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1 - APRESENTAÇÃO 
O Plano de Uso Público (PUP) é um documento técnico não-normativo e essencialmente 
programático que contempla as estratégias, diretrizes e prioridades de gestão, com o objetivo 
de estimular o uso público, orientar o manejo, aprimorar as experiências e diversificar as 
oportunidades de visitação no Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco (PEAMP) e no 
Parque Estadual do João Leite (PEJoL).  

Nesse contexto, o PUP pode ser complementado por projetos e protocolos relacionados ao 
uso público, tais como: projeto interpretativo, protocolo de gestão de segurança, projeto de 
manejo de trilhas, modelagens para suporte à delegação de serviços de apoio à visitação, entre 
outros que, após aprovados, são automaticamente incorporados ao portfólio do PUP. Havendo 
necessidade de normas específicas de uso público, elas deverão ser tratadas em atos 
normativos (ICMBio, 2019). 

O PEAMP e o PEJoL são unidades de conservação onde há um grande potencial de uso público 
em virtude da sua proximidade com a capital do estado de Goiás, pela ótima estrutura viária e 
pela intermunicipalidade dos parques, garantindo um público potencial diverso. Nesse sentido, 
o presente documento se traduz no Plano de Uso Público do Parque Estadual Altamiro de 
Moura Pacheco e do Parque Estadual do João Leite. O documento reúne informações sobre o 
Diagnóstico elaborado e as proposições delineadas para os parques, contendo: 

 Parte 1: Contexto Geral do Uso Público; 
 Parte 2: Componentes Estratégicos (diagnóstico e análises); 
 Parte 3: Diretrizes para implantação do Uso Público; 
 Parte 4: Proposições complementares.
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2 - METODOLOGIA 
Buscando alinhamento com instrumentos que normatizem ou indiquem diretrizes a nível 
nacional sobre PUP, buscou-se as orientações metodológicas para Elaboração de Planos de 
Uso Público em UC Federais (ICMBio 2019). Nesse documento, todas as unidades de 
conservação são aptas a desenvolver oportunidades de uso público, de acordo com sua 
categoria, vocação (natural, histórica e cultural) e zonas de manejo. As diretrizes da Figura 1 
serão consideradas no processo de planejamento do uso público. 

Figura 1. Diretrizes para o PUP 

 

 
Fonte: ICMBio (2019). Adaptado por STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). 
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O presente estudo teve sua estruturação e desenvolvimento em 5 principais etapas (Figura 2). 
Sendo que o presente produto condiz com a Etapa 5 dos trabalhos. 

Figura 2. Etapas Realizadas para o Processo de Elaboração do Plano de Uso Público 

 
Fonte: ICMBio (2019). Adaptado por STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). 

Em termos gerais, a Etapa 1 do desenvolvimento do Plano de Uso Público do PEAMP e PEJoL 
consistiu na estruturação das atividades a serem desenvolvidas e na organização da equipe 
técnica (Figura 3), tendo como produto final o Plano de Trabalho. Além disso, a etapa abordou 
o planejamento das atividades e as definições estratégicas junto à equipe da Contratante e a 
SEMAD, incluindo:  

 Organização das ações que foram realizadas,  
 Mobilização da equipe técnica;  
 Elaboração do Plano de Trabalho com o detalhamento de atividades;  
 Reunião de Iniciação com a equipe para alinhamentos e apresentação do Plano de 

Trabalho. Dessa reunião foi gerada uma Memória com a pauta, os assuntos tratados e 
as diretivas, além da lista de participantes; 

 Realização de Reconhecimento de Campo para o contexto das UC com reuniões 
presenciais com o Chefe da UC buscando alinhamento das expectativas. 

Figura 3.  Etapa 1 da Elaboração do Plano de Uso Público (PUP) 

 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). 
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Durante a Etapa 2, foi realizada a análise preliminar das características dos parques e do meio 
em que estão inseridos, reunindo informações sobre o contexto geral de uso público das UCs e 
suas demandas (Figura 4). Ao final dessa etapa, foi elaborado o Produto 2 - 1º Relatório 
Técnico. Esse documento reuniu aspectos como: 

 Descrição dos principais atributos do meio físico e biótico; 
 Caracterização institucional e sociocultural das UCs e região; 
 Identificação dos potenciais turísticos; 
 Compilação de dados espaciais e cartográficos. 

Figura 4. Etapa 2 da Elaboração do Plano de Uso Público (PUP) 

 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). 

A Etapa 3 (Figura 5) abordou a elaboração do diagnóstico do uso público da UC, abrangendo o 
levantamento e o mapeamento em campo dos aspectos tangentes à visitação e ao 
aproveitamento turístico local, além da coleta de dados para o preenchimento de lacunas 
observadas na Análise Preliminar (Etapa 2). Nesse sentido, a equipe da STCP realizou as coletas 
de informação, levando em consideração diversos aspectos como:  

 Levantamento das formas e condições atuais da gestão do uso público das UC; 
 Identificação e inventário das ofertas e potenciais turísticos que integram o uso 

público das UC; 
 Verificação dos serviços, infraestruturas e promoções do uso público, envolvendo 

agências de turismo e prestadores de serviços turísticos;  
 Descrição dos aspectos socioambientais e culturais relevantes na área e entorno; 
 Caracterização e recomendações de serviços e infraestruturas necessários ou 

existentes; 
 Aplicação do método do Rol de Oportunidades de Visitação em Unidades de 

Conservação - ROVUC; 
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 Elaboração do Índice de Atratividade Turística - IAT. 
 Levantamento das ações necessárias para implantação, incremento e ordenamento do 

uso público nas UC; 
 Construção do perfil dos visitantes, assim como a estimativa do número de visitas; 
 Avaliação dos resultados das ações de monitoramento dos impactos da visitação. 

Figura 5. Principais abordagens da Etapa 3 

 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). 

O ROVUC - Rol de Oportunidades de Visitação em Unidades de Conservação auxilia no 
planejamento da visitação, em conjunto com o Índice de Atratividade Turística - IAT (Viveiros 
de Castro et al., 2015; Souza 2016; Souza, Thapa & Viveiros de Castro, 2017; Souza, Thapa & 
Viveiros de Castro, 2018). O IAT é utilizado como referência para análises da demanda turística 
em áreas protegidas que, além de indicadores internos, utiliza indicadores do entorno das 
áreas protegidas, como distância de aeroportos, serviços de hospedagem e alimentação 
disponíveis, entre outros. 

No ROVUC os fatores fundamentais são: Experiência; Atividades recreativas; Atributos 
(Biofísico, Sociocultural, Manejo); Benefícios pessoais, sociais, econômicos e ambientais e 
culturais. Dessa forma, propõe a estruturação de uma matriz que se propõe a realizar a 
interface entre os diferentes fatores e respectivas classes, conforme visualizado na Figura 6. 

Por meio da caracterização geral das UCs e a descrição dos seus atrativos de forma individual, 
bem como da estrutura existente e daquela necessária, tanto a das UCs como do seu entorno, 
foram pré-definidas as classes de experiência mais apropriadas para as áreas de visitação das 
UC. Para a definição das classes foi considerado tanto as condições existentes das áreas de 
visitação como uma perspectiva das condições que se almejam alcançar (intenção de manejo). 
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Diálogos construídos com visitantes, associações, representantes do mercado turístico e 
pesquisadores fizeram parte do escopo dos trabalhos, porém dada a situação de pandemia, as 
oficinas, que reuniam diversos atores da comunidade, foram realizadas de forma virtual. 

Figura 6.  Combinação entre Atividades e Ambientes Geram Experiências e Benefícios - ROVUC 

 
Fonte: Adaptado de ICMBio (2020). 

Além disso, para a preparação da Oficina de Planejamento Participativo, foi estruturado um 
pré-zoneamento das atividades dentro da UC. A Matriz do ROVUC (ICMBio, 2020) foi o guia no 
processo de classificação das experiências de visitação, uma vez que apresenta os parâmetros 
para o planejamento e implantação das experiências. É importante considerar que a matriz do 
ROVUC é apenas uma referência e, resguardando a proposta de experiência planejada e as 
normas das zonas de manejo, os seus parâmetros foram ser ajustados conforme a necessidade 
e a realidade da UC. As Tabelas 1 a 4 exemplificam as classes de experiência encontradas em 
Parques Nacionais e áreas de Proteção Ambiental. 
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 Relação entre as classes de experiência e o grau de intervenção da visitação nos atributos Tabela 1.
do ROVUC 

CLASSES DE 
EXPERIÊNCIAS 

DEFINIÇÃO DO GRAU DE INTERVENÇÃO NOS ATRIBUTOS 

PRÍSTINA 

Visitação de baixo grau de intervenção: corresponde às formas primitivas de visitação e 
recreação que ocorrem em áreas com alto grau de conservação, possibilitando ao visitante 
experimentar algum nível de desafio, solidão e risco. Os encontros com outros grupos de 
visitantes são improváveis ou ocasionais. A infraestrutura, quando existente, é mínima e 

tem por objetivo a proteção dos recursos naturais e a segurança dos visitantes. É incomum 
a presença de estradas ou atividades motorizadas 

NATURAL 

Visitação de médio grau de intervenção: é possível experimentar alto grau de 
naturalidade do ambiente, no entanto, já se pode detectar algum nível de alteração 

ambiental ou evidências de atividades humanas. O acesso a essas áreas pode ser realizado 
por veículos motorizados. Em ambientes terrestres, as estradas em geral não são 

pavimentadas. Os encontros com outros visitantes são mais comuns e, nas unidades de 
conservação de uso sustentável, pode haver a presença de moradores isolados 

possibilitando experimentar o modo de vida local. A infraestrutura é mínima ou moderada, 
tendo por objetivo, além da segurança e a proteção dos recursos naturais, melhorar a 
experiência e proporcionar comodidade ao visitante. São exemplos: ponte, pequenas 

edificações, mirante, escada, deck, acampamento, abrigo, banheiro, estrada com 
revestimento permeável, etc. 

SEMINATURAL 
Visitação de alto grau de intervenção: a visitação é intensiva e planejada para atender 

maior demanda. Ainda que haja oportunidade para a privacidade, os encontros e a 
interação podem ser frequentes entre os visitantes, funcionários e comunidade local. É 
comum a presença de grupos maiores de visitantes ou excursões. Há mais atenção na 

segurança dos visitantes, na proteção de áreas sensíveis próximas aos atrativos e menos 
ênfase em promover autonomia ou desafios. A infraestrutura geralmente é mais 

desenvolvida, com a presença comum de edificações e estradas, inclusive pavimentadas, 
podendo resultar em alterações significativas da paisagem. Centro de visitantes, museu, 

auditório, estacionamento, posto de gasolina, estrada pavimentada, piscina, hotel, 
pousada, teleférico, pista de pouso, paisagismo, estábulo, podem ocorrer nas zonas de 

manejo com alto grau de intervenção, dependendo da categoria de manejo da UC. 

RURALIZADA 

URBANIZADA 

Fonte: ICMBio (2020). 
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 Classificação dos indicadores biofísicos  Tabela 2.

CLASSES PRÍSTINA (VISITAÇÃO 
DE BAIXO GRAU DE 

INTERVENÇÃO) 

NATURAL 
(VISITAÇÃO DE 

MÉDIO GRAU DE 
INTERVENÇÃO) 

SEMINATURAL 
(VISITAÇÃO DE ALTO 

GRAU DE 
INTERVENÇÃO) 

RURALIZADA 
(VISITAÇÃO DE 
ALTO GRAU DE 
INTERVENÇÃO) 

URBANIZADA 
(VISITAÇÃO DE 
ALTO GRAU DE 
INTERVENÇÃO) ATRIBUTOS INDICADORES 

BIOFÍSICO 

Conservação da 
paisagem 

Alto grau de conservação 
do ambiente terrestre e 

aquático. Sem 
interferências antrópicas 

significativas (ex: 
supressão de vegetação 

nativa, baixa ou nenhuma 
presença de espécies 
exóticas, invasoras e 

nativas oportunistas de 
ambiente degradado) 

Eventuais 
interferências 

antrópicas percebidas 
no ambiente terrestre 

ou aquático (ex: 
presença de pequenas 

clareiras, alguma 
presença de espécies 
exóticas, invasoras e 

nativas oportunistas de 
ambiente degradado) 

A interferência humana 
no ambiente terrestre ou 
aquático é percebida com 

maior frequência 

Frequente alteração 
do ambiente terrestre 
ou aquático, incluindo 
presença de áreas de 

cultivo 

Presença constante 
de supressão da 
vegetação. Áreas 

muito ou 
completamente 

alteradas 

Evidência de atividade 
humana contemporânea 

Pouca ou nenhuma 
evidência de atividade 

humana 

Alguma evidência de 
atividade humana. 
Eventuais impactos 

visuais, sonoros e de 
iluminação artificial (ex: 

margens de rio ou 
continente) 

Presença frequente de 
impactos visual, sonoro e 

de iluminação artificial 

Bastante evidência de 
atividade humana, 

com impactos sonoros 
e de iluminação 

artificial 

Evidência generalizada 
de atividade humana. 

Bastante impacto 
sonoro e de 

iluminação artificial 

Isolamento (distância 
das entradas da UC e 

dificuldade de acesso) 

Pode estar distante das 
principais entradas da UC, 

com acesso difícil, 
configurando alto grau de 

isolamento 

Pode estar a uma 
distância moderada das 
principais entradas da 
UC e o acesso pode ser 

levemente facilitado 

Pode estar a curta distância das entradas da UC e possuir fácil acesso 

Fonte: ICMBio (2020). 

 



 
 

 
 
 

STCP Engenharia de Projetos Ltda. |03GEE0121                                                                                                                                          18 

 Classificação dos indicadores socioculturais Tabela 3.

CLASSES PRÍSTINA (VISITAÇÃO DE 
BAIXO GRAU DE 
INTERVENÇÃO) 

NATURAL (VISITAÇÃO DE 
MÉDIO GRAU DE 
INTERVENÇÃO) 

SEMINATURAL 
(VISITAÇÃO DE ALTO 

GRAU DE 
INTERVENÇÃO) 

RURALIZADA 
(VISITAÇÃO DE ALTO 

GRAU DE 
INTERVENÇÃO) 

URBANIZADA 
(VISITAÇÃO DE 
ALTO GRAU DE 
INTERVENÇÃO) 

ATRIBUTOS INDICADORES 

SOCIOCULTURAL  

Frequência de encontros Encontros improváveis Encontros ocasionais 
Encontros numerosos. Possibilidade de percepção de aglomeração de 

pessoas 

Tamanho dos grupos 
Tendência para grupos 
pequenos ou indivíduos 

sozinhos 
Grupos pequenos ou médios Acomoda indivíduos, grupos pequenos, médios, grandes e aglomerações 

Presença de moradores 
em Unidades de 

Conservação de Uso 
Sustentável 

Sem presença de moradores 
ou com presença de 
moradores sozinhos 

Existência de ocupações 
pouco adensadas 

Presença de comunidades locais com ocupações 
típicas de ambiente rural 

Presença de zonas 
residenciais 
adensadas, 
urbanizadas 

Atividades recreativas e 
em contato com a 
natureza e turismo 

ecológico 

Caminhada, caminhada de 
longo curso, contemplação 
de paisagens, fotografia e 

filmagem amadora, 
observação da vida silvestre, 

banho, cicloturismo, 
mountain bike, pernoite, 

passeio em embarcações e 
equipamentos esportivos não 

motorizadas (bóia, rafting, 
canoa, caiaque, bote 

inflável,jangada, surf, SUP, 
kitesurf) 

Todos os permitidos na classe 
anterior, além de atividades 

educativas em geral, 
piquenique, arvorismo, 

passeios em veículos 
motorizados (embarcações e 

automóveis, motocicleta, 
planasub), 

passeio a cavalo, sandboard, 
tirolesa, 

voo livre (ultraleve, parapente 
motorizado) 

Todos os permitidos na 
classe anterior, além de 

churrasco, banho em 
piscinas naturais, passeio 
de helicóptero, pouso de 

paraquedas e esportes em 
grupo 

Todos os permitidos na classe anterior, além 
de pesca esportiva, amadora e coleta de 

produtos não madeireiros (frutas, pinhão, 
mel, etc) 



 
 

 
 
 

STCP Engenharia de Projetos Ltda. |03GEE0121                                                                                                                                          19 

CLASSES PRÍSTINA (VISITAÇÃO DE 
BAIXO GRAU DE 
INTERVENÇÃO) 

NATURAL (VISITAÇÃO DE 
MÉDIO GRAU DE 
INTERVENÇÃO) 

SEMINATURAL 
(VISITAÇÃO DE ALTO 

GRAU DE 
INTERVENÇÃO) 

RURALIZADA 
(VISITAÇÃO DE ALTO 

GRAU DE 
INTERVENÇÃO) 

URBANIZADA 
(VISITAÇÃO DE 
ALTO GRAU DE 
INTERVENÇÃO) 

ATRIBUTOS INDICADORES 

SOCIOCULTURAL  

Atividades socioculturais 
em unidades de 

conservação de Uso 
Sustentável 

Visita em áreas naturais, sem 
atividades de extrativismo, 
com a existência ou não de 

atrativos socioculturais 

Visita em áreas naturais onde 
ocorre o manejo florestal 

sustentável madeireiro e não 
madeireiro (ex: extração de 

seringa, coleta de castanha e 
açaí), acompanhamento da 

pesca artesanal, realização de 
pesca esportiva e interação 
com moradores e modo de 

vida local 

Visitas em comunidades, em áreas de manejo florestal, de produção e 
beneficiamento de produtos agroextrativistas. Vivências socioculturais 

(culinárias, artesanato, dança, música, modo de vida, etc) e pesca 
esportiva 

Eventos 
Culturais, esportivos e 

religiosos de baixo grau de 
intervenção 

Culturais, esportivos, 
religiosos e aqueles com uso 
de veículos motorizados para 

apoio das atividades 

Todos os permitidos nas classes anteriores, incluindo eventos de maior 
escala como casamentos, shows e exposições 

Fonte: ICMBio (2020). 
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 Classificação dos indicadores de Manejo Tabela 4.

CLASSES PRÍSTINA (VISITAÇÃO DE 
BAIXO GRAU DE 
INTERVENÇÃO) 

NATURAL (VISITAÇÃO DE MÉDIO 
GRAU DE INTERVENÇÃO) 

SEMINATURAL 
(VISITAÇÃO DE 
ALTO GRAU DE 
INTERVENÇÃO) 

RURALIZADA 
(VISITAÇÃO DE 
ALTO GRAU DE 
INTERVENÇÃO) 

URBANIZADA 
(VISITAÇÃO DE 
ALTO GRAU DE 
INTERVENÇÃO) ATRIBUTOS INDICADORES 

MANEJO 

Acesso Motorizado 

Possível em áreas aquáticas 
(marinhas, fluviais ou lacustres) e 

em áreas terrestres com moradores 
isolados em UCs de Uso Sustentável 

Pode haver Comum 

Estradas Preferencialmente nenhuma Predominantemente não 
pavimentadas. 

Pode haver estradas pavimentadas e estacionamento, 
preferencialmente utilizando alternativas para evitar 

impermeabilização do solo 

Trilhas 

Pista sem revestimentos, com 
manejo utilizando materiais locais. 
Caminho contínuo ou intermitente, 

sendo possíveis obstáculos. 
Intervenções possíveis para proteger 

recursos naturais ou garantir a 
segurança do visitante 

Pista contínua e discernível, sem 
obstáculos substanciais. Permite 

alterações para proteger os recursos 
naturais, facilitar o acesso e a 
segurança dos visitantes. Uso 

preferencial de materiais locais 

Pista contínua e óbvia. Permite o uso de material externo, como 
concreto ou asfalto para facilitar o acesso, sempre que possível 

harmonizando com o meio ambiente 

Sinalização 

Sinalização direcional de baixa 
frequência, usualmente limitada a 
cruzamentos e pontos de desconti- 
nuidade da trilha. A interpretação 

é nada desenvolvida, sendo 
realizada principalmente por meio 

de folheteria e do condutor de 
visitantes 

Sinalização direcional mais frequente 
ao longo da trilha e em cruzamentos 

ou pontos de descontinuidade. 
Presença eventual de sinalização 

confirmatória e calmante. A 
sinalização indicativa é incomum. A in- 

terpretação pode ser realizada por 
meio de placas que harmonizem com 

o ambiente 

Sinalização direcional frequente e com presença comum de 
sinalização confirmatória. Sinalização indicativa e calmante 

comuns. A interpretação pode ser desenvolvida por meio de 
condutores, placas, museus, pequenos auditórios, exibições, 

representações e folhetos 
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CLASSES PRÍSTINA (VISITAÇÃO 
DE BAIXO GRAU DE 

INTERVENÇÃO) 

NATURAL (VISITAÇÃO 
DE MÉDIO GRAU DE 

INTERVENÇÃO) 

SEMINATURAL 
(VISITAÇÃO DE ALTO 

GRAU DE 
INTERVENÇÃO) 

RURALIZADA 
(VISITAÇÃO DE ALTO 

GRAU DE 
INTERVENÇÃO) 

URBANIZADA 
(VISITAÇÃO DE 
ALTO GRAU DE 
INTERVENÇÃO) ATRIBUTOS INDICADORES 

MANEJO 

Edificações e 
equipamentos 
facilitadores 

Quando existentes são 
primitivos, construídos 

preferencialmente com a 
utilização de materiais locais, 
com o objetivo principal de 

proteger os recursos naturais 
e promover a segurança dos 

visitantes. São exemplos: 
pinguela, escadaria de pedra 

ou madeira, deck de 
madeira, poita de 

ancoragem, acampamento 
primitivo, soluções sanitárias 
necessárias para a proteção 

dos recursos naturais 
(banheiro seco, recipientes 
para transporte de fezes, 

etc.), estrada de terra, trilha, 
etc. 

É comum a presença de 
equipamentos facilitadores 
primitivos ou desenvolvidos 
(pontes, mirantes, escadas, 

decks, poitas, etc), pista 
rústica de pouso e decolagem 

(ultraleve, parapente 
motorizado), abrigos rústicos 

para a observação da vida 
silvestre, instalações para 

descanso, etc.; 

Presença comum de 
equipamen- tos 

facilitadores (pontes, 
corrimão, mirantes, 

escadas, decks, píer para 
desembarque, etc). Pode 
haver edificações como 

centro de visitantes, 
museus, auditórios, 
estacionamen- tos, 

abrigos para a observação 
da vida silvestre, piscinas, 

etc. 

