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RESUMO

Este trabalho objetiva evidenciar a necessidade da aplicação de normas técnicas
para garantir um nível mínimo de segurança e qualidade na prestação de serviços
profissionais nas atividades de turismo de aventura e ecoturismo, especificamente
as normas NBR 15331 − Sistema de Gestão de Segurança, NBR 15505-2 −
Classificação de Roteiros para Caminhada e a NBR 15286 − Informações Mínimas e
Preliminares para Clientes. Esta pesquisa analisou as normas em detalhe e suas
consequências para a gestão de visitantes nas atividades de ecoturismo e turismo
de aventura em unidades de conservação, mostrando o impacto de sua aplicação e
as principais consequências. A metodologia usada foi a de pesquisa bibliográfica e
experimentos de campo. As conclusões são de que o reforço à sua utilização precisa
ser implantado pelas entidades gestoras de áreas protegidas, sob risco de a
frequência de acidentes vir a aumentar com o aumento do número de praticantes
dessas modalidades, o que vem acontecendo de modo consistente nas últimas
décadas em Parques Nacionais, Estaduais e Municipais. Este fato se agrava com
mais intensidade no município do Rio de Janeiro, onde a fisiografia, a grande
população e a facilidade de acesso às áreas naturais se somam resultando num
aumento progressivo da probabilidade de acidentes.
Palavras Chave: ecoturismo, gestão, segurança, turismo, natureza

Abstract
The objective of this study is to consubstantiate the necessity of applying technical
standards to ensure a minimum level of safety and quality to the activities of
Ecological and Adventure Tourism, specifically the Standards NBR 15331 − Sistema
de Gestão de Segurança ("Safety Management System"), NBR 15505-2 −
Classificação de Roteiros para Caminhada ("Routers classification for hiking") and
NBR 15286 − Informações Mínimas e Preliminares para Clientes (Minimum and
Preliminary Information to Clients). This research analyzed the technical procedures
in detail and their consequences on managing visitors during their Ecotourism and
Adventure Tourism activities on protected areas to demonstrate the impact of
standards implementation and the main outcome. Methodology used in this study
was bibliographical research and field tests. Conclusion is that the standards should
be reinforced by protected areas managers, otherwise the accidents frequency will
continue to increase, considering the increasing numbers of nature sports fans, as
the accident statistics for RJ State Protected areas have show in the last decades.
The problem is worse in the city of Rio de Janeiro where its physical geography, a big
population and easy access to natural areas all add to result in a persistent increase
of accident probability.

KEYWORDS: Eco tourism, management, safety, tourism, nature
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1.0

INTRODUÇÃO

Na sociedade contemporânea, o Turismo de Aventura (TAv) está cada vez mais em
voga. Ele tem sido considerado um dos segmentos que apresentam maior
crescimento mundial. Somente em 2000, de acordo com Millington (2001), o número
de viagens registradas no mercado internacional foi de aproximadamente entre
quatro e cinco milhões, ou seja, cerca de 7% do total de viagens realizadas no
período.
Por outro lado, a probabilidade de eventos acidentais também cresce junto com o
número de neófitos no esporte, sem necessariamente passarem esses neófitos por
um treinamento adequado. O TAv, que inclui os chamados "esportes da natureza"
(aqueles praticados em ambientes naturais, e.g. canionismo, montanhismo,
espeleoturismo, e outros), pode ser praticado em qualquer lugar público, como as
unidades de conservação espalhadas por todo o país, e portanto sem as restrições
comuns aos esportes de quadra, por exemplo. Caminhar por uma trilha num parque
é uma atividade livre, se inclui no direito universal de ir e vir.
Com o aumento da intensidade pressionando a frequência de acidentes, uma das
formas de controlar os riscos, como de modo geral em qualquer atividade humana, é
aplicar regras claras, procedimentos padronizados e fornecer informação de
segurança. Isso tende a manter a atividade em níveis de segurança aceitáveis
(Lima-e-Silva, 2014). Essa é a história típica no desenvolvimento das indústrias
humanas, e a indústria do turismo não é exceção.
A Lei n° 10.683, de 28 de Maio de 2003, que dispõe sobre a organização da
presidência da República e dos ministérios, no seu Capítulo 2, Seção 2, estabelece
como uma das cinco competências básicas do Ministério do Turismo o
desenvolvimento

brasileiro

de

certificação

e

classificação

das

atividades,

empreendimentos e equipamentos dos prestadores de serviços turísticos (Uvinha,
2005).
Dessa maneira, o Ministério do Turismo teve a iniciativa de desenvolver uma
estratégia

de

criação

de

normas

(normatização),

aplicação

de

normas

(normalização), e um processo de certificação (comunicação aos usuários da
obediência às normas pelos empreendedores). O objetivo é alcançar a operação
responsável e segura do segmento de TAv a fim de colocar o Brasil como um dos
principais destinos no cenário do turismo mundial (Uvinha, 2005).
A aplicação de normas técnicas vigentes no Brasil possui um tripé de atuação
atingindo as áreas de segurança das operações dos produtos, qualidade dos
serviços oferecidos e a sustentabilidade das atividades que, a partir de dezembro de
2010, estão enquadradas na Lei Geral do Turismo, em seu artigo 34, para atuação
no setor.
Para ressaltar algumas experiências em outros países, Aspas (2000, p.133) verifica
que, a partir da crescente prática do ecoturismo e do TAv na Espanha, o governo da
Catalunha criou o Decreto n° 81/1991, que estabeleceu requisitos obrigatórios para
empresas começarem a atuar neste segmento. Isso mostra uma preocupação dos
governos em melhorar a gestão das visitas em suas áreas protegidas.
Dentre as modalidades de turismo, o ecoturismo e o TAv talvez sejam as que mais
se aproximem de uma relação ideal entre exploração dos espaços naturais e
autossatisfação humana. Segundo a Organização Mundial de Turismo (OMT, 2011),
estima-se que 10% dos turistas em todo o mundo tenham como demanda
modalidades de turismo relacionadas ao ambiente natural, com um faturamento
anual em nível mundial estimado em US$ 260 bilhões, do qual o Brasil se apropriaria
de cerca de US$ 70 milhões. Com o aumento da preocupação mundial com a
conservação de biodiversidade, espera-se que essa estimativa venha a crescer com
o tempo. As Unidades de Conservação, como os Parques Nacionais, vêm
estimulando o aumento da visitação de suas áreas protegidas, incentivando o
ecoturismo em todo o Brasil. Muitos parques apresentam grande potencial para este
segmento e o de TAv, segundo Chagas (2011).
As normas a serem apresentadas neste trabalho são a NBR-15331, de Gestão de
Segurança em Roteiros, a NBR-15286, com informações mínimas e preliminares aos
clientes e visitantes, e a NBR-15505-2 de classificação de roteiros para caminhadas.

1.2

Objetivos

Objetivo Geral
O objetivo deste trabalho é evidenciar a necessidade da aplicação de normas
técnicas para garantir um nível mínimo de segurança e qualidade na prestação de
serviços profissionais, especificamente as normas NBR 15331 − Sistema de Gestão
de Segurança, NBR 15505-2 − Classificação de Roteiros para Caminhada e a NBR
15286 − Informações Mínimas e Preliminares para Clientes, mostrando dessa forma
que já existem ferramentas para a padronização do processo de visitação, facilitando
a organização e a gestão de visitantes nas unidades de conservação, sejam de
cunho municipal, estadual ou federal.
Objetivos Específicos
Os objetivos específicos e consequentes deste estudo são mostrar e avaliar os
repetidos acidentes que ocorreram nas últimas décadas do século XX e primeiras do
século XXI sistematicamente embutem não conformidade com regras básicas de
segurança e boas práticas de redução de riscos. Embora em muitos clubes de
excursionismo no passado e ainda hoje existisse e existam algum tipo de "cultura de
segurança", a massificação de esportes como o alpinismo (escalada em rocha no
Brasil) e o rapel mostram que aquela promissora cultura de segurança de meados
do século passado está se esvanecendo perante a multidão de novos praticantes e
adeptos desses esportes. Isso fortalece a evidência de que uma regularização maior
da atividade, idealmente acompanhada de informação de qualidade sobre
segurança (explícita e implícita, pública e privada), tem potencial para tornar, como o
fez em outros países, uma cultura de segurança não apenas pontual, mas
onipresente nos esportes da natureza, principalmente em sua utilização como
atividade turística. Essas práticas são tanto altamente atrativas do ponto de vista
turístico como degradadoras desse benefício se a frequência de acidentes se tornar
significativa.
1.3

Metodologia

A metodologia se baseou em três tipos de recursos para a realização deste trabalho:
pesquisa na literatura, entrevista com montanhistas de grande experiência, e
procedimentos e testes demonstrativos do autor de práticas em campo – escaladas
em rocha – onde cuidados básicos eliminam a possibilidade ou reduzem
drasticamente a possibilidade de acidentes potencialmente fatais. Incluiu também
um estudo de caso demonstrativo da aplicação da NTs no estado de São Paulo.

2.0

HISTÓRICO DO TURISMO DE AVENTURA E SITUAÇÃO ATUAL

2.1

Histórico pré-normatização

O surgimento das atividades de Turismo de Aventura (TAv) nasceu do interesse pela
exploração de lugares naturais em todo o mundo, com cunho científico ou
meramente esportivo, e veio cada vez mais no objetivo do conhecimento de novos
paraísos naturais, migrando até a necessidade da busca de liberdade e auto
conhecimento que essa atividade proporciona.
Esse segmento do turismo apresenta alguns marcos:
Eventos fora do Brasil:
a)

O Rafting, que foi criado em 1869 devido a uma expedição no rio

Colorado, EUA (Mezzadri e Machi 2003);
b)

O Montanhismo, que em 24 de Abril de 1336, com o italiano de nome

Francesco Petrarca e seus 32 anos recém completados, juntamente com seu
irmão mais novo, de nome Geraldo, escalou o Mont Ventoux (1.912 metros
acima do nível do mar),um típico pico pré-alpino. Petrarca foi o primeiro a
descrever com tanta riqueza de detalhes a beleza e os mistérios de sua
jornada, vindo então ser conhecido como o Pai do Alpinismo;
c)

No século seguinte, mais precisamente em 1492, houve uma escalada

que repercutiu em toda a Europa: o Mont Aiguille, de 2.090 metros na França,
pois os Alpes ainda significavam um lugar hostil para os seres humanos.
No fim do século XVIII e início do século XIX houve algumas escaladas de cunho
científico, como a subida do Mont Blanc, ponto culminante da Europa Ocidental com
4.807 metros de altitude, em 1786. Entretanto o esporte só se popularizou na
segunda metade do século XIX. Ascensões como a do Matterhorn em 1865 (SuíçaItália), o Chimborazo (6.310 metros, Equador) em 1880, o Kilimanjaro (5.895 m, na
África) em 1889 e o Aconcágua (6.959 metros, na Argentina) em 1897, difundiram o
termo Alpinismo pelos quatro cantos do mundo (Daflon et al., 2009).

Eventos no Brasil:
a)

O Montanhismo com a primeira ascensão ao cume do Pão de Açúcar

pela Inglesa Enrieta Carstiers em 1817 (Daflon, 2013); a conquista do monte
Olimpo no Paraná em 1879; as conquistas do cume do Dedo de Deus em
1912 e da Agulha do Diabo em 1941 (Lucena, 2008);
b)

O voo livre na rampa de decolagem da Pedra Bonita, que começou

suas atividades em 1974 (ABVL, 2013);
c)

O Rafting chegou ao Brasil em 1982, através da empresa TY-Y

Expedições, cujas descidas se restringiam ao rio Paraíba do Sul e rio
Paraibuna, ambos em Três Rios, RJ (CBCa, 2015).
Desde quando foi criado, na década de 1960, o conceito de ecoturismo se
pulverizou em várias denominações. Em menos de duas décadas, surgiram
adjetivações que associam o Ecoturismo à preservação socioambiental, tais como
“sustentável”, “verde” e “ecológico”, que procuram se diferenciar da definição original
ao considerar como principal atributo da atividade turística o combate à degradação
ambiental associado ao respeito às populações que habitam ás áreas visitadas
(Bueno et al., 2011).
2.2

Histórico pós-normatização

A palavra "aventura" é derivada do latim, de adventura, que quer dizer “o que há por
vir”. Segundo Ferreira (1999), esse "por vir", e portanto algo associado
intrinsecamente à "risco", é capaz de proporcionar a sensação de prazer, liberdade e
superação pessoal, que varia de acordo com a expectativa de cada pessoa e do
nível de dificuldade de cada atividade. O TAv, portanto, evoca um duplo prazer, o de
retirar a pessoa do seu cotidiano − "turismo" − e o de se engajar numa "aventura".
O TAv é um subproduto do ecoturismo, derivado dos esportes de aventura, onde sua
principal diferença é a maior interação com os ambientes naturais. As atividades de
TAv são oferecidas comercialmente, usualmente adaptadas dos esportes de
aventura, que tenham ao mesmo tempo o caráter recreativo e envolvam riscos
avaliados, controlados e assumidos (ABNT, 2005).

Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de
Aventura − ABETA (1999), o mercado empresarial desta atividade possui uma
composição assim distribuída: 5% das empresas em alto nível, 10% das empresas
em ascensão, 60% de empresas aventureiras ou “empreseiros”, e 25% oportunistas.
Em maio de 2003, tem-se o início da primeira ação a favor do TAv com a formação
do Grupo de Empresários de Turismo de Aventura – GETA; em janeiro de 2004,
inicia-se a normalização em TAv; em agosto de 2004, formaliza-se a ABETA, com
objetivo de organizar o setor de empresários do ramo; em outubro de 2005, são
publicadas três normas técnicas, a NBR-15.331, de Sistema de Gestão de
Segurança, a NBR-15.286, de Informações Mínimas e Preliminares ao Cliente, e a
NBR-15.285, de Competências Mínimas de Condutor.
Essas normatizações tiveram várias motivações, como o aumento da atividade do
TAv, e a intensificação da normatização em outros países, mas um dos principais
fatores foi o aumento progressivo do número de acidentes, em sua virtual totalidade
devido a frequente desobediência dos mais básicos procedimentos de segurança.
Três eventos são descritos aqui para ilustrar essa observação.
Alguns Acidentes fatais ocorridos em Áreas Protegidas no RJ
(a)

Acidente fatal ocorrido em 1975, na via de escalada “A passagem dos olhos”
na Pedra da Gávea, Setor C do Parque Nacional da Tijuca., com a jovem
Maria Zelina Reis Irigaray (Marizel), de 17 anos, ela estava acompanhada por
Geraldo Barbosa Pessoa ("Gegê"), de 18 anos, ambos sócios do Centro
Excursionista Rio de Janeiro (CERJ). Esse acidente é emblemático por
diversas razões que descreveremos em seguida.
•

Eles já tinham alguma prática de montanhismo, Marizel participara até

de excursões à Serra dos Órgãos e Itatiaia. Gegê, como era conhecido, estava em
"estágio de escola de guias", uma categoria que existiu por algum tempo, pelo
menos no CERJ, chamada de "Guia Comissionado", que permitia ao "estagiário"
guiar excursões de baixo nível de dificuldade. Posteriormente, essa categoria foi
extinta. Bem cedo, Gegê e Marizel chegaram à trilha que leva ao alto da Pedra da

Gávea. Num certo ponto o caminho oferece duas opções: seguir em frente pela
"caminhada" tradicional, que passa por trecho conhecido como “Carrasqueira” (um
trepa-pedra, na verdade), ou entrar à esquerda, que leva a uma escalada quase
toda horizontal, conhecida como "Os Olhos do Imperador", nome dado por causa do
formato da pedra no local que se assemelha a dois olhos escavados na pedra. Eles
optaram pela escalada. Por ser uma escalada horizontal, envolve os riscos inerentes
às escaladas em rocha, adicionados ao fato de que o participante tem risco de se
machucar, se cair, muito semelhante ao risco corrido pelo líder da cordada ou guia,
que vai à frente e supostamente tem mais experiência e habilidade. Sendo horizontal,
se o participante (Marizel, no caso) cai, executa um movimento de pêndulo, e como
naquela parte da Pedra a encosta é vertical, ficará pendurada, sujeita a movimento
pendular que pode ser agravado pelos ventos. Aparentemente, eles só iriam até o
Olho Direito, pois sabiam que desse local em diante o cabo de aço não apresentava
condições de segurança e estava interditado pela Federação de Montanhismo do
Estado do Rio de Janeiro. Gegê e Marizel já estavam quase na metade da via de
escalada. Gegê ia à frente. Quando Marizel se encontrava abaixo do Olho Esquerdo,
caiu, ficando pendurada na corda de segurança. Depois do violento tranco, quando a
corda se esticou, Marizel ficou pendulando suspensa exclusivamente pela corda
amarrada em sua cintura. Se os montanhistas estivessem devidamente equipados
com seus equipamentos de proteção individual, a "cadeirinha" (espécie de cinto que
acopla o escalador a corda, através de um nó especifico para escalada, também
chamada de "baudrier") e respeitassem os procedimentos de segurança em vias de
escalada, no máximo ela teria ficado balançando, o que não é uma posição
confortável e nem muito segura, mas ainda poderia ter sido salva. Os relatos a partir
desse ponto carecem de evidências objetivas. O fato é que foi constatado que
Marizel morreu por asfixia (incluindo a possibilidade de afogamento nos próprios
fluidos estomacais), do que podemos concluir que a corda amarrada em sua cintura,
com seu peso a puxando para baixo, acabou por subir e estrangular seu abdômen,
forçando seus fluidos para cima e bloqueando seus pulmões. Especulações de
alpinistas ativos na década de 1980 contam que Gegê, enganado pela visão de topo,
achou que poderia baixá-la com a corda até um suposto platô abaixo, mas que na
verdade era apenas uma parte de inclinação positiva da pedra muitos metros abaixo
da posição de Marizel. Passantes na caminhada ouviram os gritos de socorro de

