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RESUMO 
 

Neste trabalho são apresentados estudos de “ecologia de trilhas”, termo definido pelos 

autores para identificar processos bióticos e abióticos particularizados para o caso das 

trilhas. Como área de estudo estão quatro trilhas nos Mananciais da Serra, a 30 km de 

Curitiba, capital paranaense. Os estudos recomendam intervenções para minimizar 

problemas de instabilidade de encostas e de risco de incêndios na vegetação. 

 
PALAVRAS-CHAVE 
 
Ecologia de trilhas, trilhas em montanhas, Paraná. 

 
 
INTRODUÇÃO 

 
Localizada a poucos quilômetros de áreas densamente urbanizadas, a região 

montanhosa dos Mananciais da Serra, em Piraquara, Paraná, apresenta-se 

privilegiada por belezas naturais, por uma  rica biodiversidade (trata-se de uma zona 

de transição entre a Floresta Atlântica e a Floresta com Araucária) e pela qualidade de 

seus mananciais hídricos, que tornou esta região, desde princípios do século XX, 

ponto de coleta para abastecer a cidade de Curitiba, capital paranaense.  

No início deste século, novas demandas surgiram para esta região. A beleza 

natural local, atraem cada vez mais visitantes para estas montanhas em busca de 

belas paisagens e oportunidades de lazer. Entre os locais mais procurados estão 

trilhas no morro do Canal, em torno da represa Piraquara 1 e a estrada do Carvalho. 

 



Algumas destas trilhas, com potencial recreacional (caminhadas, escaladas, 

pesca, interpretação da natureza), já apresentam sinais de que suas capacidades de 

suporte estão próximas dos limites, podendo prejudicar a qualidade da visitação, a 

segurança dos visitantes e gerar problemas de degradação ambiental, como erosões, 

deslizamentos, incêndios, morte da vegetação e assoreamento de corpos d´água. 

Assim como ocorreu em outros locais turísticos naturais da Região 

Metropolitana de Curitiba, que começaram a sofrer com os mesmos problemas, na 

região dos Mananciais da Serra, também é possível realizar intervenções que 

mantenham a qualidade da visitação e aumentem a capacidade de suporte (inclusive 

com ganhos ambientais) dos ambientes naturais, objetivos deste estudo. 

Constata-se aliás, que trabalhos de conservação de trilhas e  de manejo 

ambiental já são realizados por entidades não governamentais, em montanhas da 

Região Metropolitana de Curitiba e litoral paranaense há muitos anos (RIBEIRO, 

LORENZETTO e RODRIGUES, 2004), trabalhos que inspiraram o presente estudo.  

Estes trabalhos baseiam-se no que está sendo chamado aqui de “ecologia de 

trilhas”, que envolve processos abóticos de dinâmica de vertentes  e bióticos de 

manejo de vegetação de borda, particularizados para as trilhas, cujos estudos 

ocorreram pioneiramente no morro Anhangava (Quatro Barras), a partir da década de 

1990 (RODERJAN & STRUMINSKI, 1992), local similar aos Mananciais da Serra. 

Estes estudos acompanharam processos de instabilidade ambiental e seu controle e o 

manejo de trilhas naquela região (STRUMINSKI, 1998). Também no Parque Estadual 

Pico do Marumbi, contíguo à região dos mananciais, foram realizados estudos por 

STRUMINSKI (1992) que indicaram áreas de instabilidade ambiental em trilhas, 

associados a movimentos de massa e a áreas sob risco de incêndios florestais. 

Tendo em vista os trabalhos anteriores, o presente estudo teve como objetivo 

subsidiar tecnicamente o manejo das trilhas dos Mananciais da Serra – Piraquara - Pr, 

a partir do estudo da ecologia das trilhas da região. 

Foi realizado um levantamento das características e problemas das trilhas 

existentes nos Mananciais da Serra, área sugerida pela Diretoria de Meio Ambiente da 

SANEPAR como proposta para readequação de uso visando aproveitamento turístico, 

em atendimento à demanda do Conselho Municipal de Turismo de Piraquara. 

 Este trabalho foi realizada por uma equipe interdisciplinar formada por 

profissionais da CAIGUAVA PESQUISAS, além do apoio de técnicos da 

CEAM/SANEPAR.  

