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Resumo: As trilhas ecológicas têm se mostrado um atrativo potencial para a oferta de lazer e turismo 
em estabelecimentos rurais. As trilhas permitem o contato e a vivência do visitante com ambientes 
pouco transformados e também a geração de renda e a valorização de áreas florestais nas 
propriedades. Porém, o uso público de trilhas pode levar a propagação de diferentes impactos 
nocivos ao ambiente e também ao visitante. Nesse sentido, o presente trabalho pesquisou o impacto 
em duas trilhas localizadas em um estabelecimento rural aberto à visitação, denominado Recanto 
Renascer, localizado no município de Francisco Beltrão–PR. O objetivo foi verificar a ocorrência de 
situações problemáticas ligadas ao uso público das trilhas e a partir desse levantamento propor 
estratégias de manejo para minimizar os impactos e potencializar o uso desse atrativo. Para alcançar 
esses objetivos foi utilizada a Metodologia Monitoramento do Impacto da Visitação – MIV (KUSS ET 
AL, 1990). O estudo permitiu constatar a existência de impactos gerados pelo uso público das trilhas 
que afetam o ambiente e também a segurança da visitação, demostrando a necessidade de um plano 
manejo e manutenção específico, coerente às condições socioambientais locais. 
Palavras-chave: Trilhas Ecológicas. Áreas Florestais. Impactos Ambientais.  

 

Introdução 

O interesse contemporâneo por ambientes pouco transformados, para lazer, práticas 

de esportes, estudos do ambiente ou simplesmente contemplação, tem feito das trilhas 

ecológicas um atrativo potencial para o turismo no espaço rural.  

Além de ser uma alternativa para desenvolver ou incrementar a oferta turística local, 

as trilhas ecológicas contribuem para que as áreas de floresta sejam valorizadas e 

recuperadas nas propriedades, podendo proporcionar benefícios ambientais e 

socioeconômicos.  

Porém, apesar de ser uma alternativa considerada de baixo impacto ambiental, 

quando mal planejada, mal implantada e sem manutenção eficiente, as trilhas ecológicas 
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podem trazer riscos aos visitantes e funcionar como indutoras de impactos negativos sobre 

os diferentes elementos do meio biofísico (solo, vegetação, fauna, hidrografia e relevo). 

Trabalhos realizados por diferentes profissionais, entre eles geógrafos, têm tratado dos 

impactos gerados pelo uso público de trilhas em áreas naturais. Destaque para os trabalhos 

de Costa (2006) no Parque Estadual Pedra Branca/RJ, Takahashi (1998) no Parque 

Estadual do Marumbi/PR, Magro (1999) no Parque Nacional de Itatiaia e Feola (2009) no 

Parque Estadual Pico Marumbi/PR. Para esses pesquisadores, o uso público de trilhas afeta 

diretamente o solo através do pisoteio, ocasionado sua compactação, erosão e 

consequentemente, o afundamento e alterações de largura da trilha. A visitação também 

pode contribuir para afugentar animais e destruir ou dificultar o desenvolvimento da 

vegetação, entre outros impactos.  

Esses fatores demonstram que as trilhas ecológicas precisam ser implantadas e 

manejadas adequadamente e a partir de critérios específicos e coerentes as especificidades 

físico-ambientais locais. Fato que muitas vezes não ocorre na maior parte dos 

estabelecimentos rurais com trilhas ecológicas, especialmente devido à falta de subsídios 

técnico-metodológicos para fazê-lo. 

 Tal realidade impulsionou o desenvolvimento de uma pesquisa em nível de 

mestrado, com o objetivo de obter uma compreensão mais clara dos benefícios e prejuízos 

do uso de trilhas ecológicas nas propriedades rurais. O objetivo da pesquisa também se 

ateve em contribuir para o desenvolvimento correto da atividade nesses estabelecimentos, 

através da elaboração de um manual sobre as técnicas de implantação e manejo das trilhas, 

disponibilizado aos proprietários rurais interessados em utilizar as trilhas como um atrativo 

em suas propriedades ou adequar as já existentes.  

Nesse sentido, o presente estudo faz parte dos resultados obtidos com essa 

pesquisa e teve como objetivo principal avaliar os impactos em duas trilhas ecológicas de 

um estabelecimento rural aberto à visitação e denominado Recanto Renascer, localizado no 

Município de Francisco Beltrão-PR, sendo a Trilha da Estrada Velha e a Trilha dos Sentidos. 