Podem existir todos os 
tipos de estruturas e 

edificações comuns de 
ambientes rurais 

Podem existir 
todos os tipos de 

estruturas e 
edificações 
comuns de 
ambientes 

urbanizados 

Pernoite 

Pernoite tipo bivaque ou em 
acampamentos primitivos  

(nenhuma estrutura ou 
apenas para minimizar 

impacto ambiental) 

Acampamentos com pouca 
ou nenhuma estrutura. 
Possibilidade de abrigos 
rústicos (ex: glamping) 

Presença de hotéis, pousadas, albergues, abrigos estruturados, 
acampamentos estruturados ou qualquer outro tipo de local de 

pernoite 

Fonte: ICMBio (2020). 
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A Etapa 4 da elaboração do Plano de Uso Público teve como ponto de partida a organização da 
Oficina de Planejamento Participativo. Em geral, a oficina é um momento fundamental para a 
construção e validação participativa de componentes centrais do PUP, envolvendo diversos atores 
importantes no âmbito da gestão e uso público de unidades de conservação. A Oficina de 
Planejamento do presente PUP foi realizada no dia 17 de setembro de 2021 de forma virtual, no 
período das 8:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas, sendo estruturada seguindo os seguintes 
pontos: 

 Apresentação e aprimoramento dos resultados do diagnóstico (ROVUC); 
 Construção participativa de uma visão de futuro do uso público das UC, embasada nos 

objetivos, vocação, propósito, significância, recursos e valores fundamentais das UC; 
 Validação das diretrizes e orientações técnicas para a visitação nas UC; 
 Estabelecimento de prioridades para o desenvolvimento do uso público nas UC, como 

definição de atividades básicas e experiências de visitação a serem estimuladas, áreas 
prioritárias para o manejo da visitação, serviços e negócios que podem ou devem ser 
oferecidos, identificação de lacunas e necessidades de planejamento, normativas, entre 
outros. 

A oficina contou com a participação de diferentes atores locais, entre empreendedores dos setores 
de turismo e esportes de aventura, representante da companhia de saneamento, Secretarias de 
Meio Ambiente e outras lideranças representativas de entidades atuantes na região (Figura 7). Ao 
final dessa etapa, foi elaborado o Produto 4 - Relatório da Oficina Participativa.  

Figura 7. Oficina de Planejamento Participativo realizada em Plataforma Online 

  

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). Legenda: A) Participantes da Oficina Participativa; B) Apresentação. 

Por fim, na Etapa 5 foram delineadas as proposições normativas para as atividades ou áreas de 
visitação dos parques, consolidadas após a Oficina de Planejamento Participativo. Ao final dessa 
etapa, foi realizada a elaboração do presente documento, Produto 5 - Plano de Uso Público, 
contendo 4 principais aspectos:  

 Contexto Geral do Uso Público; 
 Componentes Estratégicos (diagnóstico e análises); 
 Diretrizes para implantação do Uso Público; 
 Proposições complementares. 

  



 
 

 
 
 

STCP Engenharia de Projetos Ltda. |03GEE0121                                                                                                                       23 

  

P L A N O  D E  U S O  P Ú B L I C O  

P a r q u e  E s t a d u a l  A l t a m i r o  d e  M o u r a  P a c h e c o  
e  P a r q u e  E s t a d u a l  d o  J o ã o  L e i t e  

C O N T E X T O  G E R A L  

D O  U S O  P Ú B L I C O  
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3 - CONTEXTO GERAL DO USO PÚBLICO 

3.1 - LOCALIZAÇÃO 
O Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco (PEAMP) é uma Unidade de Conservação (UC) de 
Proteção Integral criada pela Lei Estadual nº 11.878 de 30 de dezembro de 1992. O nome do Parque 
é uma homenagem a Altamiro de Moura Pacheco, médico, farmacêutico, escritor, pecuarista e 
político goiano, antigo proprietário da área.  

Segundo dados da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás 
(SEMAD), em maio de 1993, parte da área do Parque foi excluída para a implantação do Reservatório 
do Ribeirão João Leite, destinado a integrar o sistema de abastecimento público de água da Região 
Metropolitana de Goiânia, capital do Estado, reduzindo a área protegida para 2.132 hectares. 

A criação e a constante manutenção dessa UC têm como principal objetivo a proteção do maior 
remanescente de Mata Seca da região central do Estado de Goiás. O PEAMP também possui sítios 
arqueológicos que abrigam vestígios da presença de povos indígenas que viveram na região entre 15 
e 5 séculos atrás. Além disso, o Parque é uma área de proteção do Reservatório do Ribeirão João 
Leite, fonte de água para mais de um milhão de pessoas da Região Metropolitana de Goiânia. 

 Ficha técnica do PEAMP Tabela 5.

PARQUE ESTADUAL ALTAMIRO MOURA PACHECO 

Unidade de Conservação 
Parque Estadual Altamiro de  

Moura Pacheco 
Lei Estadual de Criação 11.878/1992 

Data de Criação 30/12/1992 

Categoria da UC Proteção Integral 

Instância Responsável Estadual 

Localização Rodovia BR-060/153, km 127, Goiânia-GO 

Coordenadas Geográficas 

Norte 16°29'46.47"S e 49° 9'43.62"Wgr 
Sul 16°34'19.06"S e 49° 7'14.56"Wgr 
Leste 16°32'7.21"S e 49° 6'46.87"Wgr 

Oeste 16°31'57.62"S e 49°10'10.64"Wgr 
Área 2.132 hectares 

Perímetro 47.156,27 m 

Municípios abrangidos Goianápolis, Nerópolis e Goiânia 

Biomas Cerrado 

Bacia Hidrográfica Ribeirão João Leite e 
Rio Caldas 

Contato marcelo.pacheco@goias.gov.br  
peamp.meioambiente@goias.gov.br 

Ingresso / Tarifa Gratuito 

Limite de Visitantes Não limitado 

Redes Sociais 
Facebook: ParqueEstadualAltamirodeMouraPacheco 

Instagram: @parquealtamiro 
Google Maps: Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco 

Fonte: SEMAD. Adaptado por STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). 
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Posteriormente, parte da área excluída pela formação do reservatório foi novamente transformada 
em unidade de conservação: o Parque Estadual do João Leite - PEJoL (Lei Estadual nº 18.462, de 9 de 
maio de 2014), com área de 2.832 hectares. Desta forma, os dois parques somam uma área contínua 
de 4.964 hectares, ocupada principalmente por Florestas Estacionais Semideciduais e Matas de 
Galeria, ecossistemas florestais que estão entre os mais devastados do mundo. 

O PEJoL tem como objetivo preservar a qualidade das águas do reservatório de captação de águas 
para abastecimento público de Goiânia e Região Metropolitana, a flora e fauna, as belezas cênicas, 
bem como controlar a ocupação do solo na região, podendo conciliar a proteção da fauna, flora e das 
belezas naturais com a utilização para fins científicos, bem como para o desenvolvimento de 
atividades de educação e interpretação ambiental. 

 Ficha técnica do PEJoL Tabela 6.

PARQUE ESTADUAL DO JOÃO LEITE 

Unidade de Conservação Parque Estadual do João Leite 
Lei Estadual de Criação 18.462/2014 

Data de Criação 09/05/2014 

Categoria da UC Proteção Integral 

Instância Responsável Estadual 

Localização Rodovia BR-060/153, km 127, Goiânia-GO 

Coordenadas Geográficas 

Norte 16°28'22.36"S e 49° 6'54.07"Wgr 
Sul 16°34'52.35"S e 49°10'7.40"Wgr 

Leste 16°28'30.54"S e 49° 6'33.35"Wgr 
Oeste 16°32'9.55"S e 49°13'33.21"Wgr 

Área 2.838 hectares 

Perímetro 146.680,13 m 

Municípios abrangidos Goianápolis, Nerópolis, Goiânia e Terezópolis de Goiás 

Biomas Cerrado 

Bacia Hidrográfica Ribeirão João Leite 

Contato 
marcelo.pacheco@goias.gov.br  

peamp.meioambiente@goias.gov.br 

Ingresso / Tarifa Gratuito 

Limite de visitantes Não limitado 

Redes Sociais 
Facebook: ParqueEstadualAltamirodeMouraPacheco 

Instagram: @parquealtamiro 
Google Maps: Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco 

Fonte: SEMAD. Adaptado por STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). 

Tanto o PEAMP quanto o PEJoL estão localizados em uma área de fácil acesso, situados em uma 
região de excelente infraestrutura viária na Região Metropolitana de Goiânia. Além disso, os parques 
estão a 14 km do Aeroporto Internacional de Goiânia - Santa Genoveva e 21 km do Terminal 
Rodoviário de Goiânia, podendo ser acessados por turistas de todas as regiões do Brasil.  

O acesso à Goiânia pode ser realizado: 
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De avião: O Aeroporto Internacional de Goiânia - Santa Genoveva (GYN) está localizado na região 
nordeste do município de Goiânia. Atualmente, há voos diários, e sem escala, provindos de inúmeros 
centros urbanos do Brasil (Tabela 7). Além disso, a rede aeroviária brasileira oferece diversas rotas, 
com escalas, possibilitando o acesso à Goiânia por qualquer região do país. 

 Tempo médio de voo sem escala para Goiânia (GYN) Tabela 7.

ORIGEM DO VOO TEMPO MÉDIO DE VIAGEM 

Brasília (BSB) 40 min 

Palmas (PMW) 1h25 

Campinas (VPC) 1h25 

Belo Horizonte (CNF) 1h25 

Cuiabá (CGB) 1h30 

São Paulo (CGH/GRU) 1h35 

Rio De Janeiro (SDU) 1h45 

Salvador (SSA)  2h10 

Recife (REC) 2h40 

Fonte: INFRAERO. Adaptado por STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). 

De ônibus: O acesso à Goiânia pode ser realizado por ônibus intermunicipais e interestaduais. 
Diversas companhias de viação realizam trajetos diários até o Terminar Rodoviário de Goiânia, 
partindo de inúmeras cidades e estados. A seguir, a Tabela 8 apresenta o tempo médio de viagem de 
ônibus partindo de algumas cidades. 

 Tempo médio de viagem de ônibus para Goiânia Tabela 8.

PONTO DE PARTIDA TEMPO MÉDIO DE VIAGEM 

Terminal Rodoviário Interestadual de Brasília (DF) 3h45 

Terminal Rodoviário de Jataí (GO) 5h10 

Terminal Rodoviário de Uberlândia (MG) 5h50 

Terminal Rodoviário de Belo Horizonte (MG) 14h30 

Terminal Rodoviário de Cuiabá (MT) 16h30 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). 

De carro: Ambas as unidades de conservação estão localizadas em um ponto privilegiado da Região 
Metropolitana de Goiânia. Nesse sentido, o acesso principal pode ser realizado pela BR-060/BR-153 
que cruza a região sentido NE-SW (Figura 8), passando por Terezópolis de Goiás, Goianápolis e 
Goiânia. 

As distâncias aproximadas de alguns dos principais pontos da Região Metropolitana de Goiânia e de 
cidades da região são apresentadas a seguir (Tabela 9). 
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 Distância de veículo para o PEAMP e PEJoL Tabela 9.

PONTO DE PARTIDA DISTÂNCIA 

Terezópolis de Goiás 10 km 

Aeroporto de Goiânia 20 km 

Rodoviária de Goiânia 24 km 

Goianápolis 27 km 

Nerópolis 31 km 

Anápolis 36 km 

Brasília 184 km 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). 

Figura 8. Localização do PEAMP e PEJoL 

 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). 

3.2 - CARACTERIZAÇÃO SOCIOAMBIENTAL 
O uso público em unidades de conservação envolve diferentes segmentos. Dentre eles, destacam-se 
as atividades de visitação e educação ambiental.  

No documento Contribuições do Turismo em Unidades de Conservação para a Economia Brasileira - 
Efeitos dos Gastos dos Visitantes em 2018, o Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio) apresentou os efeitos econômicos da circulação do gasto pelos visitantes 
naquele ano. Segundo a análise, a visitação em UCs aumentou 16% (1,7 milhões de visitas) em 
relação ao recorde de 10,7 milhões, em 2017. Esse crescimento é fruto do trabalho do ICMBio em 
oferecer mais atrativos, trilhas, atividades e serviços para a sociedade (ICMBio, 2019). 

Entrada Principal 
Rodovias 
PEJoL 
PEAMP 
Limites Municipais 
Reservatório do Ribeirão 
João Leite 
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 Impactos Econômicos do Turismo em UC por Estado  Tabela 10.

Estado Total de Gastos dos 
Visitantes nâo locais 

Impactos dos Gastos dos Visitantes não locais 

Total de Vendas Remuneração Valor Agregado Emprego Total Impostos 

AC R$              3.061.410,60 R$             10.628.646,26 R$            2.803.847,86 R$          3.954.303,25 100 R$           1.541.943,26 

AL R$           117.142.216,58 R$           416.770.102,75 R$         110.247.896,08 R$      157.372.748,26 3702 R$        57.607.162,56 

AM R$                808.490,16 R$              2.806.926,92 R$                740.470,22 R$           1.044.294,82 26 R$              407.212,92 

AP R$                   16.225,63 R$                    56.332,37 R$                   14.860,54 R$                 20.958,01 1 R$                   8.172,38 

BA R$            7.745.280,08 R$            26.908.967,42 R$             7.099.179,83 R$         10.015.590,68 252 R$         3.898.470,34 

CE R$         206.243.581,16 R$           716.133.606,69 R$         188.919.628,92 R$      266.453.514,06 6721 R$      103.865.818,39 

DF R$          48.329.841,67 R$           171.953.876,46 R$          45.486.992,40 R$         64.931.128,85 1527 R$       23.766.483,37 

ES R$            3.656.890,24 R$             12.739.760,36 R$             3.362.079,14 R$          4.749.780,66 119 R$           1.835.819,50 

GO R$          14.637.493,33 R$            50.847.434,69 R$             13.414.473,17 R$        18.924.004,09 477 R$         7.368.495,00 

MA R$          22.098.614,57 R$            76.722.265,44 R$           20.239.412,89 R$        28.543.908,21 720 R$          11.130.427,83 

MG R$          56.570.067,14 R$           196.409.144,07 R$             51.813.189,07 R$        73.074.397,13 1844 R$        28.491.527,09 

MS R$                  44.489,64 R$                   154.459,72 R$                  40.746,64 R$                 57.465,51 1 R$                22.408,13 

MT R$         32.029.896,27 R$            113.949.417,20 R$           30.142.752,76 R$       43.025.834,74 1012 R$        15.752.342,60 

PA R$           81.520.721,75 R$          283.024.731,39 R$           74.662.216,54 R$      105.297.098,65 2657 R$         41.059.610,63 

PB R$                152.423,08 R$                  542.309,65 R$                 143.457,28 R$             204.780,37 5 R$               74.954,95 

PE R$        239.362.458,41 R$          835.572.221,25 R$        220.561.909,58 R$        311.914.453,09 7749 R$        119.930.251,10 

PI R$         22.872.908,76 R$             79.410.470,38 R$           20.948.564,14 R$       29.544.033,46 745 R$          11.520.417,24 

PR R$          360.272.112,10 R$       1.280.926.345,00 R$        338.817.405,68 R$       483.487.136,21 11395 R$     177.289.662,32 

RJ R$         691.008.816,42 R$       2.440.983.232,21 R$       642.893.694,95 R$       915.661.544,76 21818 R$     341.563.348,26 

RN R$               282.598,47 R$                  992.678,68 R$                 262.217,63 R$              371.974,24 9 R$               140.738,51 

RO R$                  29.507,99 R$                   103.394,66 R$                  27.304,20 R$                38.685,27 1 R$                 14.731,08 

RR R$               1.142.424,15 R$              3.966.283,45 R$             1.046.309,67 R$            1.475.624,19 37 R$             575.405,74 

RS R$         40.658.296,42 R$             141.158.016,92 R$          37.237.630,69 R$         52.516.716,69 1325 R$       20.478.398,42 

SC R$          45.749.713,23 R$            158.871.669,14 R$              41.911.631,29 R$         59.115.495,59 1491 R$       23.037.648,84 

SE R$               556.806,47 R$               1.980.488,85 R$                 523.881,88 R$              747.716,60 18 R$             273.893,92 

SP R$         137.082.147,28 R$         486.770.048,32 R$         128.737.219,52 R$      183.593.259,07 4343 R$        67.543.471,82 

Fonte: ICMBio (2019). 

No estudo, os visitantes gastaram R$ 2,4 bilhões nos municípios de acesso às UC. A contribuição total 
desses gastos para a economia nacional foi de cerca de 90 mil empregos, R$ 2,7 bilhões em renda, R$ 
3,8 bilhões em valor agregado ao PIB e R$ 10,4 bilhões em vendas. O setor de hospedagem registrou 
a maior contribuição direta, com R$ 740 milhões em vendas diretas, seguido pelo setor de 
alimentação com R$ 531 milhões (ICMBio, 2019). 

A análise mostrou que cada R$1 investido no ICMBio produziu R$ 15 em benefícios econômicos para 
o Brasil. O estudo reforçou que os impactos econômicos do turismo afetam diretamente a gestão das 
UC e os empreendimentos turísticos, e indiretamente, outros tipos de negócios e comunidades 
locais: “São esses gastos dos turistas que geram e mantêm considerável atividade econômica nas 
comunidades de acesso às UC” (ICMBio, 2019). Os resultados destacam a importância da atividade 
turística na unidade e no seu entorno. 
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Na perspectiva do cerrado, as unidades de conservação presentes nesse bioma geram o terceiro 
maior valor agregado, valor de vendas e de total de impostos arrecadados, em relação às UC de 
outros biomas brasileiros. Essa região apresenta um enorme potencial para as modalidades de 
turismo ligadas à natureza, como o ecoturismo, o turismo de aventura e o turismo rural devido às 
características regionais (Tabela 11). 

 Impactos econômicos do turismo em Unidades de Conservação por bioma Tabela 11.

Bioma Total de Gastos de 
Visitantes não locais 

Impactos dos Gastos dos Visitantes não locais 

 Vendas Remuneração Valor Agregado Emprego Total Impostos 

Mata Atlântica  R$   1.437.449.101,38   R$    6.206.906.130,72   R$   1.616.553.701,18   R$   2.263.938.905,24  52654  R$    645.222.031,66  

Marinho-Costeiro  R$     560.214.292,94   R$   2.366.289.572,07   R$     612.102.378,51   R$        864.481.825,20  20503  R$   250.342.327,98  

Cerrado  R$       171.580.803,41   R$       734.997.936,70   R$    191.246.278,42   R$       268.708.238,25  6284  R$     76.932.450,65  

Caatinga  R$     165.929.602,44   R$          717.196.728,81   R$    187.304.137,98   R$         262.317.183,57  6080  R$     74.559.945,46  

Amazônia  R$     100.975.560,87   R$       424.993.786,08   R$   109.770.080,48   R$        155.235.853,70  3695  R$      45.084.631,30  

Pampas  R$            447.060,06   R$               1.881.613,35   R$            485.994,13   R$               687.289,56  16  R$            199.607,89  

Fonte: ICMBio (2019). 

Destacam-se as principais tendências do mercado turístico que devem ser consideradas ao se propor 
o incremento do fluxo turístico: 

- Perfil do turista moderno: busca experiências memoráveis, qualidade, diferenciação e 
inovação no produto turístico. Possui expectativas exigentes, estão sintonizados com as 
tecnologias disponíveis (comportamento mais autônomo) e preocupados com problemas 
sociais e ambientais, exige que a experiência turística seja única e recompensadora.  

-  Destinos turísticos alternativos: em contraposição aos produtos turísticos massificados, onde 
se pode ter tranquilidade e atendimento individualizado. 

-  “Slow Travel”: segmento de mercado disposto a repensar os seus hábitos de viajar, inclusive 
a forma de transporte e como diminuir o “estresse da vida apressada”, em busca de qualidade 
de vida, o que abre oportunidades para destinos onde se pode diminuir o ritmo e cuidar do 
bem-estar. 

 - Sustentabilidade: exigência por ambientes não degradados, indicando a valorização dos 
recursos naturais e socioculturais. Maior preocupação com a responsabilidade socioambiental 
e qualidade nas instalações receptivas e serviços oferecidos. 

3.3 - HISTÓRICO DE CRIAÇÃO DO PEAMP E PEJoL 
O Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco é uma unidade de conservação de proteção integral 
criada pela Lei Estadual nº 11.878 de 30 de dezembro de 1992, com uma área original de 3.183 
hectares. Em maio de 1993, parte da área do Parque foi excluída para a implantação de um 
reservatório destinado a integrar o sistema de abastecimento público de água da Região 
Metropolitana de Goiânia, capital do Estado, reduzindo a área protegida para 2.132 hectares. 
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Posteriormente, parte da área desafetada pela formação do reservatório foi transformada no Parque 
Estadual do João Leite - PEJoL (Lei Estadual nº 18.462, de 9 de maio de 2014), unidade de 
conservação contígua ao PEAMP, com área de 2.832 hectares (Figura 9). Desta forma, os dois 
parques somam uma área contínua de 4.964 hectares, ocupada principalmente por Florestas 
Estacionais Semideciduais e Matas de Galeria, fitofisionomias florestais do Bioma Cerrado que 
figuram entre as mais devastadas do mundo (Funatura, 2005). 

As duas unidades de conservação têm como instância de participação social nos processos de gestão 
um único conselho, denominado Conselho Consultivo dos Parques Estaduais Altamiro de Moura 
Pacheco e João Leite - ConPEAMP, criado por decreto em 1999, mas implantado apenas em 2012. A 
gestão dos parques também é realizada de forma integrada. 

Figura 9. Limites do PEAMP e PEJoL 

 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). 

3.4 - RECURSOS E INFRAESTRUTURA 
Atualmente, a administração do PEAMP e do PEJoL são atribuídas à SEMAD com apoio de alguns 
órgãos públicos e instituições privadas. Além disso, o ConPEAMP tem uma função primordial na 
tomada de decisões e é composto por representantes do poder público e da sociedade civil, sendo 
responsável por garantir a valorização, discussão, negociação e gestão da região. As parcerias com a 
Polícia Militar, Saneago (vigilância do reservatório e entorno) e com a ONG Aliança da Terra (contrato 
para o fornecimento de brigada florestal), fortalecem a segurança dos patrimônios físicos, biológicos 
e estruturais das unidades de conservação e do entorno. 
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Apesar dos dois parques serem oficialmente unidades de conservação distintas, a área total é 
dividida em seis grandes blocos, sendo eles: bloco Sede, bloco Ipês, bloco Palmito, bloco Tamanduá, 
bloco Rosa e o bloco Cana Brava (Figura 10). Entretanto, apenas os atrativos do bloco Sede e do 
bloco Ipês encontram-se abertos ao uso público, devido à falta de recursos para a gestão dos 
visitantes nas outras regiões dos parques.  

Figura 10. Divisão da Área dos Parques em Blocos 

 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). 

No que tange à infraestrutura de apoio à gestão e visitação dos parques, a região apresenta seis 
principais pontos contendo estruturas e edificações. A Figura 11 exibe a localização desses pontos.  

Entrada Principal 
Rodovias 
Reservatório João Leite 
Limites Municipais 
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Figura 11. Localização dos Principais Pontos de Infraestrutura no PEAMP e no PEJoL 

 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda., 2021. 