Gegê e correram para avisar os bombeiros. Quando chegaram, Marizel já estava
morta (Fatos e Fotos Gente, 1975).
Observações:

[i] a escalada estava interditada, então não deveriam estar lá;

[ii] a escalada é horizontal, o que impõe riscos adicionais aos participantes menos
experientes e habilidosos, caso de Marizel; nesses casos, a boa prática sugere que
você leve mais do que um guia experiente para ajudar em caso de incidente;
[iii] após a queda da Marizel, e apesar de todos os outros problemas técnicos e
falhas com a segurança, se Gegê tivesse travado a corda, e imediatamente descido
até ela, poderia tê-la colocado numa posição de não sufocamento, com técnicas
simples de conhecimento de um guia bem treinado (como prender uma alça da
corda e ou de fita com um nó apropriado na corda de segurança, onde ela pudesse
pisar e sustentar seu peso, tirando assim a pressão da corda da cintura); nessas
condições, ela teria uma alta chance de sobreviver até a chegada dos bombeiros.
(b)

Em 2 de dezembro de 2012, o escalador Bruno da Silva Mendes havia
escalado com Andréa Pereira a via dos Italianos, também na face oeste do
Pão de Açúcar, e continuado pelo cabo de aço da via CEPI com a intenção de
chegar ao cume da montanha. Pelo que foi relatado por conhecidos dos
escaladores, ambos possuíam treinamento em escalada e conhecimento de
seus procedimentos básicos de segurança. Quando faltavam menos de 50
metros para o fim da escalada, o cabo de aço que Bruno estava escalando
sofreu uma ruptura, e ele caiu todo o comprimento da corda, de cerca de 70
metros (comprimento estimado somando-se o comprimento da corda com sua
elasticidade).
•

No próprio dia 2 de dezembro, uma equipe da FEMERJ composta por

dois guias da Associação de Guias, Instrutores e Profissionais de Escalada do
Estado do Rio de Janeiro (AGUIPERJ), fez uma inspeção no local e constatou que
houve de fato uma ruptura do cabo de aço da via CEPI, no início da última horizontal,
a menos de 50 metros do cume. Neste trecho, o cabo é mais fino e estava coberto
com uma mangueira de borracha, sendo que a última manutenção ali foi realizada
em outubro de 2009. O fato de o cabo estar coberto esconde do usuário seu real
estado de conservação interna. Numa área de alta umidade e salinidade, cobrir um

cabo de aço não solidamente protegido contra corrosão não parece um modo
seguro de tratar esse risco.
•

Segundo relato da perícia da policia civil (LEAL, 2014), a escaladora

Andréa Pereira, estava em um grampo abaixo do início da horizontal do cabo de aço.
Bruno escalou esse trecho, se utilizando do cabo de aço e não colocou a proteção
necessária contra a queda, uma "costura", como os escaladores costumam chamar,
no grampo fixo na rocha, e um equipamento de frenagem conhecido como ATC
manipulado pelo parceiro. Bruno havia solicitado Andréa para utilizar o ATC para
que agilizasse a segurança. Ao chegar no trecho em horizontal, entre 4 a 6 metros
acima de Andréa, o cabo de aço se rompeu e Bruno caiu. Bruno pesava mais de 90
kg e a corda utilizada era nova, segundo o Comissário da Policia Civil Felipe Leal,
que investigou o caso. O freio ATC, que estava no baudrier de Andréa, mas sem que
a corda passasse no mosquetão de base, se deslocou para baixo, seguindo o trajeto
da queda. Com o movimento para baixo e o impacto da queda, a corda correu no
ATC, e na mão da Andréa que se queimou. Bruno, então, caiu o comprimento total
da corda, 60m.
Observações:

[i] primeiro, negligência do guia que desprezou a segurança

natural que a sua participante deveria estar dando a ele enquanto subia pelo cabo;
estivesse ela dando segurança, montada corretamente, ele teria caído uma distância
muito menor, e provavelmente teria evitado sua morte; [ii] segundo, demonstrou
imperícia, porque um alpinista não pode basear sua segurança em um equipamento
(o cabo de aço no caso) sobre o qual se desconhece seu estado de conservação,
devido a estar coberto por uma borracha; [iii] Terceiro, o fato de no momento da
queda o escalador não usar o capacete, seu equipamento de proteção individual,
agravou sua lesão acelerando a sua morte.
(c)

Acidente fatal, que vitimou o turista de Curitiba Wagner Piske de 28 anos, em
ascensão ao cume da Pedra da Gávea no Parque Nacional da Tijuca. A
seguir, um resumo do relato de Eliz Nicolle Cuéllar, a namorada da vítima.

•

"Eu e o Piske estávamos no nosso segundo dia de passeio pelo Rio de

Janeiro. A gente sempre gostou de uma aventura e resolvemos fazer a trilha
da Pedra da Gávea. Pois bem, depois de 2 horas e pouco chegamos lá no
topo. Foi aquela sensação de dever cumprido, imagina… QUE TRILHA! (...)

Começamos a descer, Piske na frente, e eu atrás, como uma fila de índio.
Depois de uns 10 minutos de caminhada da volta, chegamos num trecho mais
complicado, que tem bastante pedra (já havíamos passado por esse trecho
para subir), e que se chama Carrasqueira (...).Foi uma fração de segundos
enquanto estávamos descendo a Carrasqueira quando o Piske escorregou ou
tropeçou (...), e rolou por uma distância de mais ou menos uns 10 metros, e
foi “parado” por uma pedra que tinha ali no caminho. (...) No mesmo momento
ligamos para os bombeiros pedindo socorro, emergência, instruções de
primeiros-socorros. (...) Ele foi instruído a ficar segurando a cabeça dele até
os bombeiros chegarem, e a não mexer o corpo para não correr o risco de
fraturar mais. Ele faleceu na hora (...) Os bombeiros chegaram por volta de 1
hora depois. Ligamos para eles diversas vezes antes de chegarem (consta
que o helicóptero não pôde se aproximar diretamente devido a problemas
com nebulosidade, segundo os bombeiros). Quando eles (bombeiros)
chegaram, solicitaram para que eu terminasse de descer a trilha pois ficar ali
não ajudaria em nada e eu não podia ir com eles, e também, estava ficando
escuro e ainda restava umas 2 horas para chegar ao final. Na verdade, ele
não ia ser resgatado por um helicóptero (como eu pensei), pois não tinha
aonde o helicóptero parar por ali. Então, na verdade, eles estavam descendo
a trilha com ele. O acidente ocorreu um pouco antes das 17 horas. Por volta
as 21 horas eu ainda não tinha notícias, eles ainda estavam na trilha. Mas
sabia que os bombeiros já haviam ligado para os meus pais. (...) Enfim, às 22,
quando avisaram que os bombeiros já estavam terminando a trilha e
chegando com ele, foi que finalmente me contaram a verdade. Gente, ele teve
um traumatismo crânio encefálico e diversas fraturas no crânio, e faleceu na
hora, sem dor" (Cuéllar, 2014).

Observações:

Em não sendo um especialista em subir montanhas, a fatalidade

poderia ter sido evitada se o turista estivesse acompanhado por um profissional
qualificado, que teria proporcionado o equipamento e os procedimentos de
segurança adequados, e muito provavelmente salvado sua vida. O excesso de
autoconfiança de Wagner Piske, junto com a falta de informação sobre o local, além

da ausência de equipamento adequado, formaram um conjunto de acontecimentos
que culminaram no acidente fatal do jovem empresário.
2.3

Situação atual

Programa Aventura Segura
Em janeiro de 2006, iniciou-se o "Programa Aventura Segura" em 10 destinos no
Brasil, patrocinado pelo Ministério do Turismo, com cursos de qualificação para
empresários do setor. O objetivo foi o de adequar as operações de ecoturismo e TAv
às normas técnicas publicadas no País. Em novembro de 2006, foram publicadas
mais sete normas e, em novembro de 2007, tem início à segunda etapa do
"Programa Aventura Segura" − PAS, do Ministério do Turismo, com apoio do
SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), de
qualificação e certificação em TAv em mais seis destinos.
Inicia-se em dezembro de 2008 a terceira etapa do PAS, para mais 10 destinos, com
assessoria e adequação das empresas para auditoria e certificação pelos órgãos
acreditados pelo Ministério do Turismo, o INMETRO e a ABNT. Em 2009, chega-se
ao grande êxito de 110 empresas certificadas no Brasil, finalizando a última etapa do
projeto Aventura Segura. No ano de 2010, o TAv é incluído na Lei Geral do turismo,
uma lei federal, sobre a atuação no setor de turismo no Brasil.
Dessa forma, o mercado do TAv cresce no mundo e no Brasil em ritmo acelerado. O
ecoturismo, que de certa maneira abrange as atividades relacionadas ao TAv,
cresce em taxas globais anuais de 10% a 30%, e se comparadas aos 4% de
crescimento do turismo em geral, tal modalidade aparece como um produto
altamente promissor (Vincent e Thompson, 2002).
O TAv atualmente possui características estruturais e mercadológicas próprias.
Consequentemente, seu crescimento vem trazendo um novo leque de ofertas,
possibilidades e questionamentos, que precisam ser compreendidos para a
viabilização da oferta do segmento com qualidade.

O TAv não surge apenas de um único fato, nasce de diferentes formas, e em lugares
diversos que não se comunicavam entre si. Pode-se dizer que, em um primeiro
momento, o que hoje se denomina TAv nada mais era do que uma forma prazerosa
de estar em contato com a natureza, mesmo em um tempo em que esse tipo de
atividade poderia ser visto com certo estranhamento por alguns setores da
sociedade.
O segmento nasceu com um pequeno grupo de pessoas dispersas geograficamente,
de diferentes classes sociais e idades, que começaram a desenvolver atividades
junto à natureza, passando a visualizar também a possibilidade de fazer daquilo seu
meio de vida. (Turismo de Aventura: Orientações Básicas M Tur 2010).
Importante acrescentar a existência, por décadas em alguns casos, nas grandes e
em algumas pequenas cidades também, de muitos pequenos clubes de
excursionismo que, de certa forma, podem ser considerados os núcleos nos quais a
atividade dos esportes da natureza se desenvolveram de forma quase silenciosa
(Ver ANEXO 1). Esses núcleos, que vêm compor as sementes do TAv, pode-se
assim dizer, produziram e ainda produzem pessoas com treinamento e habilidades
que vêm a se tornar, por conveniência, necessidade, oportunismo (no bom sentido),
ou simplesmente prazer, os profissionais nas décadas de 1990 e 2000. Alguns com
mais de 100 anos de tradição, onde se guarda parte da história de atividades em
montanhismo.
Na década de 1980, houve as primeiras reflexões sobre o TAv (ABETA, 2009).
Autores como: Swarbroke, Tomelin, Neto e Ansarah, demonstravam uma tendência
de considerar aspectos clássicos do termo somente como as possibilidades
econômicas do setor, a necessidade da experiência turística em meio natural e a
relação dos elementos de risco com a participação controlada do turista (ABETA,
2009).
No fim dos anos 1990, os primeiros equipamentos para a realização de atividades de
natureza (capacetes, caiaques infláveis, cordas, entre outros) começaram a serem
produzidos no Brasil. Em 1999, foi organizada a primeira feira do setor de TAv, uma
feira internacional, a Adventure Sports Fair, que proporcionou a promoção e

conhecimento sobre as atividades do segmento no pavilhão da Bienal, no Parque do
Ibirapuera São Paulo. A feira teve um importante papel para o associativismo do
segmento, onde algumas associações foram criadas (ABETA, 2009).

2.3.1 As áreas protegidas
a)

As Unidades de Conservação Federais no RJ

Segundo o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio), o Brasil possui 320
unidades de conservação (UCs) federais sob sua responsabilidade. Elas estão
espalhadas em todos os biomas brasileiros - Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata
Atlântica, Pampa, Pantanal e Marinho (ICMBIO, 2015).
No estado do Rio de Janeiro, existem cinco Parques Nacionais, com gestão do
ICMBIO:
• Parque Nacional da Tijuca com uma área de 3.958,4700 ha, criado em 6 de julho
de 1961;
• Parque Nacional da Serra dos Órgãos, com uma área de 20.020, 5400 ha, criado
em 30 de novembro de 1939;
• Parque Nacional de Itatiaia, com uma área de 28.084,100 ha, criado em 14 de
junho de 1937;
• Parque Nacional da Serra da Bocaína com uma área de 104.044,89 ha, criado
em 4 de fevereiro de 1971;
• Parque Nacional da Restinga a de Jurubatiba, com uma área de 14.867,28 ha,
criado em 29 de abril de 1998 (fonte Portal do ICMBIO,
"http://www.icmbio.org.br"
b)

HYPERLINK

www.icmbio.org.br , ano 2015).

As Unidades de Conservação Estaduais do RJ

Em relação às UCs de gestão estadual no RJ, segundo o INEA (Instituto Estadual de
Ambiente) há cerca de 208.037 ha (posição em julho de 2014) de UCs de proteção

integral. Já as UCs de uso sustentável, somam cerca de 244.319 ha, não incluída a
área total de reservas particulares do patrimônio natural (RPPN), que são
UCs reconhecidas por lei pelos órgãos ambientais, sob a administração dos
respectivos proprietários, e têm inestimável valor para a proteção da biodiversidade
e que contribuem de forma relevante para a composição de corredores ecológicos.
Ao todo são 18 UCs de proteção integral e 15 de uso sustentável (posição em julho
de 2014), que vêm recebendo atenção na sua implantação e gestão para que
cumpram da melhor maneira possível as finalidades de sua criação, preservação da
biodiversidade,

paisagens

naturais,

amostras

dos

ecossistemas

nativos

e

oportunidades para pesquisa científica, visitação e difusão de conhecimentos, de
recreação em contato com a natureza e de geração de oportunidades de empregos
e negócios associados ao turismo em todas as suas formas (no caso das UCs
de proteção integral), possibilitar o uso permanente e sustentável dos recursos
naturais, no atendimento das demandas da população humana (no caso das UCs de
uso sustentável) (INEA, 2015).
Essas UCs, em especial os parques estaduais, possuem em seus limites atrativos
naturais de excepcional beleza, como praias, maciços rochosos, rios, poços e
cachoeiras, capazes de deslumbrar os visitantes mais exigentes e de oferecer
opções de lazer e aventura para todos os gostos, desde famílias que queiram
desfrutar um fim de semana tranquilo em contato com a natureza, até praticantes de
esportes de aventura, desejosos de testar suas habilidades no ambiente natural em
atividades como caminhadas, escaladas em rocha, voo livre, surfe, canoagem,
mergulho e tantas outras (INEA, 2015) (Tabela 1).

Quadro 1 – Parques Estaduais e suas localizações.
Parques Estaduais
Parque Estadual da Ilha Grande
Parque Estadual Cunhambebe
Parque Estadual da Serra da Concórdia
Parque Estadual Pedra Branca
Parque Estadual do Grajaú
Parque Estadual da Chacrinha

Localização
Município de Angra dos Reis
Angra dos Reis, Mangaratiba, Rio Claro e
Itaguaí
Município de Valença
Zona Oeste da região metropolitana da cidade
do Rio de Janeiro
Zona norte região metropolitana da cidade do
Rio de Janeiro.
Zona sul região metropolitana da cidade do Rio

Parque Estadual da Costa do Sol
Parque Estadual da Serra do Mendanha
Parque Estadual dos Três Picos
Parque Estadual da Serra da Tiririca
Parque Estadual da Pedra Selada
Parque Estadual do Desengano
Parque Estadual da lagoa do Açú

de Janeiro
Municípios de Araruama, Cabo Frio, Arraial do
Cabo, Armação de Búzios e São Pedro da
Aldeia.
Municípios do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu
e Mesquita.
Municípios de Teresópolis, Guapimirim, Nova
Friburgo, Cachoeiras de Macacu e Silva Jardim
Região metropolitana da cidade de Niterói
Municípios de Resende e Itatiaia.
Municípios de Santa Maria Madalena, São
Fidélis e Campos dos Goytacazes.
Municípios de Campos dos Goytacazes e São
João da Barra.
Fonte: INEA (2015).

Com esse potencial, ainda exploramos poucas unidades de conservação, por este
motivo, sua grande maioria ainda não possui, produtos turísticos formatados para
sua visitação, e em algumas ainda não temos estruturas que possam contribuir para
a gestão de visitantes, como sede e plano de manejo.
c)

O Mosaico Carioca

Segundo a Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, que dispõe sobre o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, um Mosaico de Áreas
Protegidas é:
"...um conjunto de unidades de conservação de categorias diferentes
ou não, próximas, justapostas ou sobrepostas, e outras áreas
protegidas públicas ou privadas, constituindo um mosaico, a gestão do
conjunto deverá ser feita de forma integrada e participativa,
considerando-se os seus distintos objetivos de conservação, de forma
a compatibilizar a presença da biodiversidade, a valorização da
sociodiversidade e o desenvolvimento sustentável no contexto
regional."
Observa-se em sua concepção teórica um campo para debates e reivindicações de
diversos atores sociais, pois visa compatibilizar a preservação da biodiversidade
com a preservação cultural e econômica da região onde se encontra.

