubra Minas e ainda podem 

ser encontrados no site da Secretaria de Turismo do estado.  Com a elaboração deste mapa 

dinâmico essas informações estarão centralizadas em um local virtual, facilitando o acesso 

rápido e preciso às informações e possibilitando o aumento do fluxo de visitantes na Rota 

Sede.   

 Além disso, a utilização do WEBGIS proposto irá reforçar as ações de promoção dos 

atrativos da cidade, já realizadas pelos órgãos turísticos responsáveis, em nível local e 

estadual através da aplicação de técnicas de Geoinformação.  Pois, nesta ferramenta os 

visitantes podem encontrar disponíveis e atualizados o levantamento de diversos 

equipamentos turísticos presentes no roteiro.  
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