A) Na região do bloco Palmito, há duas principais edificações, sendo elas parte das fazendas 
desapropriadas durante o processo de regularização fundiária das terras do PEJoL. A primeira 
edificação, conhecida como Granja Manaim é, atualmente, utilizada como base de apoio aos 
vigilantes (Foto 1-A) que fazem a ronda e proteção na margem direita do reservatório. Além disso, 
uma das empresas que realiza o plantio e reflorestamento da vegetação nas UC utiliza as instalações. 
Nesse sentido, essa infraestrutura apresenta-se conservada, apesar de resíduos sólidos dispersos nos 
arredores. 

B) A segunda edificação no bloco Palmito, conhecida como Sede do Jeová corresponde a uma sede 
de fazenda, contendo oito cômodos, todos depredados e sem as estruturas de portas e janelas. Além 
disso, a edificação apresenta inúmeros problemas pela falta de manutenção, estando em abandono e 
sem nenhum tipo de planejamento para uso. 

C) No bloco Sede estão dispostas as principais edificações e infraestruturas de apoio tanto para a 
gestão, quanto para a visitação e uso público. O acesso principal dos parques possui um portal (Foto 
1-B) e sinalizações de entrada do PEAMP, além de uma guarita na portaria (Foto 1-C). A guarita 
possui um cômodo e um banheiro, sendo utilizada pelos vigilantes.  

Diferentemente da realidade de diversas unidades de conservação, o PEAMP e o PEJoL possuem uma 
sede dentro da UC. Atualmente, a Sede Administrativa (Foto 1-D) conta com uma edificação de cinco 
cômodos (cozinha, quartos, depósito e escritório) além de dois banheiros. No lado exterior, 
encontra-se o almoxarifado, que armazena as ferramentas, máquinas, tratores e barcos utilizados na 
gestão da região. 

Entrada Principal 
Infraestrutura de Apoio 
Rodovias 
PEJoL 
PEAMP 
Reservatório João Leite 
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Próximo à sede administrativa, os parques ainda contam com um Centro de Visitantes. Atualmente, 
nos períodos de seca no estado, a instalação é utilizada pela Brigada de Incêndio. A edificação 
apresenta sinais de manutenção periódica sem problemas aparentes. A estrutura é dividida em três 
partes, sendo ela: depósitos/dormitórios, cozinha e banheiros (Foto 1-E). 

D) No bloco Sede, próximo ao Reservatório do Ribeirão João Leite, está alocado dois conjuntos de 
estruturas. O primeiro é referente à edificação utilizada pela Polícia Militar - Comando de Operações 
do Cerrado. A estrutura possui sala de operação, cozinha, banheiros, dormitórios e estacionamento. 
Ainda na mesma região próxima ao Reservatório do Ribeirão João Leite, estão dispostas 12 
edificações (Foto 1-F) que, a princípio, serviriam para compor uma área de lazer, com churrasqueiras, 
banheiros e um auditório. Entretanto, ao longo do tempo, a área foi transformada em uma estação 
de ciência e, posteriormente, como depósito. Nesse período, apesar da maioria dessas estruturas 
estarem abandonadas, parte das edificações é utilizada pela Polícia Militar em treinamentos. 
 
E) No bloco Tamanduá, a antiga sede administrativa do PEAMP foi destruída e, atualmente, a área 
encontra-se submersa nas águas do Reservatório do Ribeirão João Leite. A edificação foi demolida 
durante o projeto de construção da barragem. Todos os pertences da administração foram 
realocados para a nova sede administrativa no bloco Sede. 

F) A estrutura da ex-sede da Fazenda Santa Helena, atualmente, é utilizada como base de apoio dos 
vigilantes, localizada na margem esquerda do reservatório. A edificação conta com vários cômodos e 
fácil acesso à BR-060/BR-153.  
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Foto 1. Principais edificações de apoio à gestão e ações de proteção 

  

  

  
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda., 2021. Legenda: A) Granja Manaim (Bloco Palmito); B) Portal de Acesso aos Parques (Bloco Sede); 
C) Portaria/Guarita de vigilantes (Bloco Sede); D) Sede Administrativa (Bloco Sede); E) Centro de Visitantes (Bloco Sede); F) Área com 12 
estruturas em estado de abandono (Bloco Sede). 

3.5 - ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL JOÃO LEITE - APAJoL 
A Área de Proteção Ambiental João Leite (APAJoL) possui aproximadamente 720 km² e abrange os 
municípios de Goiânia, Terezópolis de Goiás, Goianápolis, Nerópolis, Anápolis, Campo Limpo de 
Goiás e Ouro Verde de Goiás (Figura 12). Os objetivos de criação traçados para a APAJoL são: I) 
proteger os recursos hídricos da bacia hidrográfica do Ribeirão João Leite; II) assegurar condições 
para o uso do solo compatíveis com a preservação dos recursos hídricos; III) conciliar as atividades 
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econômicas e a preservação ambiental; IV) proteger os remanescentes do bioma cerrado; V) 
melhorar a qualidade de vida da população local por meio de orientação e do disciplinamento das 
atividades econômicas; VI) disciplinar o turismo ecológico e fomentar a educação ambiental.  

Figura 12. Área de Proteção Ambiental João Leite - APAJoL 

 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2017). 

A APAJoL, assim como o PEAMP e o PEJoL, é considerada como de Importância Biológica 
Extremamente Alta no contexto das Áreas Prioritárias para a Conservação, Uso Sustentável e 
Repartição dos Benefícios da Biodiversidade Brasileira (MMA, 2016). Nesse sentido, ambas as 
unidades agregam a maior riqueza de espécies vegetais e animais registradas na APAJoL, além de 
parte de nascentes de pequenos tributários que afluem diretamente para o reservatório do ribeirão 
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João Leite. Além disso, os parques funcionam como um componente essencial da manutenção da 
qualidade hídrica do reservatório. 

3.6 - MEIO SOCIOECONÔMICO 
No âmbito do Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco, os limites da Unidade de Conservação 
estão inseridos, segundo dados da SEMAD, nos municípios de Goianápolis, Goiânia e Nerópolis. 
Entretanto, a partir das bases cartográficas, foi constatada uma pequena porção do PEAMP no 
município de Terezópolis de Goiás. Nesse mesmo contexto, o Parque Estadual do João Leite abrange 
esses mesmos municípios de forma mais distribuída (Tabela 12). 

 Distribuição das áreas das UC nos municípios Tabela 12.

MUNICÍPIO 
ÁREA DO 

MUNICÍPIO (HA) 

PEAMP PEJOL 

ÁREA NO 
MUNICÍPIO (HA) 

%  
ÁREA NO 

MUNICÍPIO (HA) 
%  

Goianápolis 16.677,48 1.363,04 63,95% 504,63 17,78% 

Goiânia 73.823,06 11,45 0,54% 1.654,92 58,30% 

Nerópolis 20.427,29 740,32 34,73% 492,25 17,34% 

Terezópolis de Goiás 10.811,74 16,71 0,78% 186,93 6,59% 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). 

Apesar dos quatro municípios dividirem limites político-administrativos, a criação de cada um 
ocorreu em datas divergentes. O município mais antigo é Goiânia, a capital do estado de Goiás, 
criado em 1935, pelo Decreto nº 327, a partir do território parcial dos municípios Anápolis, Bela Vista 
de Goiás. Após isso, apenas em 1948, o município de Nerópolis foi criado, pela Lei Estadual nº 104, a 
partir de parte do território que pertencia a Anápolis. Em 1958, Goianápolis foi criado pela Lei 
Estadual 2.142, também a partir de parte do território de Anápolis. Por fim, apenas em 1992, 
Terezópolis de Goiás foi estabelecido pela Lei nº 1992 (Tabela 13). 

 Criação dos municípios que abrangem o PEAMP e o PEJoL Tabela 13.

MUNICÍPIO 
LEI DE CRIAÇÃO 

MUNICÍPIO DE ORIGEM 
N° DATA 

Goianápolis 2.142 14/11/1958 Anápolis 

Goiânia Decreto 327 02/08/1935 Anápolis, Bela Vista de 
Goiás 

Nerópolis 104 03/08/1948 Anápolis 

Terezópolis de Goiás 11.704 29/04/1992 Goianápolis 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). 

Dos quatro municípios que constituem os territórios do PEAMP e do PEJoL, Goiânia é o de maior 
população com um total de 1.536.097 habitantes, segundo estimativa IBGE para o ano de 2020, 
seguido por Nerópolis com 30.395 habitantes.  
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A Figura 13 exibe a evolução demográfica considerando os censos demográficos até 2010 e posterior 
a este ano é considerado os quantitativos populacionais segundo as estimativas do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Segundo dados do IBGE, em 2000, Terezópolis de Goiás foi que mais recebeu pessoas oriundas de 
outros estados, 28% da população não era natural da unidade da federação, em 2010 esse 
percentual foi de 19%. Outro município que se destaca com expressiva recepção de migrantes foi 
Goiânia que manteve o percentual de 25% nas duas décadas (2000 - 2010). Nerópolis também se 
destaca com 19% (2010) da população natural de outros estados. 

Figura 13. Evolução da população total dos municípios do PEAMP e PEJoL (2001-2020) 

 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). 

Estes desdobramentos estão associados aos investimentos de infraestrutura no estado, conforme já 
observado no processo de ocupação, a construção da capital goiana, a estrada de ferro, a construção 
de rodovias entre outros fatores que tem contribuído para um crescimento econômico e atração de 
pessoas de fora da localidade. 

O único município que exibe uma tendência demográfica contrária é Goianápolis que apresenta 
redução ou estagnação da população local. 

Decorrente das características sociais e econômicas da região, este crescimento demográfico vem 
acompanhado de uma intensa urbanização. Em 2010 todos os municípios já eram considerados 
urbanos com mais de 50% da população residindo nas cidades. 

3.7 - MEIO FÍSICO 

3.7.1 - Clima 

Segundo o Mapa de Clima do Brasil produzido pelo IBGE (2002) na escala 1:5.000.000, o estado de 
Goiás abrange diferentes tipos climáticos, que variam na sua distribuição em geral no sentido sul-
norte. Predominam nas partes norte e central do estado o clima Tropical quente do tipo semiúmido, 
enquanto que na parte sudoeste predomina o clima Tropical quente úmido. Ainda segundo o IBGE 
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(2002), a região do PEAMP e PEJoL é caracterizada pela ocorrência do clima Tropical do Brasil 
Central, subsequente, do tipo semiúmido, com quatro a cinco meses secos durante o ano. 

Segundo o modelo de classificação proposto por Köppen, grande parte do estado de Goiás, que inclui 
a região do PEAMP e PEJoL, está incluído no tipo climático Aw, referente a clima tropical, com 
inverno seco, com estação chuvosa no verão, de novembro a abril, e nítida estação seca no inverno, 
de maio a outubro (julho é o mês mais seco). A temperatura média do mês mais frio é superior a 
18ºC e as precipitações são superiores a 750 mm anuais, atingindo até 1.800 mm (Figura 14). 

Figura 14. Dados climáticos de Goiânia 

 
Fonte: CLIMATE-DATA.ORG (2021). 

3.7.2 - Geologia e Geomorfologia 

Desenvolvida sobre terrenos metamórficos de idades Arqueana e Proterozoica, a região reflete uma 
evolução policíclica, que dificulta a reconstituição, bem como o entendimento de uma coluna 
estratigráfica precisa, uma vez que seus elementos estratigráficos, estruturais e mineralógicos 
originais foram alterados pela superposição dos eventos tectônicos subsequentes.  

A principal unidade litoestratigráfica identificada na área, é o Complexo Granulítico Anápolis-Itauçu 
(APIgai), datado do Arqueano Superior (3,6 bilhões de anos) ao Proterozoico Inferior (2,5 bilhões de 
anos), as outras unidades menos expressivas são: o complexo Granulítico Anápolis-Italia, Granitóides 
indivisos e Sequências Meta-vulcano-sedimentares de Silvânia. 

Em relação à geomorfologia, o relevo da região centro-sul do estado de Goiás, onde se situam os 
parques, compreende um vasto planalto rebaixado e dissecado, esculpido em litologias pré-
cambrianas diversas (Nascimento, 1991), sobre as quais atuaram processos de dissecação que 
resultaram em relevos predominantemente aplanados, por vezes tabulares, entrecortados por vales 
fluviais de tamanhos variados, o que lhes confere um modelado predominantemente ondulado. 
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A configuração topográfica geral da região é formada por um vale alongado na direção NE-SW, 
cercado por áreas mais elevadas junto às bordas do Reservatório do Ribeirão João Leite (Foto 2-B). 

Foto 2. Aspectos geológicos e geomorfológicos da região 

  
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). Legenda: A) Gnaisse do Complexo Granulítico Anápolis-Itauçu; B) Relevo levemente 
aplainado. Áreas elevadas junto à borda do Reservatório do Ribeirão João Leite. 

3.7.3 - Hidrografia 

No macro contexto hidrográfico, a região do PEAMP e PEJoL está situada no ambiente da bacia 
hidrográfica do rio Paraná. Quando observado a seguinte sequência hierárquica, a região está 
localizada na sub-bacia do ribeirão João Leite, que pertence à bacia do rio Meia Ponte, que por sua 
vez integra a bacia do rio Paranaíba. 

O rio Meia Ponte é um dos principais afluentes do rio Paranaíba e um dos rios mais importantes do 
estado, pois em sua bacia hidrográfica vive cerca de 50% da população de Goiás. Este rio tem suas 
nascentes na Serra dos Brandões, município de Itauçu, e é utilizado para diversos fins, como 
abastecimento de água, irrigação de lavouras, dessedentação de animais, lazer e despejo de esgotos 
domésticos e industriais. As águas do rio Meia Ponte são bastante poluídas a partir do ponto em que 
recebe os esgotos provenientes da Região Metropolitana de Goiânia. 

Grande parte da rede hídrica do entorno dos parques segue para o Ribeirão João Leite, onde há o 
reservatório projetado para garantir o abastecimento de água da população da Grande Goiânia, 
estimada em 2,3 milhões de pessoas até 2025 (SANEAGO, 2011). 

Reservatório do Ribeirão João Leite 

O Ribeirão João Leite (Figura 15) tem sua nascente na Serra do Sapato Arcado, localizada no 
município de Ouro Verde de Goiás. Após percorrer um trecho de 85 km, o Ribeirão João Leite 
deságua no Rio Meia Ponte, que, por sua vez, se estende por mais 415 km até chegar a sua foz no rio 
Paranaíba. A bacia do Ribeirão João Leite drena uma área estimada em 774 km2, integrando parte 
dos municípios de Anápolis, Nerópolis, Goianápolis, Ouro Verde de Goiás e Goiânia, e a totalidade 
dos municípios de Terezópolis de Goiás e Campo Limpo de Goiás. 

A região da bacia apresenta um alto índice de área verde devido à presença do Parque Estadual 
Altamiro de Moura Pacheco, do Parque Estadual do João Leite e da Área de Preservação Ambiental 
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do João Leite, abrigando uma população de 54 mil habitantes (SEMARH, 2003), tornando a bacia uma 
das áreas mais ricas em biodiversidade de todo o Estado de Goiás. A barragem do Ribeirão João Leite 
está localizada à montante da cidade de Goiânia, junto ao morro do Bálsamo e possui vertedor livre 
central de 50 m de soleira (Foto 3). Demais características do Reservatório do Ribeirão João Leite são 
descritas na Tabela 14 (SANEAGO, 1998).  

A sua conservação está intimamente relacionada aos Parques que compõem seu entorno imediato e 
as ações relacionadas à APAJoL. 

Figura 15. Hidrografia da região do PEAMP e PEJoL 

 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021).  

 Características e dimensionamentos do Reservatório do Ribeirão João Leite Tabela 14.

Características do Reservatório 

Descrição Valor Unidade 

Cota Máxima 749 m 

Cota Mínima 725 m 

Área Total 1.040 hm2 

Largura Média 800 m 

Comprimento Aproximado 15 km 

Capacidade Total 129 hm3 

Capacidade Útil 117 hm3 

Volume Morto 12 hm3 

Fonte: SANEAGO (1998). 
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Foto 3. Reservatório do Ribeirão João Leite 

  

Fonte: A) SANEAGO; B) STCP .Engenharia de Projetos Ltda. (2021). Legenda: A) Barragem João Leite; B) Reservatório do Ribeirão João Leite. 

3.8 - MEIO BIÓTICO 

3.8.1 - Fauna 

O Cerrado é considerado o segundo maior bioma da América do Sul e é conhecido também como 
savana brasileira, sendo uma das regiões de maior biodiversidade do mundo (MMA, 2002). O bioma 
tem sofrido com a descaracterização de suas paisagens em praticamente toda a sua extensão, 
especialmente em função da intensa utilização do território para atividades agrícolas e pastoris em 
larga escala, bem como pela ampliação de áreas urbanas e estabelecimento de diversas obras de 
infraestrutura de grande porte, com destaque a hidrelétricas e rodovias. 

No que tange a mastofauna das áreas do PEAMP e do PEJoL, a literatura aponta poucas informações 
disponíveis. Dentre os estudos mais recentes que abordam as UC e seu entorno, encontra-se o Plano 
de Manejo da APA João Leite (SEMAD, 2019), a qual circunscreve ambos os parques. Mediante esse 
estudo, são inferidas, para as áreas dos parques, 29 espécies de mamíferos, subdivididas em oito 
ordens e 17 famílias. Esta riqueza representa aproximadamente 12% de toda a mastofauna 
conhecida para o bioma do Cerrado.  

Assim como para a mastofauna, a avifauna do Cerrado é considerada bastante rica. Informações 
sobre a avifauna da área de estudo são presentes no Plano de Manejo da APA João Leite (SEMAD, 
2019), o qual contemplou amostragens de campo nas áreas dos parques e em seu entorno imediato 
(Foto 4).  

Tendo-se por base o conjunto de informações coletadas na literatura, um total de 286 espécies de 
aves, pertencentes a 25 ordens e 58 famílias, é registrado ou esperado para as áreas dos parques. Do 
total de espécies, 147 (51,4%) pertencem a Ordem Passeriformes, enquanto 139 (48,6%) a demais 
ordens. 
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Foto 4. Exemplares da avifauna na região 

  
Fonte: STCP Engenharia de Projeto Ltda. (2018). Legenda: A) Furnarius rufus (joão-de-barro); B) Cariama cristata (Seriema). 

O Cerrado tem posição de destaque no tocante à diversidade herpetofaunística brasileira. Os anfíbios 
conhecidos para o bioma abrangem pelo menos 150 espécies (VALDUJO et al., 2011). Em relação à 
heptofauna, pode-se inferir que nos parques há um total de 48 espécies de anfíbios e 44 de répteis 
seriam ocorrentes. Os anfíbios são todos pertencentes à ordem Anura (sapos, rãs e pererecas), sendo 
subdivididos em 9 famílias, enquanto os répteis pertencem a duas ordens (Testudines ou quelônios e 
Squamata, que abrangem os lagartos, as serpentes e as anfisbenas) e 15 famílias. 

3.8.2 - Flora 

Em termos fitogeográficos, o PEAMP e o PEJoL se inserem no contexto do Cerrado, bioma com ampla 
ocorrência no Brasil central, com fitofisionomias predominantemente abertas e reconhecido como a 
savana mais rica do mundo em biodiversidade. Na área do PEAMP, em particular, é verificada uma 
elevada predominância de florestas estacionais semideciduais, as quais recobrem 84,28% da área da 
Unidade de Conservação. Em contrapartida, no PEJoL, as florestas estacionais semideciduais 
representam apenas 50,52%, já que grande parte da área (41,44%) é antropizada. A Tabela 15 
apresenta as áreas de cada parque em relação às formações vegetacionais. 

 Áreas abrangidas por diferentes formações vegetacionais dentro do PEAMP e do PEJoL Tabela 15.

Tipologia Vegetal 
PEAMP PEJoL 

Área (ha) % Área (ha) % 
Floresta Estacional 1.760,63 82,61% 1.434,07 50,52% 

Floresta Estacional Aluvial 35,63 1,67% 32,73 1,15% 
Savana Arborizada 50,04 2,35% 6,26 0,22% 

Savana Florestada 28,71 1,35% 15,15 0,53% 
Vegetação com Influência Aluvial (Várzeas) 12,01 0,56% 23,47 0,83% 

Área Antropizada 241,34 11,32% 1.176,47 41,44% 
Área Edificada (infraestruturas) 2,56 0,12% 2,85 0,10% 

Massa d'água 0,19 0,01% 147,84 5,21% 
TOTAL 2131,29 100% 2838,848 100% 

Fonte: INPE (2021). Adaptado por STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). 
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Tendo-se por base a presença de associações das diferentes fisionomias características do bioma do 
Cerrado nas áreas, portanto, verifica-se que tanto o PEAMP quanto o PEJoL apresentam importância 
em termos paisagísticos, conservacionistas e educativos (Foto 5). 

Foto 5. Aspectos paisagísticos fisionomias características do bioma do Cerrado 

  
Fonte: STCP Engenharia de Projeto Ltda. (2018). Legenda: A) e B) Típica vegetação de Floresta Estacionais na região dos parques. 
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4 - COMPONENTES ESTRATÉGICOS 
A presente seção aborda os principais componentes estratégicos que dão embasamento ao uso 
público nas unidades de conservação. Nesse sentido, destacam-se os aspectos de visitação, os 
principais atrativos abertos e fechados, as atividades desenvolvidas atualmente no interior do Parque 
Estadual Altamiro de Moura Pacheco (PEAMP) e do Parque Estadual do João Leite (PEJoL), além do 
potencial do Reservatório do Ribeirão João Leite e o panorama do entorno dos parques. 

Segundo dados da plataforma do Google Maps, o PEAMP é uma das unidades de conservação do 
estado de Goiás mais avaliada por usuários. No geral, são 1.265 avaliações, sendo 785 avaliações 
(62,05%) de 5 estrelas, 295 avaliações (23,32%) de 4 estrelas, 134 avaliações (10,59%) de 3 estrelas, 
18 avaliações (1,42%) de 2 estrelas e apenas 33 avaliações (2,61%) de 1 estrela (Figura 16). Assim, a 
média de avaliações nessa plataforma é de 4,4 de 5 estrelas para a experiência dos usuários do 
parque.  

Figura 16. Avaliação do PEAMP na plataforma Google Maps 

 
Fonte: Google Maps (2021). 

Apesar de a avaliação ser direcionada exclusivamente para o PEAMP, muitos usuários avaliam e 
relatam suas experiências no PEJoL também, pois não há o reconhecimento popular da divisa entre 
os dois parques. Nesse sentido, os assuntos mais abordados nos comentários das avaliações foram: 
Trilha (28), Paisagem (12), Ambiental (11), Beleza (10), Família (10), Estrutura (9), Corrida (5), 
Bicicleta de Montanha (5).  

Além disso, em relação aos comentários positivos sobre o Parque, destacam-se os relacionados à 
beleza cênica, a possibilidade do contato com a natureza e de atividades envolvendo bicicleta. 
Entretanto, dentre as críticas, a maior parte delas aborda as questões de falta de estrutura, falta de 
manutenção, dificuldade de contato telefônico, dias e horários de restrição do acesso. 