Se observarmos o Decreto Nº 4.340, de 22 de agosto de 2002, que regulamenta
artigos da lei acima mencionada, veremos que os mosaicos têm, entre outros, os
atributos de propor diretrizes e ações para compatibilizar, integrar e otimizar, as
atividades desenvolvidas em cada unidade de conservação e a relação com a
população residente na área do mosaico (O Eco, 2014).

Figura 1– Mapa das áreas que pertencem ao Mosaico carioca
fonte:www.mosaico-carioca.blogspot.com

As unidades de conservação que compõe o mosaico estão no (ANEXO D). As
informações sobre elas foram retiradas do blog do Mosaico Carioca (www.mosaicocarioca.blogspot.com, ano 2015) (Tabela 2).
Quadro 2 - Unidades de Conservação que compõe o Mosaico Carioca.
Unidades de Conservação
Parque Nacional da Tijuca
Parque Natural Municipal da Prainha
Parque Natural Municipal Chico Mendes
Parque Natural Municipal do Marapendi

Localização
Zona Oeste, Norte e sul da região
metropolitana da cidade do Rio de Janeiro
Zona Oeste, região metropolitana da cidade
do Rio de Janeiro
Zona Oeste, região metropolitana da cidade
do Rio de Janeiro
Zona Oeste, região metropolitana da cidade
do Rio de Janeiro

Unidades de Conservação
Parque Natural Municipal Bosque da Barra
Monumento Natural das Ilhas Cagarras
Parque Estadual da Pedra Branca
Área de proteção
mendanha.

ambiental

gericinó

/

Área de Proteção Ambiental de Sepetiba II
Reserva Biológica de Guaratiba
Parque Natural Municipal da Catacumba
Parque Natural Municipal Parque da Cidade
Parque Natural Municipal da Serra da
Capoeira Grande
Parque Natural Municipal de Grumari
Parque Estadual do Mendanha
Parque Natural Municipal do Penhasco Dois
Irmãos
Parque Natural Municipal Fonte da Suadade
Parque Natural Municipal José Guilherme
Merquior
Parque Natural Municipal Darke de Mattos
Parque Natural Municipal Paisagem Carioca
Monumento Natural Morro da Urca e Pão de
Açúcar

Localização
Zona Oeste, região metropolitana da cidade
do Rio de Janeiro
Litoral da Zona sul, região metropolitana da
cidade do Rio de Janeiro
Zona Oeste, norte e região metropolitana da
cidade do Rio de Janeiro e região da baixada
fluminense
Zona Oeste, norte e região metropolitana da
cidade do Rio de Janeiro e região da baixada
fluminense
Região da costa verde do estado do Rio de
Janeiro
Zona oeste da cidade do Rio de Janeiro.
Zona sul da cidade do Rio de Janeiro
Zona sul da cidade do Rio de Janeiro
Zona oeste da cidade do Rio de Janeiro
Zona oeste da cidade do Rio de Janeiro.
Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro
Zona sul da cidade do Rio de Janeiro
Zona sul da cidade do Rio de Janeiro
Zona sul da cidade do Rio de Janeiro.
Região metropolitana da cidade do Ri de
Janeiro, Ilha de Paquetá.
Zona sul da cidade do Rio de Janeiro
Zona sul da cidade do Rio de Janeiro
Fonte: www.mosaico-carioca.blogspot.com (2015).

2.3.2 O Mercado dos Serviços de Turismo de Aventura (TAv)
Como qualquer tipo de mercado, o mercado turístico pode ser considerado como
uma rede de informações que permite aos agentes econômicos, consumidores, no
caso os turistas e produtores no caso as empresas de turismo, tomarem decisões
para resolverem os problemas econômicos fundamentais do setor. O mercado
turístico, por suas peculiaridades específicas, pode ser classificado, segundo
(Ramon,E. 2008, Unisal – Centro Universitário Salesiano de São Paulo, ano 2008):
a)

Mercado turístico direto – no qual se oferecem e consomem bens e serviços

plenamente relacionados ao turismo; como exemplo, os vôos charters (fretados
pelas operadoras turísticas, mais vendidos não pelas empresas aéreas, e sim pelas
agências de viagens que recebem das operadoras uma comissão pela venda), as

excursões de turismo e os tours pela cidade que podem ser com visitação a atrativos
naturais e culturais e compras.
b)

Mercado turístico indireto ( em que se oferecem e consomem bens e

serviços parcialmente turísticos. Como exemplo, os transportes, os alojamentos e os
restaurantes, uma vez que podem ser utilizados por diversos consumidores, que não
necessariamente estejam fazendo turismo.
Um mercado é composto de vendedores e compradores de um produto. Nesse caso,
os "vendedores" são as empresas de transporte, de hotelaria e meios de
hospedagem como Hostels, albergues e cama e café. Também as agências de
viagens que vendem roteiros turísticos e passagens aéreas e as operadoras de
turismo, que montam pacotes turísticos, ambas atuam no turismo receptivo
recebendo os turistas nos destinos dentro do Brasil e exportativo, enviando turistas
para fora de seu país.
Como exemplo de "compradores", há os consumidores que desejam adquirir os
bens e os serviços turísticos. No Brasil, esse mercado vem crescendo, e novas
ferramentas de controle e regulação são necessárias. O Ministério do Turismo criou
um cadastro nacional, chamado de "Cadastur", de forma a registrar os prestadores
de serviço em geral no setor de turismo. O TAv faz parte dessas atividades e
portanto seus prestadores de serviço também devem estar devidamente
cadastrados, por ex., como uma Agência de Turismo.
O Cadastur é um sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam na
cadeia produtiva do turismo. Operado pelo Ministério do Turismo, em parceria com
os órgãos oficiais de turismo nos 26 Estados do Brasil e no Distrito Federal, o
sistema permite o acesso a diferentes dados sobre os prestadores de serviços
turísticos cadastrados. O Sistema recebe cadastros obrigatórios dos prestadores de
serviços turísticos das seguintes atividades:


Meios de Hospedagem (albergue, condo-hotel, flat, hotel urbano, hotel de
selva, hotel fazenda, hotel histórico, pousada, resort e cama & café)



Agências de Turismo



Transportadoras Turísticas



Organizadoras de Eventos



Parques Temáticos



Acampamentos Turísticos



Guias de Turismo

Em caráter opcional, também poderão se cadastrar Restaurantes, Cafeterias e
Bares; Centros de Convenções; Parques Aquáticos; Estruturas de Apoio ao Turismo
Náutico; Casas de Espetáculo; Prestadoras de Serviços de Infraestrutura para
Eventos; Locadoras de Veículos para Turistas e Prestadoras Especializadas em
Segmentos Turísticos.
O cadastro permite a participação em eventos, feiras e ações realizados pelo
Ministério do Turismo e pela Embratur, tais como o Salão do Turismo, Vai Brasil e
Portal de Hospedagem. Disponibiliza também o acesso a linhas de financiamento
específicas para o turismo, por meio de bancos oficiais, além da participação em
programas de qualificação promovidos e apoiados pelo MTur. O cadastro é
excelente fonte de consulta do mercado turístico brasileiro (Portal do Ministério do
Turismo, 2015).
O Cadastur também permite a fiscalização por meio das secretarias de turismo
regionais dos prestadores de serviço e defende os direitos do consumidor de
produtos turísticos ao contratarem serviços, pois pode ser verificada a procedência
através do número de cadastro no cadastur com acesso ao portal do Ministério do
Turismo, portanto cadastur é uma importante ferramenta para se verificar a
procedência dos serviços no mercado do turismo.
O Cadastur visa promover o ordenamento, a formalização e a legalização dos
prestadores de serviços turísticos no Brasil; o cadastro tem a validade de cinco anos
a contar da data de sua homologação, conforme a nova legislação em vigor no
Brasil que alterou a validade que em 2014 era de dois anos de validade (Ministério
do Turismo, 2015)

3.0

NORMAS TÉCNICAS EXISTENTES: GÊNESE E RELEVÂNCIA

3.1

Origem das normas técnicas

Para estabelecer uma referência, é interessante diferenciarmos os processos de
"normalização" e "normatização". Segundo Arouk (1995), normalizar é submeter algo
a normas, padronizar, enquanto normatizar é gerar, criar, estabelecer normas para
alguma atividade, ação ou processo. Segundo Silva (1985, p.19), a normalização é
baseada nos resultados já consolidados da ciência, técnica e da experiência. Ela
determina não só as bases para o presente, mas também para o futuro, e deve
acompanhar o progresso da tecnologia e as mudanças de padrões e as mudanças
de consumidores.
As normas brasileiras são resultantes de um processo de consenso nos diferentes
fóruns do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
(Sinmetro) Organizados pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas),
cujo universo abrange o governo, o setor produtivo, o comércio e os consumidores
(Vargas, 2006). As normas visam obter, segundo Silva (1985), a defesa dos
interesses nacionais; racionalização na fabricação ou produção e na troca de bens
ou serviços, através de operações sistemáticas e repetitivas; proteção dos
interesses do consumidor; segurança de pessoas e bens; uniformidade dos meios
de expressão e comunicação.
A questão da segurança, na verdade, se encontra na base do desenvolvimento de
muitas normas, regras e leis na maioria dos setores de atividades humanas.
Compreender que as atividades de aventura sugerem exposição a determinados
riscos pessoais e materiais, que podem variar de intensidade conforme um grande
número de fatores, significa entender que a segurança é um dos requisitos
imprescindíveis para a realização da atividade. Ao se submeter a um programa de
TAv, mesmo consciente dos riscos assumidos, o usuário espera não enfrentar
perdas materiais, psicológicas ou físicas (Brasil, 2006).
É natural e esperado que o cliente confie na qualificação do condutor ou guia, e
tenha o sonho de viver experiências enriquecedoras, onde possa sentir a adrenalina,

o sentimento de superação e autoconhecimento, desde que idealmente sustentado
por uma segurança adequada.
O primeiro passo para compreender o TAv e gerenciar os riscos é saber a diferença
entre risco e perigo, para que a gestão de segurança seja feita de maneira correta,
aliado a uma boa formação na área onde o profissional deseja atuar, no caso desta
pesquisa, o montanhismo.
Risco, cientificamente, é o produto de uma probabilidade por uma consequência
(Lima-e-Silva, 2003, p.179). Em outras palavras, a probabilidade de ocorrência de
um evento, indesejável no caso, e sua(s) consequência(s). Promover um plano
contínuo de tratamento e gerenciamento dos riscos num determinado produto de
aventura significa adotar e implementar, de forma sistemática, um conjunto de
estratégias e ações específicas, na busca da melhoria contínua da segurança,
garantindo assim a qualidade da experiência turística (MT-BR, 2009).
Segundo a ABNT, o sistema de gestão da segurança soma-se aos demais modelos
de sistemas de gestão estabelecidos, entre os quais se indicam como principais
referências a ABNT NBR ISO 9001 (sistema de gestão da qualidade), a ABNT
NBR ISO 14001 (sistema de gestão ambiental) e a ABNT NBR 14900 (sistema de
gestão da análise de perigos e pontos críticos de controle, que trata da segurança
dos alimentos).
Nessa perspectiva, constitui referência básica o ciclo PDCA (Plan–Do–Check–Act),
brevemente descrito pelas seguintes etapas (ABNT 2006):


Planejar ("plan"): estabelecer os objetivos e processos necessários para
fornecer os resultados de acordo com a política da organização (neste caso,
política de segurança);



Implementar ("do"): implementar os processos;



Verificar ("check"): monitorar e medir o resultado dos processos em relação
à política, objetivos e metas e reportar os resultados;



Agir ("act"): tomar ações para melhorar continuamente a performance do
sistema de gestão.

As técnicas de gestão de riscos envolvem genericamente quatro fases: a
identificação de perigos e riscos, a análise de riscos, a avaliação de riscos e o
tratamento dos riscos. A incorporação das técnicas de gestão de risco num sistema
de gestão da segurança para o TAv é feita pela inclusão dessas quatro fases na
componente de planejamento do PDCA ( Planejar, fazer, verificar, como é ilustrado
na Figura 1.

Figura 2 - Esquema da inclusão das técnicas de gestão de riscos no planejamento do PDCA.

3.2

Princípios de Elaboração das Normas Técnicas

Segundo a ABNT (2015), o processo de elaboração de normas técnicas está
apoiado em princípios, que são fundamentais para que todos os objetivos da
normalização sejam atendidos e para que ele seja eficaz na sua aplicação e
reconhecida por todos. Os princípios da normatização são:
•

Simplificação

–

O

processo

de

normatização

deve

ter

regras

e

procedimentos simples e acessíveis, que garantam a coerência, a rapidez e a
qualidade no desenvolvimento e implementação das normas.
•

Consenso – Para que uma norma tenha seu conteúdo o mais próximo

possível da realidade de aplicação, é necessário que haja consenso entre os
participantes de sua elaboração. Consenso é o processo pelo qual um projeto de

uma nova norma deve ser submetido, compreendendo as etapas de análise,
apreciação e aprovação por parte da comunidade, técnica ou não. A finalidade
desse processo de consenso é o de atender aos interesses e às necessidades da
coletividade, em seu próprio benefício. Não é uma votação, mas um compromisso de
interesse mútuo, não devendo, portanto, ser confundido com unanimidade.
•

Voluntariedade – A participação em processo de normatização não é

obrigatória e depende de uma decisão voluntária dos interessados. Essa vontade de
participar é imprescindível para que o processo de elaboração de normas ocorra.
Outro aspecto que fundamenta a voluntariedade do processo de normalização é o
fato de que o uso da norma também não é obrigatório, devendo ser resultado de
uma decisão em que são percebidas mais vantagens no seu uso do que no não uso.
•

Transparência – Todas as partes interessadas devem ser disponibilizadas, a

qualquer tempo, as informações relativas ao controle, atividades e decisões sobre o
processo de desenvolvimento de normas técnicas.
•

Atualização – A atualização do processo de desenvolvimento de normas,

com a adoção de novos métodos de gestão e novas ferramentas de tecnologia da
informação, contribui para que o processo de normalização acompanhe a evolução
tecnológica. Esse princípio de atualização deve ser constantemente perseguido para
que a normalização atenda à intensa demanda considerando que uma norma
defasada tecnologicamente fatalmente cairá no desuso.
•

Representatividade – É preciso que haja representação dos especialistas

cedidos por todos os setores – produtores, organizações de consumidores e neutros
(e.g. Universidades, laboratórios, institutos de pesquisa, órgãos de governo), de
modo que a opinião de todos seja considerada no estabelecimento da norma. Dessa
forma, ela tenderá a refletir o real estágio de desenvolvimento de uma tecnologia em
um determinado momento, e o entendimento comum vigente, baseado em
experiências consolidadas e pertinentes.

•

Paridade – Não basta apenas uma representatividade, é preciso que as

diferentes classes de participantes (e.g. produtor, consumidor e neutro) estejam
equilibradas, evitando assim a imposição de uma delas sobre as demais por conta
do maior número de representantes. Assim, deve–se buscar assegurar um equilíbrio
das diferentes opiniões no processo de elaboração de normas, Isso difere
notavelmente de uma "resolução" ou "norma" emanada de um órgão de governo
regulador, que normalmente tem poder de lei, e que em última instância é a
expressão legal de um órgão legalmente constituído para aquela atividade
específica (e.g. CONAMA, ANVISA, CNEN, ANEEL, ANATEL).
3.3

Processo de elaboração das normas no país

Em 2001, a primeira definição de TAv foi elaborada no Brasil, na Oficina para a
Elaboração do Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável do Turismo de
Aventura, realizada em Caeté, Minas Gerais, pela EMBRATUR ( Empresa Brasileira
de Turismo). Por fim, o Ministério do Turismo, em 2003, inicia o debate sobre a
criação de um marco regulatório para o segmento. No mesmo ano, foi elaborado um
diagnóstico nacional e internacional pela EMBRATUR, que visou identificar
experiências de normalização, certificação e regulamentação da área.
Seguindo as tendências internacionais de prevenir acidentes e tornar o país
competitivo como um dos principais destinos de TAv, o MTur promoveu o
desenvolvimento de normas técnicas por meio do "Projeto de Normatização em
Turismo de Aventura", executado pelo Instituto de Hospitalidade, responsável pela
Secretaria Técnica do Comitê Brasileiro do Turismo (CB54), vinculado à ABNT,
considerado o Fórum Nacional de Normalização do País. O Subcomitê Turismo de
Aventura é de responsabilidade da ABETA.
Regida pelos valores da transparência, profissionalismo, cooperação, conhecimento,
segurança, otimismo e sustentabilidade, a ABETA tem a visão de tornar o Brasil um
destino de Ecoturismo e TAv que possa se tornar um modelo mundial quanto à
prática dessas atividades. Para tanto, é necessário que uma rede de empresas com

excelência de serviços e compromisso ambiental 1 se fortaleça, proporcionando
experiências prazerosas e seguras para seus clientes. Daí, a necessidade, a
importância e a urgência da questão de norma em Turismo Aventura (ABETA, 2009).
Os relatos citados acima vêm acrescentar, pela necessidade que o Brasil possui em
diminuir a ociosidade da baixa temporada de turismo, um problema de certa forma
relacionado com a sazonalidade, mas que na realidade, como veremos, tem um forte
componente na falha dos órgãos públicos de turismo, que não aproveitam a
potencialidade que os nossos atrativos naturais possuem.
O nosso clima é um fator que propicia atividades ao ar livre durante todo o ano,
especialmente na cidade do Rio de Janeiro. Porém, a falta de estrutura, pouca
divulgação e consequente desconhecimento sobre as nossas potencialidades
naturais não permitem que essa qualidade do ambiente possa ser devidamente
explorada ao longo de todo o ano.
A cidade do Rio de Janeiro possui diversas Unidades de Conservação (UCs) de
responsabilidade do município, do estado e do poder federal, onde a alta temporada
de visitação é justamente onde o município relata a baixa temporada de turismo.
A ocorrência de grandes eventos na cidade é uma oportunidade importante para
apresentar nossas UCs e atrativos naturais, mas, para abrigar tal fluxo de turismo,
temos que ter a capacidade de receber turistas e visitantes, internos e externos, com
um nível de segurança mínimo, acompanhado de informações em quantidade e
qualidade adequadas, de modo a produzir ao mesmo tempo um baixo risco real e
um baixo risco percebido.
3.4

Cronologia da normatização e normalização

Nas linhas abaixo, segue-se uma breve descrição do movimento de normalização
das atividades de TAv no Brasil, o histórico das primeiras ações de normalização do
TAv brasileiro até a consolidação de 28 normas técnicas, 100 empresas certificadas
Aqui o termo "ambiental" é usado com a mesma concepção indicada pela Lei 9.605, de 1998, que
engloba os meios físico (ar, água, solo, etc.), biótico (fauna, flora, etc.) e socioeconômico (humano).