Para atender os objetivos, foi utilizada a metodologia Monitoramento do Impacto da 

Visitação – MIV, utilizada por pesquisadores como Costa (2006). 
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1. Potencias e problemáticas do uso das trilhas ecológicas em estabelecimentos 

rurais 

Andar em trilhas é uma habilidade antiga do ser humano, motivada principalmente 

pela necessidade de deslocamento. Contudo, nos últimos anos, a caminhada incorporou um 

novo significado. De simples meio de deslocamento, elas passaram a ser um novo meio de 

contato e integração com a natureza (ANDRADE, 2003). 

O desejo pelo contato e fruição da natureza preservada, fez das trilhas caminhos 

construídos com o objetivo de aproximar o visitante com o ambiente natural e atuar como 

um espaço de interação e familiaridade com o meio ambiente (KROEFF; VERDUM, 2011).  

Nos estabelecimentos rurais, as trilhas têm sido utilizadas como uma alternativa para 

desenvolver ou incrementar a oferta turística local e gerar renda, seja diretamente, através 

da cobrança de uma taxa de visitação, ou indiretamente, por meio de refeições servidas por 

adesão ou comercialização de produtos locais e regionais (SILVA, 2006). 

Jesus e Ribeiro (2005) destacam que a viabilização social e econômica através das 

trilhas, acaba se refletindo em ações de preservação, manutenção e recuperação das áreas 

de floresta nas propriedades, tendo em vista, que quanto mais preservado estiver o 

fragmento de floresta, maior será sua atratividade para a visitação.  

Através das trilhas, as áreas legalmente protegidas deixam de ser espaços 

economicamente perdidos na propriedade e passam a ser uma oportunidade de renda e 

qualidade ambiental. Ao conservar ou recuperar áreas anteriormente degradadas por outras 

formas de apropriação e uso do solo nas propriedades, os proprietários acabam obtendo 

benefícios não apenas econômicos, mas também socioambientais, já que a manutenção 

dessas áreas afeta diretamente a qualidade do ambiente local e, consequentemente, a 

qualidade de vida da população residente no entorno. 

As trilhas também podem promover a cooperação da comunidade local para que 

fragmentos florestais de diversas propriedades sejam integrados através de um circuito de 

trilhas, possibilitando a geração de renda e conservação de áreas florestais em diferentes 

localidades e o aumento no potencial atrativo das trilhas, através de elementos naturais, 

arquitetônicos e humanos que se diferem de uma propriedade para outra e podem 

proporcionar experiências ricas à visitação (LECHENER, 2006).  

Porém, apesar dos benefícios socioeconômicos e ambientais, o uso das trilhas 

ecológicas também pode trazer uma série de impactos indesejáveis tanto ao ambiente 
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quanto aos visitantes. Esses impactos, para Barros e Dines (2000), geralmente estão 

associados à falta de planejamento, aumento no número de visitantes e intensidade das 

visitações.  

É importante considerar que os fragmentos florestais em pequenos estabelecimentos 

rurais são geralmente de pequeno porte e tamanho, em virtude da ocupação do entorno e 

da maior suscetibilidade a impactos, se comparados aos fragmentos de maior porte 

pertencentes às Unidades de Conservação. Assim, impactos ambientais comumente 

atribuídos à implantação e uso das trilhas, tendem a ser intensificados nesses locais.  

Dentre os possíveis impactos proporcionados ao ambiente natural através das trilhas, 

autores como Takahashi (1998, 2004), Feola (2006), Andrade e Rocha (1990), Costa 

(2006), Lechener (2006) e Magro (1999) destacam: erosão e transporte de solos; 

contaminação de rios e outros corpos d’água por sedimentação; perda da vegetação ao 

longo da trilha; introdução de espécies invasoras; aumento do acesso às áreas por espécies 

predadoras ou indesejáveis; perturbações/deslocamento da vida selvagem; fragmentação 

de habitats; alargamento do corredor e do piso da trilha; usos múltiplos/sobreposição de 

usos; perda da borda crítica; ruptura no talude; aprofundamento do leito da trilha; 

entupimento por sedimentos em drenos, barragens de água, drenagens e bueiros; 

inundação do piso da trilha; redução do banco de sementes do solo; e o uso indevido, não 

ordenado ou intensivo da trilha por comunidades locais. 