 
 
 



FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA ECOLOGIA DE TRILHAS 
 

A DINÂMICA DE VERTENTES 
 

O reconhecimento das particularidades que uma trilha cria em um ecossistema, 

subsidia a proposta de uma ecologia própria para estes ambientes. A abertura de uma 

trilha cria mudanças nos solos, relevo e vegetação no ambiente natural. 

CURCIO (1994), observa que a Serra do Mar caracteriza-se pelo favorecimento 

dos processos de morfogênese (relevo) sobre a pedogênese (solos), em relevos 

extremamente vigorosos, com grande expressão de solos jovens litólicos, cambissolos 

rasos e afloramentos rochosos, principalmente no terço superior das vertentes. 

Este autor destaca nesta situação a distribuição de solos litólicos em contato 

lítico com o substrato granítico, acarretando um ambiente de extrema fragilidade em 

vista da pluviosidade alta, sujeitando estes solos a fluxos de massa. 

Lembra ainda que apesar deste ecossistema apresentar pequena capacidade 

de suporte à ação do homem, é possível encontrá-lo com muita frequência alterando 

estes solos, casos em que verifica-se o assoreamento dos rios e corpos d´água. 

Para RODERJAN (1994), com a elevação da altitude ocorre o 

desfavorecimento das condições ambientais, com uma seleção natural de espécies 

vegetais que se adaptam fisiologicamente a estas situações, havendo 

empobrecimento progressivo da diversidade florística  e da estrutura das 

comunidades. Para ele o relevo assume papel preponderante no contexto ecológico, 

situação em que os demais fatores ambientais participam como reflexos da topografia. 

De qualquer modo, para PRANDINI et al (1976), a floresta (formação arbórea 

densa) destaca-se como associação que maior influência tem nos processos 

superficiais da crosta. Para eles, existe um consenso generalizado, mas não absoluto, 

de que as florestas desempenham importante papel na proteção do  solo e o 

desmatamento promove a erosão e movimentos coletivos de solo. As interferências 

antrópicas são reconhecidas como desencadeadores de tais fenômenos. Para estes 

autores, a atuação da floresta se dá no sentido de reduzir a intensidade da ação dos 

agentes do clima no maciço natural, de modo favorável à estabilidade das encostas. 

Segundo estes autores, a vegetação estrutura o solo com o sistema radicial, 

retém materiais deslocados, funcionado como freio e dissipador de energia; possibilita 

ação de cunha através de raízes, no caso de florestas situadas em solos mais 

profundos, provocando, porém, uma sobrecarga, ainda que reduzida, sobre a vertente. 

Os detritos vegetais do chão da floresta, exercem papel preponderante no 

equilíbrio hídrico da região serrana. O tapete de detritos age como um “mata borrão”, 



absorvendo a chuva. Após encharcar-se tem a função de telhado por onde as águas 

escorrem sem promover erosão do solo. A umidade permanente do manto de 

intemperismo abastece o lençol freático, o qual por sua vez alimenta fontes de água. 

Um desequilíbrio qualquer (tectônico, climático ou antrópico), acelera o intemperismo 

mecânico em relação à decomposição das rochas (intemperismo químico). 

O desflorestamento é uma das causas de desequilíbrio morfogenético que 

acelera a evolução das vertentes. A retirada da cobertura vegetal por 

desflorestamentos ou incêndios faz crescer o escoamento superficial. O rastejamento 

lento do manto superficial de detritos (reptação) e o escoamento difuso são 

substituídos por canais torrenciais concentrados. Por outro lado o favorecimento do 

processo de sucessão natural pode ter efeito contrário: proteger a encosta. 

Com o desflorestamento, a cobertura de húmus é retirada e a resistência dos 

agregados do solo é ultrapassada pelo escoamento superficial. Desta forma os perfis 

do solo ao longo da vertente se modificam. No setor mais inclinado a erosão retira o 

horizonte A e, na base, a acumulação rápida dos detritos, enterra este horizonte 

transportado. Esta situação de desequilíbrio bioclimático é chamada de resistasia. 

PRANDINI et al (op.cit.), ressaltam que com excessão dos efeitos ligados à 

ação biológica, o sistema radicial das árvores é o único componente da floresta que 

continua agindo em benefício da estabilidade das encostas durante alguns anos após 

o corte de árvores. Posteriormente, PRANDINI (1982), determinou um período de 

quatro a cinco anos para o desaparecimento deste  sistema radicial. o que seria 

suficiente para que taludes antes estáveis e florestados atingissem seus pontos 

críticos de resistência, tornando-os sujeitos a ocorrência de movimentos de massa. 