1

pelo Inmetro e o lançamento do Art. 34 sobre TAv na Lei Geral Federal de Turismo
no Brasil. Esta lista tem como objetivo mostrar toda a luta do setor de TAv, para se
tornar um produto consolidado no mercado nacional (ABETA 2011).


Janeiro/2004 – Início da Normatização em TAv;



Agosto/2004 – Formação da ABETA;



Outubro/2005 – Primeiras três normas publicadas.



Janeiro/2006 – Início do Programa Aventura Segura;



Dezembro/2006 - Total de 28 normas técnicas publicadas para turismo de
aventura;



Novembro/2006 – RAC Inmetro publicado SGS ( Sistema de Gestão de
Segurança) e CMC (Competências Mínimas de Condutor);



Agosto/2007 – Ínicio da implementação de assistência para certificação nas
empresas;



Junho/2008 – Ínicio da Campanha do Consumo Consciente;



Junho/2009 – Duas empresas certificadas e dois organismos certificadores
acreditados;



Agosto/2010 – Meta de 100 empresas certificadas no Brasil;



Dezembro/2010 – Normas técnicas servem de referência para inclusão de
regras de atuação de TAv contempladas na Lei Geral do Turismo pelo
Governo Federal e Ministério do Turismo;



Setembro/2011 – Conclusão do Programa Aventura Segura.



Dezembro /2014 − A norma técnica de sistema de gesta de segurança NBR
15331 serve de base para a norma ISSO, ABNT NBR ISO 21101.

É importante destacar que a categoria de TAv, apesar de ser no setor a mais recente
no Brasil, foi uma atividade rapidamente normatizada quando comparada às outras.
Um desenvolvimento de alto desempenho realizado pela ABETA foi fato primordial
para a organização do TAv, que hoje em dia já é encarado como uma força em
potencial, no fomento dos produtos turísticos brasileiros.
3.5

As Normas Técnicas na Gestão de Turismo de Aventura e Ecoturismo

Para garantir a qualidade dos produtos oferecidos à sociedade, foram criadas
normas técnicas específicas para as atividades de TAv pela ABNT (Associação
Brasileira de Normas Técnicas), com assessoria da ABETA. O principal propósito foi
criar uma referência de qualidade na operação e montagem de produtos para TAv.
A normatização, no caso do segmento, é uma maneira de definir e organizar as
atividades de aventura, ditas turísticas, pela concepção de regras e Normas
Técnicas, com o intuito de promover a qualidade dos serviços, equipamentos e
produtos ( Mtur, Brasília, 2008).
Embora tenham já sido criadas desde 2005, ainda não são adotadas nas UCs da
cidade do Rio de Janeiro. Essa implementação se mostra urgente, dados os
acidentes que vêm ocorrendo na cidade nessa modalidade de serviço, como a
queda do turista Inglês na Trilha Parque Lage Corcovado em Julho de 2014 e a
fratura do tornozelo por uma turista de Portugal na trilha da Pedra da Gávea também
em julho de 2014, durante o evento mundial da Copa do Mundo na cidade do Rio de
Janeiro. O objetivo dos órgãos públicos deveria incluir uma adequação de seus
sistemas de gestão de segurança às normas técnicas, neste caso, específicas para
operação de produtos de TAv em suas áreas de competência.
Os procedimentos e formas de comunicação descritos nas normas da ABNT
aplicáveis à atividade em pauta são apresentados nas tabelas abaixo (Tabelas 3, 4,
5, 6, 7, 8 e 9).

Tabela 1 – Gerenciamento de ricos e perigos do percurso, conforme NBR 15331de Sistema de
gestão de segurança para atividades de turismo de aventura.
Nome: Caminhada Cachoeira do Horto
Local: Parque Nacional da Tijuca setor B
Evento

causa

Dano

P

S

GR

T

Duas Subidas e Escorregar
descidas por
Queda
rocha com
declive e terreno
úmido

Hematomas
Torção
fratura

1

3

3 médio Fixar corda no
trajeto rochoso
para maior
segurança do
cliente

Subida e
Escorregar
descida por raiz Queda
de árvore com 4

Hematomas
Torção
fratura

2

3

6
grande

Guia
assessorando os
pontos de apoio

Tabela 1 – Gerenciamento de ricos e perigos do percurso, conforme NBR 15331de Sistema de
gestão de segurança para atividades de turismo de aventura.
metros de altura

ao cliente ou
segurança com
equipamentos
EPIs

Legenda
Probabilidade de risco: 1 pequena / 2 média / 3 grande = P;
Severidade do rico: 1 pequena / 2 média / 3 grande = S;
Cálculo do grau do risco = P x S = GR;
Grau do risco: 1 a 2 pequeno / 3 a 4 médio / 5 a 6 grande / 6 a 9 gravíssimo = GR;
Tratamento do risco = T ação para minimizar o risco e o colocar a um nível aceitável.

Fonte: arquivo pessoal baseado na NBR 15331.
Nesta tabela acima, são avaliados os riscos do roteiro da caminhada na trilha da
cachoeira do horto. Na primeira coluna identificamos todos os locais no trajeto que
possam ser potencialmente perigosos aos visitantes. Na segunda coluna
identificamos o que pode ocorrer com o visitante, na terceira coluna identificamos os
possíveis danos aos visitantes.
Na quarta coluna verificamos as chances ou probabilidades de que este risco
aconteça e na quinta coluna a gravidade ou a severidade caso ele ocorra.
Na sexta coluna avaliamos o grau deste risco e na sétima colina é realizado um
procedimento técnico ou ação para tornar este risco dentro de um nível seguro para
que a operação do roteiro seja feita com segurança.
Os níveis e graus da probabilidade e severidade variam de número ao número três:
 O número um é considerada baixa probabilidade e severidade.
 O número dois é considerada média probabilidade e severidade.
 O número três é considerada alta probabilidade e severidade.
A graduação dos níveis de risco variam em uma média:
 1 a 2 considerado risco pequeno.
 3 a 4 considerado risco médio
 5 a 6 considerado risco alto
 6 a 9 considerado risco altíssimo.
Estes níveis são os mínimos indicados para a aplicação de avaliação de riscos pela
norma técnica de sistema de gestão de segurança, podendo o avaliador acrescentar
mais níveis ao seu gerenciamento de ricos.

Quadro 3 – Exemplo de aplicação de comunicação ao visitante de classificação de percurso.
Trilha da cachoeira do Chuveiro
Parque Nacional da Tijuca
Atividade: Caminhada
Trajeto: Caminhada até a Cachoeira do Chuveiro
Desníveis de subidas: 50 m
Desníveis de descidas: 50 m
Distância do percurso: 150 metros
Tempo médio de percurso: 30 minutos ida e volta.

Fonte: arquivo pessoal baseado na NBR 15505-2.

Quadro 1 - Tabela de referência em acordo com a NBR
15505-2 de classificação de percursos de caminhada,
relativo a esforço físico.
Pictograma que indica esforço físico.
1. Pouco esforço - Até 1 hora
2. Esforço moderado - Mais de 1 e até 3h
3. Esforço significativo - Mais de 3 e até 6h
4. Esforço intenso - Mais de 6 e até 10h
5. Esforço extraordinário - Mais de 10h
NOTA: A medida de tempo é expressa pelo índice de esforço
para caminhada em percursos de turismo e não traduz
necessariamente o tempo cronológico de duração de uma
atividade.

Fonte: arquivo pessoal baseado na NBR 15505-2.

Quadro 4 - Tabela de referência em acordo com a NBR 15505-2 de classificação de percursos
de caminhada relativo ao tipo de terreno.

Pictograma que indica tipo de terreno.
1. Percurso em superfícies planas
Estradas e pistas para veículos, independentemente da sua inclinação.
Caminhos com degraus com piso plano e regular. Praias (de areia ou de cascalho) com piso nivelado
e firme.
2. Percurso por caminhos sem obstáculos por diversos terrenos firmes, mas que mantenham a
regularidade do piso, trilhas bem marcadas que não apresentem grandes inclinações nem obstáculos
que requeiram grande esforço físico para serem ultrapassados.
Percursos através de terrenos uniformes como campos e pastagens não muito inclinados.

Quadro 4 - Tabela de referência em acordo com a NBR 15505-2 de classificação de percursos
de caminhada relativo ao tipo de terreno.

Pictograma que indica tipo de terreno.
3. Percurso por trilhas escalonadas
ou terrenos irregulares Percurso por trilhas com obstáculos ou degraus irregulares, de tamanho,
altura e inclinações diferentes. Percurso fora de trilhas e por terrenos irregulares.
Travessias de áreas pedregosas ou com afloramentos rochosos (lajes de pedras).
Trechos de pedras soltas, pedreiras instáveis, raízes muito expostas, paredões ou grandes erosões.
4. Percurso com obstáculos
Caminhos com obstáculos que podem exigir saltos ou a utilização das mãos até I Sup. (graduação
UIAA para escalada ou progressão vertical)
5. Percurso que requer técnicas verticais
Trechos que exigem técnicas de escalada do grau II até III Sup. (graduação UIAA para escalada ou
progressão vertical). Exige a utilização de equipamentos e técnicas específicas.

Fonte: arquivo pessoal baseado na NBR 15505-2.

Quadro 5 - Tabela de referência em acordo com a NBR 15505-2 de classificação de percursos
de caminhada, relativo a grau de orientação:

Pictograma para indicar grau de orientação
1 Caminhos e cruzamentos bem definidos,caminhos principais bem delimitados ou sinalizados, com
cruzamentos claros com indicação explícita ou implícita. Manter-se sobre o caminho não exige
esforço de identificação do traçado. Eventualmente, pode ser necessário acompanhar uma linha
marcada por um acidente geográfico inconfundível (por exemplo, uma praia ou uma margem de um
lago)
2 Caminho ou sinalização que indica a continuidade Existe um traçado claro do caminho sobre o
terreno ou sinalização para a continuidade do percurso. Requer atenção para a continuidade e o
cruzamento de outros traçados, mas sem necessidade de uma interpretação precisa dos acidentes
geográficos. Esta condição se aplica à maioria dos caminhos sinalizados que utilizam, em um mesmo
percurso, distintos tipos de caminhos com numerosos cruzamentos como, por exemplo, trilhos de
veículos automotores, trilhas para pedestres, caminhos para montaria, campos assinalados por
marcos (bem localizados e bem mantidos).
3 Exige a identificação de acidentes geográficos e de pontos cardeais
Ainda que o itinerário se desenvolva por traçado sobre trilhas, percursos marcados por acidentes
geográficos (rios, fundos de vales, costas, cristas, costões de pedras, entre outros) ou marcas de
passagem de outras pessoas, a escolha do itinerário adequado depende do reconhecimento dos
acidentes geográficos e dos pontos cardeais.
4 Exige habilidades de navegação fora do traçado Não existe traçado sobre o terreno, nem
segurança de contar com pontos de referência no horizonte. O itinerário depende da compreensão do
terreno e do traçado de rumos.
5 Exige navegação para utilizar trajetos alternativos e não conhecidos previamente
O itinerário depende da compreensão do terreno e do traçado de rotas, além de exigir capacidade de
navegação para completar o percurso. Os rumos do itinerário podem ser interrompidos
inesperadamente por obstáculos que necessitem ser contornados.

Fonte: arquivo pessoal baseado na NBR 15505-2.

Quadro 6 – Tabela de referência em acordo com a NBR 15505-2 de classificação de percursos
de caminhada,relativo a severidade do meio.

Pictograma que indica severidade do meio.
1 Pouco severo Até 3 fatores
2 Moderadamente severo 4 ou 5 fatores
3 Severo 6 a 8 fatores
4 Bastante severo 9 a 12 fatores
5 Muito severo,pelo menos 13 fatores
Fatores: exposição ao sol, frio, calor intenso, exposição à altura, obtenção de água, exposição ao
vento, sinal de telefone, desprendimento de pedras espontaneamente, travessia de rios ou cursos de
água sem ponte.

Fonte: arquivo pessoal baseado na NBR 15505-2.

Quadro 7 - Ficha de ocorrência de incidentes e acidentes.
Nesta tabela a gestão da unidade de conservação, armazena dados sobre incidentes e acidentes em
seus roteiros e para melhora continua de seus serviços.
Ocorrência:
Acidente( ) incidente ( )
Local:
Como aconteceu:
Como poderia ser evitado:
Atores envolvidos no fato:
Data e assinatura:

Fonte: arquivo pessoal baseado na NBR 15331.
Termo de reconhecimento de risco (TRR)
O TRR (Norma 15286) é um documento que possui cinco etapas a serem
preenchidas e lidas pelo visitante. Ele irá mostrar o perfil da pessoa e auxilia na
prevenção de acidentes.
1a –

Explica sobre os deveres e direitos do cliente, ao entrar na área da UC.

2a –

Explica sobre os ricos e perigos do local a ser visitado.

3ª −

O que usar e levar para a atividade referente a: equipamentos, alimentação,
vestimenta, calçados e materiais pessoais de uso obrigatório e opcional.

4ª −

O visitante preenche dados médicos que vão indicar seu perfil de saúde: se
possui alguma enfermidade, faz uso de medicamentos, possui algum tipo de
alergia, possui plano de saúde, seu perfil relativo à idade, altura e peso e tipo
sanguíneo.

5ª −

Informações pessoais como: telefone para contato, plano de saúde, endereço
e endereço eletrônico.

Gestão atual da classificação de percursos de caminhada (Tabela 10).

Quadro 8 – Gerenciamento de ricos e perigos para informação do visitante do percurso conforme
NBR 15505-2 de classificação de roteiros de caminhada para atividades de turismo de aventura.
Tipo de Terreno - informa as condições do terreno a serem visitados
Esforço físico - informa o tempo de duração da caminhada.
Severidade do Meio - Informa perigos em relação ao meio ambiente visitado
Orientação - Informa o grau de dificuldade de orientação ao visitante da trilha

Fonte: arquivo pessoal baseado na NBR 1505-2.
Esta classificação em acordo com a NBR 15505-2, informa todo o perfil do ambiente
onde o visitante vai praticar sua atividade de caminhada, desta maneira ele pode
programar sua visita de forma mais responsável para evitar surpresas desagradáveis
e se prevenir contra possíveis acidentes. Quanto mais informação e conhecimento o
visitante possuir sobre os locais a serem explorados, mais preparado ele está para
freqüentar estes ambientes.
Atualmente não existe, nenhuma placa de informação ao caminhante, seguindo as
normas técnicas brasileiras para classificação de roteiros de caminhadas em
unidades de conservação da cidade do Rio de Janeiro.
Não existe exigência da assinatura de termo de risco, como também raramente se
encontra algum funcionário para prestar informações. É inexistente a informação
sobre o que vestir e cuidados com a segurança do visitante.
O gerenciamento de segurança é feito por um guarda patrimonial que somente
anota o telefone do responsável pelo grupo e quantas pessoas existem neste grupo,
a grande diferença é que na atual comunicação ao visitante, não são informados os
riscos e perigos da caminhada, como obstáculos, severidade do meio e na maioria

das trilhas possuímos somente as placas com informações pobres, onde o visitante
não encontra as informações necessárias para sua segurança.
A graduação de esforço físico, classificado como leve pode ser atenuado por falta
das informações relativas ao tipo de terreno, grau de orientação e a severidade do
meio. Tornando a informação sem qualidade e aumentando o risco de acidentes no
local. A tradução para a língua inglesa é falha, e também pode se configurar como
fator importante na gestão de segurança do local, como se percebe na tradução da
foto da placa a seguir onde leve se traduz para fácil pelo termo em inglês easy.
Todos os fatores acima citados se acumulam como problemas de gestão, aliados a
falta de instrução dos guardas que existem em algumas entradas de terrenos de
caminhada, por serem profissionais de empresa privadas com treinamento para a
patrimonial, não possuem conhecimento sobre legislação ambiental e turística,
educação ambiental e conhecimento sobre gestão de segurança em montanhismo.
O que é realizado hoje em dia em nossas áreas de caminhada, é somente a
contagem de visitantes dentro das UCs e orientações sobre o que é permitido
realizar dentro das áreas protegidas, uma atualização de conhecimentos irá propiciar
mais uma ferramenta na melhoria da gestão de visitantes nessas áreas de
importante interesse ecológico (Figura 3).

