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1  INTRODUÇÃO

Atualmente um meio bastante eficiente de possibilitar que o visitante de Parques, principalmente aqueles 
de centros urbanos, interaja com os recursos naturais, é através de trilhas interpretativas (Andrade, 2007).

São vários os objetivos para se fazer uma interpretação de trilha. Dentre eles, podemos citar que o 
objetivo primário é ajudar o visitante a desenvolver um maior conhecimento, proporcionando entendimento 
e por conseqüência uma maior apreciação pela área que está visitando, fatores que contribuirão para que a 
visita seja agradável e educativa. O segundo objetivo é promover o uso apropriado dos recursos de uma área, 
minimizando o impacto humano sobre esses recursos (Andrade, 1996).

Este trabalho tem como objetivos a caracterização da topografia de trilhas existentes no Parque 
Estadual do Jaraguá, o levantamento da composição florística do estrato arbóreo ao longo das trilhas e a 
definição de tópicos a serem abordados na interpretação.

2  MÉTODOS

O Parque Estadual do Jaraguá com seus 492,68 hectares de extensão foi criado pelo Decreto 
nº 10.877 de 30 de dezembro de 1939 e protege remanescentes de Mata Atlântica e Campos de Altitude. 
Está situado entre as rodovias Bandeirantes e Anhanguera. Possui quatro trilhas principais, das quais três serão 
abordadas nesse trabalho, trilhas do “Pai Zé”, “Silêncio” e “da Bica”. O trabalho foi realizado no período de 
outubro de 2006 a outubro de 2007.

Foram elaborados os perfis topográficos e traçado das trilhas, para isso utilizaram-se as medidas dos 
ângulos verticais e horizontais, e distância entre pontos. Esses dados foram anotados em planilha 
pré-elaborada, conforme FIGURA 1. 

Pontos Ângulo Horizontal Ângulo Vertical Distância 
(metros) Observações

     

FIGURA 1 – Modelo de planilha pré-elaborada para mapeamento das trilhas no Parque Estadual do Jaraguá, 
São Paulo – SP.
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Foram medidas também as variações de altitude, comprimento da trilha e duração do percurso. 
Para isto foram utilizados os seguintes equipamentos: bússola com espelho marca SILVA, trena marca LUFKIN de 
30 metros, clinômetro marca SUUNTO e GPS (Global Posistioning System) marca GARMIN modelo 76 CSX.

Nas observações foram anotados os pontos de destaque para a interpretação das trilhas, tais como as 
fitofisionomias, espécies mais abundantes, árvores de grande porte, presença de cursos d’água e clareiras.

O material botânico foi coletado e herborizado, conforme Fidalgo & Bononi (1984), identificado 
através de bibliografia específica e comparado com exsicatas depositadas em herbários e consulta a especialistas. 
Todo o material coletado foi depositado no Herbário Dom Bento Pickel (SPSF) do Instituto Florestal. O sistema 
de classificação utilizado foi o APG II - Angiosperm Philogeny Group II (APG II, 2003).

Foram confeccionas placas interpretativas e indicativas para a interpretação das trilhas em madeira, 
que posteriormente foram envernizadas e pintadas (modelo Instituto Florestal). A trilha do Silêncio, além das 
placas em madeira, foram confeccionadas placas interpretativas e alumínio com texto em braile, para atender 
à necessidade de pessoas portadoras de deficiência visual.

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1  Levantamento Florístico das Trilhas

A Trilha do Silêncio possui um baixo grau de dificuldade. Apresenta um grau baixo de declividade, 
distância aproximada de 390 metros e altitude aproximada de 800 metros.

A Trilha da Bica também apresenta um baixo grau de dificuldade. Possui aproximadamente 
590 metros de comprimento e altitude aproximada de 800 metros, com um grau baixo de declividade. 

A Trilha do Pai Zé possui um grau de dificuldade elevado, distância aproximada de 1.860 metros e 
altitudes entre 778 a 1.130 metros. 

No levantamento florístico preliminar, foram identificadas 121 espécies, de 43 famílias e 95 gêneros. 
As famílias com maior número de espécies foram: Fabaceae (16 espécies), Myrtaceae (13), Euphorbiaceae (7), 
Lauraceae (8), Sapindaceae (6), Melastomataceae e Rubiaceae (4). 

Foram selecionadas para a confecção de placas indicativas (nomes populares e científicos) a serem 
instaladas ao longo do traçado da Trilha do Pai Zé e do Silêncio, as espécies mais abundantes ou com indivíduos de 
grande porte. No total foram confeccionas 21 placas indicativas com os nomes de espécies (TABELAS 1 e 2).

TABELA 1 – Lista de espécies selecionadas para a confecção de placas indicativas na Trilha do Pai Zé, Parque 
Estadual do Jaraguá, São Paulo – SP.

Nome Popular Nome Científico
Açoita cavalo Luehea grandiflora
Araticum Rollinia sericea
Canela amarela Nectandra oppositifolia
Canjerana Cabralea canjerana
Capixingui Croton floribundus
Cedro Cedrela fissilis
Chal-chal Allophylus edulis
Cuvantã Cupania oblongifolia
Guapuruvu Schizolobium parahyba
Jequitibá Cariniana estrellensis
Orelha de burro Bathysa australis
Pau sangue Croton macrobothrys
Sapopema Sloanea guianensis
Tapiá guaçu Alchornea sidifolia
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TABELA 2 – Lista de espécies selecionadas para a confecção de placas indicativas em madeira e em braile na
Trilha do Silêncio, Parque Estadual do Jaraguá, São Paulo – SP.