LOPES (1994), considera que eventos naturais como grandes chuvas, 

terremotos, modificações climáticas, etc, podem se constituir em “gatilhos” que 

desencadeiam estes processos. Este autor ressalta que a capacidade  de acumulação 

do regolito não é infinita, pois a um certo momento a encosta se torna instável e busca 

o reequilíbrio através de movimentos coletivos de massa. 

Para este autor, devem ser observados os seguintes indícios de avaliação  da 

estabilidade de vertentes: sua inclinação, o material constituinte, a presença ou 

ausência de surgências de água, fendas de tração no solo ou regolito, cicatrizes de 

antigos movimentos, árvores inclinadas, ondulações da superfície, etc. Quando dois 

ou mais destes elementos indicativos se encontram juntos, é muito provável que se 

trate realmente de uma encosta instável. 

Para LOPES (op.cit.), um processo erosivo linear (que corte a encosta), pode 

gerar movimentos coletivos de solo, à medida que a erosão se aprofunda e a ravina 

sobe na encosta. Neste caso, o talude frontal e os laterais se tornam altos e instáveis, 



podendo romper-se. De maneira análoga, é isto que ocorre quando o ser  humano 

executa cortes nas vertentes, modificando-lhes a geometria.  

PRANDINI et al (op.cit.), porém, explicam que embora exista relação entre alta 

pluviosidade e escorregamentos, as formas de ação antrópica são reconhecidas como 

desencadeadores destes fenômenos. Apontam entretanto para uma série de prováveis 

formas pelas quais a pluviosidade elevada contribui para a instabilidade dos solos: 

1. aumento do grau de saturação do solo, resultando em perda da resistência 

do solo ou “perda da coesão aparente”, 

2. aumento do grau de saturação do solo, com o estabelecimento de uma rede 

de percolação paralela ou subparalela à encosta, 

3.  aumento do  peso, devido ao acréscimo do grau de saturação, 

4.  desenvolvimento de pressões hidrostáticas sobre massa de solo ou rocha, 

em fendas subverticais e 

5.  desenvolvimento de subpressões, atuando sobre camadas ou horizontes de 

solo, resultantes do fluxo de água preferencial ao longo de horizontes de maior 

permeabilidade, em profundidade. 

 

ASPECTOS BIÓTICOS DA ECOLOGIA DAS TRILHAS 
 

Outro fenômeno importante a considerar na ecologia de trilhas são as 

condições em que a probabilidade de ocorrência de incêndios é maior. 

Uma área florestal aberta, alterada (por clareiras, aberturas de estradas ou 

trilhas) ou rala, representa risco, pois permite penetração livre dos raios solares e do 

vento na borda (efeito de borda), com aumento na evaporação e na temperatura dos 

materiais combustíveis, além da introdução de espécies oportunistas de 

bambusáceas, arbustivas como a samambaia (Pteridium aquilinum) ou herbáceas 

como gramíneas o que contribui para o maior potencial de propagação do fogo, 

conforme pode ser visto na figura 2.  

FIGURA 2: oFIGURA 2: o risco do efeito de borda nas risco do efeito de borda nas 
trilhastrilhas

FOGOFOGO

 
É importante, pois relacionar características dos vegetais que aumentam a 

probabilidade de combustão: a folhagem e casca inflamáveis, a retenção desta 



folhagem e a altura escassa do vegetal, fazendo com que a folhagem sujeite-se a 

incêndios superficiais, que queimam todo o material combustível como folhas e galhos 

caídos, gramíneas ou arbustos, até 1,80 m de altura (SOARES, 1985). 

Dentro dos materiais combustíveis, são classificados de “materiais perigosos” 

as folhas, pequenos galhos de diâmetro igual ou inferior a 1 cm, gramíneas, líquens e 

musgos, todos em estado seco. Estes materiais, por apresentarem menor temperatura 

de ignição, facilitam o início do fogo e aceleram a propagação, queimando-se 

rapidamente com muito calor e chamas intensas (SOARES, 1985). 