Figura 3 - Exemplo de placa do Parque Nacional da Tijuca. Fotografia da placa de informação para a
caminhada de acesso as cachoeiras do Quebra e do Horto.

Destino - Cachoeira do Chuveiro.
Comprimento - 150m
Tempo - 15 minutos
Nível – Leve
As orientações acima, não passam ao visitante todas as informações necessárias,
para uma atividade com maior segurança, por não esclarecer em qual tipo de terreno
ele vai seguir a caminhada esclarecendo sobre os tipos de obstáculos que podem

estar neste trajeto,o grau de orientação no trajeto da caminhada e o tipo de
ambiente encontrado no trajeto percorrido no caminho. Informações fundamentais
para uma melhor gestão de segurança da visita no local e avaliação dos riscos
oferecidos por este atrativo natural (Figura 3) (Tabela 11).

Figura 4 - Exemplo de placa do Parque Estadual Intervales. Fotografia da placa de informação para a
caminhada de acesso as Grutas do Cipó, do Tatu e Colorida.

Quadro 9 – Classificação de percursos.
Classificação de percursos de caminhada segundo NBR 15505-2

Severidade do meio - Nível 1: de um a três fatores desprendimento de pedras, travessia de
curso de água e frio.

Grau de orientação - Nível 2: Caminho com sinalização que indica continuidade.

Tipo de Terreno - Nível 3 Percurso por caminhos sem obstáculos por diversos terrenos
firmes, mas que mantenham a regularidade do piso

Esforço Físico - Nível 2 esforço de mais de uma a até três horas.

Esta tabela acima, explica a aplicação da NBR 15505-2 de classificação de
percursos de caminhada, da placa contida na figura 4, informando os quatro fatores
que traduzem o perfil do ambiente a ser visitado, a severidade do meio que
comunica ao visitante os perigos que o ambiente oferece, o grau de orientação que
informa ao visitante o estado de sinalização da trilha, o tipo de terreno que informa
os declives e obstáculos encontrados no trajeto e o esforço físico que informa por
quanto tempo o visitante ira caminhar pela trilha.

4.

ESTUDO

DE

CASO:

PROJETO

DE

DESENVOLVIMENTO

DO

ECOTURISMO NA REGIÃO DA MATA ATLÂNTICA NO ESTADO DE SÃO PAULO
Segundo a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, o "Projeto de
Ecoturismo" do estado foi realizado por meio de um contrato de empréstimo firmado
entre o BID e o Estado de São Paulo, por intermédio da SMA - SP (Secretaria do
Estado de Meio Ambiente de São Paulo). O contrato foi firmado em fevereiro de
2006, e as atividades do projeto se encerraram em dezembro de 2012. O valor total
do empréstimo foi de US$ 9 milhões, com uma contrapartida do Estado no valor de
US$ 6 milhões (Folha digital, Olhar Verde, maio, 2013).
O Projeto objetivou estruturar os seis parques estaduais participantes (V. abaixo),
tornando-os produtos turísticos para atrair, reter e satisfazer um mercado
diversificado de visitantes, como estratégia para consolidar a vocação do turismo
sustentável em suas áreas de influência. Inclui-se, portanto, numa estratégia de
conservação da Mata Atlântica e de apoio ao desenvolvimento socioeconômico das
regiões onde os parques estão localizados.
Os parques envolvidos são: Parque Estadual Caverna do Diabo, Parque Estadual
Carlos Botelho, Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira (PETAR), Parque Estadual
da Ilha do Cardoso, Parque Estadual de Intervales e Parque Estadual de Ilhabela. A
área de influência do Projeto abrange os seguintes municípios: Apiaí, Barra do
Turvo, Cajati, Cananeia, Capão Bonito, Eldorado, Guapiara, Iguape, Ilhabela, Ilha
Comprida, Iporanga, Jacupiranga, Pariquera-Açu, Ribeirão Grande, São Miguel
Arcanjo, Sete Barras e Tapiraí.
Os objetivos específicos do Projeto foram: melhorar os equipamentos turísticos e a
organização dos parques estaduais para a gestão do ecoturismo; organizar e
consolidar o produto turístico na área de influência direta do Projeto; e fortalecer a
capacidade de gestão do ecoturismo na própria SMA – SP (Secretaria do Meio
Ambiente do Estado de São Paulo), na FF (Fundação Florestal) – órgão gestor
dessas unidades – e nos seis parques beneficiados pelo Projeto.
Entre as ações executadas estão:

a)

implantação e reforma da infraestrutura para visitantes, com construção e
reforma de pousadas, restaurantes e centros de visitantes;

b)

implantação de sinalização bilíngue e de exposições temáticas;

c)

implantação e intervenções em trilhas;

d)

instalação de estruturas de visitação na Estrada Parque da Macaca;

e)

realização

de

cursos

de

capacitação

para

comunidades

locais,

microempresários da área de turismo e gestores públicos;
f)

divulgação dos Parques por meio de campanha publicitária, criação de
identidade visual, entre outras ações

É esperada futura melhoria, através da forma como foram organizadas as atividades
em conformidade com as normas técnicas específicas. A segurança será
apresentada com a aplicação de um sistema de gestão de segurança para os
roteiros de caminhada, que avalia os riscos e perigos nos trajetos dos visitantes. A
sustentabilidade deverá surgir como uma consequência da aplicação das normas
apresentadas neste trabalho
Segundo a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, o Projeto de
Desenvolvimento do Ecoturismo na Região da Mata Atlântica em 2006 proporcionou
melhorias para os frequentadores e ecoturistas dos parques estaduais de Ilha Bela,
Carlos Botelho, Intervales, Turístico do Alto Ribeira (PETAR), Caverna do Diabo e
Ilha do Cardoso, no litoral de São Paulo.
Uma nova classificação de trilhas, conforme as normas, são alguns dos benefícios.
Essas placas com a classificação de roteiros de caminhada, conforme a NBR
15505-2, foi implantada no fim do ano de 2012 nos seguintes parques estaduais do
litoral de São Paulo: Carlos Botelho, Intervales, Turístico do Alto Ribeira − PETAR,
Caverna do Diabo e Ilha do Cardoso tiveram suas trilhas classificadas de acordo
com a norma NBR 15505-2:2008. Um dos objetivos é implantar um sistema unificado
de classificação de trilhas, levando em consideração os aspectos de severidade do
meio, orientação no percurso, condições do terreno e intensidade do esforço físico.

A partir de uma tal classificação, ficará possível para o visitante julgar se suas
condições físicas são suficientes para cada trilha, já mais ciente das condições que
encontrará pelo caminho.
A classificação de trilhas ainda é um tema em discussão no Brasil. Diversas
propostas vêm sendo apresentadas, entre as quais, no RJ, a da FEMERJ. Um
pequeno histórico e discussão dessa questão pode ser vista no ANEXO C.
A iniciativa, pioneira no estado, teve início em fevereiro de 2006, quando voluntários
do Programa Amigos do Verde, orientados pelos Gestores, e acompanhados
diariamente por monitores ambientais, percorreram cinco Parques Estaduais de São
Paulo com o objetivo de classificar suas trilhas de acordo com a Norma NBR
15505-2.
Os voluntários passaram por uma capacitação promovida pela equipe da UCP
(Universidade Católica de São Paulo), do Projeto de Desenvolvimento do Ecoturismo
na Região da Mata Atlântica, realizada no Parque Estadual da Cantareira, com a
participação de monitores do parque. A ação foi possível devido ao Programa de
Voluntariado Amigos do Verde, que atua em Parques Estaduais de São Paulo
(Secretaria de meio ambiente de São Paulo, Março, 2013).

5.

RESULTADO E DISCUSSÃO

A vivência profissional em ambientes de montanha, aliado ao trabalho de pesquisa
contínua nas áreas de caminhada, despertou a necessidade de melhorar a gestão
de visitantes nas unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro. Porém, é
esperado que as partes interessadas, os prestadores de serviço de ecoturismo e
turismo de aventura, os gestores de UC`s e os frequentadores de áreas protegidas,
usufruam de um sistema de informações padronizados, para se orientarem e assim,
melhorar a gestão destes ambientes para o desenvolvimento de atividades com
maior segurança e menor impacto ambiental.
O surgimento das normas técnicas ABNT na CB 54 para atividades de turismo de
aventura trouxe o parâmetro de qualidade necessária para a padronização de
informações a visitantes em unidades de conservação, que nos tempos atuais não
se resume somente aos clubes de montanhismo. O número de pessoas que
frequentam as UC´s hoje em dia tem visivelmente crescido, por visitantes em sua
maioria, que não tem conhecimento das normas e procedimentos de segurança em
ambiente de montanha e que em sua maioria não possuem qualificação adequada
para enfrentar os riscos oferecidos pela natureza nesses destinos. Uma adequação
do sistema de informação para visitantes de trilhas em UC´s, a exemplo de muitos
outros países, ajuda a diminuir os acidentes e a melhorar o nível na formatação e
guiamento de produtos turísticos na área de ecoturismo e turismo de aventura.
Dentro desse escopo, as normas técnicas formam uma base de referência para o
Guia gerenciar os riscos em seus roteiros e melhorar a comunicação com os
clientes-usuários, criando um sistema de gestão que possa ser capaz de
continuamente manter e aprimorar a segurança em seus roteiros. As normas
técnicas padronizam a assim facilitam a disseminação das informações aos
visitantes clientes e amadores independentes ao fornecer informações básicas de
forma clara sobre o ambiente e os caminhos em região de montanha, como o perfil
do ambiente a ser visitado, e uma noção do esforço físico necessário. Essas
informações não são padronizadas e nem atualizadas há 60 anos, conforme relato
da Federação de Montanhismo do Estado do Rio de Janeiro no Seminário de
Reclassificação de trilhas em dezembro de 2014.

Adequar essas normas às unidades de conservação no Rio, é um trabalho árduo,
mas teve seu início no interesse do Parque Nacional da Tijuca em adequar suas
placas informativas em trilhas, com base nestas normas e em outras normas
internacionais de classificação de roteiro.
O "Projeto de Ecoturismo" da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo,
descrito neste trabalho, mostra que existem caminhos para implementação de maior
segurança nessas atividades, e que pelo menos parte das autoridades de governo
no Brasil já perceberam a necessidade e o potencial de benefícios de uma
normatização e normalização da atividade.
Como em toda atividade, também ficou claro nesta pesquisa que o Brasil, e somente
em algumas regiões, ainda está dando seus primeiros passos na direção da
disseminação de uma cultura de segurança. Mas também como em toda atividade,
como para atingir o cume de uma montanha, na minha metáfora de uma situação
confortável de risco tão baixo quanto aceitável, é preciso dar o primeiro passo.

6.0

CONCLUSÃO

As unidades de conservação, no que tange à gestão de visitantes em suas áreas de
caminhadas para ecoturismo e TAv, devem usufruir significativo benefício na
adequação das informações aos visitantes e frequentadores de suas trilhas. A
padronização das informações aos frequentadores das trilhas de nossas áreas
protegidas terá uma maior qualidade e será uma boa aliada para a segurança
desses destinos naturais, visando diminuir o índice de acidentes e incidentes.
Dessa maneira esses atores que frequentam os atrativos naturais em nossas
unidades de conservação, sendo eles: esportistas amadores e profissionais ou guias
e condutores de turismo. Terão a possibilidade de melhorar o planejamento,
aplicando as normas técnicas brasileiras para turismo de aventura, a NBR 15331
relativa a sistema de gestão de segurança e NBR 15505-2 relativa a classificação
de percursos de caminhada, em suas atividades, tornando suas ações mais seguras,
realizando a prevenção de acidentes e incidentes e assim assumindo com mais
segurança os riscos inerentes à atividade. Como consequência, os produtos
turísticos que comercializam caminhadas e caminhadas de longo curso, irão adquirir
maior

credibilidade

perante

a

sociedade

civil

e

melhores

condições

na

comercialização dentro do mercado do turismo, aumentando a qualidade na oferta
de roteiros ao mercado nacional brasileiro e ao mercado internacional.
A adoção de uma política de segurança padronizada, irá proporcionar as agências
de TAv, meios de hospedagem que oferecem atividades de TAv, guias autônomos,
parques de aventura e atrativos turísticos naturais. Informações mais consistentes
para a melhoria na montagem de seguros específicos para as atividades de
natureza, tornando mais clara a compreensão por parte das seguradoras, sobre os
riscos e perigos das atividades oferecidas, ao público.
Para a continuidade e aprofundamento deste trabalho no futuro, foram sentidas duas
lacunas importantes, a falta de uma base de dados de acidentes, onde informação
de qualidade pudesse ser encontrada, e estudos sobre aceitabilidade de risco em
atividades de TAv, de modo a identificar ações potenciais das autoridades e das

empresas para além da normatização, no sentido de reduzir a tolerância a danos e
malefícios e aprimorar nossa cultura de segurança.
6.1 Registro de acidentes em turismo de aventura no Brasil.
Realizamos trabalho de prevenção de acidentes desde 1995 sobre os riscos da
prática em altura levada pela emoção e adrenalina. Nossa intenção é alertar os
praticantes no turismo de Aventura ( Fonte: Portal Rapel Radical).
Listados somente os acidentes em unidades de conservação e com atividades de
turismo e esportes de aventura.
No portal estão catalogados, 73 acidentes fatais e mais de 107 acidentes não
fatais, referentes a atividades em altura.
• [1975] / Rio de Janeiro – escaladora morre pedra da Gávea
vítima fatal
• [ 1990] - Minas Gerais (interior) – rapel,descidas de cachoeira,
vítima fatal, ancoragem mal-feita; Falha humana
• [1998] - Rio de Janeiro - Urca pedra da babilônia, rapel com descida em “A” duas
vítimas fatais Falha humana
• [1999] - Rio de Janeiro - paineiras, escalador caiu, - ancoragem não estava fixada
acidente não fatal Falha humana
• [1999] - Rio de Janeiro - Mirante das paineiras, Parque Nacional da Tijuca, rapel
onde o visitante, bateu com as costas na viga de sustentação da ponte, vítima não
fatal Falha humana
• [2000] - Rio de janeiro - escalador de S. Paulo caiu no morro da Urca
Botafogo, na hora da colocação do equipamento freio oito na corda
utilizado para descidas vertical /vitima fatal / falha humana

• [2000] - Bahia - cachoeira da fumaça, rpael na cachoeira “fisioterapeuta” vítima
Fatal - Falha humana
• [2001] - São Paulo - programa SBT Reporter sobre esportes radicais,
cinegrafista Francisco ficou pendurado durante o rapel, chegando a desmaiar devido
à quantidade de água que caia sobre ele. Essa declaração foi dada por duas vezes
na primeira e segunda reportagem narrada por Hermano Henning. Segunda
entrevista Adriana repórter externa da matéria acabou confirmando tal fato.
OBS: No dia 22/out/2003 recebemos contato telefônico do responsável pelo
evento.Sr. André que me comunicou via telefônica que o cinegrafista não havia
desmaiado. Nossa intenção não é denegrir e nem criticar qualquer trabalho. As
informações deste acidente foram narradas pelo os próprios reportes e expostas na
mídia. Qualquer dúvida da veracidade dos fatos entre em contato com o SBT. Falha
humana "Irregularidade"
Link http://www.youtube.com/watch?v=2RSorJJK1WU#t=25
• [2001] - Rio de Janeiro - descida de rapel na cachoeira do alto da Boa vista,
Os mosquetões da ancoragem estavam abertos apesar de ter feito o back up "
Irregularidade)
Falha Humana
• [2001] - Rio de Janeiro, Paineiras, boca de lobo, atividade rapel, resgatado por
Felipe Leal que estava no local “irregularidade”
Falha humana
• [2001] - Rio de Janeiro, Pedra da Tartaruga, boca de lobo, camisa,
“Irregularidade” Falha humana – rapel.
• [2001] - Rio de Janeiro –Pedra da Tartaruga, corda puída,Turismo de Aventura
“Irregularidade” Falha humana – rapel.
• [2001] - Rio de janeiro, Pedra da tartaruga, segundo informações, ao fotografar o
cliente que praticava técnica vertical em corda despencou, vitima fatal Falha humana