Em outra plataforma de avaliação de atrativos turístico, a TripAdvisor, o PEAMP possui apenas 8 
avaliações realizadas entre 2014 e 2019, estando destacado como 6ª melhor atividade ao ar livre em 
Goiânia. No geral, dentre as 8 avaliações, 3 são ‘Excelente’, 3 ‘Muito Boa’, 1 ‘Razoável’ e 1 ‘Horrível’ 
(Figura 17). Nesse sentido, dentre as avaliações positivas, destacam-se as que abordam a diversidade 
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natural, as paisagens e as áreas para caminhada, trilha ou pedalada. Entretanto, as críticas 
construtivas são relacionadas à falta de estrutura e sinalização. 

Figura 17. Avaliação do PEAMP na plataforma TripAdvisor 

 

Fonte: Tripadvisor (2021). 

Em relação aos horários de visitação, a plataforma do Google Maps também indica e os horários de 
maior movimentação do PEAMP e PEJoL. Em geral, segundo a plataforma, os frequentadores passam 
em média 45 minutos dentro dos limites dos parques, sendo sexta-feira o dia de maior 
movimentado, principalmente entre as 8h e 9h da manhã e 15h da tarde (Figura 18). Entretanto, esse 
panorama não reflete a visitação, pois contabiliza colaboradores, gestores, brigada de incêndio e a 
polícia militar que frequentam diariamente a localidade. Segundo os dados da gestão do PEAMP e do 
PEJoL, a visitação pública é mais expressiva nos fins de semana, em especial pelas manhãs. 

Figura 18. Horários de maior e menor movimentação no PEAMP e PEJoL 
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4.1 - ATRATIVOS ABERTOS AO PÚBLICO 
O PEAMP e o PEJoL contam com cinco trilhas abertas ao público: a Trilha do Peba, a Trilha do Quati, a 
Trilha do Lago, a Trilha do Eucalipto e a Trilha da Mangueira. Entretanto, para a prática de 
caminhadas curtas recomendam-se apenas as trilhas do Peba e do Quati, sendo as demais trilhas 
recomendadas para mountain bike, corrida e caminhadas longas (hiking). O acesso e a realização 
dessas trilhas são autoguiadas, ou seja, não é necessário acompanhamento de condutores. A 
visitação pública é liberada entre quarta-feira e domingo, além de feriados. A abertura é realizada a 
partir das 8h e o fechamento é às 17h, não sendo necessário pagamento de taxas para a entrada. 

Para a realização das trilhas é indicado ao visitante estar portando água e comida, além de 
vestimenta adequada para caminhada, como tênis fechado. A indicação de uso de boné/chapéu, 
protetor solar e óculos escuro, também é incentivada. Dependendo da época do ano, sugere-se o uso 
de capas de chuva.  

No geral, o espaço é frequentado por atletas de corrida e ciclistas, além de visitantes que buscam um 
local para exercício físico, caminhada e contemplação da natureza. 

4.1.1 - Trilha do Peba 

A Trilha do Peba (Foto 6 e Figura 19) é um trecho de menor extensão e conta com cerca de 700 
metros no entorno do Centro de Visitantes do PEAMP. Essa trilha está localizada a poucos metros da 
Portaria Central, no bloco Sede, sendo indicada para os visitantes que desejam passeios curtos. O 
trajeto não possui restrições de idade e o usuário tem a possibilidade de contemplar a natureza e a 
biodiversidade presente no Parque. No geral, o passeio dura de 15 a 20 minutos, dependendo do 
ritmo e das pausas para observação da flora e possível exemplares da fauna.  

Atualmente, a trilha do Peba é o único atrativo que pode ser desfrutado de visitantes com 
dificuldade de mobilidade, devido a sua curta extensão, terrenos aplainados e proximidade da Sede 
Administrativa e Centro de Visitantes. Entretanto, deve-se realizar manutenções periódicas, como a 
retirada de galhos, para possibilitar o acesso e locomoção de pessoas com deficiência (PcD). 

Foto 6. Trilha do Peba 

  

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). Legenda: A) e B) Aspectos do percurso na Trilha do Peba.  
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4.1.2 - Trilha do Quati 

A Trilha do Quati (Foto 7 e Figura 19) é um trecho de maior extensão, comparado com a Trilha do 
Peba, e conta com cerca de 3 km. A trilha inicia nas imediações do Centro de Visitantes do PEAMP e 
segue sentido norte até o PEJoL, margeando o reservatório do Ribeirão João Leite. O trajeto é 
indicado para visitantes que desejam caminhar por mais tempo e admirar as belezas cênicas do 
reservatório. No geral, o circuito completo tem um tempo estimado de 40 a 50 minutos, dependendo 
do ritmo dos visitantes e das pausas para observação da flora e possível exemplares da fauna.  

Foto 7. Trilha do Quati 

  

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). Legenda: A) Entrada da Trilha do Quati; B) Vista para o Reservatório do Ribeirão João 
Leite. 

Figura 19. Trilha do Peba e Trilha do Quati 

 

Fonte: SEMAD. Adaptado por STCP Engenharia de Projeto Ltda. (2021).  
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4.1.3 - Trilha do Lago 

A trilha do Lago, como já pontuada anteriormente, é uma das trilhas abertas ao público divulgadas 
pela SEMAD dentro do PEAMP e do PEJoL. A trilha, atualmente, é utilizada para a prática de 
mountain bike e possui cerca de 17 km de extensão, sendo do tipo circular, partindo do Centro de 
Visitantes (PEAMP) e finalizando no mesmo ponto. A altitude máxima é de 916 m e a mínima de 757 
m, tendo um desnível pouco acentuado ao longo do trajeto. Segundo dados do Wikiloc (2020), essa 
trilha tem uma moderada dificuldade Técnica e cruza os dois parques (Figura 20). 

Figura 20. Mapa da Trilha do Lago 

 

Fonte: SEMAD. Adaptado por STCP Engenharia de Projeto Ltda. (2021).  

Foto 8. Trilha do Lago 

  

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). Legenda: A) Aspecto da Trilha do Lago; B) Vista para o Reservatório do Ribeirão João 
Leite. 
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4.1.4 - Trilha da Mangueira 

A trilha da Mangueira, também de maior extensão, pode ser utilizada para a prática de mountain 
bike, corridas e caminhadas longas em geral, apresentando menor dificuldade do que a Trilha do 
Lago. Esse percurso é iniciado no Centro de Visitantes (PEAMP) e parte sentido sul, seguindo até a 
margem do Reservatório do Ribeirão João Leite. Grande parte da trilha é realizada margeando a orla 
do reservatório, propiciando uma bela paisagem para os usuários. Ao total são um pouco menos de 
12 km do início ao fim. 

Em termos de altimetria, a trilha da Mangueira tem a cota mais baixa em 746 m e a mais alta em 807 
m, não tendo variações expressivas. No geral, a trilha é considerada de moderada a baixa dificuldade 
técnica (Figura 21). 

Figura 21. Mapa da Trilha da Mangueira 

Fonte: 
SEMAD. Adaptado por STCP Engenharia de Projeto Ltda. (2021).  
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Foto 9. Trilha da Mangueira 

  

Fonte: STCP Engenharia de Projeto Ltda. (2021). Legenda: A) Aspecto da Trilha da Mangueira; B) Vista para o Reservatório do Ribeirão João 
Leite. 

4.1.5 - Trilha do Eucalipto 

A Trilha do Eucalipto também é uma das trilhas abertas e, atualmente, utilizada por usuário para a 
prática de mountain bike. A trilha possui 6 km de extensão e é do tipo circular, podendo ser iniciada 
na entrada principal do PEAMP. O percurso é inteiramente realizado no Bloco Sede e passa por parte 
do PEJoL margeando o Reservatório do Ribeirão João Leite. Além disso, parte do trajeto é realizado 
paralelamente a BR-060/BR-153 (Figura 22 e Foto 10). 

Figura 22. Mapa da Trilha do Eucalipto 

 
Fonte: SEMAD. Adaptado por STCP Engenharia de Projeto Ltda. (2021).  
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Foto 10. Trilha do Eucalipto 

  

Fonte: SEMAD. Adaptado por STCP Engenharia de Projeto Ltda. (2021). Legenda: A) Aspecto da Trilha do Eucalipto; B) Parte da trilha 
margeando a rodovia BR-060. 

4.2 - ATRATIVOS FECHADOS ATUALMENTE AO PÚBLICO 
Além das trilhas abertas mencionadas anteriormente, o PEAMP e o PEJoL possuem diversos trajetos, 
acessos e trilhas que, atualmente, encontram-se fechadas para o uso público devido à falta de 
recursos e funcionários para realizar a gestão e apoio dos usuários. A Figura 23 e a Tabela 16 
apresentam as trilhas, acessos e vias atualmente restritas ao público no PEAMP e no PEJoL. 

Figura 23. Mapa de trilhas, acessos e vias temporariamente restritas  

 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). 

Reservatório João Leite 

Entrada Principal 

 
Rodovias 

 
Trilhas Fechadas 

 
PEJoL 

 PEAMP 

 



 
 

 
 
 

STCP Engenharia de Projetos Ltda. |03GEE0121                                                                                                                       53 

 Principais trilhas fechadas para uso público Tabela 16.

Bloco Tamanduá Bloco Palmito 
Trilha Sucuarana Trilha Brejo Tamanduá Trilha Bandeira 

Trilha do Carapina Trilha Batista Trilha Palmito 

Trilha da Onça Trilha Baruzeiro Trilha Palmito Jeová 
Trilha Morro Careca Trilha Bananal Trilha Odilon 

Trilha Macauba Trilha da Pedra Grande Trilha Jeová Manaim 
Trilha Jaguatirica Trilha Angico Trilha Jeová 

Trilha do Tamanduá Trilha Serra Carapina Trilha Jaqueira 
Bloco Cana Brava Bloco Ipês Bloco Rosa 

Trilha Seu Chico Trilha da Placa Trilha Santa Helena 

Trilha Pescadores Trilha do Cajueiro Trilha Sangra d'água 
Trilha Guatambu Trilha do Bálsamo   

Trilha Cana Brava Trilha da Igreja   
Trilha Barreiro     

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). 

Dentre os diversos trajetos, são elencadas as principais trilhas potenciais ao uso público, quais sejam: 
trilha da Placa e trilha do Bálsamo (bloco Ipês), trilha Jeová Manaim (bloco Palmito), trilha do 
Tamanduá e trilha do Carapina (bloco Tamanduá). Além disso, na trilha do Carapina encontra-se um 
Sítio Arqueológico que se caracteriza como um potencial atrativo para os parques. 

4.2.1 - Trilha da Placa e Trilha do Bálsamo 

A trilha da placa, localizada no bloco Ipês, pode ser acessada a partir da trilha do Lago. Grande parte 
do seu trajeto é realizada na orla do reservatório do João Leite. De modo geral, a trilha possui 2,5 km 
com terrenos mais planos. Além disso, pela trilha da Placa o usuário pode ter acesso à trilha do 
Bálsamo. A Figura 24 exibe o trajeto da trilha da Placa e a Foto 11 as características gerais do trajeto 
e a beleza cênica que é possível de ser contemplada pelo usuário. 

Assim como grande parte das outras trilhas, na trilha da Placa pode ser realizada prática de mountain 
bike, corridas, competições ou caminhadas mais longas. 

Foto 11. Trilha da Placa 

 

 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). Legenda: A) Sinalização da Saneago ao longo do percurso da Trilha da Placa; B) Vista para 
o Reservatório do Ribeirão João Leite. 
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A trilha do Bálsamo pode ser acessada a partir da trilha da Placa. Ao seguir a trilha, é possível chegar 
até a barragem do reservatório do ribeirão João Leite, entretanto, pessoas sem autorização não 
podem acessá-la. Essa trilha apresenta 3,7 km e possui muitos desníveis com terrenos acidentados, 
principalmente na região próxima ao Morro do Bálsamo (Foto 12). 

Além disso, o trajeto de ida das duas trilhas totaliza aproximadamente 4,6 km, levando em 
consideração a sobreposição dos percursos. Entretanto, para incorporação dessas trilhas ao uso 
público, é recomendada a implantação de um atrativo que justifique a sua abertura. Nesse caso, os 
aspectos paisagísticos e de altimetria ao final da trilha do Bálsamo, próximo à barragem, propiciam 
um local adequado para a implantação de um mirante, conforme pode ser visualizado na Figura 38. 

Foto 12. Trilha do Bálsamo 

 

 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). Legenda: A) Aspecto da Trilha do Bálsamo; B) Alta declividade do Morro do Bálsamo. 

Figura 24. Mapa da Trilha da Placa/Bálsamo 

 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021).  



 
 

 
 
 

STCP Engenharia de Projetos Ltda. |03GEE0121                                                                                                                       55 

4.2.2 - Trilha Jeová Manaim 

A trilha Jeová Manaim, dentro dos limites do PEJoL, possui cerca de 4,5 km de extensão (trajeto de 
ida) e cruza grande parte do bloco Palmito. O percurso pode ser iniciado próximo à Barragem João 
Leite, passando pela Sede Jeová e seguindo até o limite norte do bloco. Em geral, a trilha pode ser 
utilizada para prática de mountain bike, cicloturismo, corrida e longas caminhadas. Em parte do 
percurso é possível contemplar as belezas cênicas do Reservatório do Ribeirão João Leite, da fauna e 
da flora local. Entretanto, apesar da proximidade com a barragem, o acesso às instalações é 
expressamente proibido, sendo sugestivo um ponto de fiscalização para que os usuários do parque 
não ultrapassem os limites da UC nessa região (Figura 25). O acesso Norte da trilha pode ser 
realizado pela GO-080. 

Entretanto, deve-se ressaltar que essa trilha faz parte do Plano de Ação de Emergência (Volume 6 - 
1560-R-PSB-AND-07), integrante do Plano de Segurança de Barragem (PSB) do João Leite. Nesse 
sentido, em caso de rompimento do maciço, a Trilha Jeová Manaim deverá ser utilizada para trafego 
de veículos de apoio em caso de emergência, visto que os acessos oficiais poderão estar 
parcialmente alagados. Portanto, no que tange o uso público, nessa trilha é restrita a implantação de 
estruturas ou obstáculos que comprometam o protocolo de segurança da barragem. 

Figura 25. Mapa da Trilha Jeová Manaim  

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). 

4.2.3 - Trilha do Tamanduá 

O percurso dessa trilha cruza do norte ao sul do bloco Tamanduá, apresentando mais de 6 km de 
extensão e sendo possível retornar pelo mesmo trajeto. O acesso é realizado pela BR-060/153 e, em 
geral, a trilha pode ser utilizada para a prática de mountain bike, cicloturismo ou corrida. Durante a 
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trilha é possível ter interação direta com a fauna e flora local, apresentando inúmeros pontos de 
beleza cênica e contato com a natureza (Figura 26 e Foto 13). 

Figura 26. Mapa da Trilha do Tamanduá 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021).  

Foto 13. Trilha do Tamanduá 

  

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). Legenda: A) Aspecto da Trilha do Tamanduá; B) Vegetação típica encontrada ao longo da 
trilha. 

4.2.4 - Trilha do Carapina 

A trilha do Carapina está localizada no bloco Tamanduá e possui um pouco menos de 2 km de 
extensão. O trajeto de volta deve ser realizado pelo mesmo caminho, tendo seu início na BR-
060/153. Apesar de menor extensão, comparada com as outras, essa trilha também é propícia para a 
prática de mountain bike, cicloturismo ou corrida (Foto 14 e Figura 27). Durante a trilha é possível ter 
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contato direto com a fauna e flora local, apresentando inúmeros pontos de beleza cênica e interação 
com a natureza. Além disso, a trilha do Carapina da acesso ao Sítio Arqueológico situado dentro dos 
limites do PEAMP. 

Foto 14. Trilha do Carapina 

  

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). Legenda: A) e B) Aspecto da Trilha do Carapina. 

4.2.5 - Sítio Arqueológico Bananeira 

O bloco Tamanduá abriga um Sítio Arqueológico onde foram descobertos diversos artefatos 
cerâmicos. A área do sítio é de cerca de 300.000 m² e cujo período de ocupação, segundo datações 
radiocarbônicas, é do século XIV (D’Osvualdo, 2008). Ao todo, foram realizadas 227 sondagens de 1 
m², escavadas por níveis artificiais de 10 cm, sendo que em 118 dessas foram localizados materiais 
arqueológicos. Por se tratar de um sítio bem preservado, foram realizadas aberturas de seis áreas de 
escavação utilizando-se a técnica de decapagem natural. O material arqueológico proveniente das 
pesquisas é composto predominantemente de fragmentos cerâmicos e algumas peças líticas, 
localizados desde a superfície até 60 cm de profundidade.  Segundo Ferreira (2004), os artefatos 
encontrados na área são referentes a um grupo indígena da Fase Mossâmedes, ou seja, grupos 
ceramistas e horticultores que dominavam a tecnologia da manufatura de argila e agricultura 
incipiente.  

Atualmente, a área do Sítio Arqueológico Bananeira (Foto 15 e Figura 27) não apresenta nenhuma 
sinalização, manutenção ou proteção, sendo necessário investimento para estimular a visitação, o 
uso público e, principalmente a conservação e proteção dos possíveis achados arqueológicos. 
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Foto 15. Sítio Arqueológico 

 

 

Fonte: Funpar (2003) e STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). Legenda: A) Estudo de identificação e resgate dos artefatos 
arqueológicos; B) Situação atual do Sítio Arqueológico Bananeira. 

Figura 27. Mapa da Trilha do Carapina e do Sítio Arqueológico 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). 

4.3 - ATIVIDADES  

4.3.1 - Observação da Fauna 

O Cerrado brasileiro, amplamente conhecido por sua natureza e rica biodiversidade, tem em seu 
patrimônio natural inúmeras oportunidades para desenvolver atividades turísticas. De acordo com o 
Relatório de Competitividade em Viagens e Turismo, publicado em 2019 pelo Fórum Econômico 
Mundial, o país aparece na 32ª posição entre as nações que mais estimulam o desenvolvimento 
sustentável desse segmento da economia. 
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Diante desse contexto, uma das potencialidades do turismo em áreas naturais é a observação 
responsável da fauna. A observação de espécies nativas, principalmente de aves, é uma atividade 
crescente no Brasil, onde a cada ano mais pessoas se encantam ao encontrar e identificar pássaros. 
Praticado há várias décadas na Europa e América do Norte, a observação da fauna envolve crianças e 
adultos, todos munidos de binóculos ou câmeras, em uma aventura em busca de novas espécies. As 
unidades de conservação, principalmente as unidades de proteção integral, como é o caso do PEAMP 
e do PEJoL, são áreas propícias para essa atividade, devido às restrições de uso que permitem que os 
habitats de diversas espécies permaneçam estáveis.  

O PEAMP e PEJoL apresentam uma rica fauna de vertebrados, contando com 409 espécies 
distribuídas em 38 ordens e 117 famílias, e considerando as áreas de entorno, as espécies saltam 
para 572 em 40 ordens e 123 famílias. A fauna do PEAMP conta com predominância de animais de 
áreas fechadas (Mata Seca) e abertas (Cerrado). Algumas espécies estão ameaçadas de extinção 
como o tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla), o lobo-guará (Chrysocyon brachyurus) e a 
suçuarana (Puma concolor). 

Atualmente, os visitantes têm grandes chances de observar espécimes de lagarto Teiú (Tupinambis) 
no entorno da Sede Administrativa, além de macacos-prego (Sapajus libidinosus) que costumam 
transitar entre as árvores, principalmente em épocas de estiagem a procura de água. Para a 
observação de aves, tanto na Sede Administrativa como em todos os outros blocos, os usuários 
podem contemplar diversas espécies de pássaros, como a Anhuma (Anhima cornuta), o Surucuá 
(Trogon surrucura), o Ferreirinho-Relógio (Todirostrum cinereum), o João-de-Barro (Furnarius rufus), 
a Siriemas (Cariama cristata) e mais de 200 outras espécies da avifauna. Só na região do reservatório, 
são registradas 30 espécies aquáticas ou semiaquáticas que podem ser observadas da orla pelos 
visitantes. 

Foto 16. Espécime de lagarto e capivara avistados na região 

  
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). Legenda: A) Tupinambis (Teiú); B) Hydrochoerus hydrochaeris (Capivara). 
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Foto 17. Exemplares de aves avistados na região 

  
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). Legenda: Trogon surrucura (Surucuá); B) Todirostrum cinereum (Ferreirinho-Relógio). 

A atividade de observação da fauna local nos Parques ainda é realizada de forma informal e sem 
orientações específicas e apoio aos visitantes. Nesse sentido, são elencadas as principais proposições 
para o aprimoramento da atividade no PEAMP e no PEJoL, na tabela abaixo. 

 Proposições para o Aprimoramento da Atividade de Observação da Fauna Tabela 17.

  Desenvolvimento da Atividade de Observação da Fauna 

1 Elaborar material de apoio com espécies possíveis de serem avistadas na região, os melhores horários para a 
observação e ferramentas de suporte (aplicativos, câmeras, binóculos). 

2 Realizar oficinas, visitas guiadas e/ou eventos para a observação da fauna. 

3 Propor parceiras com grupos de birdwatching, como o Guia Birding Brasil e Brasil das Aves 

4 Disponibilizar lista de guias e condutores especializados em fauna do cerrado para visitantes 

5 Divulgação e atualização do conteúdo e material de apoio nas mídias sociais, página da SEMAD e sinalizações dentro 
do PEAMP e no PEJoL. 

6 
Realizar parcerias com centros universitários e institutos de pesquisa para fomentar  a visitação acadêmica e a 

produção de material bibliográfico sobre a fauna dos parques  

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). 

4.3.2 - Observação da Flora 

Assim como a observação da fauna, a observação da flora é uma atividade crescente no Brasil, 
dentro da temática do ecoturismo. A região do PEAMP e do PEJoL é uma área propícia para o público 
que se interessa por botânica ou pela contemplação de espécies únicas da biodiversidade brasileira, 
em especial do bioma Cerrado.  

Segundo dados da SEMAD, na área do PEAMP e PEJoL foram registradas a presença de 485 espécies 
de plantas, pertencentes a 315 gêneros e 97 famílias botânicas, em que predominam as espécies de 
Mata Seca, tais como as perobas (Aspidosperma spp.) e os ipês (Tabebuia spp.). 

Há o registro de duas plantas constantes da Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçada de 
Extinção: o Gonçalo-alves (Astronium fraxinifolium) e a Aroeira-do-sertão (Astronium urundeuva). A 
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vegetação predominante na área é composta por Mata Seca, e Mata de Galeria, Cerrado sentido 
restrito, Cerradão e Capoeira, além de algumas áreas degradadas ocupadas por pastagens. 