Da mesma maneira, os “materiais semi-perigosos”, incluiriam galhos acima de 

1 cm de diâmetro, troncos caídos, tocos, húmus e turfa, ou seja os materiais lenhosos 

ou em decomposição e que podem estar compactados, o que faz com que queimem 

lentamente. Estes materiais possuem ignição mais lenta e difícil, desenvolvendo 

porém intenso calor, podendo manter uma combustão latente, com risco de reiniciar 

incêndios dados como controlados (SOARES, 1985). 

Também o enraizamento superficial devido à natureza inerente das espécies 

ou das condições da localização (afloramento rochoso), incrementa a suscetibilidade 

ao dano pelo fogo, ocasionado por incêndio subterrâneo, que propaga-se através das 

camadas de húmus ou turfa existentes sobre o solo mineral e abaixo do piso da 

floresta. Árvores com sistema radicial fasciculado e superficial são mais danificadas 

pelo fogo. É importante lembrar que em regiões montanhosas, é das acumulações de 

húmus que provém os nutrientes para as árvores (SOARES, 1985), como em certas 

tipologias da Floresta Atlântica das vertentes, onde o incêndio estende-se para baixo, 

chegando ao leito rochoso com resultados desastrosos e instabilidade ambiental 

(STRUMINSKI, 1996). Árvores com grande altura, apresentando troncos com cascas 

espessas e isolantes, além de possuirem grande capacidade de rebrota, seriam, 

algumas das características naturais que previnem danos causados pelo fogo.  

Incêndios recorrentes favorecem o desenvolvimento de vegetação arbustiva, 

com espécies com folhagem resistente, baixa em valor nutritivo e de decomposição 

baixa, sendo plantas que se transformam em dominantes depois de fortes e repetidos 

incêndios, caso, por exemplo, das bambusáceas, gramíneas ou samambaias.  

Nestas regiões o solo deteriorado, sob a influência de um manto empobrecido, 

evolui até as condições em que não pode sustentar a vegetação florestal original, 

muito embora, possam surgir espécies que reconstruam o solo (NASCIMENTO, 2001).  

Além disso, árvores jovens, folhas e pequenos ramos, são facilmente 

danificadas ou mortas pelo fogo. Árvores com copas baixas, ou desrama natural lenta, 

apresentam mais material aderido ao tronco, sendo sujeitas ao incêndio de copa, 

quando a folhagem é consumida pelo fogo, com altas taxas de mortalidade das 



árvores (SOARES, 1985). Estas características são próprias de arbustos, árvores 

jovens, de pequeno porte ou crescimento lento, como nas classificações tipológicas 

capoeirinha (vegetação da 2a fase da sucessão vegetal secundária) e floresta 
altomontana, típica do alto das montanhas (STRUMINSKI. 1996). 

Outra regra conhecida do comportamento do fogo é a que define a tendência 

de propagação mais rápida nos aclives e mais lenta nos declives. Assim, um incêndio 

em aclive acentuado se assemelha a um incêndio no plano com vento. À medida que 

a inclinação aumenta, a velocidade de propagação também aumenta. 

Além disso, os  incêndios não se distribuem uniformemente nas áreas 

florestais. Existem locais onde sua probabilidade é mais frequente, caso das 

proximidades de vilas ou acampamentos, áreas de exploração mineral, margens de 

trilhas, estradas, linhas de energia ou telégrafo e margens de rios ou represas. Podem 

ser acrescentados a esta lista vegetação secundária nos primeiros estágios de 

sucessão ou de vegetação natural de campos (FRANÇA & ZAKIR, 2001). Por outro 

lado, existem locais onde raramente ocorrem incêndios. A determinação de áreas com 

potencial  de ocorrência de incêndios possibilita a adoção de medidas preventivas. 

Também é interessante observar alguns dados sobre a ocorrência de incêndios 

no Brasil (SOARES, 1985). Fumantes aparecem como responsáveis por 6,01 % dos 

incêndios, representando 1,24 % da área queimada; incendiários respondem por 33,88 

% dos incêndios, contabilizando 10,94 % em área e os fogos de recreação, típicos de 

trilheiros, apesar de responsáveis por número menor de incêndios (12,57%), causaram 

dano em 19,51 % da área registrada neste levantamento. Os dados coletados 

mostraram também que a maioria dos incêndios florestais (77,54%) ocorreu entre os 

meses de agosto a novembro em praticamente todos os estados do país. 