• [2001] - Rio de Janeiro - Paineiras, inúmeras irregularidades no treinamento de
rapel para um grupo de “para-médico “Falha humana”
• [2001] - Rio de Janeiro - Paineiras - criança (aproximadamente 10 anos) não queria
descer, já estava pendurada, chorou, pedindo para voltar, o responsável acabou
atendendo o pedido da menina “irregularidade” / Falha humana – rapel.
• [2001] - Rio de Janeiro - São Conrado - Descida rápida ocasionou que a segurança
na ponta da corda não consegui frear, "irregularidade" Falha humana - rapel
• [2001] - Rio de Janeiro, Pedra da Tartaruga, uma moça teria dado uma boca de
lobo no cabelo, ficado pendurada algum tempo e retirada depois de perder parte do
cabelo "irregularidade" Falha humana
• [2001] - Rio de Janeiro programa da TVE - Repórter em um desses programas de
finais de semana, onde a descida em corda é atração principal, sendo que a mesma
praticava sem nenhum conhecimento técnico; “Irregularidade" Falha humana
• [2001] - Rio de Janeiro, Paineiras - treinamento homem quase caiu acidente
“Irregularidade / Falha humana
• [2001] - Rio de Janeiro, campo escola do Grajaú, Turismo de Aventura corda
amarrada direta no grampo "irregularidade" Falha humana
• [2001] - Rio de Janeiro, campo escola do Grajaú - duas vitimas
descida em A - despencando de uma altura aproximada de 6m – acidente não fatal,
Falha humana
• [2001] - Rio de Janeiro, S. Conrado, vitima de queimadura nas pernas ao
realizar descida de cabeça para baixo em alta velocidade. "Irregularidade"
Falha humana

• [2001] - Rio de Janeiro, Pedra da tartaruga, pseudo-instrutor fica sem se ancorar
na beira do abismo “Turismo de Aventura” Grupo de Turistas "Irregularidade"
“Irregularidade” Falha Humana
• [2001] - Rio de Janeiro - programa da rede globo - "Bom dia rio", queda de
escalador na urca, não fatal Falha humana
• [2001] - Rio de Janeiro, São Conrado, rapaz usando corda inadequada
(algodão) "Irregularidade" / Falha humana
• [2001] - Rio de Janeiro, mirante das paineiras, desconhecido realiza
descida e bate de costas na viga da coluna do mirante, acidente não fatal
Acidente não fatal - Falha humana
• [2001] - Rio de Janeiro, Niterói – descida em corda Itacoatiara despencou da
pedra, altura: aproximadamente 30m - vítima fatal / Falha humana
• [2001] - Rio de Janeiro, Paineiras, rapaz de Brasília, realizou
Descida rápida e não consegui frear a tempo,"Irregularidade" acidente não fatal
Falha humana
• [2002] - São Paulo saltou do viaduto e corda enrola no pescoço / praticante morreu
enforcado, vítima fatal / Falha humana
• [2002] - Rio de Janeiro, São Conrado três jovens praticavam descida no viaduto
sem nenhum conhecimento técnico, os mesmos utilizavam cordas não apropriadas.
"Irregularidade" Falha humana
• [2002] - Rio de Janeiro - Paineiras, treinamento / oficial da policia
militar, usava corda inadequada além desta apresentar irregularidades em sua
extensão (corda puída) "Irregularidade" Falha humana

• [2002] - Rio de Janeiro, São Conrado, se lançou do viaduto batendo nos galhos da
árvore. Não tinha segurança no final da corda acidente não fatal. Falha humana
• [2002] - Rio de Janeiro, São Conrado Turismo de Aventura Líder do grupo sem menor condições técnicas, realiza evento em descida em corda
se menor conhecimento técnico. "Irregularidade" Falha humana
• [2002] - Rio de Janeiro – Turismo de Aventura - cliente desce rápido e cai, Morro
da Urca, acidente não fatal Falha humana
• [2002] - Rio de Janeiro – São Conrado / homem desce com cachorro Dâlmata
pendurado por fitas totalmente inadequado para atividade." Irreguaridade" Falha
Humana
• [2002] - Rio de Janeiro - Informação / colaborador / Turismo de Aventura
Saltos eram dados diretamente da grade fazendo que esta balançasse devido ao
impacto e outros realizando pêndulo no mesmo local " Irregularidade" Falha humana
• [2002] - Rio de Janeiro -

Paineiras / grupo /praticava escalada e rapel /

equipamento não era adequado para atividade, porém, não tinham conhecimento e
manuseio para o uso dos equipamentos. "fIrregularidade", Falha humana
• [2002] - Região Centro-Oeste - A equipe do Rapel Radical verificou que no
programa do globo repórter foram realizados 03 descidas em corda, sendo que
todas apresentavam varias falhas sendo que uma quase fatal, o repórter despencou
lateralmente chegando a corda a coçar na pedra e para nossa surpresa o guia ficara
preso

durante

aproximadamente

40

minutos

(rappel);

https://www.youtube.com/watch?v=ujhwsTWp2m8
Falha humana
• [2002] - Rio de Janeiro - Escalador despenca no campo escola “Paineiras”
altura de 15 metros. Acidente não fatal / Falha humana

Link

• [2002] - São Paulo - Tomamos conhecimento através da mídia televisionada
que um rapaz teria caído de uma cachoeira de 90 metros aproximadamente
na prática em descida em cachoeira / acidente não fatal Falha Humana
• [2002] - Rio de Janeiro, Pedra de Guaratiba – Outra menina, ficou pendurada em
uma boca de lobo, seu cabelo foi cortado em grande parte "Irregularidade"
Falha humana
• [2002] - Rio de Janeiro, São Conrado - A Equipe do Rapel Radical
encontrava-se num passeio com um grupo de aproximadamente 10 a 15 pessoas.
Já no final do evento, um dos alunos resolveu fazer uma descida rápida devido a
sua performance (pequeno e leve), foi alertado para não fazer, mas o mesmo insistiu
/ desceu e caiu. Acidente não fatal. Falha humana.
• [2002] - Rio de Janeiro - Estrada das Canoas em São Conrado / grupo de pessoas
praticavam descida e Felipe Leal ficou extremamente perplexo quando constatou
que as cordas de ancoragem que encontrava-se presa diretamente na grade apenas
por fita. Para maior surpresa tratava-se de um ex-aluno do curso livre contrariando
todos os procedimentos de segurança. 'Irregularidade" Falha humana
• [2002] Estudante de biologia Flavio masashi kichise morreu ao cair uma altura de
40 metros descida em cachoeira – Estado do Paraná – vítima Fatal Falha humana
• [2003] - Rio de Janeiro, Parque Nacional da Tijuca - A equipe do Rapel
Radical tomou conhecimento através da diretoria do PNT que um escalador teria
caído no interior da floresta. Trata-se de um amigo, sendo que este a realizar o
rappel, não ancorou a corda devidamente despencando de uma altura aproximada
de 12m. Fraturou a coluna, pernas e braços. Vítima não fatal – Falha humana
• [2003] - Rio de Janeiro, São Conrado - Menina ficou presa pelo cabelo em boca de
lobo, tendo que ser resgatada por seu amigo, que também acabou ficando
parcialmente preso pela camisa, porém ambos conseguiram sair. "Irregularidade"
Falha humana

• [2003] - Rio de Janeiro, São Conrado Praticante da técnica vertical em corda resolveu fazer um descida rápida, alertado
para não fazer e mesmo assim desceu, perdendo o controle e sendo freado pela
segurança que estava na ponta da corda. "Irregularidade" Falha humana
• [2003] - Rio de Janeiro, São Conrado
Pessoas recolhendo cordas de 3 a 4m / se lançavam da ponte.

Procedimento

duvidoso para segurança. "Irregularidade" Falha humana
Obs: Foi assim que um rapaz se enforcou no viaduto de São Paulo, vítima fatal
• [2003] - Rio de Janeiro, agosto, Morro da Urca, altura 50 m. Instrutor descia
com uma aluna no sistema “A” um desceu rápido, onde o outro no susto soltou um
pouco o cabo. "instrutor" entrou em desespero, começou a gritar para alguém puxar
a corda. Ambos foram resgatados pelo responsável da Equipe Arte Radical. – "
Irreguaridade" Falha Humana
• [2003] - Santa Catarina, Presidente Getúlio, 01/11/2003 - A Jovem, Daiana
Girolla, de 22 anos, ao descer de um paredão de 75m caiu e morreu.
A corda rompeu. Maiores informações entrar em contato com o
Estado de Santa Catarina. vítima fatal; Falha Humana
• [2003] - Santa Catarina, Novembro - Jovem teve as duas primeiras falanges
dos dedos centrais da mão direita amputados. Rapel,

Motivo: Falta de E.P.I

(Equipamento de Proteção Individual). "Irregularidade" Falha Humana
• [2003] - Rio de Janeiro, São Conrado. Casal praticava descida quando esta
ficou presa pela boca-de-lobo /cabelo/ , tendo que ser resgatada por outro grupo
que praticava atividade no mesmo local; "Irregularidade" Falha humana
• [2003] - Rio de Janeiro, Jacarepaguá. O Corpo de Bombeiro em curso praticava
tirolesa / aluno despencou. Tivemos a informação que o acidente não foi fatal / Falha
humana

• [2004] - Rio de Janeiro. Turistas tenta chegar ao Pão de Açúcar sem utilizar E.P.I
(Equipamento de Proteção Individual) e sem um instrutor presente, acabaram
envolvendo-se em um acidente não fatal: "Irregularidade" Falha humana
• [2004] - São Paulo, Brotas. Bancária morre na cachoeira figueira, localizada
no Sítio Sete Quedas vítima fatal / Falha humana
• [2004] - São Paulo, Cachoeira de Santa Rita do Passa Quatro - 80m.
Empresário ao praticar descida em corda acabou morrendo, seu corpo foi
encontrado no dia seguinte. vítima fatal. Falha humana
• [2005] - Brasília, domingo, 07 de agosto de 2005
falta de formação técnica matou o estudante que praticava descida em corda
Sinval Neto Do Correio Web – vítima Fatal Falha humana
• [2005] - Morreu na semana passada após uma queda em descida em corda feito
em caverna no Parque Estadual do Alto Vale do Ribeira . vítima fatal – Falha
humana
• [2006] - Polícia Civil apura morte de escaladora no rappel face Sul do Pão de
Açúcar Inspetor da Policia civil irá apurar a tragédia com Maria Paula Garcia Rio de
Janeiro Ás de espadas - vítima fatal – Falha humana
• [2007] Escalador caiu no mês de janeiro em 2007, Niterói no município em São
Gonçalo vítima fatal – Falha humana .
. • [2007] Acidente em corrida de aventura na técnica vertical em corda. Duas vítima
em decorrência da emoção. Um dos participantes do evento despenca e tem como
resultado escoriação e fratura. Acidente não fatal - falha humana
. • [2007] Adolescente Giácomo Paro, de 19 anos, morreu ontem, em Brotas, na
região de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, ao tentar escalar uma cachoeira de
42 metros de altura, vitima fatal – Falha humana

• [2007] – Escalador caiu O rapaz de 19 anos, sócio do clube, Jefferson Ruiz e Silva
estava com amigos e foram se divertir na parede, um dos atrativos do local que ele
já conhecia mas não escalava a muito tempo.Logo no começo, ele questionou junto
aos 2 únicos operadores que haviam AGARRAS SOLTAS – acidente não fatal –
Falha humana
• [2008] - 4 MORRERAM NO PARQUE PETAR EM DEZ ANOS
Um turista e um guia morreram durante uma tromba d'água na caverna Casa de
Pedra, em 2003. Em 2004, um visitante morreu no rio Betari. Em 2005, uma mulher
morreu no hospital um mês após cair enquanto fazia rapel na gruta Água Suja –
Vítima fatal - Falha humana
• [2008] Chinesa morre após queda ao fazer rapel / Chang Tzu Wei, 45, praticava o
esporte em São Bento do Sapucaí (164 km de SP) quando caiu de uma altura de 80
metros em descida vertical em corda – Vitima fatal – Falha humana
• [2008] O jovem morto no acidente nesta sexta-feira envolvendo cinco alpinistas no
Morro da Babilônia, na Urca, Zona Sul do Rio de janeiro na descida em corda –
vítima fatal – Falha humana
[2010] Jovem que fazia rapel fica preso por 18 horas. Descida em corda num canyon
passou quase 20 horas preso, sob uma rocha que deslizou. Por causa do acesso
difícil, o rapaz teve que ser resgatado de helicóptero Rio Grande do Sul. Acidente
não fatal – Falha humana
[2010] Homem desaparece após fazer descida em corda em cachoeira de Mariluz.
Estava com um grupo de nove pessoas, após descer desapareceu na água. Vítima
fatal – Falha humana
[2011] O alpinista brasileiro, morreu na última segunda-feira (3) depois de se
acidentar em uma montanha na Patagônia argentina. Ele sofreu uma queda na
descida, durante uma manobra de rapel. Vitima fatal – Falha humana

[2011] Homem cai de pedreira durante descida em corda Serra da Cantareira em SP.
O alpinista foi socorrido pelo helicóptero da Polícia Militar. Ainda não se sabe qual é
o estado de saúde da vítima – não foi publicado o estado de saúde da vítima – Falha
Humana
[2011] , morador na Avenida Paineiras 711, caiu de uma altura de cerca de 10
metros quando praticava descida em corda , na Fazenda Caiamã, zona rural do
município de Garça – Acidente não fatal - falha humana
[2012] garoto fica preso pelo cabelo na descida em corda, sendo resgatada pelo
Grupo Tático da polícia Rodoviária Federal - Acidente não fatal – Falha humana
[2012] escalador veterano na descida em corda acaba passando pelo final da corda
apenas 06 metros para chegar ao solo. Vários ferimentos graves. Acidente não fatal
– Falha humana
[2012] Ferimentos graves após cair em descida em corda um homem de 32 anos na
localidade de carumbe´.Acidente não fatal – Falha humana
[2012] morte do instrutor de rapel de 35 anos, no fim de semana, em Brotas (SP).
Em 2004, uma bancária de 27 anos não resistiu aos ferimentos após cair de uma
altura de 45 metros ao descer uma cachoeira. Vítima fatal – falha humana
[2012] Rapaz caiu de uma altura de 15 metros, Maicon Cesar Correa, 26, morreu
enquanto praticava descida em corda na cachoeira Vítima fatal – Falha humana
[2012] Pedra cai na cabeça de mulher durante rapel Equipamentos de Proteção
Individual são fundamentais para proteção na prática de atividades em riscos
Acidente não fatal – Falha humana
[2012] Menina fica presa em descida em cachoeira pelo cabelo é resgatado por um
soltado do corpo de bombeiro - "Irregularidade" Falha humana

[2012]

Escalador morre na via CEPI – morro do Pão de Açúcar, após cabo

arrebentar – Vítima fatal – Falha humana
[2013] Belo Horizonte uma moça desceu sem colocar a luva e no momento ninguém
fez a segurança dela na descida.suas mãos ficaram completamente comprometida
que Para evitar a queda a garota utilizou as mãos e se queimou gravemente..
Acidente não fatal - Falha humana
[2013] - Menino de 12 anos morre em São Paulo com mais de mil picadas de
abelhas durante um rapel na montanha - Vítima fatal - Falha humana
[2013] Homem despenca da ponte em Sorocaba "São Paulo" no rappel
[2013] Homem morre afogado na Cascata Vitória, que fica no município de Maratá.
Morador de Montenegro fazia rapel com um grupo de aproximadamente cinco
amigos em um penhasco de pelo menos 30 metros de altura. Vítima fatal - falha
humana.
[2014] acidente no G3 Serra do Cipó / escalador caiu na descida em corda.
Acidente não fatal – Falha humana
[2014] criança de 07 anos fica presa pelo cabelo em descida em corda no viaduto do
Sumaré acidente não fatal - "Irregularidade" Falha humana
[2014] Homem fica preso em ponte em fazer rapel pelo cabelo – Ponte do Sumaré
São Paulo - "Irregularidade" Falha humana
[2014]

Mulher quase despenca da Ponte em São Conrado Rio de Janeiro.