Barros e Dines (2000) indicam que os impactos se dão sobre o solo, água, vegetação 

e fauna local. Conforme os autores, o impacto sobre o solo tem início com a destruição da 

serrapilheira, seguido pela compactação decorrente do pisoteio, causando alterações no 

processo de aeração, temperatura, umidade, nutrição e organismos. A redução da 

capacidade de infiltração causada pela compactação tende a aumentar o escoamento 

superficial e consequentemente acelerar os processos erosivos.  

Magro (1999) ressalta que a compactação no solo afeta diretamente o crescimento de 

novas plantas e o desenvolvimento das já existentes, pois, suas taxas de crescimento e 

capacidade reprodutiva são diminuídas na medida em que o comprimento da sua haste é 

reduzido por sua base apresentar dificuldade em se expandir no solo compactado. Além 

disso, as perdas da cobertura vegetal e da matéria orgânica intensificam os processos 

erosivos, reduzindo o banco de sementes do solo e consequentemente, a propagação das 

plantas. Outra ação impactante na vegetação destacada por Andrade e Rocha (2008) é a 
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retirada de espécies nativas ou exóticas pelos visitantes, como bromélias, orquídeas, entre 

outras.  

Nesse contexto, a fauna também é afetada principalmente pela mudança em seu 

habitat, causado, entre outros fatores, pela compactação do solo e retirada da vegetação. 

Os impactos, também podem ser de forma direta, através da morte de animais, da caça, da 

pesca, da introdução de espécies e de distúrbios alimentares provocados por restos de 

alimentos deixados ou fornecidos pelos visitantes (COSTA, 2006).  

Segundo Pontes (2006), a intensa visitação em áreas próximas a corpos d’água 

(cachoeiras, córregos, rios e poços) situadas ao longo da trilha, pode provocar impactos 

sobre espécies aquáticas raras ou pouco conhecidas, que não toleram aumento da turbidez 

da água e modificação do leito dos corpos hídricos.   

A utilização das trilhas pode provocar a morte de pequenos vertebrados terrestres, ou 

então, no caso de espécies taxonômicas como as serpentes, o encontro com os visitantes 

pode gerar riscos a ambos, pois, tanto o visitante pode ser atacado pelo animal quanto 

matá-lo, principalmente por vê-lo como um elemento de risco e não como um ser que está 

em seu habitat natural (FARIA; MORENI, 2000).  

O lixo gerado pela visitação, especialmente plásticos, se não forem devidamente 

descartados tornam-se um problema para a fauna local, pois causam poluição do habitat e, 

se ingeridos, podem causar intoxicação e morte. Mesmo quando as áreas da trilha oferecem 

lixeiras para o descarte de materiais, elas podem ser utilizadas pelos animais como uma 

fonte fácil de alimentos, alterando o comportamento natural de algumas espécies, podendo 

servir como armadilhas fatais para outras. Galões altos e sem tampas podem ser facilmente 

escalados durante a noite por animais que depois não conseguem sair e acabam morrendo 

ou pela falta de água e comida, ou afogadas pela água da chuva (PONTES, 2006).  

Em relação aos recursos hídricos, Pontes (2006) destaca que os impactos são 

provenientes da sedimentação gerada pela erosão do solo, do lixo lançado por visitantes, da 

contaminação patogênica, entre outros fatores, que acabam por diminuir a quantidade de 

oxigênio dissolvido na água, afetando sua qualidade e alterando o desenvolvimento e a 

sobrevivência de plantas e animais.  

Quanto aos impactos sociais, com base em Andrade e Rocha (2008), Barros e Dines 

(2000), Takahashi (2004), Lechener (2006), Magro (1999) e Costa (2006), destacam-se 

como mais corriqueiros: os congestionamentos, excesso de lixo, vandalismos (pichações, 
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depredações, etc.), choque cultural, perda da autenticidade e integridade das tradições 

culturais, conflito entre visitantes e moradores da comunidade local, conflito entre os 

visitantes e sua insatisfação com a experiência vivenciada.  

O número de pessoas que o visitante pode encontrar ao longo das trilhas torna-se um 

impacto, quando este interfere diretamente na qualidade da experiência da visitação, uma 

vez que, algumas pessoas valorizam a sensação de isolamento, de modo que o encontro 

com os demais visitantes pode diminuir a qualidade de sua experiência (BARROS; DINES, 

2000). 