Essa atividade é realizada atualmente no PEAMP e no PEJoL por visitantes que percorrem, 
principalmente, as trilhas do bloco Sede e Ipês. A trilha do Peba, por exemplo, é ideal para a 
realização dessa atividade para aqueles que não desejam caminhar grandes distâncias, devido à 
proximidade com a infraestrutura de apoio do bloco Sede e a densidade florestal em uma trilha 
estreita e de curta extensão. Entretanto, para os visitantes que desejam apreciar e observar uma 
variedade maior de espécies, como o Ipê Rosa (Handroanthus heptaphyllus), espécie encontrada na 
trilha do Lago, por exemplo, realizam as trilhas de maior extensão. 

Foto 18. Exemplares da flora observados na região 

  
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). Legenda: A) e B) Handroanthus heptaphyllus (Ipê Rosa). 

Assim como a atividade de observação da fauna, a observação da flora ocorre no PEAMP e no PEJoL 
de forma não estruturada, sendo algo que ocorre sem orientações específicas e apoio aos visitantes. 
Deste modo, são elencadas proposições que podem ampliar o uso público nos Parques a partir da 
atividade de observação e contemplação da flora local. 

 Proposições para o Aprimoramento da Atividade de Observação da Flora Tabela 18.

  Desenvolvimento da Atividade de Observação da Flora 

1 
Elaborar material de apoio com espécies possíveis de serem observadas na região e ferramentas de suporte 

(aplicativos de identificação, câmeras). 

2 Realizar oficinas, visitas guiadas e/ou eventos para a observação da flora 

3 Disponibilizar lista de guias e consultores da flora do cerrado para visitantes 

4 
Divulgação e atualização do conteúdo e material de apoio  sobre observação da flora nas mídias sociais, página da 

SEMAD e sinalizações no PEAMP e no PEJoL 

5 Implantar placas de identificação de espécies relevantes, principalmente no bloco sede e nas trilhas mais próximas. 

6 
Realizar parcerias com centros universitários e institutos de pesquisa para fomentar  a visitação acadêmica e a 

produção de material bibliográfico sobre a flora dos parques  
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). 
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4.3.3 - Cicloturismo 

O cicloturismo se caracteriza fundamentalmente como uma atividade que utiliza a bicicleta como 
principal meio de transporte, podendo ser praticado em inúmeros contextos. Em geral, a atividade é 
relativamente recente no Brasil e está em processo de expansão. A definição de rotas, 
estabelecimento de trilhas e implantação de estruturas e placas orientativas podem auxiliar no 
crescimento desse ramo turístico, agregando valor aos parques e, consequentemente, 
movimentando a economia local.  

Uma possível rota para o cicloturismo na região poderia ser elaborada visando um circuito que 
interligue Goiânia ao Caminho de Cora Coralina, passando pelo PEAMP e pelo PEJoL, além da APA 
João Leite. O Caminho de Cora Coralina é uma trilha de longo curso com aproximadamente 300 km 
que viabiliza a inclusão dos Parques Estaduais e outras Unidades de Conservação no roteiro, além de 
interligar os municípios, povoados, fazendas e atrativos da região. Atualmente o Caminho de Cora 
Coralina cruza as cidades históricas de Corumbá de Goiás, Pirenópolis, São Francisco de Goiás, 
Jaraguá e a Cidade de Goiás, abrangendo também os municípios de Cocalzinho de Goiás, Itaguari e 
Itaberaí. Além disso, as unidades de conservação abrangidas pelo trajeto são listadas abaixo: 

 Parque Estadual dos Pireneus 
 APA dos Pireneus 
 Parque Estadual da Serra de Jaraguá 
 APA Dr. Sulivan Silvestre 
 Parque Estadual da Serra Dourada 

O trajeto mais curto entre Goiânia e o Caminho de Cora Coralina, passando pelo PEAMP e pelo PEJoL, 
é seguindo pela BR-153 em direção a Pirenópolis por 80 km (Figura 28).  
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Figura 28. Rota de Cicloturismo Goiânia - PEAMP/PEJoL - Caminho de Cora Coralina 

 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda.(2021). 1) APA Dr. Sulivan Silvestre ; 2) Parque Estadual da Serra Dourada; 3) Parque Estadual 
Serra do Jaraguá; 4) APA dos Pireneus; 5) Parque Estadual dos Pireneus; 6) APA João Leite. 

Para a implantação dessa atividade, tendo os atrativos do PEAMP e o PEJoL como pontos de parada, 
é necessária a concepção dos trajetos, estruturação das vias e sinalização dos acessos. Além disso, as 
infraestruturas de apoio devem oferecer condições de receber os cicloturistas e prover um ponto 
para banheiros, bebedouros e informações. Assim, a tabela a seguir apresenta as principais 
proposições para o desenvolvimento e integração de uma rota de cicloturismo passando pelo PEAMP 
e pelo PEJoL. 

 Proposições para o Aprimoramento da Atividade de Cicloturismo Tabela 19.

  Desenvolvimento da Atividade de Cicloturismo 

1 Realizar parceria com a Associação Caminho de Cora Coralina - ACCC. 

2 
Propor o circuito que interligue Goiânia ao Caminho de Cora Coralina, passando pelo PEAMP e pelo PEJoL, além 

da APA João Leite. 

3 
Implantar sinalização indicando os pontos de apoio para a rota de cicloturismo entre os Parques e o Caminho de 

Cora Coralina 

4 Elaborar material de apoio com as orientações e indicações para a realização do trajeto 

5 Elaborar material de divulgação em mídias sociais, site da SEMAD e de associações de cicloturismo como Clube 
de Cicloturismo do Brasil e Lobi Ciclotur 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). 
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4.3.4 - Mountain Bike 

O mountain bike é uma atividade voltada ao uso de bicicletas em regiões montanhosos e ambientes 
com terrenos irregulares, como terra, neve e areia. No caso do PEAMP e do PEJoL, algumas trilhas de 
diferentes níveis de dificuldade podem ser realizadas. Nesse contexto, são destacadas abaixo as 
trilhas abertas e que podem ser realizadas atividades dessa modalidade. 

 Trilha do Quati; 
 Trilha do Lago; 
 Trilha da Mangueira; 
 Trilha do Eucalipto. 

Além disso, as trilhas fechadas possuem grande potencial para se tornarem atrativos para a 
realização do mountain bike, como é o caso da: 

 Trilha da Placa e do Bálsamo 
 Trilha Jeová Manaim 
 Trilha do Tamanduá 
 Trilha do Carapina 

Atualmente, esse tipo de atividade é uma das mais realizadas no âmbito de uso público dos parques, 
apresentando-se como um potencial chamariz para novos usuários, eventos e competições 
esportivas. Entretanto, não há a estruturação e o ordenamento da atividade na região, sendo 
realizada sem apoio ou orientação. O aprimoramento da atividade de mountain bike no PEAMP e no 
PEJoL pode ser estimulado a partir das proposições indicadas a seguir. 

 Proposições para o Aprimoramento da Atividade de Cicloturismo Tabela 20.

  Desenvolvimento da Atividade de Mountain Bike 

1 Estruturação de pontos de apoio aos praticantes da atividade ao longo dos Parques 

2 Implantação de sinalização dos trajetos, vias e acessos. 

3 Concepção de uma área para Bike Park no bloco Ipês ou Tamanduá. 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). 

Conforme a última proposição, a concepção de um Bike Park pode atrair um novo nicho de visitantes 
e estimular o uso público na região. Bike Parks são áreas projetadas para mountain bikes onde há 
uma integração de trilhas e estruturas de rampas com diferentes níveis de dificuldade podendo ser 
usado para recreação de visitantes de todas as faixas etárias. De modo geral, esse tipo de estrutura 
necessita de poucos recursos para sua implantação, sendo necessário apenas rampas, sinalizações de 
das vias e de segurança e uma área ampla para a prática. 
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Foto 19. Bike Parks 

        
Fonte: Flow Form Ramps. Legenda: A) Desenho esquemático de um Bike Park e B) Bike Park. 

4.3.5 - Competições Esportivas 

No âmbito dos eventos que ocorrem no PEAMP e no PEJoL, as competições esportivas são as mais 
frequentes. Nos últimos anos, os parques foram palco de disputas esportivas como o 1º Corre 
Cerrado, competição de corrida em trilha que ocorreu em 2014. Além disso, os parques sediaram o 
Desafio Bope II (2016), evento promovido pela Polícia Militar do Estado de Goiás com apoio de 
órgãos Estaduais e Municipais, e a Trilha Ecológica no Dia Mundial da Água (2017), realizado pelo 
Governo do Estado (Foto 20). 

Foto 20. Competições esportivas promovidas nos parques 

  
 

  
Fonte: Marcelo Pacheco. Legenda: A) e B) 1º Corre Cerrado (2014); C) Desafio BOPE II (2016); D) Dia Mundial da Água (2017). 



 
 

 
 
 

STCP Engenharia de Projetos Ltda. |03GEE0121                                                                                                                       66 

Como forma de estimular e aprimorar os eventos de cunho esportivo nos Parques, na tabela a seguir, 
são elencadas 5 principais proposições para o desenvolvimento das competições. 

 Proposições para o Aprimoramento das Competições Esportivas Tabela 21.

  Desenvolvimento de Competições Esportivas 

1 
Receber competições esportivas aquáticas no reservatório como: canoagem, natação, vela, remo e outras 

competições de baixo impacto ambiental. 

2 Fortalecer, ampliar e diversificar as competições em terra como: corrida e mountain bike. 

3 Integrar o reservatório e os Parques em competições de Triatlo. 

4 Criar e organizar evento esportivo oficial do PEAMP e do PEJoL de forma que ocorra anualmente, visando a 
divulgação dos parques e arrecadação de recursos 

5 Realizar parcerias com as Associações de diferentes modalidades esportivas 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). 

4.4 - INFRAESTRUTURAS POTENCIAIS PARA USO PÚBLICO 
Conforme pontuado no item 4.2 do presente diagnóstico, as UC detêm atualmente algumas 
estruturas de apoio à gestão em diferentes blocos do PEAMP e do PEJoL. A maioria desses pontos é 
utilizado como suporte aos vigilantes, à brigada de incêndio e à empresa de reflorestamento, como é 
o caso do Centro de Visitantes, da Sede Administrativa, da Fazenda Santa Helena e da Granja 
Manaim. Nesse sentido, são listadas abaixo as potencialidades para o uso público de cada estrutura, 
de forma a desenvolver e aprimorar a experiência dos usuários dos parques, otimizando as 
estruturas para uso público. 

4.4.1 - Centro de Visitantes 

O Centro de Visitantes (Foto 21) está localizado no bloco Sede e possui bom estado de conservação, 
com banheiros e cozinha em funcionamento. Além disso, a estrutura possui diversos cômodos, 
alguns móveis e mesas e cadeiras para reuniões e eventos. No Centro de Visitantes também estão 
alocadas maquetes das edificações do PEAMP e PEJoL. Como forma de estimular a visitação, 
principalmente no bloco Sede, o Centro de Visitantes tem potencial para diversas oportunidades. A 
seguir, são listados os potenciais usos da área de forma a aproveitar a estrutura atual: 

 Quiosque para venda de alimentos e bebidas; 
 Bebedouros e vestiários; 
 Feira de artesanato e alimentos; 
 Eventos comemorativos; 
 Eventos artísticos (concertos, teatro, apresentações musicais); 
 Exposições científicas e educacionais; 
 Núcleo de Educação Ambiental; 
 Painéis informativos e mapas de localização; 
 Museu de fauna e flora local; 
 Exposição arqueológica do Sítio Bananeira; 
 Acesso e apoio para PcD. 
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Foto 21. Centro de Visitantes 

  
 

  
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). Legenda: A) Vista geral do Centro de Visitantes; B) Cozinha; C) Banheiros; D) Espaço com 
exposição de maquetes. 

4.4.2 - Sede Administrativa 

A Sede Administrativa (Foto 22), localizada no bloco Sede, possui bom estado de conservação e 
manutenção, com quarto, cozinha e banheiros. Além disso, grande parte dos materiais, livros e 
documentos relacionados aos parques estão armazenados no local. Atualmente, a Sede 
Administrativa é uma das estruturas mais utilizadas no PEAMP e PEJoL. Entretanto, visando estimular 
o uso público e otimizar a experiência do usuário, é possível a implantação de: 

 Ponto de apoio para divulgação de informações; 
 Espaço destinado às atividades de gestão. 
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Foto 22. Sede Administrativa 

  
 

  
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). Legenda: A) Vista geral da Sede Administrativa; B) Fundos da Sede Administrativa; C) 
Cozinha; D) Escritório/Sala de reunião contendo equipamentos e parte do acervo literário das UC. 

4.4.3 - Fazenda Santa Helena 

A ex-sede da Fazenda Santa Helena (Foto 23), localizada no bloco Rosa, é a única estrutura de apoio 
na região. Atualmente, a estrutura possui boa conservação, necessitando apenas algumas 
manutenções. Utilizada como suporte aos vigilantes, a estrutura possui potencial para o uso público. 
A seguir, são listados os potenciais usos da área de forma a aproveitar a estrutura atual: 

 Ponto de apoio ao visitante; 
 Painéis informativos e mapas de localização; 
 Área de alimentação e piquenique; 
 Banheiros, bebedouros e vestiários; 
 Centro de eventos e cerimônias; 
 Área de descanso e contemplação; 
 Área de camping, chalés ou dormitórios; 
 Quiosque para venda de alimentos e bebidas; 
 Núcleo de Educação Ambiental; 
 Exposição arqueológica do Sítio Bananeira. 
 Acesso e apoio para PcD 
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Foto 23. Fazenda Santa Helena 

  
 

  
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). Legenda: A) e B) Vista geral da antiga sede da Fazenda Santa Helena; C) Vista para os 
fundos da sede; D) Entorno da sede. 

4.4.4 - Granja Manaim 

A Granja Manaim (Foto 24), localizada no bloco Palmito próximo a GO-080, possui boa conservação 
estrutural, necessitando apenas de algumas manutenções. Atualmente, o local é utilizado como 
apoio à vigilância e à empresa de reflorestamento. Entretanto, a estrutura possui grande potencial 
de uso público, como: 

 Entrada secundária dos parques; 
 Centro de Visitantes do bloco Palmito; 
 Painéis informativos e mapas de localização; 
 Área de descanso e contemplação; 
 Bancos e mesas externas; 
 Área de camping, chalés ou dormitórios; 
 Quiosque para venda de alimentos e bebidas; 
 Área de alimentação e piquenique; 
 Banheiros, bebedouros e vestiários. 
 Acesso e apoio para PcD 
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Foto 24. Granja Manaim 

  
 

  
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). Legenda: A) Entrada não oficial da Sede Granja Manaim; B) Vista geral da Sede Granja 
Manaim; C) e D) Vista para os fundos. 

No âmbito das estruturas não utilizadas presentes no PEAMP e no PEJoL, algumas exibem grande 
potencial para uso público, como é o caso da Sede do Jeová e a área de lazer com 12 estruturas. 

4.4.5 - Sede do Jeová 

A Sede do Jeová (Foto 25), localizada no bloco Palmito, apresenta-se sem manutenção e em processo 
de deterioração. A falta de recursos para a implantação de projetos na área é o maior obstáculo para 
o uso público da estrutura, atualmente. Como forma de estimular a visitação, principalmente no 
bloco Palmito, a Sede do Jeová tem potencial para diversas oportunidades. A seguir, são listados os 
potenciais usos da área de forma a aproveitar a estrutura atual: 

 Ponto de apoio ao visitante; 
 Painéis informativos e mapas de localização; 
 Área de alimentação e piquenique; 
 Banheiros e bebedouros; 
 Centro de eventos e cerimônias; 
 Área de descanso e contemplação; 
 Área de camping, chalés ou dormitórios; 
 Quiosque para venda de alimentos e bebidas; 
 Núcleo de Educação Ambiental. 
 Acesso e apoio para PcD 
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Foto 25. Sede do Jeová 

  
 

  
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). Legenda: A) e B) Vista geral da Sede do Jeová; C) e D) Estado da estrutura interna da Sede 
do Jeová. 

4.4.6 - Doze Estruturas do Bloco Sede 

O complexo de pequenas edificações (Foto 26), originalmente construído para lazer e uso público, 
possui doze estruturas que, atualmente, são utilizadas como depósito. Entretanto, em virtude da 
localização no bloco Sede, a poucos metros do Centro de Visitantes e da Sede Administrativa, as 
estruturas possuem grande potencial para desenvolvimento de atividades e implantação de 
atrativos. Dentre as instalações, há banheiros e um auditório. Além disso, as estruturas já foram 
utilizadas para sediar uma Estação Ciência, com exposições e atratividades educativas, porém, após 
alguns anos foi desativada.  

A seguir, são listados os potenciais usos da área de forma a aproveitar a estrutura atual: 

 Área de piquenique com mesas; 
 Área de camping, chalés ou dormitórios; 
 Quiosque para venda de alimentos e bebidas; 
 Núcleo de Educação Ambiental; 
 Exposição e divulgação do Sítio Arqueológico; 
 Equipamentos de Ginástica; 
 Museu e exposição sobre fauna e flora local; 
 Banheiros, vestiários e bebedouros. 
 Acesso e apoio para PcD 
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Foto 26. Doze Estruturas do bloco Sede 

  
 

  
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). Legenda: A) Vista Geral das Estruturas; B) Exemplo de estrutura mais comum entre as 12; 
C) Auditório; D) Lanchonete. 

4.5 - RESERVATÓRIO DO RIBEIRÃO JOÃO LEITE 
Historicamente, o ribeirão João Leite tem uma importância recreativa, e até mesmo cultural, para as 
comunidades do seu entorno que, por gerações, utilizaram o curso hídrico como balneário e local 
para atividades em família e de lazer. Desde a idealização e implantação da barragem e do 
Reservatório do Ribeirão João Leite essas comunidades não foram inclusas no panorama de uso 
público e, devido à falta de regulamentações, foram proibidas de acessar os limites territoriais do 
João Leite (Foto 27). Entretanto, conforme o Inciso IV do Artigo 1º da Política Nacional de Recursos 
Hídricos (Lei Federal 9.433/97), a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso 
múltiplo das águas e, segundo o Inciso VI do mesmo Artigo, a gestão deve ser descentralizada e 
contar com a participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades. 



 
 

 
 
 

STCP Engenharia de Projetos Ltda. |03GEE0121                                                                                                                       73 

Foto 27. Sinalização de Proibição e Restrição do Uso do Reservatório 

  

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). Legenda: A) Sinalização indicando Área de Segurança Máxima; B) Sinalização proibindo o 
acesso para recreação e pesca no reservatório.  

Nesse contexto de proibição, toda a área do espelho d’água, considerando a cota máxima de 
inundação definida no projeto de implantação do reservatório, até a barragem está inserida no 
âmbito da Zona de Conservação do Ribeirão João Leite, com mais de 1.530 ha. O Plano de Manejo da 
APA João Leite estabelece a possibilidade de uso para lazer e recreação, entretanto, destaca a 
necessidade de regulamentação. Assim, apesar do reservatório estar incluso territorialmente entre o 
PEAMP e o PEJoL, o ribeirão tornou-se uma barreira física intangível onde os usuários e 
frequentadores dos parques não podem desfrutar do uso das águas.  

Atualmente, a logística territorial para uso público apresenta-se fragilizada pelo obstáculo espacial do 
reservatório que divide os parques e impede o livre transito por barcos entre os 6 grandes blocos. O 
transporte e o deslocamento sobre as águas do reservatório são expressamente proibidos para 
visitantes, desestimulando e impossibilitando os usuários de apreciar os diversos atrativos e belezas 
naturais do PEAMP e do PEJoL. 

Apesar das restrições ao uso público para atividades de baixo impacto, o reservatório possui diversas 
pressões antrópicas de maior relevância, como fontes de poluição e degradação ambiental que não 
estão dentro dos limites do reservatório ou dos parques. A pecuária e a agricultura, associadas ao 
uso de agrotóxicos e à falta de conservação de solos, são os principais problemas a serem resolvidos. 
Dessa maneira, o uso público de baixo impacto ambiental regulamentado e baseado em estudos 
técnicos pode contribuir para a vivência dos usuários nos parques e, consequentemente, para o 
aprimoramento da cultura conservacionista das comunidades do entorno, como os agricultores e 
pecuaristas.  
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Foto 28. Reservatório do Ribeirão João Leite 

  

  

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). Legenda: A) Vista geral da barragem; B) Remanescente de troncos da vegetação 
suprimida pelo projeto e instalação do reservatório; C) Vegetação densa no entorno do reservatório; D) Rodovia BR-060 passando na 
margem do reservatório. 

De modo geral, em relação ao uso público, o Reservatório do Ribeirão João Leite se apresenta como 
um potencial atrativo para contemplação, passeios de barco a remo, stand up paddle, mergulho, 
observação da flora e fauna aquática, competições e outras atividades de baixo impacto ambiental 
(Tabela 22). Apesar disso, a falta de estudos técnicos, normativas e diretrizes para a implantação 
dessas atividades têm inviabilizado e restringido totalmente o acesso de visitantes dos parques ao 
recurso hídrico. 

 Possíveis Atividades de Baixo Impacto Ambiental no Reservatório do Ribeirão João Leite Tabela 22.

Atividades de Baixo Impacto Ambiental 

Stand up paddle Passeio de barco a remo Eventos Esportivos 

Natação Pesca esportiva  Balneário 

Remo Caiaque 
 

Canoagem Contemplação 
 

Velejo Competições 
 

Mergulho Pedalinho 
 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). 
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A gestão dos parques, em consonância com a Companhia Saneamento de Goiás (SANEAGO), deve 
estabelecer mecanismos para viabilizar o uso ambientalmente equilibrado do Reservatório do 
Ribeirão João Leite e de seu entorno. As estratégias a serem traçadas não podem excluir a harmonia 
entre as atividades de uso público e de proteção ambiental, os preceitos da legislação, as 
necessidades técnicas do empreendimento (reservatório) e, principalmente, a interação com a 
sociedade. Assim, a delimitação de zonas para a utilização compartilhada do reservatório pode 
aproximar as necessidades da estrutura da SANEAGO para manter o pleno funcionamento de suas 
atribuições junto com as possíveis atividades socioeconômicas voltadas a recreação, lazer e proteção 
do ambiente no seu conjunto.  

No âmbito do zoneamento, a delimitação de uma zona para acesso ao reservatório, visando à 
recreação, turismo e lazer, em algum trecho estratégicos da margem do ribeirão João Leite, poderia 
abranger as possibilidades de atividades de baixo impacto ambiental, incentivar o uso público dos 
parques e, juntamente com programas de educação ambiental, estimular a consciência de 
conservação do patrimônio natural nos usuários. Essa zona, devido à necessidade de fiscalização e 
gerenciamento pelas instituições, deve ser próxima de pontos de infraestrutura de apoio. Em vista 
disso, é elencada uma área, no bloco Sede, próxima às estruturas da Base da Polícia Militar, onde 
poderia ser realizado o acesso e saída de usuários ao reservatório (Figura 29). 

Figura 29. Possível Zona de Recreação, Turismo e Lazer 

 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). 