Dados mais específicos foram levantados pelo Projeto Anhangava, realizado 

na Serra do Mar em Quatro Barras -Pr. Dos 13 incêndios combatidos por aquele 

projeto entre 1995-98, não foi possível apurar a causa provável para apenas um, 

sendo que cinco foram relacionados a fogos para mineração. Constatou-se, porém 

que o maior número (7) foi provocado por visitantes, sendo cinco em grandes feriados 

(sete de setembro ou primeiro de maio), dias de visitação intensa (STRUMINSKI, 

1998).  De modo geral estes incêndios foram classificados nas classes I e II, ou seja 

pequenos incêndios em áreas de no máximo 4 ha. 

Os incêndios de maior porte (classe III, até 40 ha em 1997 e 2003) ocorreram 

no morro Pão de Loth, significativo sítio natural de Floresta Atlântica situado a 5 km 

daquele primeiro, local este que não contava com recursos ou trabalhos de prevenção 

como os existentes na área do Projeto Anhangava. As causas prováveis neste caso, 

foram fogueiras abandonadas por excursionistas (GAIA, 1998). 



PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DO TRABALHO 
 

Como foi dito, os trabalhos de diagnóstico e manejo de trilhas desenvolvidos 

pelos autores, tem por base algo que está sendo aqui proposto como uma ecologia de 

trilhas, que subentende a dinâmica de evolução das vertentes  e a existência de 

tipologias vegetais sujeitas a efeitos de borda e suas consequências, como incêndios. 

Com base nestes dois fundamentos, procedeu-se a levantamentos de campo 

nas áreas de estudo, onde foram identificadas prioridades para  o controle da erosão, 

eliminação de riscos de incêndios e recuperação de áreas. Considerou-se ainda o uso 

público atual e potencial das áreas e sua intensidade. Cada área estudada apresenta 

particularidades que serão descritas caso a caso.  

Foram escolhidas quatro áreas para diagnóstico: trechos da “estrada da 

Chaminé”, atualmente usada por “jipeiros”, a trilha de acesso ao morro do Canal (face 

noroeste do morro), a estrada do Carvalho e a trilha da “Caixa do Salto”. 

Os parâmetros avaliados foram declividades, larguras médias e máximas das 

trilhas e a profundidade de erosões que eventualmente ocorram nelas, conforme 

RODERJAN & STRUMINSKI, 1992, STRUMINSKI (1992) e GAIA (1998),  além de 

parâmetros biológicos como a vegetação e seu uso atual (determinantes para 

visualizar áreas de risco de incêndio). Além disso, as trilhas foram localizadas 

mediante GPS, para inclusão em sistema de informação geográfica, tornando-as 

passíveis de cruzamento com outras informações mapeadas. 

Os croquis das trilhas apresentam um detalhamento quanto a pontos onde 

deverão ocorrer intervenções e obras de readequação de uso de modo a torná-las 

mais seguras e confortáveis aos visitantes e menos impactantes ao meio natural.  

Resumidamente, estes procedimentos indicaram as seguintes intervenções: 

♦ Relocação e readequação do traçado de trilhas. 

♦ Criação de barreiras mecânicas para o controle de processos erosivos existentes. 

♦ Calçamento. 

♦ Locais para comunicação visual. 

♦ Colocação de degraus de ferro ou apoios artificiais. 

♦ Revegetação com espécies adequadas para a área e/ou sugestões de manejo de 

vegetação visando eliminar áreas de risco de incêndios. 

♦ Remoção de espécies vegetais exóticas. 

♦ Retaludamento de encostas instáveis. 

♦ Pontes (reforço, readequação), ou passarelas em locais sujeitos a inundação. 

♦ Outros tipos de mobiliário (mirantes, bancos ou observatórios). 



DIAGNÓSTICO DAS TRILHAS E PROPOSTAS DE MANEJO 
 

1. Trilha do morro do Canal 
 

No morro do Canal é possível associar a abertura de estradas e de lavras para 

a mineração do granito, à ocorrência de incêndios, sendo provavelmente estes 

eventos os responsáveis pela alteração da cobertura vegetal original destas 

montanhas. Entretanto, após o Tombamento da Serra do Mar no Paraná (1986), 

surgiram restrições que levaram ao abandono de lavras de mineração, 

desenvolvendo-se, diversas fases de vegetação secundária (capoeirinhas, capoeiras), 

que são ainda relativamente frágeis e afetadas por grande densidade de bambusais, 

mas que estão se recuperando do efeito de incêndios passados. 