 

2. O Recanto Renascer  

O Recanto Renascer é um estabelecimento rural de 43,5 hectares, localizado na 

comunidade de Água Vermelha, município de Francisco Beltrão- PR. As coordenadas 

geográficas são 26º 08’ 04” latitude sul, e 53º 06’ 46” longitude oeste (Mapa 1), e as altitudes 

variam entre 580 a 682 metros. O estabelecimento rural está a 13 km de distância do centro 

urbano de Francisco Beltrão e se destaca como um dos poucos estabelecimentos no 

município a oferecer lazer e atividades recreativas em área de floresta. Ele faz parte do 

Roteiro de Turismo Rural do município de Francisco Beltrão, denominado “Caminho do 

Marrecas”, em referência ao Rio Marrecas, principal rio do município. 

 



 

7 

 
Mapa 1 – Localização Geográfica do Recanto Renascer-PR. 

Org.: PEREIRA, L. S. B. (2013). 

 

Dos 43,5 hectares do estabelecimento, 9,8 são utilizados em atividades 

agropecuárias para a comercialização e subsistência. O restante, cerca de 33 hectares, são 

utilizados em atividades não agrícolas voltadas ao lazer e turismo rural (Mapa 2). 

Entre os atrativos à visitação, o local possui duas trilhas ecológicas inseridas em uma 

área pertencente à floresta ombrófila mista aluvial, que juntas somam 2 km de extensão. 

Uma das trilhas possui 1.500 metros de extensão e é denominada Trilha da Estrada Velha e 

a outra, com 500 metros, é chamada Trilha dos Sentidos. Essas trilhas apresentam tanto 

atrativos paisagísticos vinculados à beleza cênica, quando a aspectos referentes ao 

potencial educativo, que contribuem para o desenvolvimento de interpretação ambiental. 
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Mapa 2- Uso do solo na propriedade rural Recanto Renascer-PR 

Fonte: Trabalho de campo – abril a junho/2013. 

 

A análise de risco, vulnerabilidade e impactos ambientais nestas trilhas se deram 

através da metodologia Monitoramento do Impacto da Visitação – MIV, proposta por Kuss 

et. al (1990). Para tanto, inicialmente foram selecionados os indicadores de impacto e em 

seguida determinados os parâmetros de análise (condições desejadas para cada indicador). 

Como subsídio na escolha dos indicadores e parâmetros de análise, foi utilizado o estudo 

realizado por Costa (2006).  

Para a aplicação da metodologia, as trilhas foram divididas em seções equidistantes 

de 100 metros e, em cada seção, foram analisados os indicadores: Leito; Borda; Solo; 

Vegetação; Saneamento e Riscos. 

A partir do levantamento feito em campo, os parâmetros foram comparados entre si 

com o objetivo de verificar quais apresentam maior e menor situação problemática na trilha. 
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Para isso, foi utilizado o método adaptado de Costa (2006), no qual cada um dos 

indicadores recebeu um percentual mínimo e máximo suportável na trilha. Para avaliar os 

parâmetros que excederam esses percentuais, foi utilizada a classificação: baixo (até 30 %), 

médio (de 30 a 60%) e alto (de 60 a 100%) em relação ao nível de impacto geral na trilha.  

  

a) Trilha dos Sentidos  

  

A trilha dos Sentidos possui 500 metros de extensão e encontra-se em uma área 

com altitude entre 600 a 610 metros. Nesta trilha, foram analisadas 5 seções, onde foi 

possível verificar a ocorrência das seguintes situações:   

 
Quadro 1– Impactos constatados, possíveis causas e estratégias de manejo para a Trilha 

dos Sentidos a partir da metodologia MIV. 
Impacto Contatado  

Estratégia de Manejo Indicador Verificador     Possíveis causas 

 
 
LEITO 

Alto Impacto:  

Alteração de 
largura na 
trilha. 
 
Médio 
Impacto: 
Afundamento 
do piso; 
 
Baixo 
Impacto: 

Erosão laminar; 
Alagamentos. 

-A falta de manutenção das 
áreas marginais faz com que a 
vegetação rasteira avance 
sobre o piso da trilha; 
-A falta de canaletas de 
drenagem faz com que a água 
superficial (chuva) provoque a 
retirada da cobertura superficial 
gerando erosão, afundamento 
do piso e em algumas 
situações o alagamento da 
trilha. 