 

Um outro exemplo de zona que poderia amenizar uma das maiores pressões antrópicas observadas 
pela gestão do PEAMP e do PEJoL é relacionada a uma área específica para pesca esportiva. 

Entrada Principal 

Pontos de Apoio 
Rodovias 
Zona de Recreação 
PEJoL 
PEAMP 
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Atualmente, no entorno do reservatório são identificados mais de 10 pontos onde é frequente a 
presença de indivíduos realizando pesca ilegal e, muitas vezes, predatória, excessiva e insustentável 
(Figura 30). Portanto, a implantação de uma zona específica e estruturalmente delimitada para a 
realização de pesca esportiva, com apoio direto das entidades e instituições responsáveis, poderia 
estimular uma consciência ambiental da população que pratica a atividade de pesca, além de facilitar 
a fiscalização de pontos específicos para a atividade. 

Figura 30. Pontos de Pesca Ilegal 

 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). 

 

  

Entrada Principal 

Reservatório do Ribeirão 
João Leite 
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4.6 - SERVIÇOS E INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS EXISTENTES DE APOIO A 
VISITAÇÃO 
A área do PEAMP e PEJoL se distribui entre quatro municípios goianos: Goianápolis, Goiânia, 
Nerópolis e Terezópolis de Goiás. As relativas porcentagens da área de influência de cada município 
sobre as UC se dão conforme a Tabela 23.  

 Distribuição da área das UC entre os municípios  Tabela 23.

Cidades % da área do PEAMP no município % da área do PEJoL no município 

Goianápolis 63,95% 17,78% 

Goiânia 0,54% 58,30% 

Nerópolis 34,73% 17,34% 

Terezópolis de Goiás 0,78% 6,59% 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). 

Estes municípios detêm diferentes oportunidades de infraestruturas que apoiam o turismo. 

A Tabela 24 apresenta os meios de hospedagem destinados a prestar serviços de alojamento 
temporário, bem como outros serviços de hospedagem. O setor de hospedagem é um elo forte da 
cadeia produtiva do turismo porque o turista necessariamente busca alojamento quando está fora 
de seu ambiente, ou seja, a hospedagem é uma condição essencial para o turismo e faz parte da 
infraestrutura turística. São fornecedores de serviços, ou seja, compõe a oferta turística (BRASIL, 
MTur, 2010). 

 Hospedagens identificadas nas redondezas das UC Tabela 24.

Local Município 
Distância 
PEAMP e 

PEJoL (km) 
Descritivo Foto 

Sítio Carneiro Nerópolis 10,73 

A pousada é aberta 24 horas de 
segunda a segunda. Oportuniza 
meios para turismo em contato 
com a natureza e prática de 
esportes náuticos e de aventura.  
 
Estrada de Nerópolis. Nerópolis - 
GO. 74000-000 
 
Contato: (62) 98132-0745 

 

Pousada do 
GuiGui 

Goiânia 10,33 

Esta acomodação está localizada 
na Av. Vera Cruz, 2254 - Quadra 
136 Lote 08 - Jardim Guanabara, 
Goiânia - GO (74675-830). Esta 
pousada oferece café da manhã, 
Wi-Fi e estacionamento grátis. 
Os quartos possuem ar-
condicionado. 
 
Contato: 
(62) 3264-7893 
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Local Município 
Distância 
PEAMP e 

PEJoL (km) 
Descritivo Foto 

Plaza Inn 
Breeze 

Aeroporto 
Goiânia 

Goiânia 10,24 

Hotel de turismo, localizado na 
região norte de Goiânia, 
próximo ao Aeroporto 
Internacional Santa Genoveva. 
Possui piscina com vista 
panorâmica, sauna e sala de 
ginástica, e uma área para 
eventos e reuniões com 
capacidade para até 90 pessoas. 
 
Endereço: Av. Vera Cruz, 2295 - 
Jardim Guanabara, Goiânia - GO, 
74675-830 
 
Contato: 
0800 730 5300 

 

Euro Plaza 
Hotel 

Goiânia 12,57 

Hotel de classe econômica, 
localizado na região norte de 
Goiânia, próximo ao Aeroporto 
Internacional Santa Genoveva. 
Possui 38 apartamentos. 
 
Endereço: Qd 67 GO-080 680 
05/06 - Vila Jardim São Judas 
Tadeu, Goiânia - GO, 74685-830 
 
Contato: 
62-3565 1326 
62-98341 0086 

 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). 

Além das opções de hospedagem, outro serviço importante para a atratividade de um local turístico 
são os estabelecimentos para alimentação. O serviço de alimentação e bebidas é um elo forte da 
cadeia produtiva do turismo, sendo uma condição essencial para a atividade. Na cadeia produtiva do 
turismo esses segmentos são fornecedores de serviços, ou seja, compõem a oferta turística e 
ampliam as opções de lazer para a comunidade local e para os turistas podendo representar um 
atrativo turístico em si mesmo (BRASIL, MTur, 2010). 

Os serviços de alimentação e bebida apresentam a culinária tradicional como segmento turístico na 
região. O turismo gastronômico tornou-se um segmento de mercado que proporciona a preservação 
do patrimônio cultural, reforça a identidade local, sentimento de pertencimento e autenticidade de 
cada lugar (LAVANDOSKI et al., 2019.). No âmbito regional, a relação entre gastronomia e turismo 
cria oportunidades mercadológicas e culturais.  

Além de suprir as necessidades fisiológicas básicas dos turistas, os serviços de alimentação e bebida 
são ainda locais de encontro e espaços de convivência, em que as pessoas estabelecem relações e 
molda-se como um espaço informal de socialização e lazer.  

Os municípios descritos contam com diferentes estabelecimentos para alimentação, dentre os quais 
são apresentados seguir (Tabela 25). 
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 Opções de serviços de alimentação e bebida na região do entorno das UC Tabela 25.

Local Município 
Distância PEAMP 

e PEJoL (km) Descritivo Foto 

Restaurante 
Fundo De 

Quintal 
Goiânia 8,18 

O estabelecimento 
comercializa pratos feitos e 
marmitex, com opção de 
delivery. Horário de 
funcionamento: Todos os 
dias das 10:00 às 22:00. 
 
Endereço: Rua Cida Silveira 
Qd31 Lt32 - Res. Vale dos 
Sonhos, Goiânia - GO  

Restaurante 
Do Marcão 

Goiânia 9,89 

O restaurante apresenta 
uma oportunidade de 
comida caseira em ambiente 
rústico. Além de ser uma 
oportunidade para quem 
trafega pela rodovia GO-080. 
Horário de funcionamento: 
Todos os dias das 11:00 às 
18:00. 
 
Endereço: Condomínio 
Parque dos Cisnes, GO 
Contato: 
(62) 99608-4378 

 

Lanchonete 
Mais Sabor 

Goiânia 9,39 

Localizado nas imediações 
da localidade de Vila Rica, o 
local oferece opções de 
lanches e padaria. Entre as 
opções de serviços cita-se a 
refeição no local. O 
estabelecimento é 
caracterizado como um bom 
lugar para levar crianças e 
ap atendimento em grupo. 
 
Endereço: Vila Rica, Goiânia 
- GO 

 

Restaurante 
da Vânia 

Terezópolis 
de Goiás 

8,66 

O Restaurante da Vânia 
oferece comida caseira e 
regional. As opções de 
serviço são marmitex ou 
buffet por quilo. Faz 
também delivery e entrega 
por aplicativo. O horário de 
funcionamento é todos os 
dias das 10:50 às 14:00. 
 
Endereço: BR-153, 172, 
Terezópolis de Goiás - GO, 
75175-000 
Contato: 
(62) 3348-1879 
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Local Município 
Distância PEAMP 

e PEJoL (km) 
Descritivo Foto 

Restaurante 
Delícia do 
Cerrado 

Terezópolis 
de Goiás 8,75 

O restaurante oferece 
grande variedade de opções 
de comida caseira e regional. 

O turista pode optar pela 
refeição no local ou retirada 

para viagem. 
 

Endereço: BR-153, 105, 
Terezópolis de Goiás - GO, 
75175-000, Brasil 
Contato: 
(62) 99292-1618 

 

Restaurante 
Boi na Brasa-

BNB 

Terezópolis 
de Goiás 

8,80 

Local de comida simples em 
ambiente rústico. Servem 

prato feito, caldos ou 
lanches para refeição no 

local. Funcionamento de e 
segunda a sábado abre das 

05:00 às 17:00. 
 

Endereço: BR-153, 170, 
Terezópolis de Goiás - GO, 
75175-000 
Contato: 
(62) 99292-1618 

 

Restaurante 
Frutos Da 

Terra 

Terezópolis 
de Goiás 

9,46 

O restaurante atende aos 
serviços: buffet por quilo, 

self-service, prato executivo 
e marmitex. O local também 

comercializa bebidas em 
geral. Há a opção de retirada 

de alimento para viagem. 
Horário de funcionamento: 
Todos os dias das 11:00 às 

15:00. 
 

Endereço: R Professor 
Alarico, SN, Centro - Quadra 
35;lote 2;casa 2 Terezópolis 
de Goiás/GO - CEP 75175-
000 
Contato: 
(62) 3341-1704 

 

Subway 
Terezópolis 

de Goiás 
8,85 

O local é parte da grande 
rede de fast-food em que 
você monta seus próprios 

lanches e saladas. 
Funcionamento todos os 
dias das 09:00 às 23:00. 

 
Endereço: BR-153, 6424 
Posto de Gasolina, Loja 02, 
Terezópolis de Goiás - GO, 
75175-000 
Contato: 
(62) 3348-1800 

 

Fonte: Google Earth adaptado por STCP (2021).  
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Outros serviços turísticos que atendem as demandas dos visitantes da região são descritos na 
sequência.  

HOSPITAIS E CENTROS DE SAÚDE 

No entorno do PEAMP e PEJoL foram identificados três estabelecimentos que atendem as demandas 
de saúde aos visitantes locais. A Unidade Básica de Saúde (UBS) José Fabiano da Silva está localizada 
em Terezópolis de Goiás, a 9 quilômetros dos referidos Parques. Em Goianápolis há o Hospital 
Municipal de Goianápolis, que fica a 15 km das UC, com funcionamento 24h.  

Ademais, Goiânia, capital do estado de Goiás, possui uma vasta opção de hospitais e centros de 
apoio à saúde com as mais diversas opções de tratamento e especialidades clínicas.  

AGENCIAS BANCÁRIAS E CAIXAS ELETRÔNICOS 

Goiânia conta com agências bancárias do Banco do Brasil e Itaú em um raio de 15 km das UC, além 
destas foram identificados dois caixas eletrônicos 24 horas. Em Terezópolis de Goiás há um caixa 
eletrônico 24horas. 

POSTO DE COMBUSTÍVEL  

Na região dos Parques foram identificados oito estabelecimentos com fins de comercialização de 
combustível, e em alguns casos serviços de conveniência.  

4.7 - ANÁLISE SWOT 
Análise SWOT é uma abreviação das palavras em inglês strengths, weaknesses, opportunities e 
threats, que significam forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, respectivamente. A função dessa 
ferramenta é avaliar os ambientes interno e externo de algum objeto/local de estudo, formulando 
táticas para aperfeiçoar o seu desempenho. Assim, são analisadas também as oportunidades e as 
ameaças. 

Em relação ao ambiente interno, a análise SWOT engloba as atividades dentro do objeto/local de 
estudo e considera todos os processos a ela relacionados. Nesse sentido, as forças e fraquezas 
institucionais são avaliadas, considerando os fatores atuais, como pontos fracos, recursos, 
experiências, conhecimentos e habilidades. Enquanto isso, o ambiente externo diz respeito às 
questões fora e que fogem do seu controle. A esses espaços estão ligadas oportunidades e ameaças 
futuras. 

A análise SWOT apresentada a seguir condiz com os elementos identificados no reconhecimento de 
campo traduz as potencialidades e limitações mapeadas. 
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 Análise SWOT do PEAMP e PEJoL Tabela 26.

Ambiente Interno (PEAMP e PEJoL) Ambiente Externo (entorno) 
FORÇAS FRAQUEZAS OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Potencial para ecoturismo e 
turismo de aventura (Mountain 

Bike, Trekking e trilhas) 

Pouca sinalização em grande 
parte dos parques, exceto do 

bloco Sede 

Grande número de habitantes 
nos municípios onde as UC estão 
presentes, representando uma 

demanda potencial 

Diminuição dos eventos 
promovidos no parque devido à 

pandemia de Covid-19 

Grande variedade de espécies 
da avifauna e da mastofauna 

Trilhas utilizadas para 
passagem de veículos, 

tornando-as menos atrativas 

Possibilidade de parcerias com 
empresas da região para 
estimular o uso público 

Caça e pesca predatória 

Grande variedade de espécies 
da vegetação 

Inúmeros pontos de acesso 
irregular de visitantes 

Existência e funcionamento da 
Secretaria Estadual responsável 

pelos Parques 

Intensas atividades de 
agropecuária 

Proximidade com a capital 
estadual 

A rodovia BR-060/BR-153 cruza 
os parques, criando uma 
barreira antrópica e uma 

fragmentação dos parques 

Parceria com agências de 
turismo 

Uso de defensivos agrícolas no 
entorno 

Proximidade com rodoviária e 
aeroporto 

Risco de atropelamento de 
animais 

Promover o ecoturismo da 
região 

Pressão de comunidades 
irregulares na ZA 

Existência e funcionamento do 
Conselho Consultivo 

Histórico e risco intenso de 
queimadas e incêndios 

florestais 

Aumento do número de 
estabelecimentos comerciais 

como restaurantes, 
hotéis/pousada, lanchonetes 

Mineração de areia e brita na ZA 

Beleza cênica do Reservatório 
do Ribeirão João Leite 

Falta de regulamentação para 
o uso público do Reservatório 

do Ribeirão João Leite 

Mudança de comportamento da 
população sobre a conservação 

ambiental 

Risco de atropelamento de  
animais na rodovia 

Infraestrutura de apoio ao 
visitante (Recepção, banheiros, 
sede administrativa, centro de 
visitantes e estacionamento) 

Diversas trilhas fechadas para o 
uso público 

Melhoria da estrutura para 
atendimento aos turistas 

Risco de incêndios, pela 
proximidade de rodovias e uso 
do fogo como prática agrícola. 

Presença de vigilantes, guarita e 
pontos de apoio 

Restrição de acesso a grande 
parte dos parques 

Qualificação de mão de obra 
para o turismo 

Comunidades do entorno não 
possuem informação sobre os 

parque, negligenciando sua 
importância 

Sinalização adequada na entrada 
do PEAMP 

Pesca ilegal em diversos pontos 
da margem do Reservatório do 

Ribeirão João Leite 
Credenciamento de guias 

Falta de interesse dos visitantes 
com a proibição de acesso ao 
Reservatório do Ribeirão João 

Leite 

Presença da Polícia Militar 
dentro do PEAMP 

Necessidade de veículo 
tracionado para acessar 

algumas partes dos parques 

Uso do Reservatório do Ribeirão 
João Leite para atividades 

recreativas e de uso público 
 

Conflito de interesses entre a 
administração dos parques e a 

SANEAGO 

Diversas trilhas e acessos 
Carência de funcionários para 

atuar em toda área 

Desenvolvimento de ações de 
educação e interpretação 

ambiental  

Trilhas abertas com sinalização 
Inexistência de recursos 

próprios para a manutenção 
das UC 

Mapeamento dos pontos 
turísticos  

Edificações de fazendas 
utilizadas como base de apoio 

Edificações abandonadas e 
subutilizadas 

Infraestrutura de uso público 
com grande diversidade de 

opções para uso público 
 

Planos efetivos de combate e 
prevenção de incêndios 

florestais 

Pouca divulgação, 
comunicação e informação 

sobre as UC 
Integração dos parques 

 

Brigada de incêndio atuante nos 
parques 

Centro de Visitantes utilizado 
para outros fins   

Parte do bloco Sede com vias 
asfaltadas 

Dificuldade de obtenção de 
recursos para manutenção dos 

parques 
  

Regularização fundiária 
concluída 

Presença de placas (outdoor) 
ilegais   

Projetos de reflorestamento em 
curso    

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). 
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4.8 - INVENTÁRIO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS, ATIVIDADES EXISTENTES E 
POTENCIAIS 
O Inventário das atratividades consiste no levantamento, identificação e registro dos serviços, dos 
atrativos e da infraestrutura de apoio ao usuário dos parques como instrumento base de 
informações para fins de planejamento, gestão e promoção da atividade turística, possibilitando a 
definição de prioridades para os recursos disponíveis e o incentivo ao uso público.  

A caracterização de cada atividade, em diferentes localidades dos parques, foi avaliada levando em 
consideração a sua atual situação, podendo ser classificada como (Tabela 27): Possui Atualmente 
(PA), Potencial sem Investimento (PS), Potencial com Investimento (PC), Possui Atualmente e com 
Potencial de Mais Investimento (PA/PC) e Não se Aplica (NA).  

 Situação das atividades no PEAMP e no PEJoL Tabela 27.

LEGENDA 

Possui Atualmente PA 

Potencial sem Investimento PS 

Potencial com Investimento PC 

Possui Atualmente com Potencial de Mais Investimento PA/PC 

Não se Aplica NA 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). 

Na presente avaliação, os atrativos e locais de visitação foram categorizados em três diferentes 
grupos: o Grupo 1 (Tabela 28 e Tabela 29) corresponde aos atrativos atualmente abertos ao público, 
e o Grupo 2 (Tabela 30 e Tabela 31) reúne os atrativos restritos ao uso público na atualidade e o 
Grupo 3 (Tabela 32 e Tabela 33) apresenta o Reservatório do Ribeirão João Leite, sendo que os 
atrativos apresentados são proposições de espaços a serem criados (orla, deque, mirantes, áreas de 
recreação).   
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 Inventário das atividades existentes e/ou potenciais do Grupo 1 Tabela 28.

Atividades 

GRUPO 1 - ATRATIVOS ABERTOS AO PÚBLICO 
1 2 3 4 5 

Trilha do 
Peba 

Trilha do 
Quati 

Trilha do 
Lago 

Trilha da 
Mangueira 

Trilha do 
Eucalipto 

Aquaball NA NA NA NA NA 
Arvorismo PC PC NA NA NA 

Birdwatching PA PA PA PA PA 
Caminhada PA PA NA NA NA 

Cicloturismo NA NA PA/PC PA/PC PA/PC 
Competições NA PA/PC PA/PC NA PA/PC 

Contemplação PA PA PA PA PA 
Corrida NA PA PA PA PA 

Ecoturismo PS PS PS PS PS 
Educação Ambiental PS PS PS PS PS 

Escalada PC NA NA NA NA 
Fotografia PS PS PS PS PS 
Meditação PS PS NA NA NA 

Mountain Bike NA NA PA/PC PA/PC PA/PC 
Observação da Flora PA PA PA PA PA 
Observação da Fauna PA PA PA PA PA 

Passeio de Caiaque NA NA NA NA NA 
Piquenique PC PC NA NA NA 

Queda livre / Quick Jump PC NA NA NA NA 
Rapel PC NA NA NA NA 
Remo NA NA NA NA NA 

Stand up Paddle NA NA NA NA NA 
Slackline PC NA NA NA NA 
Tirolesa NA NA PC NA NA 
Hiking NA NA PA PA PA 

Hiking Aventura NA NA PS PS PS 
Hiking Familiar PS PS NA NA NA 

Hiking Interpretativo PC PC NA NA NA 
Hiking Longo Curso NA NA PC PC PC 

Hiking Noturno PC PC NA NA NA 
Visitação no Sítio Arqueológico NA NA NA NA NA 

Turismo de Eventos NA NA NA NA NA 
Turismo Educacional PS PS PS PS PS 

Turismo Esportivo PA/PC PA/PC PA/PC PA/PC PA/PC 
Yoga PA/PC PA/PC NA NA NA 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). 
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 Inventário das infraestruturas existentes e/ou potenciais do Grupo 1 Tabela 29.

Infraestrutura 

GRUPO 1 - ATRATIVOS ABERTOS AO PÚBLICO 

1 2 3 4 5 

Trilha do 
Peba 

Trilha do 
Quati 

Trilha do 
Lago 

Trilha da 
Mangueira 

Trilha do 
Eucalipto 

Área de Alimentação PC PC PC PC PC 

Apoio ao Visitante PA/PC PA/PC PC PC PC 

Balneário NA NA NA NA NA 

Bancos PC PC PC PC PC 

Banheiros NA NA NA NA NA 

Camping NA NA PC NA PC 

Centro de Informações NA NA NA NA NA 

Centro Cultural e Educativo NA NA NA NA NA 

Churrasqueira NA NA NA NA NA 

Ciclovia PC NA PC PC PC 

Deck  NA PC NA NA NA 

Degraus NA NA NA PC PC 

Ecovila NA NA NA NA NA 

Equipamentos de Ginástica PC NA NA NA NA 

Espaço Educação NA NA NA NA NA 

Espaço Kids NA NA NA NA NA 

Galeria de Exposições/Arte NA NA NA NA NA 

Horta Coletiva NA NA NA NA NA 

Hospedagem NA NA NA NA NA 

Iluminação PC PC NA NA NA 

Infraestrutura de Acessibilidade (PcD)  PC PC NA NA NA 

Mirante NA NA PC NA NA 

Museu NA NA NA NA NA 

Parede de Escalada e Rapel PC NA NA NA NA 

Quiosque NA NA NA NA NA 

Salão de Eventos NA NA NA NA NA 

Tirolesa NA NA PC NA NA 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). 
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 Inventário das atividades existentes e/ou potenciais do Grupo 2 Tabela 30.

Atividades 

GRUPO 2 - ATRATIVOS FECHADOS AO PÚBLICO 
1 2 3 4 5 

Trilha Jeová 
Manaim 

Trilha do 
Tamanduá 

Trilha do 
Carapina 

Trilha da 
Placa/Bálsamo 

Sítio 
Arqueológico 

Aquaball NA NA NA NA NA 
Arvorismo NA NA NA NA NA 

Birdwatching PC PC PC PC PC 
Caminhada PC NA PC NA NA 

Cicloturismo PC PC NA NA NA 
Competições PC PC PC NA NA 

Contemplação PC PC PC PC PC 
Corrida PC PC PC PC NA 

Ecoturismo PC PC PC PC PC 
Educação Ambiental PC PC PC PC PC 

Escalada NA NA NA NA NA 
Fotografia PS PS PS PS PS 
Meditação NA NA NA NA NA 

Mountain Bike PC PC NA PC NA 
Observação da Flora PS PS PS PS NA 
Observação da Fauna PS PS PS PS NA 

Passeio de Caiaque NA NA NA NA NA 
Piquenique NA NA NA NA NA 

Queda livre  / Quick Jump  NA NA NA NA NA 
Rapel NA NA NA NA NA 
Remo NA NA NA NA NA 

Stand up Paddle NA NA NA NA NA 
Slackline NA NA NA NA NA 
Tirolesa NA NA NA NA NA 
Hiking PC PC NA PC NA 

Hiking Aventura NA NA NA PC NA 
Hiking Familiar NA NA NA NA NA 

Hiking Interpretativo NA NA NA NA NA 
Hiking Longo Curso NA NA NA NA NA 

Hiking Noturno NA PC PC NA NA 
Visitação no Sítio Arqueológico NA NA NA NA PC 

Turismo de Eventos NA NA NA NA NA 
Turismo Educacional PC PC PC PC PC 

Turismo Esportivo PC PC PC PC NA 
Yoga NA NA NA NA NA 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). 
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 Inventário das infraestruturas existentes e/ou potenciais do Grupo 2 Tabela 31.