A trilha parte de uma antiga lavra de mineração, a partir da qual os visitantes 

do morro definiram um acesso rápido e direto ao cume, através da sua face noroeste. 

Entretanto, este caminho, espontâneo e não planejado, revelou-se precário para sua 

própria conservação. Em trechos mais íngremes surgiram erosões. Com o surgimento 

das erosões, os visitantes se apoiaram na (frágil) vegetação para fugir desta 

dificuldade, enfraquecendo e destruindo esta vegetação, expondo o solo à ampliação 

do processo erosivo ou a movimentos de massa e expondo o substrato granítico. 

A trilha do morro do Canal (Tabela 1) apresenta-se como típica trilha de 

excursionistas ou montanhistas. Com 1.200 m e declividade média acentuada (Quase 

45 o) é percorrida em uma hora, até o cume do morro, permitindo o visual de boa parte 

do litoral e da Região Metropolitana de Curitiba, com destaque para a represa de 

Piraquara 1. A trilha conta com vários pontos de alta qualidade cênica.  

TABELA 1: RESUMO DOS DADOS DA TRILHA DO MORRO DO CANAL 

 

60 TRECHOS  

de 20 m 

LARG. MAX. 

(m) 

LARG. MÉDIA  

(m ) 

EROSÃO 

(m) 

DECLIVIDADE 

(graus) 

MÉDIAS 1,35 0,90 0,11 43,36 

 

Esta trilha apresenta pequenos problemas de erosão e larguras laterais 

moderadas, correspondentes a largura de uma pessoa circulando na trilha, conforme a 

tabela 1, além de alguns pontos de instabilidade de vertentes onde ocorreram 

movimentos de massa (deslizamentos com afloramento do material rochoso), nos 

quais foram colocados precariamente apoios artificiais. 

Porém, o principal problema encontrado nesta trilha, que inibe a seu uso 

público mais amplo, é o excesso de bambusáceas, que formam uma vegetação 



dominante no subosque e em parte do dossel da vegetação arbórea existente no local. 

Esta vegetação representa grave risco de incêndio nesta trilha. 

O bambu é uma vegetação nativa, mas de caráter oportunista, que ocupa  

espaços após algum tipo de distúrbio, como por exemplo, a extração da madeira, 

abertura de estradas ou trilhas (efeito de borda) ou o fogo na vegetação, eventos que 

devem ter ocorrido no local há 20 ou 30 anos atrás, cujos efeitos persistem até hoje. 

O manejo da vegetação na margem desta trilha será a tarefa mais importante a 

ser realizada. Deverá ser realizado o corte seletivo da vegetação oportunista que 

aparece em áreas sujeitas a insolação intensa, caso das bambusáceas e da 

samambaia (Pteridium aquilinum), numa faixa lateral de cerca de 3 m para cada lado 

da trilha. Poderão também ser realizados tratos silviculturais em árvores (podas), para 

melhorar sua arquitetura na proteção contra o fogo (podas de galhos baixos ou finos). 

Em alguns casos, este material poderá ser usado na proteção do solo exposto nos 

excessos laterais, facilitando a germinação de sementes e a colonização do solo.  

Já os trabalhos de contenção de erosão e recuperação desta trilha deverão 

contemplar a colocação de barreiras para reduzir a energia cinética da água (pedras e  

troncos), disponíveis no local. Em alguns pontos críticos será necessário realizar obras 

de calçamento, com o intuito de estancar processos erosivos e proporcionar mais 

conforto ao visitante. Além de consolidar o trabalho de contenção de erosão, o 

calçamento permitirá que o local suporte melhor eventuais aumentos da visitação.  

 

2. Trilha da Chaminé 
 

A trilha da Chaminé, na realidade uma antiga estrada que cruzava o vale 

anteriormente existente antes da inundação pela represa de Piraquara, apresenta 

declividade média baixa (em torno de 7o), sendo um trajeto de 1.650 m  que pode ser 

percorrido em cerca de uma hora caso o clima esteja seco. 