Construção de 
canaletas de 
drenagem; 
Nivelamento do piso e 
padronização da 
largura da trilha (1m). 
Elevação do piso com 
material de empréstimo 
(solo e rochas) para 
facilitar o escoamento 
superficial.  

 
 
BORDA 

 
Baixo 
Impacto: 
Canais de 
drenagem; 
Perda de borda 
crítica; 
Manutenção de 
estruturas; 
Atalhos/ 
bifurcações. 
 

-A utilização das trilhas por 
pescadores contribui para a 
criação de atalhos que ligam a 
trilhas as margens do rio 
Marrecas. 
-O formato retilíneo da trilha em 
uma área de declive/aclive 
acentuado contribui para que  
ocorra o desbarrancamento do 
talude superior e inferior e para 
que a água superficial utilize o 
leito da trilha como um canal de 
drenagem, provocando retirada 

Construção de 
barreiras de contenção 
com troncos de árvores 
(reaproveitamento de 
árvores caídas); 
Fechar e reflorestar 
atalhos; 
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da cobertura vegetal e 
acelerando as ações erosivas. 
 -A falta de manutenção em 
estruturas de contenção 
também contribui para essa 
ação impactante. 

 
 
SOLO 

Baixo 
Impacto: 
Solo exposto; 
Raízes 
expostas; 

-Geradas pelo escoamento 
superficial que transporta a 
serrapilheira para as áreas 
marginais da trilha. 
Formato inadequado da trilha. 
 

Nivelar o solo e 
acrescentar 
serrapilheira retirada de 
locais dentro da floresta 
não utilizados pela 
visitação.  

 
 
VEGETAÇÃO 

Baixo 
Impacto: 

Vegetação 
danificada na 
borda (morta). 

-Falta de manutenção, poda 
incorreta das áreas marginais. 

Retirada da vegetação 
caída sobre o leito e 
evitar podas drásticas e 
desnecessárias nas 
áreas marginais. 

 
 
SANEAMENTO 

 
Alto Impacto: 
Lixo. 

-Descarte inadequado de 
materiais pelo visitante. 

Realizar vistoria 
periodicamente para 
retirada de materiais 
inorgânicos da trilha; 
Instigar a 
conscientização 
ambiental do visitante 
para que não deposite 
esses materiais no 
ambiente;  
Implantar lixeiras para 
depósitos dos materiais 
descartáveis. 

 
 
RISCOS 

Alto Impacto: 

Escorregar. 
Médio 
Impacto: 

Cair da 
encosta. 

-Presença de declive/aclive 
acentuados, perda da borda 
crítica provocando o 
estreitamento do piso e falta de 
estruturas e de manutenção 
nas estruturas existentes.  

Construir degraus, 
corrimões e barreiras 
de contenção. 

Fonte: Adaptado de Costa (2006). 
Org.: MORAES, D. I. de (2013). 

 
b) Trilha da Estrada Velha 

 

Essa trilha possui uma altitude que varia de 550 a 610 metros e uma maior 

susceptibilidade a processos erosivos. No total foram 15 seções analisadas, que permitiram 

verificar as seguintes situações na trilha:  
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Quadro 2 – Impactos constatados, possíveis causas e estratégias de manejo para a Trilha 
da Estrada Velha a partir da metodologia MIV. 

Impacto Contatado  
Estratégia de 

Manejo 
Indicador Verificador     Possíveis causas 

 
 
 
 

LEITO 

Alto Impacto:  

Alteração de 
largura na trilha. 
Médio Impacto: 

Afundamento do 
piso; 
Alagamentos; 
Erosão laminar. 

  

 -A falta de manutenção das 
áreas marginais faz com que 
a vegetação rasteira avance 
sobre o piso da trilha; 
 -A falta de canaletas de 
drenagem faz com que a 
água superficial (chuva) 
provoque a retirada da 
cobertura superficial gerando 
erosão, afundamento do piso 
e em algumas situações o 
alagamento da trilha. 

- Construção de 
canaletas de 
drenagem; 
 -Nivelamento do piso e 
padronização da 
largura da trilha (1m). 

 
 
 
 

BORDA 

Médio Impacto: 

Atalhos/bifurcaçõ
es. 
Baixo Impacto: 

Canais de 
drenagem; 
Perda de borda 
crítica; 
Manutenção de 
estruturas. 