Infraestrutura 

GRUPO 2 - ATRATIVOS FECHADOS AO PÚBLICO 

1 2 3 4 5 

Trilha Jeová 
Manaim 

Trilha do 
Tamanduá 

Trilha do 
Carapina 

Trilha da 
Placa/Bálsamo 

Sítio 
Arqueológico 

Área de Alimentação NA NA NA NA NA 

Apoio ao Visitante PC PC PC PC PC 

Balneário NA NA NA NA NA 

Bancos PC PC PC PC NA 

Banheiros NA NA NA NA NA 

Camping NA PC PC NA NA 

Centro de Informações PC NA NA NA NA 

Centro Cultural e Educativo NA NA NA NA NA 

Churrasqueira NA NA NA NA NA 

Ciclovia NA NA NA NA NA 

Deck  NA NA NA NA NA 

Degraus NA NA NA NA NA 

Ecovila NA NA NA NA NA 

Equipamentos de Ginástica NA NA NA NA NA 

Espaço Educação NA NA NA NA NA 

Espaço Kids NA NA NA NA NA 

Galeria de Exposições/Arte NA NA NA NA NA 

Horta Coletiva NA NA NA NA NA 

Hospedagem NA NA NA NA NA 

Iluminação NA NA NA NA NA 

Infraestrutura de Acessibilidade (PcD)  PC PC PC PC PC 

Mirante PC NA NA PC NA 

Museu NA NA NA NA NA 

Parede de Escalada e Rapel NA NA NA NA NA 

Quiosque NA NA NA NA NA 

Salão de Eventos NA NA NA NA NA 

Tirolesa NA NA NA NA NA 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). 
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 Proposição dos atrativos e atividades potenciais para o Grupo 3 Tabela 32.

Atividades 
GRUPO 3 - RESERVATÓRIO DO RIBEIRÃO JOÃO LEITE 

1 2 3 4 
Orla Deque Mirantes Área de Recreação 

Aquaball NA NA NA PC 
Arvorismo NA NA NA NA 

Birdwatching NA NA NA NA 
Caminhada PC NA PC NA 

Ciclismo PC NA NA NA 
Competições PC NA NA PC 

Contemplação PC PC PC NA 
Corrida PC NA NA NA 

Ecoturismo PC PC PC PC 
Educação Ambiental PC PC PC PC 

Escalada NA NA NA NA 
Fotografia PC PC PC PC 
Meditação NA NA NA NA 

Mountain Bike PC NA NA NA 
Observação da Flora PC PC PC NA 
Observação da Fauna PC PC PC NA 

Passeio de Caiaque NA NA NA PC 
Piquenique NA NA NA NA 

Queda livre / Quick Jump  NA NA NA NA 
Rapel NA NA NA NA 
Remo NA NA NA PC 

Stand up Paddle NA NA NA PC 
Slackline NA NA NA NA 
Tirolesa NA NA NA NA 
Hiking NA NA NA NA 

Hiking Aventura NA NA NA NA 
Hiking Familiar NA NA NA NA 

Hiking Interpretativo PC NA NA NA 
Hiking Longo Curso NA NA NA NA 

Hiking Noturno NA NA NA NA 
Visitação no Sítio Arqueológico NA NA NA NA 

Turismo de Eventos NA NA NA NA 
Turismo Educacional PC PC PC PC 

Turismo Esportivo PC PC PC PC 
Yoga NA PC NA NA 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). 
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 Proposição das infraestruturas potenciais para o Grupo 3 Tabela 33.

Infraestrutura 

GRUPO 3 - RESERVATÓRIO DO RIBEIRÃO JOÃO LEITE 

1 2 3 4 

Orla Deque Mirantes Área de Recreação 

Área de Alimentação PC PC NA NA 

Apoio ao Visitante PC PC PC PC 

Balneário NA NA NA NA 

Bancos PC PC PC NA 

Banheiros PC NA NA NA 

Camping NA NA NA NA 

Centro de Informações NA NA NA NA 

Centro Cultural e Educativo NA NA NA NA 

Churrasqueira NA NA NA NA 

Ciclovia PC NA NA NA 

Degraus NA NA NA NA 

Ecovila NA NA NA NA 

Equipamentos de Ginástica PC NA NA NA 

Espaço Educação NA NA NA NA 

Espaço Kids NA NA NA NA 

Galeria de Exposições/Arte NA NA NA NA 

Horta Coletiva NA NA NA NA 

Hospedagem NA NA NA NA 

Iluminação PC NA NA NA 

Infraestrutura de Acessibilidade (PcD)  PC PC PC PC 

Marina NA NA NA PC 

Parede de Escalada e Rapel NA NA NA NA 

Quiosque NA NA NA NA 

Salão de Eventos NA NA NA NA 

Tirolesa NA NA NA NA 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). 
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4.8.1 - Locação das Atividades 

Neste item é apresentada a descrição das atividades do inventário (Tabela 28 e Tabela 30), bem como o local e o tempo proposto para cada uma das 
atividades existentes e potenciais. Para as atividades de arvorismo, escalada, quick jump, rapel, tirolesa e slackline foram propostas localidades específicas 
para a implantação (Figura 31). As demais atividades podem ser desenvolvidas na área de recreação do Reservatório do Ribeirão João Leite (0) e/ou na 
totalidade das trilhas propostas na Tabela 34.  

 Descrição e Locação das Atividades Tabela 34.

Atividade Descrição Onde Tempo/Experiência 

Aquaball 
É uma atividade desenvolvida na água, onde uma pessoa entra em uma esfera, feita de lona 

transparente, por um acesso que fecha com um zíper especial prova d´água. 
A bola, cheia de ar, flutua na água sem molhar a pessoa no seu interior. 

Área de recreação do Reservatório do Ribeirão 
João Leite (0) 

30 min 

Arvorismo Consiste na travessia de um percurso suspenso e com diferentes tipos de obstáculos, em meio 
às copas das árvores. 

Trilha do Peba 
Trilha do Quati 

30 min a 45 min 

Birdwatching 
Observação de pássaros, podendo ser realizada a olho nu ou com o uso de dispositivos de 

aumento visual. Trilhas do PEAMP e PEJoL 
A depender do 

percurso escolhido 

Caminhada Atividade física de caminhar que pode ser realizada de forma individual ou em grupo. 
Trilha do Peba (700 m) 
Trilha do Quati (3 km) 

Trilha do Carapina (2 km) 

20 min 
40 min 
30 min 

Cicloturismo 
Modalidade de uso da bicicleta que une o lazer e a mobilidade, sendo o foco principal o 

turismo e contemplação de paisagens. 

Trilha do Lago 
Trilha da Mangueira 
Trilha do Eucalipto 

Trilha Jeová Manaim 
Rota de Cicloturismo proposta no item 4.3.3 

A depender do 
percurso escolhido 

Competições 
Disputa ou concorrência entre duas ou mais pessoas que buscam a vitória ou, simplesmente, 

superar quem os desafiam. As competições envolver diversas atividades esportivas. 

Trilha do Quati 
Trilha do Lago 

Trilha do Eucalipto 
Trilha Jeová Manaim 
Trilha do Tamanduá 
Trilha do Carapina 

Reservatório do Ribeirão João Leite 

A depender da 
modalidade esportiva 
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Atividade Descrição Onde Tempo/Experiência 

Contemplação Atividade de admiração de paisagem, da natureza, de belezas cênicas ou de animais. 

Trilha do Peba 
Trilha do Quati 
Trilha do Lago 

Trilha do Eucalipto 
Trilha Jeová Manaim 
Trilha do Tamanduá 
Trilha do Carapina 
Sítio Arqueológico 

Reservatório do Ribeirão João Leite 

30 min 

Corrida Atividade de correr que pode ser realizada de forma individual ou em grupo. 

Trilha do Quati 
Trilha do Lago 

Trilha do Eucalipto 
Trilha Jeová Manaim 
Trilha do Tamanduá 
Trilha do Carapina 

A depender do 
percurso 

Ecoturismo 
Segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o patrimônio natural e cultural, 

incentiva sua conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista por meio da 
interpretação do ambiente. 

Trilha do Peba 
Trilha do Quati 
Trilha do Lago 

Trilha do Eucalipto 
Trilha Jeová Manaim 
Trilha do Tamanduá 
Trilha do Carapina 
Sítio Arqueológico 

Reservatório do Ribeirão João Leite 

A depender do 
percurso 

Educação 
Ambiental 

Forma como são transmitidos entre as gerações os valores, costumes e hábitos no manejo eficiente 
dos elementos que rodeiam ou envolvem os seres vivos. 

Trilha do Peba 
Trilha do Quati 
Trilha do Lago 

Trilha da Mangueira 
Trilha do Eucalipto 

Trilha Jeová Manaim 
Trilha do Tamanduá 
Trilha do Carapina 
Sítio Arqueológico 

Reservatório do Ribeirão João Leite 

A depender do 
percurso 
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Atividade Descrição Onde Tempo/Experiência 

Escalada 
Atividade de escalar paredes de rocha ou artificial, especialmente com o auxílio de cordas e 

equipamentos especiais: 
Trilha do Peba com instalação de parede 

artificial 
30 min 

Fotografia Processo e arte que permite registrar e reproduzir imagens por meio do uso de câmeras fotográficas. 

Trilha do Peba 
Trilha do Quati 
Trilha do Lago 

Trilha da Mangueira 
Trilha do Eucalipto 

Trilha Jeová Manaim 
Trilha do Tamanduá 
Sítio Arqueológico 

Reservatório do Ribeirão João Leite 

A depender do 
percurso e tempo 

dedicado à fotografia 

Meditação Atividade com uso de técnicas de concentração e relaxamento. Trilha do Peba 
Trilha do Quati 

20 min 

Mountain Bike Atividade de ciclismo praticada com bicicleta em meio à natureza, trilhas e obstáculos. 

Trilha do Lago 
Trilha da Mangueira 
Trilha do Eucalipto 

Trilha Jeová Manaim 
Trilha do Tamanduá 

Trilha da Placa/Bálsamo 

A depender do 
percurso e velocidade 

do ciclista 

Observação da 
Flora 

Atividade de contemplação de vegetação. 

Trilha do Peba 
Trilha do Quati 
Trilha do Lago 

Trilha da Mangueira 
Trilha do Eucalipto 

Trilha Jeová Manaim 
Trilha do Tamanduá 
Trilha do Carapina 

Trilha da Placa/Bálsamo 

A depender do 
percurso 
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Atividade Descrição Onde Tempo/Experiência 

Observação da 
Fauna 

Atividade de contemplação de animais. 

Trilha do Peba 
Trilha do Quati 
Trilha do Lago 

Trilha da Mangueira 
Trilha do Eucalipto 

Trilha Jeová Manaim 
Trilha do Tamanduá 
Trilha do Carapina 

A depender do 
percurso 

Passeio de 
Caiaque 

Atividade com uso de embarcação movida a remos. 
Área de recreação do Reservatório do 

Ribeirão João Leite (0) 
50 min 

Piquenique 
Passeio em local aberto, onde cada pessoa leva um tipo de comida e divide sua refeição com os 

demais e, geralmente, é feita para se ter contato com a natureza. 
Trilha do Peba 
Trilha do Quati 

2 horas em média 

Queda livre / 
Quick Jump 

Atividade que oferece uma real sensação de queda livre, seguida de desaceleração e aterrissagem 
controlada, podendo estar associada à descida de parede de escalada ou arvorismo. 

Trilha do Peba 
Trilha do Quati 

20 min 

Rapel 
Técnica vertical praticada com uso de cordas e equipamentos adequados para a descida de paredões 

e vãos livres ou outras edificações. 
Trilha do Peba com instalação de parede 

artificial 20 min 

Remo 
Esporte de velocidade, praticado em embarcações estreitas, nas quais os atletas se sentam sobre 

barcos móveis, de costas voltadas para a proa, usando os braços, tronco e pernas para mover o barco 
o mais depressa possível com uso de remo. 

Área de recreação do Reservatório do 
Ribeirão João Leite (0) 

A depender do 
tamanho do percurso 

Stand up Paddle 
Modalidade caracterizada por manter o praticante em pé na prancha, com a utilização de um remo 

para se deslocar pela água. 
Área de recreação do Reservatório do 

Ribeirão João Leite (0) 50 min 

Slackline 
Esporte de equilíbrio que utiliza uma fita de nylon esticada entre dois pontos fixos, permitindo ao 

praticante andar e fazer manobras. 
Trilha do Peba 25 min 

Tirolesa 
Atividade esportiva de aventura que consiste em um cabo aéreo ancorado entre dois pontos, pelo 

qual o praticante se desloca através de roldanas conectadas por mosquetões a um arnês (cadeirinha 
de segurança). 

Trilha do Lago, com instalação de 
infraestrutura necessária 

A depender da distância 
da travessia 

Em média 6 min 
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Atividade Descrição Onde Tempo/Experiência 

Hiking 
Prática de caminhada de curta duração, de poucas horas e que não seja necessário acampamento ou 

alojamento. Geralmente é realizada em trilhas ou caminhos em áreas do interior. 

Trilha do Lago (17 km) 
Trilha da Mangueira (12 km) 

Trilha do Eucalipto (6 km) 
Trilha Jeová Manaim (4,5 km) 

Trilha do Tamanduá (6 km) 

4 horas 
3 horas 

1,5 horas 
1 hora 

1,5 horas 

Hiking Aventura 
Modalidade de hiking que requer maior esforço físico e podem haver obstáculos nas trilhas os quais 

podem ser transpassados com uso de infraestrutura instalada como degraus, cordas, etc. 

Trilha do Lago 
Trilha da Mangueira 
Trilha do Eucalipto 
Trilha do Bálsamo 

4 horas 
3 horas 

1,5 horas 
1,5 horas 

Hiking Familiar Modalidade de hiking para ser realizado com família e que exige pouco esforço físico. Trilha do Peba 
Trilha do Quati 

20 min 
40 min 

Hiking 
Interpretativo 

Modalidade de hiking onde há estações de informações sobre o ambiente que está a visitar (flora, 
fauna, paisagem, geologia, história ou arqueologia, para que o caminhante tenha uma experiência 

muito mais completa). 

Trilha do Peba 
Trilha do Quati 

30 min 
50 min 

Hiking Longo 
Curso Modalidade de hiking realizada em percursos de grandes distâncias. 

Trilha do Lago 
Trilha da Mangueira 

4 horas 
3 horas 

Hiking Noturno Modalidade de hiking realizada durante a noite com uso de lanternas. 

Trilha do Peba 
Trilha do Quati 

Trilha do Tamanduá 
Trilha do Carapina 

30 min 
50 min 

1,5 horas 
30 min 

Visitação no Sítio 
Arqueológico 

Atividade de caminhada até o Sítio Arqueológico Bananeira para prática de educação ambiental e 
contemplação. 

Trilha do Carapina 
Sítio Arqueológico 

2 horas 

Turismo de 
Eventos 

Deslocamento de pessoas com interesse em participar de eventos focados no enriquecimento 
técnico, cientifico ou profissional, cultural incluindo ainda o consumo e entretenimento. Infraestruturas do PEAMP e PEJoL A depender do evento 

Turismo 
Educacional 

Atividade que envolve o acesso aos parques com intuito de desenvolvimento e propagação de 
educação ambiental e patrimonial. 

Trilhas 
Sítio Arqueológico 

Reservatório do Ribeirão João Leite 

A depender da 
atividade 

Turismo Esportivo Atividade que envolve observar ou participar de um evento esportivo. 
Trilhas 

Reservatório do Ribeirão João Leite A depender do esporte 

Yoga 
Atividade física composta por exercícios respiratórios, meditação e posturas projetadas para 

trabalhar a consciência corporal, trazer a sensação de relaxamento e reduzir o estresse. 

Trilha do Peba 
Trilha do Quati 

Infraestruturas do PEAMP e PEJoL 
50 min 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). 
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Figura 31. Mapa de Identificação dos Locais Propostos para as Atividades 

 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). 

Na 0 é apresentada a proposição de área destinada à recreação e lazer para o Reservatório do 
Ribeirão João Leite, por meio do oferecimento de atividades esportivas apresentadas anteriormente 
(stand up, canoagem, remo, aquaball, entre outros), bem como para a realização de competições 
esportivas. As infraestruturas da Sede Jeová, Sede Administrativa e Fazenda Santa Helena podem 
servir como pontos de apoio para o desenvolvimento destas atividades, podendo o visitante alugar 
equipamentos de stand up, por exemplo, em um destes locais. Entretanto, é importante ressaltar 
que as infraestruturas existentes não são suficientes para atender à demanda gerada pelas novas 
atividades, especialmente as atividades a serem desenvolvidas dentro e no entorno do Reservatório.  

Além disso, delimitou-se uma área próximo da Sede Administrativa para locação de marina, ou seja, 
local destinado para guarda de material e equipamentos, bem como para entrada e saída de barcos a 
motor, a serem utilizados exclusivamente em monitoramentos e operações de gestão dos parques.  
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Figura 32. Mapa da Proposição da Área de Recreação do Reservatório do Ribeirão João Leite 

 
 Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). 

Figura 33. Mapa de Proposição dos Locais para Desenvolvimento de Atividades no Reservatório do 
Ribeirão João Leite 

 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021).  
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4.9 - ROL DE OPORTUNIDADES DE VISITAÇÃO 
A Matriz de classes do ROVUC apresenta a transição dos indicadores de grau de intervenção dentro 
dos atributos Biofísico, Sociocultural e de Manejo das unidades de conservação, estabelecendo 
balizas claras que diferenciam as cinco classes de experiências: Prístina, Natural, Seminatural, 
Ruralizada e Urbanizada. 

Para compreender a matriz, a primeira linha apresenta o nome das classes que compõem o rol de 
oportunidades de visitação em UC. As linhas abaixo do nome compreendem a variação dos 
indicadores, dentro dos atributos biofísico, sociocultural e de manejo das UC. 

A leitura das linhas da Matriz é realizada da esquerda para a direita e apresenta um gradiente de 
experiências (Tabela 35) que varia desde a visitação em locais com a máxima naturalidade, mínima 
intervenção humana e baixa presença de visitantes (classe Prístina) até aquelas oportunidades que 
ocorrem em locais com grande infraestrutura, serviços, facilidade de acessos, alteração do ambiente 
natural e alto nível de interação humana (classe Urbanizada). 

 Classes de Experiência da Matriz  Tabela 35.

CLASSES DE EXPERIÊNCIA 

Prístina P 

Natural N 

Seminatural S 

Ruralizada R 

Urbana U 

Não se Aplica NA 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). 

O ROVUC apresenta um leque de oportunidades de experiências que podem ser ofertados aos 
visitantes e turistas. O nível de variação dos indicadores deve refletir as condições encontradas e que 
se desejam alcançar naquelas áreas. De fato, as classes servem como uma descrição dos ambientes e 
funcionam como diretrizes para o manejo atual e futuro da área, que deve ser respeitado pelos 
gestores e operadores de delegações de serviço. Portanto, durante o processo de planejamento é 
importante investir o máximo tempo e a energia possível no processo de definição ou revisão das 
classes de experiência com a participação de todos os interessados. A descrição das classes de 
experiência corresponde ao cerne do processo de planejamento e para a manutenção de suas 
características podem ser desenvolvidos normas e regulamentos posteriores para ordenar a visitação 
na UC. 

A seguir, são apresentadas as matrizes do ROVUC para o Grupo 1 - Atrativos Abertos ao Público e 
Grupo 2 - Atrativos Fechados ao Público. 
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 Grupo 1 - Atrativos Abertos ao Público Tabela 36.

ATRIBUTOS INDICADORES 

GRUPO 1 - ATRATIVOS ABERTOS AO PÚBLICO 

1 2 3 4 5 

Trilha do 
Peba 

Trilha do 
Quati 

Trilha do 
Lago 

Trilha da 
Mangueira 

Trilha do 
Eucalipto 

BIOFÍSICO 

Conservação da paisagem N N N N N 

Evidência de atividades 
humanas contemporâneas 

N N S S S 

Isolamento (distância das 
entradas da UC e dificuldade 

de acesso) 
S S S S S 

SOCIOCULTURAL 

Frequência de encontros N N N N N 

Tamanho dos grupos S S S S S 

Presença de moradores em 
unidades de conservação de 

uso sustentável 
NA NA NA NA NA 

Atividades recreativas em 
contato com a natureza e 

turismo ecológico 
P N N N N 

Atividades socioculturais em 
unidades de conservação de 

uso sustentável 
NA NA NA NA NA 

Eventos N N N N N 

MANEJO 

Acesso motorizado P S S S S 

Estradas P N N N N 

Trilhas S S S S S 

Sinalização e interpretação nas 
trilhas 

N N N N N 

Edificação e equipamentos 
facilitadores 

P P P P P 

Pernoite P P P P P 

Sanitários e lixo P P P P P 

Acessibilidade P P P P P 

Presença Institucional N N N N N 

Delegação de serviços P P P P P 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). 
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 Grupo 2 - Atrativos Fechados ao Público Tabela 37.

ATRIBUTOS INDICADORES 

GRUPO 2 - ATRATIVOS FECHADOS AO PÚBLICO 

1 2 3 4 

Trilha 
Jeová 

Manaim 

Trilha do 
Tamanduá 

Trilha do 
Carapina 

Sítio 
Arqueológico 

BIOFÍSICO 

Conservação da paisagem S S S N 

Evidência de atividades 
humanas contemporâneas 

N N N N 

Isolamento (distância das 
entradas da UC e dificuldade 

de acesso) 
S S S S 

SOCIOCULTURAL 

Frequência de encontros N N N N 

Tamanho dos grupos S S S S 

Presença de moradores em 
unidades de conservação de 

uso sustentável 
NA NA NA NA 

Atividades recreativas em 
contato com a natureza e 

turismo ecológico 
N N N P 

Atividades socioculturais em 
unidades de conservação de 

uso sustentável 
NA NA NA NA 

Eventos N N N P 

MANEJO 

Acesso motorizado S S S S 

Estradas S S S S 

Trilhas S S S S 

Sinalização e interpretação 
nas trilhas P P P P 

Edificação e equipamentos 
facilitadores 

P P P P 

Pernoite P P P P 

Sanitários e lixo P P P P 

Acessibilidade P P P P 

Presença Institucional N N N N 

Delegação de serviços P P P P 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). 
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P L A N O  D E  U S O  P Ú B L I C O  

P a r q u e  E s t a d u a l  A l t a m i r o  d e  M o u r a  P a c h e c o  
e  P a r q u e  E s t a d u a l  d o  J o ã o  L e i t e  

D I R E T R I Z E S  P A R A  

I M P L A N T A Ç Ã O  D O  

U S O  P Ú B L I C O  
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5 -  DIRETRIZES PARA IMPLANTAÇÃO DO USO PÚBLICO  

5.1 - DECLARAÇÃO DE SIGNIFICÂNCIA PARA O USO PÚBLICO 
O Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco (PEAMP) e o Parque Estadual do João Leite (PEJoL), 
localizados no Estado de Goiás, na região metropolitana de Goiânia, são unidades de conservação de 
Proteção Integral, de gestão pública estadual. Esses parques protegem o maior remanescente de 
Mata Seca da região central de Goiás, além de preservar a qualidade das águas do reservatório de 
captação de águas para abastecimento público.  