Nome Popular Nome Científico

Capixingui Croton floribundus
Cedro rosa Cedrela fissilis
Embaúba Cecropia glaziovii
Figueira branca Ficus insipida
Gerivá Syagrus romanzoffiana
Guapuruvu Schizolobium parahyba
Palmito juçara Euterpe edulis

3.2  Interpretação da Trilha do Silêncio

A Trilha do Silêncio situa-se num trecho de floresta secundária, próximo a um fundo de vale que abriga 
um córrego. Essa floresta apresenta uma estrutura com espécies típicas dessa condição, com a predominância 
do palmito juçara Euterpe edulis, cedro-rosa Cedrela fissilis, canjerana Cabralea canjerana, figueira-branca 
Ficus insipida, fumão Bathysa australis, samambaia-açu Cyathea sp. e helicônias Heliconia sp. 

As placas interpretativas sugeridas para a trilha abordaram a presença de grandes e antigas árvores, 
os cursos d’água existentes e a vegetação característica desse tipo de ambiente, onde ocorre uma grande 
concentração de palmito-juçara Euterpe edulis (QUADRO 1, FIGURAS 2 e 3).

QUADRO 1 – Textos propostos para a implantação de placas interpretativas na Trilha do Silêncio, Parque 
Estadual do Jaraguá – SP.

Característica do ambiente Texto interpretativo

Árvores de grande porte
Árvores centenárias são um testemunho da Mata Atlântica 
original do nosso Estado, que se encontra protegida nos Parques 
Estaduais.

Cursos d’água 

Recursos hídricos
As matas do Parque Estadual do Jaraguá protegem diversas 
nascentes e córregos de águas límpidas. Preservar florestas é 
proteger a água e garantir a vida.

Vegetação de fundo de vale

Fundo de vale 
No fundo de vale predominam espécies que ocorrem em ambientes 
com maiores umidade e luminosidade, como o cedro, a canjerana, 
palmito-juçara, fumão, samamabaia-açu e helicônias.

Presença de grande quantidade de 
palmito nos fundos de vale

Palmito-juçara
Euterpe edulis

É uma espécie importante para a fauna. Sabiás, tucanos, jacus, 
pacas, cotias e esquilos alimentam-se dos seus frutos, dispersando 
suas sementes.
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FIGURA 2 – Ficus insipida (figueira branca) com placa indicativa na Trilha do Silêncio, Parque Estadual do 
Jaraguá – SP.

FIGURA 3 – Placa interpretativa na Trilha do Silêncio, Parque Estadual do Jaraguá – SP.

3.3  Interpretação da Trilha do Pai zé

A Trilha do Pai Zé, em seu trecho inicial, apresenta características semelhantes à Trilha do Silêncio, 
situando-se em um trecho de floresta secundária, próximo a um fundo de vale. Na porção final da trilha e 
de solo mais raso, com afloramentos rochosos, a vegetação de Floresta Ombrófila Densa é abruptamente 
substituída pela de Campos de Altitude. Os Campos de Altitude apresentam uma composição de espécies 
diferentes da floresta, com a ocorrência de espécies exclusivas.

Foram identificados três temas para interpretação, os campos de altitude, as clareiras e o processo de 
sucessão secundária e as florestas secundárias (QUADRO 2).
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QUADRO 2 – Textos propostos para a implantação de placas interpretativas na Trilha do Pai Zé, Parque 
Estadual do Jaraguá – SP.

Característica do ambiente Texto interpretativo

Campos de altitude

Campos de altitude
Nos campos predominam as ervas e os arbustos. Os solos são rasos ou pouco 
profundos e as altitudes elevadas. A maior parte das espécies são exclusivas 
ou endêmicas.

Clareiras

Clareiras e sucessão secundária
As clareiras formadas pela quebra de árvores aumentam a luminosidade da 
floresta e facilitam a ocorrência de espécies, que crescem rapidamente a pleno 
sol, iniciando o processo de sucessão secundária.

Florestas secundárias

Florestas secundárias
As florestas do Parque do Jaraguá são recentes em sua maioria. A regeneração 
natural proporcionou que áreas agrícolas se transformassem em florestas, 
com o restabelecimento da flora e fauna silvestres.

4  CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES

O método selecionado para a interpretação foi a trilha autoguiada, através de placas ou painéis 
interpretativos (Vasconcellos, 2004). Para a escolha das mensagens das placas considerou-se as características 
dos ambientes.

Devido ao baixo grau de dificuldade e declividade, a Trilha do Silêncio foi adaptada para pessoas 
com necessidades especiais, tornando essa trilha acessível a uma ampla variedade de usuários tais como: cegos, 
cadeirantes e usuários com mobilidade limitada. Para isso o piso já sofreu adequações, foram construídas 
passarelas em alguns trechos e foi implantado corrimão em todo o percurso. Foram confeccionadas sete placas 
indicativas de espécie em alumínio, com o texto em braile e em madeira, constituindo a primeira experiência 
de inclusão de usuários portadores de necessidades especiais no âmbito das Unidades de Conservação do 
Estado de São Paulo.

A principal característica que a Trilha do Pai Zé possui é a transição de Floresta Ombrófila 
Densa Montana para os Campos de Altitude. A mudança no tipo de vegetação é um dos atrativos da trilha, 
que também dá acesso aos Picos do Papagaio e Jaraguá, o ponto mais elevado da cidade de São Paulo.

Com a erosão intensa provocada pela chuva, observa-se a necessidade da adoção de um sistema de 
drenagem para essa trilha, para isto se faz necessário a interceptação e direcionamento dessa água por meio de 
valas de drenagem.

Os resultados da interpretação das trilhas do Parque Estadual do Jaraguá devem ser avaliados e 
monitorados para o contínuo aperfeiçoamento desse sistema de interpretação.
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