Apesar da baixa declividade e da vegetação no entorno estar em estágio médio 

de sucessão vegetal (capoeira arbórea), esta trilha apresenta-se com larguras 

excessivas (dados resumidos na Tabela 2) representando uma grande área 

degradada pelo uso de veículos pesados e ausência de manutenção. São comuns 

erosões, vossorocas e, nos trechos de baixa declividade, empoçamento de água, 

denotando falta de drenagem. A vegetação lateral apresenta efeito de borda, com 

profusão de cipós e bambusáceas, que representam risco iminente de incêndio. As 

erosões provocam problemas de assoreamento na represa, nos contatos desta trilha 

com a água. Um destes assoreamentos, causado por um ramal desta trilha em direção 

à represa Piraquara 1 foi estimado em 2.000 m3. 



TABELA 2: RESUMO DOS DADOS DA TRILHA DA CHAMINÉ 

 

55 TRECHOS 

DE 30 m 

LARG. MAX. 

(m) 

LARG. 

MÉDIA (m ) 

EROSÃO MÉDIA 

(m) 

DECLIVIDADE 

(graus) 

MÉDIAS 4,40 3,60 0,62 - 6,59 

 

A trilha da Chaminé pode ser transformada em uma trilha para excursionistas, 

montanhistas, ciclistas ou naturalistas apreciadores do contato direto com áreas 

florestais. Seu principal atrativo cênico encontra-se no final, no encontro deste trajeto 

com a represa. Para isto, no entanto, deverá ser totalmente readequada, com 

barreiras para contenção de erosões, drenagem, manejo de vegetação de borda e, 

principalmente, pela proibição de tráfego de veículos ou de animais de grande porte. 

Para diminuir a energia cinética da água, deverão ser construídos muros, 

diques, degraus  e obstáculos no leito da estrada e valas de erosões. Além de reduzir 

a velocidade da água e sua energia, os muros deverão conter e depositar o solo 

transportado, desviar torrentes de água para pontos de dispersão mais seguros 

(evitando assoreamentos) e acelerar a sucessão natural pela retenção de partículas 

finas do solo junto com um banco de sementes. 

Visando reduzir o impacto da chuva sobre solos nus, deverá ser procedido a 

cobertura deste solo exposto, a partir do manejo da vegetação das margens do 

caminho, aproveitando-se, esta  atividade, para retirar materiais combustíveis (em 

especial bambusáceas e a samambaia) e galhos secos provenientes de podas em 

árvores, sendo que este material deverá ser depositado na trilha. 

Este tipo de manejo atingirá diversos objetivos: proteção do solo nu da trilha e 

retenção de partículas finas do solo, juntamente com um banco de sementes; retenção 

de umidade sob a cobertura da palha da samambaia e dos bambus cortados; melhora 

da estrutura de árvores através da poda, redução de material combustível e 

aceleração da sucessão natural nas laterais do caminho pela entrada da luz. 

A construção de muros e a disposição de materiais no leito da estrada criará 

um trajeto mais confortável para pedestres (em curva de nível), eliminando as maiores 

declividades e a largura excessiva do trajeto, além de impedir o trânsito de veículos.  

 

3. Estrada do Carvalho 
 

A estrada do Carvalho, originalmente usada para as primeiras captações de 

água de Curitiba, apresenta poucos  problemas ambientais, em comparação com as 

demais. Trata-se de uma estrada de boa qualidade cênica, apropriada para uso 



turístico por veículos leves ou do tipo “jardineira”, a pé ou bicicleta, com estruturas de 

apoio para pesquisas. Apresenta problemas localizados de instabilidade de vertentes e 

drenagem deficiente, além de invasão pontual de espécies exóticas como Pinus sp.  

Demanda cuidados com a vegetação de borda invadida por espécies oportunistas 

como cipós, samambaias ou bambus. Existe a possibilidade de realizar paisagismo 

com espécies nativas. Algumas áreas utilizadas para extração de pedras tornaram-se 

áreas degradadas, com passivos ambientais que demandam recuperação. 

Parte do patrimônio histórico (represas, encanamentos, construções do início 

do século XX) encontra-se abandonado, sendo passível de restauro e interpretação 

para um futuro público visitante. O mobiliário utilizado em alguns locais apresenta-se 

inadequado e contrastante com a beleza e história local. Um túnel escavado no local 

apresenta-se instável e demanda escoramento caso decida se manter seu uso 

público. Algumas das represas existentes já apresentam vazamentos.  