"Irreguaridade" Falha humana
[2014] Acidente / escalador de São Paulo, morro Pão de Açúcar - via Italiano "Irreguaridade" Falha humana
[2014] Acidente / escalador / Minas Gerais - "vítima fatal"

[[2014]

Acidente / Papai Noel fica preso pela barba - Pão de Açúcar -

"Irreguaridade" Falha humana
[2015] Morte no rappel - ataque de belhas - 02 vítimas fatais - Grupo de rapel havia
sofrido incidente na mesma cascata em 2010 - No feriadão do Carnaval , uma
integrante da equipe de escalada ficou pendurada a uma altura de 10 metros por
duas horas devido à falta de equipamentos
[2015] Homem morre afogado ao praticar rapel no Paraná - vítima fatal - Falha
humana.
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ANEXO A
Lista dos Clubes de Montanhismo do Estado do Rio de Janeiro
As informações abaixo foram retiradas da Federação de Montanhismo do Estado do
Rio de Janeiro 2014.
Centro Excursionista Brasileiro – CEB
Fundado em 1º de novembro de 1919,Expediente: de segunda à sexta, das 14:00h às 21:00h,
com reuniões sociais às quintas, a partir das 18:00h, na sede na Av. Almirante Barroso nº 2 –
8º andar – Centro – Rio de Janeiro – 21 – 22529844 www.ceb.org.br
Centro Excursionista Friburguense – CEF
Fundando em 20 de julho de 1935, reuniões Sociais aos sábados, a partir das 19:00 horas, na
sede na rua Aristão Pinto nº 101 – Nova Friburgo /RJ www.cef.org.br
Centro Excursionista Rio de Janeiro – CERJ
Fundando em 20 de janeiro de 1939,reuniões sociais às quintas feiras, a partir das 19:00
horas, na sede na Av. Rio Branco nº 277 – sala 805 – Centro Rio de Janeiro /RJ – 21 –
22203548 www.cerj.org.br
Clube Excursionista Carioca – CEC
Fundando em 21 de fevereiro de 1946, reuniões sociais às quintas feiras, a partir das 20h
30min, na sede na rua Hilário de Gouveia nº 71 – ap 206 – Copacabana – Rio de Janeiro – 21
– 22551348 www.carioca.org.br
Clube Excursionista Light – CEL
Fundando em 12 de fevereiro de 1957, reuniões sociais às terças e quintas feiras, a partir das
18:30 horas, na sede na rua Marechal Floriano nº 199 – 5º andar – Centro – Rio de Janeiro –
21 – 22515052 www.celight.org.br
Centro Excursionista Petropolitano – CEP
Fundando em 15 de maio de 1958,reuniões sociais às sextas, sábados e segundas feiras, a
partir das 19:00 horas, na sede na rua Irmão D’Angelo nº 39 – sobreloja 5 – Centro –
Petrópolis /RJ – 24 – 22313184 www.cepetropolitano.org
Centro Excursionista Guanabara - CEG
Fundando em 14 de fevereiro de 1959,reuniões sociais às quintas feiras, a patir das 19:00
horas, na sede na rua Washington Luiz 9 – Cobertura – Centro – Rio de Janeiro – 21 –
22320569 www.guanabara.org.br
Centro Excursionista Teresopolitano – CET
Fundando em 4 de agosto de 1998,reuniões sociais às quintas feiras a partir das 20:00 horas,
na sede na rua Lúcio Meira, 555/23 – Teresópolis /RJ – 21 – 27429791
www.ceteresopolitano.org
Grupo Excursionista Agulhas Negras - GEAN

Fundado em 20.10.1962. Praça Esperanto 26 Sala 1 – Bairro Campos Elíseos – Resende /RJ –
CEP 27542-200. Reuniões gerais na 1ª e na 3ª sexta-feira do mês, às 19 horas. Expediente na
sede: na terça-feira, 16:30-19:30. Tel. (24)3355-4982; 9831-3236. www.grupogean.com
Clube Niteroiense de Montanhismo - CNM
Fundado em 23 de março de 2003, com o nome de CNM, mas existe desde 1939 com o nome
de Clube excursionista Icaraí.( 21 ) 8621-5631. Reuniões pré agendadas com anúncio no
website www.niteroiense.org.br

ANEXO B – Parques Estaduais do Rio de Janeiro
•
Parque Estadual da Ilha Grande – O Decreto Estadual nº 15.273, de 26 de
junho de 1971, criou o Parque Estadual da Ilha Grande, com aproximadamente
15.000 ha, abrangendo terras situadas na Ilha Grande, Município de Angra dos Reis.
O Decreto Estadual nº 40.602, de 12 de fevereiro de 2007, ampliou, ratificou e
consolidou como parque a área total aproximada de 12.052 ha, acrescentando todas
as demais terras localizadas acima da cota de altimetria de cem metros, excetuandose aquelas pertencentes à Reserva Estadual Biológica da Praia do Sul, também na
Ilha Grande, criada pelo Decreto Estadual nº 4.972, de 2 de dezembro de 1981.
•
Parque Estadual Cunhambebe - Criado pelo Decreto Estadual nº 41.358, de
13 de junho de 2008, o parque tem área total aproximada de 38.053,05 hectares,
abrangendo partes dos municípios de Angra dos Reis, Mangaratiba, Rio Claro e
Itaguaí.
•
Parque Estadual da Pedra Branca - Criado pela Lei Estadual nº 2.377 de 28
de junho de 1974, compreendendo todas as áreas situadas acima da linha da cota
de 100 m do Maciço da Pedra Branca e seus contrafortes, com área aproximada de
12.492 hectares, localizado na Zona Oeste do município do Rio de Janeiro, em
partes de 17 bairros: Jacarepaguá, Taquara, Camorim, Vargem Pequena, Vargem
Grande, Recreio dos Bandeirantes, Grumari, Padre Miguel, Bangu, Senador
Camará, Jardim Sulacap, Realengo, Santíssimo, Campo Grande, Senador
Vasconcelos, Guaratiba e Barra de Guaratiba.
•
Parque Estadual da Serra da Concórdia -Criado pelo Decreto Estadual nº
32.577 de 30 de dezembro de 2002, com 804,41 hectares, localiza-se na Bacia
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, abrangendo terras do município de Valença.
•
Parque Estadual dos Três Picos - Criado pelo Decreto Estadual nº 31.343, de
5 de junho de 2002, com área total aproximada de 46.350 hectares em terras dos
municípios de Teresópolis, Guapimirim, Nova Friburgo, Cachoeiras de Macacu e
Silva Jardim, e ampliado pelo Decreto Estadual nº 41.990, de 12 de agosto de 2009,
com um acréscimo de 12.440,90 hectares, nos municípios de Cachoeiras de
Macacu, Nova Friburgo e Silva Jardim. A área do PETP é hoje de 65.113,04
hectares. Em 2013, houve uma redefinição dos limites, com a extinção da Estação
Ecológica Estadual do Paraíso (EEEP) e da Área de Proteção Ambiental Estadual
do Jacarandá e a modificação da Área de Proteção Ambiental da Bacia dos Frades,
por meio da Lei Estadual nº 6.573 de 31 de outubro de 2013.
•
Parque Estadual da Serra da Tiririca – Localizado em Niterói área
metropolitana do município do Rio de Janeiro.
•
Parque Estadual do Grajaú – A Reserva Florestal do Grajaú foi criada por
meio do Decreto Estadual nº 1.921, de 22 de junho de 1978, atendendo a uma
reivindicação dos moradores do bairro e da Sociedade dos Amigos da Reserva do
Grajaú. Sua denominação foi alterada para Parque Estadual do Grajaú pelo Decreto
Estadual nº 32.017, de 15 de outubro de 2002, em atendimento ao artigo 55 da Lei

Federal nº 9.985/00, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação
(SNUC). Desde 2007 é administrado pela prefeitura do Rio.
•
Parque Estadual da Chacrinha - Localiza-se na vertente sul do Morro de São
João, em Copacabana, Zona Sul do município do Rio de Janeiro. Estende-se ao
longo da Ladeira do Leme, desde a Praça Cardeal Arcoverde até o antigo pórtico do
reduto do Leme, fortaleza que controlava o acesso de Copacabana a Botafogo. Com
13,3 hectares, o parque mantém uma das últimas áreas de mata do bairro de
Copacabana, um dos mais densos aglomerados populacionais do país. A área foi
formada por terrenos que pertenciam às faixas de proteção de instalações militares,
entre as ruas, Barata Ribeiro e antiga Rua Suzano, situada junto à fortaleza
conhecida como Chacrinha. Atualmente a partir de 2007 é administrado pela
Prefeitura do Rio.
•
Parque Estadual do Desengano - Criado pelo Decreto-lei Estadual nº 250 de
13 de abril de 1970. Sua área é de aproximadamente 21.444 mil hectares, em partes
dos municípios de Santa Maria Madalena, São Fidélis e Campos dos Goytacazes.
•
Parque Estadual da Costa do Sol - Criado pelo Decreto Estadual nº 42.929 de
18 de abril de 2011, o parque tem área total aproximada de 9.841 hectares, dividida
em quatro setores, cada qual abrangendo partes dos municípios de Araruama,
Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Saquarema e São Pedro da
Aldeia.
•
Parque Estadual da Pedra Selada - Criado pelo Decreto Estadual nº 43.640,
de 15 de junho 2012, com área total aproximada de 8.036 hectares, em parte dos
municípios de Resende e Itatiaia.
•
Parque Estadual da Lagoa do Açu - Criado pelo Decreto Estadual nº 43.522,
de 20 de março de 2012, com área total aproximada de 8.251,45 hectares, abrange
partes dos municípios de Campos dos Goytacazes e São João da Barra.
•
Parque Estadual do Mendanha - Criado pelo Decreto Estadual nº 44.342, de
22 de agosto de 2013, com uma área de 4.398,10 hectares em partes dos
municípios do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu e Mesquita.

ANEXO C – Classificação de Trilhas
Histórico da classificação de trilhas no estado do Rio de Janeiro
Nas décadas de 1920/30, com a fundação do CEB e a massificação do esporte,
houve a necessidade de graduar as excursões: recreativas, praianas, marítimas,
caminhadas ou escaladas. A graduação das caminhadas recebia o nome “pedestre”.
Assim, uma ascensão a Pedra da Gávea, por exemplo, seria classificada como
“Pedestre semi-pesada”.
A escalada, ainda numa fase embrionária, já recebia uma graduação e precedida do
nome “escalada”. Assim, uma escalada da Travessia dos Olhos, por exemplo, seria
classificada como “pedestre semi-pesada com escalada pesada”.
Já nos anos 1950, com uma melhor organização do esporte e a conquista de novas
vias de escalada, notou-se a necessidade de uma melhor graduação das escaladas.
Nos dias 2 e 9 de outubro de 1953, uma comissão dos clubes excursionistas,
liderada por Ricardo Menescal (CEC) e Manoel de Souza Lordeiro (CEB), reuniu-se
na sede do CEB para discutir essa nova graduação de escalada. No dia 06 de
novembro de 1953 foi realizada uma ultima reunião onde consta da ata a nova
graduação para a escalada (1° ao 5°) e optaram por manter a graduação da
caminhada (caminha leve, semi-pesada e pesada) (Mathias, W. 2014,Proposta de
Classificação de trilhas da Federação de montanhismo do estado do Rio de Janeiro)
Com base nos dados acima, verificamos que há 61 anos não foi feita nenhuma
revisão no sistema de classificação de trilhas no estado do Rio de Janeiro, fato que
conflita com o aumento massivo das caminhadas no estado, paralelamente com o
crescimento do esporte e a divulgação pelos meios de massa dessas áreas de
caminhada, promovendo uma interpretação por parte do visitante inadequada em
relação aos ambientes visitados, aumentando o risco de acidentes nestes locais.

Foi realizado no dia dezembro de Janeiro de 2015, com apoio do Parque Nacional
da Tijuca, o “SEMINÁRIO DE CLASSIFICAÇÃO DAS TRILHAS”. Este evento
aconteceu no Parque Lage (parte do Parque Nacional da Tijuca), Rio de Janeiro.
No Brasil a classificação de trilhas para caminhadas não acompanhou a evolução da
classificação das escaladas. Foi, assim, identificada uma lacuna no esporte e a
necessidade de se debater uma nova classificação adequada à realidade dos dias
atuais, pois há 61 anos, não se reclassificou o sistema de graduação de trilhas para
montanhismo no Brasil.
Para resolver essa questão a FEMERJ, com o apoio dos clubes, criou um grupo de
trabalho que teve o objetivo de rever e atualizar essa classificação de forma que ela
represente com clareza, de forma objetiva e simples as trilhas que possuímos.
Para finalizar o trabalho desse GT, foi realizado o Seminário aberto ao público para
que todos possam participar de uma reunião aberta onde será apresentado e
validada a nova classificação.
Segundo a Federação de Montanhismo do Estado do Rio de Janeiro através dos
arquivos cedidos pelos clubes de montanhismo que a formam, a partir do século
XIX, com um maior incremento de europeus na vida urbana carioca, nossas
montanhas começaram a ser subidas por estes estrangeiros que traziam consigo o
caráter esportivo do montanhismo, tal qual o fazemos hoje em dia.(Fonte:
www.femerj.org.br)
Objetivos do projeto:
O objetivo desse trabalho é desenvolver um estudo para nortear um padrão de
classificação de trilhas que seja clara e objetiva para todo estado do Rio de Janeiro.
Resumo do projeto
Esta proposta de classificação das trilhas para pedestres foi organizada pela
FEMERJ - Federação de Montanhismo do Estado do Rio de Janeiro, a partir de um
GT entre especialistas, e pretende ser um marco inicial para a consolidação de um
sistema de classificação que associe as classes de dificuldade com o conjunto de
critérios utilizados.
As trilhas são classificadas de acordo com suas características biofísicas,
graduando-as de acordo com 4 parâmetros: Esforço Físico, Exposição ao Risco,
Orientação e Exposição ao sol. Cada parâmetro é representado por indicadores de
severidade crescente e a classificação pode ser preferencialmente acompanhada de
informações que detalham aspectos da trilha como a sua extensão e o tempo
necessário de percurso, a severidade do meio e o grau de dificuldade na orientação.
Visando diversos suportes e meios de comunicação, esta proposta inclui uma
iconografia para cada parâmetro e uma forma de apresentação gráfica que propicia
a rápida identificação da classificação. A informação prestada por este sistema
permite que o usuário avalie, de forma objetiva, se tem às condições físicas e se

dispõe do tempo e do equipamento necessários para percorrer a trilha em que está
interessado. (Fonte: Federação de montanhismo do estado do Rio de Janeiro)
Tipos de Trilhas – Denominação (Fonte: www.femerj.org.br)

Apresentação do Sistema de Classificação
As trilhas são classificadas de acordo com suas características biofísicas, sendo
graduadas de acordo com 4 parâmetros:
1. Esforço Físico: avalia o nível de esforço necessário para cumprir o percurso em
função de parâmetros específicos;
2. Exposição ao Risco: avalia a dificuldade do trajeto em relação ao nível e a
frequência de exposição a riscos;
3. Orientação: avalia o grau de dificuldade para o usuário manter-se orientado na
trilha;
4. Exposição a sol: avalia a disponibilidade de sombra ao longo da trilha.
Níveis propostos: Leve; Leve superior; Moderada; Moderada superior; Pesada;
Pesada superior; Extra pesada; Longo Curso.

Duração
até 1 hora

Percurso
Até 3 km

de 1 hora a 2 horas

Até 6 km

de 2 horas a 4 horas

Até 12 km

De 4 horas a 6
horas

Até 18 km

Características
Desnível
Subidas leves até
200 metros
Com subidas acima
200 até 400 metros
Com subidas acima
400 até 600 metros
Com subidas acima
600 até 800

Obstáculos
Poucos e simples
obstáculos
Podem ter pequenos
obstáculos
Com obstáculos

Piso/Terreno
Piso regular

Com muitos
obstáculos

Piso irregular e
lugares onde é

Piso ligeiramente
irregular
Piso Irregular

Características
necessário usar as
mãos para manter o
equilíbrio e/ou
ascender.
De 6 horas a 8
horas

Até 24 km

Com subidas acima
de 800 até 1200
metros

Com muitos ou
grandes obstáculos

De 8 horas a 10
horas

Até 36 km

Com subidas acima
1200 até 2000
metros

Com muitos ou
grandes obstáculos

Mais de 12 horas

Aproximadamente,
a partir de 36 km

Subidas acima de
2000 metros

Com muitos ou
grandes obstáculos

Vários dias

Aproximadamente
mais de 50 km

(Fonte: www.femerj.org.br)

Piso irregular e
lugares onde é
necessário usar as
mãos para manter o
equilíbrio e/ou
ascender
Piso irregular e
lugares onde é
necessário usar as
mãos para manter o
equilíbrio e/ou
ascender
Piso irregular e
lugares onde é
necessário usar as
mãos para manter o
equilíbrio e/ou
ascender.
Variados

(Fonte: www.femerj.org.br)
Tipos de Trilhas especiais.

(Fonte: www.femerj.org.br)
Exposição ao risco

(Fonte: www.femerj.org.br)
Exposição ao sol: (termo insolação foi abolido durante o seminário realizado
no auditório da escola de artes no Parque Lage, Rio de Janeiro em 10 de
Janeiro de 2015).

(Fonte: www.femerj.org.br)
Exemplos de classificação de trilhas.

(Fonte: www.femerj.org.br)
Principais fontes de estudos que sobre classificação de trilhas no mundo
pesquisadas pelo grupo de trabalho da FEMERJ.
África do Sul • South Africa Hiking Trail Owners Association
Austrália • Australian Standard AS 2156.1
• Classificação do “Department of Sustainability and Environment”
• Classificação de empresas de aventuras
• Classificação “Adventure Activity Standards - Bushwalking standard”
• Classificação dos “Parks and Wildlife Service” - New South Wales
• Classificação da “Blue Mountains Council”
• Classificação Queensland Parks and Wildlife Service
• Classificação da “Trails South Australia”
• Classificação da “Adelaide Bushwalkers”
Brasil

• Classificação antiga Brasileira.
• ABNT - NBR 15505-2
Canadá
• Gros Morne National Park
• Banff National Park
• Canadian Volkssport Federation (walking club)40
Espanha • MIDE
Estados Unidos • US Department of Agriculture Forest Service
Irlanda • National Waymarked Way programme
Nova Zelandia • Department of Conservation
Reino Unido • Walking Scotland Official site for the National Tourism Organization
• British Walking Federation41
Principais fontes e orientação de caminhantes:
CEB - CENTRO EXCURSIONISTA BRASILEIRO - www.ceb.org.br/site/orientacoespara-caminhantes
WALKING TRAILS CLASSIFICATION & IMPROVEMENT PROJECT
Álvaro Dias - www.dse.vic.gov.au
ABNT NBR 15505-2 - www.abntcatalogo.com.br
MIDE: MÉTODO PARA LA INFORMACÍON DE EXCURSIONES
FEDME (Federacion Española de Desportes de Montaña y Escalada), Alberto París
Roche, www.euromide.info
ANEXO D – Unidades de conservação que fazem parte do Mosiaco Carioca.
Parque Nacional da Tijuca
O Parque Nacional da Tijuca é uma Unidade de Conservação composta por quatro
setores: Floresta da Tijuca, Serra da Carioca, Pedra Bonita/Pedra da Gávea e
Pretos Forros/Covanca. Apresenta flora e fauna bastante diversificada,
belezas naturais, como grutas e cachoeiras, além de possuir obras
arquitetônicas de grande valor histórico e artístico, como o Cristo Redentor.