 -A utilização das trilhas por 
pescadores contribui para a 
criação de atalhos que ligam 
a trilhas as margens do rio 
Marrecas. 
 - O formato retilíneo da trilha 
em uma área de declive/aclive 
acentuado contribui para que 
a ocorra o desbarrancamento 
do talude superior e inferior e 
para que a água superficial 
utilize o leito da trilha como 
um canal de drenagem, 
provocando retirada da 
cobertura vegetal e 
acelerando as ações erosivas. 
- Falta de manutenção nas 
estruturas existentes. 

- Construção de 
barreiras de contenção 
com troncos de árvores 
(reaproveitamento de 
árvores caídas); 
- Fechar e reflorestar 
atalhos; 
- Mudar traçado da 
trilha para o formato de 
zigue-zague em áreas 
de declive/aclive 
acentuados. 

 

 
 
 

SOLO 

Alto Impacto: 
Solo exposto. 
Baixo Impacto: 

Raízes expostas; 
Aclives/declives 
acentuados; 

 

- Geradas pelo escoamento 
superficial que transporta a 
serrapilheira para as áreas 
marginais da trilha. 
- Formato inadequado da 
trilha. 

 

- Nivelar o solo e 
acrescentar 
serrapilheira retirada de 
locais não utilizados 
pela visitação. 
 - Mudar o formato da 
trilha para zigue zague. 
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VEGETAÇÃO 

Médio Impacto: 
Árvores caídas. 
Baixo Impacto: 

Vegetação 
danificada na 
borda (morta); 
Espécies 
exóticas. 

- Falta de manutenção, poda 
incorreta das áreas marginais 
e introdução de espécies 
pelos visitantes. 

- Retirada da 
vegetação caída sobre 
o leito e evitar podas 
drásticas e 
desnecessárias nas 
áreas marginais. 

 
 
 

SANEAMENTO 

 
Médio Impacto: 

Lixo. 

 
- Descarte inadequado 
realizado pelo visitante. 

- Realizar vistoria 
periodicamente para 
retirada de materiais 
inorgânicos da trilha; 
- Instigar a 
conscientização 
ambiental do visitante;  
- Implantar lixeiras para 
depósitos dos materiais 
descartáveis. 

 
RISCOS 

Médio Impacto: 

Escorregar; 
Cair da encosta. 

- Presença de declive/aclive 
acentuados, falta perda da 
borda crítica provocando o 
estreitamento do piso e falta 
de estruturas e de 
manutenção nas estruturas 
existentes.  

- Modificar traçado da 
trilha; 
- Construir degraus, 
corrimões e barreiras 
de contenção. 

Fonte: Adaptado de Costa (2006). 
Org.: MORAES, D. I. de (2013). 

 
Considerações Finais  

As análises desenvolvidas através da metodologia MIV mostraram que as duas 

trilhas estudadas – Trilha da Estrada Velha e Trilha dos Sentidos apresentam situações de 

impacto distintas e em diferentes níveis (baixo, médio e alto), ocasionadas principalmente 

pela falta de estruturas adequadas e pela falha ou inexistência de um plano de manejo e 

manutenção. 

Isso mostra que as trilhas precisam de adequações físico-ambientais, que de forma 

geral, devem abranger duas frentes principais: a primeira, diz respeito à padronização da 

largura do piso, no qual se indica a largura de 1 metro e também a redução da velocidade 

do escoamento superficial nas áreas de declive e aclive, através de estruturas que 

reduziriam a velocidade da água, como degraus feitos de rochas ou torretes de madeira com 

dormentes, e de estruturas que reduziriam a distância do fluxo, como pequenos canais de 

drenagem voltados para o interior da mata. 
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Após estabilizar a velocidade do escoamento superficial sobre o piso da trilha, 

recomenda-se a construção de estruturas de sustentação em locais com perda de borda 

crítica e cobertura do solo com serrapilheira extraída do interior da floresta, para que os 

impactos relacionados à erosão e compactação possam ser minimizados.  

Espera-se assim, que o estudo desenvolvido possa oferecer subsídios para o 

desenvolvimento de outros estudos relacionados à temática que envolve o uso público das 

trilhas ecológicas em áreas florestais, bem como, para o desenvolvimento correto da 

atividade no Recanto Renascer através da correção de situações que oferecem riscos ao 

visitante e ao ambiente.  
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