 
4. Trilha da Caixa do Salto 
 

A trilha da Caixa do Salto é, na realidade, uma antiga estrada de manutenção 

de uma pequena represa que apresenta boa qualidade cênica para apreciadores de 

ambientes naturais, pois cruza um trecho interessante de floresta secundária com 

árvores de grande porte. Trata-se de uma trilha apropriada para ser realizada a pé, 

inclusive por pessoas de maior idade, pois apresenta declividades baixas. 

Esta trilha necessita de readequações como drenagens, roçada controlada (1,5 

m de largura), manejo de vegetação de borda em alguns pontos (corte de bambus), 

calçamento pontual e escadaria na chegada da Caixa do Salto, além de mobiliários 

como bancos ou um deck para observação da água, ou mesmo uma torre para 

observação da floresta e da fauna. É possível ainda planejar, para este local, uma 

trilha em forma de “8” e um bromeliário rústico, que tornariam o trajeto mais atraente. 

 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

Este trabalho foi realizado a partir de estudos que os autores estão chamando 

de “ecologia de trilhas” com o intuito de valorizar o potencial turístico natural e histórico 

da região dos Mananciais da Serra, em Piraquara – Pr, a partir de propostas de 

manejo conservacionista e sustentável para as trilhas da região, atualmente em estado 

de abandono e, em alguns casos, causadoras de graves problemas ambientais. 

Na medida do possível sugere-se o emprego de materiais existentes no local 

como pedras, troncos de árvores, restos de construção, visando reduzir custos e 



viabilizar e agilizar o transporte de materiais. O manejo das trilhas supõe o corte de 

vegetação oportunista que aparece naturalmente em áreas degradadas sujeitas a 

insolação intensa, como bambusáceas ou a samambaia, ocasião em que ocorre o  

aumento de material combustível pela seca deste tipo de vegetação.  

Sugere-se, para os trabalhos de recuperação destas trilhas, que seja 

empregada mão de obra local, como cantareiros (cortadores de pedra) e moradores 

da região, com o intuito de difundir entre estes moradores a idéia dos benefícios 

(inclusive econômicos) da conservação das trilhas e do turismo como um todo.  

Sugere-se ainda que a liberação para o público das trilhas ocorra apenas um 

ano após finalizados os trabalhos. Trata-se de período necessário para que os 

materiais combustíveis gerados por estes cortes sejam decompostos naturalmente, 

para que haja controle de rebrotas  e para que o processo de sucessão natural (via 

mudas ou banco de sementes já disponíveis no local), estimule a ocupação gradativa 

das áreas manejadas por espécies arbóreas, que irão sombrear e umedecer as bordas 

da trilha, reduzindo assim o risco de incêndio.  

Um ciclo completo de recuperação destas áreas, no entanto, demanda 5 anos, 

período em que é importante monitorar focos de incêndio remanescentes, além de 

manter-se orientação e apoio aos visitantes, com relação a procedimentos seguros 

nas trilhas, a interpretação da natureza, do patrimônio histórico e das atividades de 

recuperação realizadas. Em hipótese alguma as trilhas devem ser liberadas ao público 

apenas com as obras de infra-estrutura (calçamentos, degraus, etc) realizadas. 

Por outro lado, com a melhora do leito das trilhas mediante diques,  

calçamentos rústicos e outros apoios, o visitante terá a opção de utilizar caminhos em 

melhores condições, evitando assaltar as margens destes caminhos. Erosões e 

excessos laterais serão desativados naturalmente e serão colonizados por vegetação, 

resultando em um avanço das margens dos caminhos. Da mesma forma, ao se 

implantar um calçamento e/ou um leito de trilha definido, as larguras média e máximas 

das trilhas tornar-se-ão menos vulneráveis ao efeito “sazonal” do aumento da visitação 

em feriados e períodos invernais, quando mais pessoas frequentam a região e a 

vegetação encontra-se em fase vegetativa, portanto, mais vulnerável. 

É recomendável, também, que as áreas em recuperação sejam monitoradas, 

com medições que acompanhem a evolução da erosão e a largura dos caminhos, de 

modo a verificar o  acerto dos trabalhos realizados ou a necessidade de correções.  
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