Atualmente tem sua gestão compartilhada entre ICMBio, Governo do Estado
e Prefeitura do Rio de Janeiro.
Criação: Decreto nº 50.932 de 06/07/1961
Área: 3359,19 ha
Endereço: Estrada da Cascatinha 850- Alto da Boa Vista
Parque Natural Municipal da Prainha
O parque tem como símbolo a tartaruga-verde (Chelonia mydas) e tem como
atrativos os mirantes, a praia, playgrounds, bicicletário e salão para
exposições itinerantes. Possui várias trilhas e placas de sinalização ecológica
com explicações sobre a fauna e a flora. O ecossistema local é de restinga
costão rochoso, alagado e mata atlântica.
Criação: Decreto Municipal nº 17.445 de 25/03/1999
Área: 146,93 ha
Endereço: Av. Estado da Guanabara, s/nº- Grumari
Parque Natural Municipal Chico Mendes
O parque tem com símbolo o jacaré-de-papo-amarelo (Caiman latirostris) e em seus
43,64 hectares tem como atrativos trilhas, playground, local para piquenique,
bicicletário, torre de observação e minizôo. A administração oferece visitas
orientadas e atividades de educação ambiental. Na entrada do Parque
encontramos o viveiro dos jacarés. O ecossistema predominante é o de
restinga.
Criação: Decreto Municipal nº 8452 de 08/05/1989
Área: 43,64 ha
Endereço: Av. Jarbas de Carvalho, 679 - Recreio
Parque Natural Municipal de Marapendi

O parque é constituído pelas áreas marginais à Lagoa de Marapendi, localizada na
baixada litorânea de Jacarepaguá e podemos encontrar trilhas, área para
piquenique, playground, e estacionamento. Possui o Centro de Referência em
Educação Ambiental que realizada diversas atividades relacionadas a
proteção do meio ambiente.
Criação: Lei Municipal nº 61 de 03/04/1978 e Decreto Municipal nº 14203 de
18/09/1995.
Área: 247,8 ha
Endereço: Avenida Alfredo Balthazar da Silveira, 635- Recreio dos Bandeirantes
Parque Natural Municipal Bosque da Barra
O parque tem como símbolo a borboleta-da-praia (Parides ascanius) e tem como
atrativos pista para a prática de caminhadas, ciclismo, cooper e play-ground.
Possui o Horto Carlos Toledo Rizzini, onde são realizadas pesquisa e
produção de mudas de vegetação de restinga. O ecossistema local é de
restinga, alagados e antropomorfizado.
Criação: Decreto Municipal nº 4105 de 03/06/1983
Área: 53,6 ha
Endereço: Av. das Américas, 3.000-Barra da Tijuca
Parque Natural Municipal da Freguesia
No início dos anos 90, um movimento de moradores e ambientalistas conseguiu a
transformação de parte da antiga fazenda em parque público. O parque tem
como atrativos pistas para caminhadas, quadra esportiva, playground e áreas
de convivência. O ecossistema local é de mata atlântica de baixada e
antropomorfizado.
Criação: Decreto Municipal nº 11830 de 11/12/1992
Área: 20,33 ha
Endereço: Av. Ten. Cel. Muniz de Aragão, s/ n - Freguesia

Monumento Natural das Ilhas Cagarras
O MONA Cagarras, criado pela da Lei 12.229 de 13.04.2010, tem por objetivo a
preservação de remanescente insular do domínio da Mata Atlântica, dos
refúgios e áreas de nidificação de aves marinhas migratórias e de sua
singular beleza cênica. O Monumento é composto pelas ilhas: ilhas Cagarras,
Palmas, Comprida e Redonda e as ilhas Filhote da Cagarras e Filhote da
Redonda, bem como a área marinha num raio de 10 m ao redor destas ilhas e
das ilhotas. São permitidas as visitas contemplativas sem desembarque,
mergulhos, pesquisas científicas e ações de educação ambiental.
Criação: Lei nº 12229 de 13/04/2010
Área: 105, 93 ha
Parque Estadual da Pedra Branca
O Parque Estadual da Pedra Branca é considerado a maior reserva florestal em área
urbana no mundo. Compreende um total de 12.394 hectares, onde se destaca
o Pico da Pedra Branca, ponto culminante da Cidade com 1024 metros de
altitude. No Parque pode-se fazer passeios diariamente, das 8 às 17 horas,
tanto no Núcleo Pau da Fome como no Camorim. A entrada é gratuita. Para
as caminhadas de longas distâncias é necessário pedir autorização à
Administração do Parque.
Criação: Lei Estadual nº 2.337 de 28/06/1974
Área: 12.394 ha
Endereço: Estrada do Pau-da-Fome, nº 4003, Taquara, Jacarepaguá
Área de Proteção Ambiental de Gericinó/Mendanha
O território interno da APA abrange as Serras do Marapicu, Mendanha e Madureira e
tem como objetivos: assegurar a proteção do ambiente natural, das paisagens
de grande beleza cênica e dos sistemas geo-hidrológicos da região, que

abrigam, em áreas densamente florestadas, espécies biológicas raras e
ameaçadas de extinção, estruturas vulcânicas (como a chaminé do vulcão de
Nova Iguaçu e nascentes de inúmeros cursos de água contribuintes para o
Rio Guandu, que abastece os municípios do Rio de Janeiro e da região do
Grande Rio.
Criação: Decreto Estadual nº 38.183 de 05/09/2005
Área: 105 ha
Área de Proteção Ambiental de Sepetiba II
Esta Unidade de Conservação contribui para a proteção da Zona Costeira da Bacia
de Sepetíba e dos remanescentes florestais existentes na região. Forma um
conjunto de remanescentes florestais com as Áreas de Proteção Ambiental
Municipal da Brisa, Morro Silveira, Santa Clara e da Serra do Cantagalo, além
da APA Marinha de Sepetiba. Do total da área da APA, cerca de 50% são
compostas por florestas em estágio secundário inicial de sucessão vegetal,
possuindo o restante pastagens abandonadas que estão sendo reflorestadas.
Será construída na área da unidade de conservação a Sede da APA, um
viveiro de mudas com espécies nativas da região e um centro de triagem de
animais silvestres
Criação: Decreto Estadual nº 36.8121 de 13/12/2004
Área: 193587 ha
Endereço: Avenida Feliciano Sodré nº 8, Centro-Niterói
Reserva Biológica de Guaratiba
A Reserva Biológica de Guaratiba foi criada com o objetivo de preservar os
manguezais e os sítios arqueológicos de grande valor histórico para o Estado.
A Reserva está localizada na zona oeste do município do Rio de Janeiro,
litoral nordeste da baía de Sepetiba abrangendo terrenos na marinha, que são
parcialmente ocupados pelo Exército. Caracteriza-se pela extensa cobertura
de manguezais, uma das mais preservadas do Estado, que se tornou local de

abrigo de inúmeras espécies raras da fauna e da flora, ameaçadas de
extinção.
Criação: Decreto nº 7.549 de 20/11/1974
Área: 3600 ha
Parque Natural Municipal da Catacumba
É o mais importante parque de esculturas ao ar livre existente na cidade. A
localização é na encosta do Morro do Catacumba, em frente ao Parque Tom
Jobim, voltada para a paisagem da Lagoa e de onde se pode avistar o Morro
Dois Irmãos e a Pedra da Gávea. Por suas características geográficas, o
parque vem se transformando em espaço dedicado aos esportes de aventura,
com equipamento de ecoturismo como circuito de arvorismo, paredão para
escalada, rapel e tirolesa. O ecossistema é de mata atlântica.
Criação: Decreto Estadual nº 1.967 de 19/01/1979
Área: 30,10 ha
Endereço: Avenida Epitácio Pessoa, 3000 - Lagoa
Parque Natural Municipal da Cidade
O Parque de 46,78 hectares é coberto por mata, que se estende até os limites do
parque

Nacional

da

Tijuca

e

do

Jardim

Botânico.

Possui

como

atrativos,trilhas,caminhos, playground, esculturas, além do Museu Histórico da
Cidade. O ecossistema predominante é de mata atlântica e antropomorfizado.
Criação:Decreto Municipal nº 29.538 de 03/07/2008
Área: 46,7 ha
Endereço: Estrada Santa Marinha,505 - Gávea
Parque Natural Municipal da Serra da Capoeira Grande

O parque possui 21 hectares e está inserido na APA da Serra da Capoeira Grande.
Sua principal característica é a presença de remanescentes de pau-brasil e
tem como objetivo preservar o patrimônio paisagístico da área e oferecer
espaços verdes e livres para lazer, entre outros.
Criação: Decreto Municipal nº 21208 de 01/04/2002
Área: 20, 99 ha
Endereço: Rua Sapucai Mirim s/n – Guaratiba
Parque Natural Municipal de Grumari
O parque possui 793,79 hectares predominando a vegetação de restinga e de mata
atlântica. Situa-se no Bairro de Grumari e ao norte se sobrepõe à área do
Parque Estadual da Pedra Branca. As atividades de surf, ciclismo e
caminhada são possíveis no local e o parque possui placas de sinalização
ecológica, situadas, principalmente, ao longo da orla, chuveiros e sanitários e
estacionamento para carros de passeio.
Criação: Decreto Municipal n º 20.149 de 02/07/2001
Área: 793, 79 ha
Endereço: Avenida Estado da Guanabara s/n - Grumari
Parque Estadual do Mendanha
O Parque do Mendanha é uma vasta gleba que se estende pela vertente sul do
Maciço do Mendanha, na região de Bangu, Zona Oeste da cidade. É coberto
em grande parte por floresta secundária, que abriga uma biodiversidade típica
de mata atlântica, porém apresenta remanescentes em avançado estágio de
regeneração. Acima da cota de 50 m existem florestas aparentemente
intactas. O parque conta com os seguintes equipamentos : playground,
"ponte-das-árvores" (ponte suspensa), ponte fixa, "ponte do mão pelada"
(ponte pencil), "torre do gavião" (torre de observação de aves), bar,
churrasqueira, sanitários e sede administrativa. Os serviços de trilhas guiadas
e de churrasqueira devem ser agendadas previamente.

Criação: Decreto Estadual n° 44.342 de 22/08/2013
Área: 1445 ha
Endereço: Estrada da Caixinha, 100- Bangu
Parque Natural Municipal do Penhasco Dois Irmãos
Situado na orla marítima, no final da praia do Leblon, o Penhasco é tombado pela
União em 1973 e pelo Estado em 1994. As suas matas estão localizadas
principalmente entre as cotas 50 e 70 metros acima do nível do mar. Ao longo
da década de 90, a área do Parque passou por um processo de revegetação,
através do Projeto Mutirão Reflorestamento da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente- SMAC, com participação de moradores vizinhos, resultando em
aproximadamente 15 ha de área reflorestada com sucesso. O Parque tem
como atrativos mirantes, playground e trilhas. O ecossistema local é de mata
atlântica e costão rochoso.
Criação: Decreto Municipal nº 21.718 de 09/07/1992
Área: 37,54 ha
Endereço: Rua Aperana, s/n - Leblon
Parque Natural Municipal Fonte da Saudade
O parque Natural Municipal Fonte da Saudade possui 2,22 hectares e o ecossistema
local é de mata atlântica antropomorfizado. O Parque foi criado pelo Decreto
Municipal nº 19.143, de 13/11/2000 com o objetivo de recuperar e conservar o
ecossistema de mata atlântica, desenvolver a recreação, o lazer e o
ecoturismo, promover programas de educação ambiental, preservar a
integridade paisagística, entre outros.
Criação: Decreto Municipal nº 19.143 de 13/11/2000
Área: 2,22 ha
Endereço: Rua Vitória Régia s/n - Lagoa

Parque Natural Municipal José Guilherme Merquior
O Parque Natural Municipal José Guilherme Merquior possui 8,29 hectares e está
localizado nos bairros de Copacabana e Lagoa e possui ecossistema de mata
atlântica. O Parque foi criado pelo mesmo Decreto que o Parque Municipal
Fonte da Saudade, Decreto Municipal nº 19.143, de 13/11/2000.
Criação: Decreto Municipal nº 19.143, de 13/11/2000
Área: 8,29 ha
Endereço: Rua Sacopã, s/n - Lagoa
Parque Natural Municipal Darke de Mattos
Está localizado no Morro da Cruz, na Ilha de Paquetá. O Parque em seus 7,05
hectares possui caminhos, trilhas, túneis originários da exploração do caulim,
Mirante da Boa Vista, Recanto das Constelações, o Palco da Lua, espaço
para exposições e bicicletário. O ecossistema é de mata atlântica
antropomorfizado.
Criação: Decreto Municipal nº 394 de 18/05/1976
Área: 7,05 ha
Endereço: Rua Praia José Bonifácio - Ilha de Paquetá
Parque Natural Municipal Paisagem Carioca
O parque abrange as seguintes unidades de conservação: Parque Estadual da
Chacrinha APA dos Morros da Babilônia e de São João e APA dos Morros do
Leme, dos Urubus, Pedra do Anel, Praia do Anel e Ilha de Cotunduba. Tem
como atrativos trilhas e mirantes para a Enseada de Botafogo e as Praias do
Leme, Copacabana e Vermelha. O ecossistema local é de mata atlântica.
Com 159,82 hectares, o parque mantém uma das últimas áreas de mata do
bairro. O Parque apresenta espaços de recreação, ginástica e trilhas e conta
também com uma sede e banheiros.

Criação: Decreto Municipal 37.231 de 05/06/2013
Área: 159,82 ha
Endereço: Rua Guimarães Natal, s/n º - Copacabana
Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca
O Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca apresenta 91,48
hectares, possui como atrativos trilhas, pista para caminhadas e escalada. O
ecossistema local é de mata atlântica e costão rochoso. O Decreto Municipal
26.578/06 reconheceu a área como monumento natural pelas suas
características e atributos naturais peculiares como geomorfologia e ecologia
própria, com espécies endêmicas,raras e ameaçadas de extinção.
Criação: Decreto Municipal 26.578 de 01/06/2006
Área: 122,2 ha
Endereço: Praia Vermelha – Urca
Trilha Transcarioca
Símbolo da união entre as três esferas do poder público, esta iniciativa visa também
à integração e o fortalecimento das áreas protegidas cariocas, no contexto da
realização dos grandes eventos de abrangência internacional sediados pela
cidade. Sua implantação é uma iniciativa do Mosaico Carioca de Áreas
Protegidas, criado oficialmente pelo MMA em julho de 2011, e vem sendo
intensamente planejada e implementada pelos gestores das unidades de
conservação envolvidas, por meio de reuniões, oficinas e ações de manejo.
A Trilha Transcarioca foi inicialmente idealizada por Pedro da Cunha e Menezes, em
seu livro Transcarioca: todos os passos de um sonho (2000), respaldada em
diversos exemplos bem sucedidos de trilhas de longo curso, tais como a
Appalachian Trail (EUA), Huella Andina (Argentina), Hoerikwaggo Trail (África
do Sul) e Te Araroa Trail (Nova Zelândia). Ademais da geração de emprego e
renda dentro dos princípios norteadores do desenvolvimento sustentável, é
propósito do Mosaico Carioca que a Trilha Transcarioca siga o exemplo

dessas trilhas, que geraram um incremento na visitação e diversas melhorias
na

gestão

das

áreas

protegidas

que

cruzam.

Pretende-se

que

o

estabelecimento da Trilha Transcarioca proporcione melhorias ambientais
para a cidade, como o tão sonhado corredor florestal entre os maciços da
Tijuca e da Pedra Branca e a racionalização das unidades de conservação do
Mosaico Carioca. A Trilha servirá também de modelo de conservação de
diversos ecossistemas da Mata Atlântica, servindo como uma ferramenta viva
de educação ambiental em áreas de restinga, manguezal, praia, costão
rochoso,

floresta

de

baixada

e

floresta

montana

(www.mosaico-

carioca.blopgspot.com, 2015)
A trilha passa pelas seguintes unidades de conservação:
•

Parque Natural Municipal de Grumari;

•

Parque Estadual da Pedra Branca;

•

Parque Nacional da Tijuca;

•

Parque Natural Municipal da Catacumba;

•

Parque Natural Municipal da Paisagem Carioca;

•

Monumento Natural Municipal dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca

Figura 2 - Mapa da trilha de longo curso Transcarioca. Fonte: www.mosaicocarioca.blogspot.com, 2015.

O fato mais interessante é que esta caminhada de longo curso possui ramificações
que podem integrar várias pequenas trilhas, como por exemplo: Caminhada
pela trilha em direção a Cachoeira dos Primatas, depois o acesso a estrada
das Painieras e também a montanha do Corcovado, integrando vários
atrativos naturais a pontos turísticos famosos onde temos a opção de visita a
estátua do Cristo Redentor.
Esta é uma das características deste percurso, incentivar uma nova maneira de se
conhecer a cidade e seus atrativos, integrando importância sócio ambiental a
atividade turística.