A consolidação e o fortalecimento do turismo no PEAMP e no PEJoL deverão ser feitos em bases 
sustentáveis. O estado atual dos recursos naturais com potencial turístico assim como os atrativos, 
tanto dentro quanto no entorno dos parques, é predominantemente prístino e natural, indicando 
elevado nível de conservação de seus aspectos estéticos e mesmo funcionais e ecológicos. A 
combinação dos elementos da biodiversidade dos parques garante a possibilidade de criação de um 
projeto de uso público diferenciado para a região metropolitana de Goiânia, assim como para 
visitantes de todo o estado e do Brasil. Alguns recursos e experiências que caracterizam esta 
diferenciação são: 
 

 O contato com uma área de vegetação densa e rica em biodiversidade em uma região 
próxima à capital do estado; 

 A beleza cênica proporcionada pelo Reservatório do Ribeirão João Leite; 
 Os atrativos e o tamanho dos parques são capazes de proporcionar ao usuário uma 

quantidade considerável de opções de lazer. 

 

Por tudo isso, bem como pela importância intrínseca da área protegida pelo PEAMP e pelo PEJoL, o 
uso público é incentivado como vetor de conservação e sustentabilidade, primando pela qualidade 
na prestação de serviços e pela excelência na conciliação do desenvolvimento local com a proteção 
ambiental. Considerando os componentes levantados, todos os atrativos identificados irão compor a 
zona de infraestrutura definida no Plano de Manejo dos parques. Dessa forma, poderão ser utilizados 
para uso público a partir de definições conforme diretrizes e normativas específicas. 

5.2 - VISÃO DE FUTURO DO USO PÚBLICO 
O processo de desenvolvimento da visão de futuro é uma ferramenta de gestão que estimula 
análises e reflexões sobre as características atuais, assim como o direcionamento futuro, de projetos 
e organizações. Em geral, a definição da visão de futuro é uma redação simples e clara para a 
compreensão de todos os interessados (stakeholders), devendo ser difundida e continuamente 
divulgada de forma a estimular a participação e engajamento dos colaboradores.  

No caso do PEAMP e do PEJoL, a proposta de visão de futuro para o uso público levou em 
consideração as características gerais dos recursos, os atrativos e atividades turísticas dos parques e 
do entorno  imediato e os aportes da Oficina de Planejamento Participativo,  com o envolvimento de 
atores locais. Nesse sentido, a visão de futuro do PEAMP e do PEJoL é apresentada abaixo. 
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Ser referência para Parques Estaduais no Cerrado brasileiro nas atividades de lazer, 
esporte e, principalmente, na conservação do bioma, visando despertar a consciência 

ambiental nos visitantes e ter o reconhecimento pela sua infraestrutura de apoio, 
acessibilidade e diversidade de atrativos. 

 

De forma a direcionar a tomada de decisões, algumas estratégias são necessárias para que a visão de 
futuro seja consolidada e atinja seus objetivos: 

 A gestão dos Parques e órgão gestor (SEMAD) são os responsáveis por divulgar da visão 
de futuro; 

 O conhecimento e compreensão da visão de futuro são essenciais para o engajamento 
dos colaboradores e visitantes; 

 A implantação das estratégias de ação deve ter a visão de futuro como norteador, 
antecipando ameaças e oportunidades. 

Considerando a visão de futuro, espera-se que os Parques possuam condições para o uso público 
destacando-se:  

 Infraestrutura adequada, com sinalização, pontos de apoio, internet, primeiros socorros, 
recepção dos turistas e educação ambiental para as escolas. 

 Segurança para os visitantes com orientação, controle e monitoramento dos visitantes. 
 Diversidade de atrativos e atividades para diferentes perfis de visitantes. 
 Espaço para contemplação da fauna, flora e do lago. 

5.3 - DIRETRIZES GERAIS PARA O USO PÚBLICO 
As diretrizes estratégicas gerais para o uso público possuem o propósito de orientar principalmente 
sobre ‘o quê’ e ‘como fazer’, quanto ao desenvolvimento de um modelo de visitação que atenda aos 
objetivos de criação do PEAMP e o PEJoL. Para tanto, as linhas estratégicas gerais de 
desenvolvimento do uso público foram elaboradas tendo como base as características específicas e o 
diagnóstico dos parques, a declaração de significância, a visão de futuro e os subsídios gerados 
durante a Oficina de Planejamento Participativo. As diretrizes estratégicas gerais são: 
I. Condicionar o desenvolvimento do Uso Público aos limites e possibilidades apontadas por meio de 
componentes estratégicos do Plano de Manejo (PM) e do próprio PUP. O respeito a estes 
instrumentos e suas diretrizes é o primeiro nível de garantia da sustentabilidade do uso público no 
Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco (PEAMP) e Parque Estadual do João Leite (PEJoL). 

II. Proporcionar condições para a diversificação de atrativos e serviços aos visitantes, por meio da 
implantação escalonada e condicionada à existência de recursos (financeiros, materiais e de gestão e 
fiscalização) dos atrativos e oportunidades do PEAMP e do PEJoL. 

III. Consolidar parcerias e identificar oportunidades de negócios com o poder público (federal, 
estadual e municipal), a iniciativa privada (prestadores de serviços locais, autônomos, 
concessionários) e o terceiro setor (ONG e OSCIP e outros focados na conservação e 
desenvolvimento local), para o compartilhamento de responsabilidades (cogestão, concessão, 
voluntariado etc.) e o desenvolvimento de atividades de uso público. 
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IV. Criar um grupo específico de servidores dedicado à gestão e ao monitoramento do uso público do 
PEAMP e do PEJoL. Esta equipe deverá ser dotada de condições para fazer a gestão do uso público, 
com equipamentos de escritório e de campo julgados necessários, treinamentos em instrumentos e 
estratégias de gestão.   

V. Sensibilizar os usuários sobre a sua importância, suas regras e sobre o uso sustentável e 
responsável dos recursos naturais do PEAMP e do PEJoL, com o uso de iniciativas de educação 
ambiental, interpretação ambiental, conscientização da população e divulgação dos Parques.  

VI. Estimular as iniciativas de turismo em modelos alternativos ao de massa, como o turismo 
sustentável. 

VII. Primar pelo uso público com segurança para o ambiente e para os visitantes. 

VIII. As atividades na área dos parques deverão ser ajustadas às mudanças que vierem a ocorrer no 
âmbito da legislação pertinente. 

IX. Toda atividade, estrutura, infraestrutura ou organização que vier a ocorrer na área do PEAMP e 
do PEJoL deverão observar estritamente o  Plano de Manejo e a sua adequação aos preceitos da 
sustentabilidade ambiental, que deverão constar de um guia de boas práticas / código de conduta 
aos visitantes.  

X. Todas as atividades a serem realizadas no interior do Reservatório do Ribeirão João Leite ou dos 
parques deverão ser precedidas de estudo de viabilidade. 

XI. Estimular e amplificar as possibilidades de uso das infraestruturas disponíveis no PEAMP e no 
PEJoL, visando o apoio aos visitantes e o desenvolvimento do uso público.  

XII. As atividades de uso público no interior do PEAMP e do PEJoL poderão ser realizadas mediante 
processo de concessão pública ou demais formas previstas na legislação vigente. 

XIII. Estimular o uso público do Reservatório do Ribeirão João Leite a partir de atividades de baixo 
impacto ambiental, garantindo a sustentabilidade da região. 

XIV. Não será permitido o uso de barcos com propulsão a motor no âmbito do uso público dos 
parques. 

5.4 - DIRETRIZES TEMÁTICAS ESPECÍFICAS PARA O USO PÚBLICO 
As diretrizes específicas objetivam orientar, consolidar e ampliar o uso público no PEAMP e no PEJoL,  
a partir de orientações e recomendações, como plano norteador. Nesse sentido, no presente 
capítulo, são elencadas as principais ações a serem executadas, de modo a preencher as lacunas 
identificadas no diagnóstico e na Oficina de Planejamento Participativo, levando em consideração as 
Diretrizes Gerais, a Visão de Futuro e os objetivos de criação dos parques.  

Além disso, objetivando a organização do direcionamento de cada ação, as diretrizes específicas 
foram divididas em três principais categorias, sendo elas: 

 Diretrizes para Infraestrutura de Apoio a Visitação (IFR); 
 Diretrizes para Gestão da Visitação (GST); 
 Diretrizes para Visitação, Atrativos e Atividades (VAA). 
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De modo geral, as diretrizes são apresentadas em formato de tabela, contendo a localidade de onde 
elas devem ser aplicadas ou desenvolvidas (trilhas, infraestruturas, blocos ou nos parques como um 
todo) e as principais ações a serem tomadas para se alcançar o objetivo da orientação. Além disso, as 
diretrizes foram classificadas em função do prazo sugerido para a implantação, nos níveis temporais: 

 Contínuo (realizar periodicamente após a aprovação do PUP); 
 Curto prazo (até 3 anos após a aprovação do PUP); 
 Médio prazo (até 6 anos após a aprovação do PUP).  

 

Cabe ressaltar que não foram sugeridas ações para o longo prazo. No entanto, os prazos são apenas 
sugestões de priorização e devem ser revisados pela gestão do PEAMP e do PEJoL, de maneira a 
compatibilizar e escalonar as atividades conforme suas prioridades, recursos e interesses 
estratégicos. Portanto, a Tabela 38 apresenta as Diretrizes para Infraestrutura, a Tabela 39 apresenta 
as Diretrizes para Gestão e, por fim, a Tabela 40 exibe as Diretrizes para Visitação, Atrativos e 
Atividades. 

 Diretrizes para Infraestrutura de Apoio à Visitação e Uso Público do PEAMP e do PEJoL Tabela 38.

O que? Onde? AÇÕES QUANDO? 

Estabelecer 
manutenção 

periódica 

Infraestruturas 
de Apoio e 

Trilhas 

I. Limpeza e retirada de galhos das trilhas;  
II. Realizar abertura e delimitação dos acessos;  
III. Facilitar a acessibilidade e estimular o 
deslocamento; 
IV. Identificar as estruturas prioritárias; 
V. Realizar manutenção preventiva e geral das 
infraestruturas. 

Contínuo 

Assegurar acesso 
à rede (internet) 

Sede 
Administrativa 

I. Solicitar à SEMAD o apoio e a instalação de um 
serviço de internet funcional; 
II. Contratação de serviço e plano de internet; 
III. Instalação/reparo de modem para Wi-fi. 

Curto Prazo 

Implantar 
sinalização 
adequada 

Infraestruturas 
de Apoio no 
Bloco Sede e 
Bloco Ipês e 

Trilhas abertas  

I. Delimitar pontos de sinalização prioritários;  
II. Produzir e confeccionar placas e sinalizações. 

Curto Prazo 

Implantar 
sinalização 
adequada 

Infraestruturas 
de Apoio nos 

demais blocos 
e Trilhas 
fechadas 

I. Delimitar pontos de sinalização prioritários;  
II. Produzir e confeccionar placas e sinalizações. 

Médio Prazo 

Estruturar ponto 
de fiscalização e 

apoio para acesso 
ao Reservatório 
do Ribeirão João 

Leite 

Margem do 
reservatório - 

Bloco Sede 

I. Definir locais para a implantação das 
infraestruturas; 
II. Desenvolver projeto conceitual e arquitetônico 

Médio Prazo 

Estruturar pontos 
bebedouro, 
banheiro e 
vestiário 

Sede Granja 
Manaim, Sede 
do Jeová, Sede 
Santa Helena 

I. Definir locais para a implantação das 
infraestruturas; 
II. Desenvolver de projeto conceitual e arquitetônico 

Médio Prazo 
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O que? Onde? AÇÕES QUANDO? 

Estruturar ponto 
de camping 

Bloco Sede 

 
I. Propor projeto conceitual para camping contendo 
banheiros e vestiários acessíveis, fiscalização e 
sinalização adequada 

Médio Prazo 

Estruturar área de 
alimentação 

(mesas, cadeiras, 
lixeiras) 

Bloco Sede 

I. Identificar pontos estratégicos para área de 
alimentação, evitando o descarte de resíduos sólidos 
de forma irregular; 
II. Propor projeto conceitual da área específica para 
alimentação dos visitantes contendo mesas, cadeiras, 
lixeiras e torneiras. 

Médio Prazo 

Estruturar 
acessibilidade à 

PcD 

Infraestruturas 
de Apoio e 

Trilha do Peba 
e Quati 

I. Realizar projeto conceitual e arquitetônico de 
implantação de rampas, banheiros especiais, 
bebedouros e sinalização adequada. Médio Prazo 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). Legenda: IFR = código das diretrizes para infraestrutura de apoio à visitação. 

 

 Diretrizes para Gestão da Visitação e Uso Público do PEAMP e do PEJoL Tabela 39.

O que? Onde? Ações Quando? 
Estabelecer e 
fazer cumprir 

procedimentos 
de segurança de 

visitação 

PEAMP e PEJoL 

I. Elaborar manual de segurança e cuidados durante a 
permanência dos visitantes nos parques; 
II. Divulgar amplamente os cuidados em formato de 
folders, placas e sinalizações nos principais pontos de 
apoio ao usuário. 

Contínuo 

Realizar 
treinamentos 
constantes de 

primeiros 
socorros e 
cuidados 

ambientais para 
colaboradores 

Sede 
Administrativa 

I. Articular parcerias com o Corpo de Bombeiros e 
Instituições de Ensino para a realização de 
treinamento dos colaboradores; 
II. Estimular os colaboradores a participar dos 
treinamentos e a exercer os cuidados ambientais. 

Contínuo 

Fortalecer a 
comunicação 

com a 
comunidade 

Sede 
Administrativa 

I. Reestabelecer e estruturar a comunicação 
telefônica;  
II. Divulgar outros canais de contato (e-mail e mídias 
sociais); 
III. Manter as formas de contato atualizadas. 

Contínuo e 
Curto Prazo 

Formalizar os 
mecanismos de 

atuação em 
redes sociais e 
demais mídias 

Sede 
Administrativa 

I. Desenvolver estratégias para divulgar os parques e 
atrair novos nichos de visitantes; 
II. Formalizar parcerias entre ONGs, instituições 
ambientais e empresas do setor de turismo para 
divulgação dos parques. 

Curto Prazo 

Implantar 
sistema de 

quantificação e 
caracterização 
dos visitantes 

Portaria e Sede 
Administrativa 

I. Registrar o acesso dos visitantes com variáveis 
demográficas básicas (ex.: sexo, idade, cidade de 
origem e tipo de visitante - contemplação, aventura 
etc.) 
II. Desenvolver pesquisas de opinião e enquetes 
voluntárias para criar um panorama do visitante, 
sugestões e reclamações. 

Curto Prazo 
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O que? Onde? Ações Quando? 

Aprimorar e 
intensificar a 
fiscalização 

PEAMP e PEJoL 

I. Ampliar a contratação dos terceirizados; 
II. Estabelecer pontos estratégicos e rotas para a 
fiscalização; 
III. Incentivar a cooperação de outros órgãos (Polícia 
Militar, Saneago, Prefeituras). 

Médio Prazo 

Ampliar os 
colaboradores 
efetivos para a 

gestão 

PEAMP e PEJoL 

I. Alocação de servidores de instituições 
colaboradoras (SEMAD, SANEAGO, Prefeituras) para a 
gestão dos parques e do entorno; 
II. Consolidar uma relação com ONGs, universidades, 
centros de pesquisa e órgãos ambientais para apoio à 
gestão. 

Médio Prazo 

Estruturar plano 
de contingências  
e/ou Sistema de 

Gestão de 
Segurança (SGS) 

Sede 
Administrativa 

I. Desenvolver estudo para elaboração de SGS;  
II. Definir as estratégias a serem utilizadas em caso de 
acidentes 
III. Divulgar e treinar os colaboradores a seguir o 
plano de contingência 

Médio Prazo 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). Legenda: GST = código das diretrizes para gestão da visitação. 

 

 Diretrizes para Visitação, Atrativos e Atividades de Uso Público do PEAMP e do PEJoL Tabela 40.

O QUE? ONDE? AÇÕES QUANDO? 

Estimular e 
ampliar os 

eventos 
esportivos 

PEAMP e PEJoL 

I. Manter contato com associações, clubes e centros 
esportivos visando à identificação de oportunidades 
de sediar eventos nos parques; 
II. Divulgar amplamente os eventos ocorridos e que 
ocorrerão nas dependências dos parques; 

Contínuo 

Fortalecer a 
atividade de 

Observação de 
Fauna/Flora 

PEAMP e PEJoL 

I. Localizar, identificar e propor pontos estratégicos 
para a atividade; 
II. Elaborar e distribuir material de apoio aos usuários 
que pretendem realizar essa atividade, como folders 
contendo as possíveis espécies observáveis na região; 
III. Propor a sinalização de espécies da flora em 
algumas trilhas específicas e no Bloco Sede. 

Contínuo 

Garantir e 
intensificar a 

prática de 
mountain bike 

Trilhas abertas 
e fechadas 

I. Propor pontos de apoio aos ciclistas em diferentes 
pontos dos parques; 
II. Elaborar e divulgar rotas para a prática de 
mountain bike; 
III. Propor parceiras com grupos de mountain bike, 
visando a divulgação das trilhas no PEAMP e do 
PEJoL; 
IV. Organizar eventos esportivos de mountain bike. 

Contínuo 

Desenvolver e 
divulgar manual 
de políticas de 
conduta para 

visitação  

Portaria, Sede 
Administrativa 

e Centro de 
Visitantes 

I. Elaborar material contendo informações 
pertinentes à visitação sustentável; 
II. Divulgação e distribuição do manual para todos os 
visitantes. 

Curto Prazo 
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O QUE? ONDE? AÇÕES QUANDO? 

Idealizar e 
constituir 

práticas de 
educação 
ambiental 

Infraestruturas 
de Apoio e/ou 

Trillhas 

I. Implantar um grupo voluntário de guias e 
educadores ambientais com apoio de Instituições 
educacionais, Centros de pesquisa e ONGs; 
II. Elaborar painéis e material de apoio para instruir os 
usuários e colaborados dos parques a exercer a 
cidadania e a educação ambiental; 
III. Propor feiras, palestras e eventos com a temática 
de educação ambiental dentro dos parques. 

Curto Prazo 

Definir e divulgar 
roteiros para 

distintos perfis 
de público 

PEAMP e PEJoL 

I. Identificar os principais públicos-alvo; 
II. Elaborar projeto de roteiros e divulgar em formato 
físico e digital, em pontos estratégicos, visando o uso 
público; 
III. Propor parcerias com empresas de turismo para 
divulgar e fomentar a realização desses roteiros. 

Curto Prazo 

Elaborar e 
divulgar material 
informativo de 

visitação  

Sede 
Administrativa, 

Centro de 
Visitantes e 

Portaria 

I. Compilar os principais pontos de interesse para 
divulgação e informação aos visitantes; 

Curto Prazo 

II. Desenvolver parcerias com Universidades, 
Institutos e Centros de pesquisa para o apoio técnico 
na formulação e formatação dos materiais; 

III. Identificar e estabelecer pontos de distribuição dos 
materiais; 

IV. Viabilizar a divulgação do material informativo em 
meios eletrônicos (mídias sociais e websites) 

Estimular o uso 
público 

educativo 
ambiental  

Infraestruturas 
de Apoio e 

Trilhas  

 

Curto Prazo 
I. Elaboração de material institucional e educacional, 
tendo os atrativos do parque como foco pedagógico; 

II. Contatar escolas públicas e particulares, além de 
centros educacionais dos municípios do entorno para 
divulgação e apresentação de propostas de excursão. 

Estruturar o Sítio 
Arqueológico 
para visitação 

Sítio 
Arqueológico 

Bananeira 

I. Desenvolver parcerias com Universidades, Institutos 
e Centros de Pesquisa de arqueologia para a 
elaboração e exposição de artefatos; 

Médio Prazo 
II. Elaboração do projeto conceitual e arquitetônico 
do museu/exposição; 

III. Execução do projeto com entidades apoiadoras. 

Estruturar 
museu/exposição 

do Sítio 
Arqueológico 

Bananeira 

Centro de 
Visitantes e/ou 
Sítio Bananeira 

I. Desenvolver parcerias com Universidades, Institutos 
e Centros de Pesquisa de arqueologia para a 
elaboração e exposição de artefatos; 

Médio Prazo 
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O QUE? ONDE? AÇÕES QUANDO? 

II. Elaboração do projeto conceitual e arquitetônico 
do museu/exposição; 

III. Execução do projeto com entidades apoiadoras. 

Viabilizar o uso 
público 

sustentável das 
águas do 

entorno dos 
parques 

Reservatório 
do Ribeirão 
João Leite 

I. Elaborar projeto de implantação de atividades de 
baixo impacto; 

Médio Prazo 
II. Estabelecer normas e diretrizes específicas para o 
uso recreativo das águas do reservatório; 

III. Articular parcerias para a gestão, fiscalização e 
cuidados do reservatório. 

Estruturar as 
trilhas fechadas 
para visitação 

Trilha da Placa; 
Trilha do 

Tamanduá; 
Trilha da Placa; 

Trilha do 
Bálsamo; Trilha 
Jeová Manaim 

I. Planejar a abertura gradual de algumas trilhas 
fechadas; 

Médio Prazo 
II. Identificar problemas, necessidades e viabilidade do 
acesso e permanência nas trilhas; 

III. Elaborar projeto de apoio aos usuários nessas 
trilhas. 

Estruturar rotas 
de cicloturismo 

Trilha em volta 
do reservatório 
e Caminho de 
Cora Coralina 

 

Médio Prazo 

I. Propor parceria com a Associação Caminho de Cora 
Coralina - ACCC, visando anexar o PEAMP, o PEJoL e a 
APAJoL à rota de cicloturismo; 

II. Propor pontos de apoio ao ciclista ao longo do 
trajeto que passe pelos parques. 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). Legenda: VAA = código das diretrizes para visitação, atrativos e atividades. 

 

5.5 - ORIENTAÇÃO PARA TAMANHO DE GRUPOS DE VISITANTES 
As experiências proporcionadas aos visitantes em espaços naturais do PEAMP e do PEJoL devem:  

 Proteger e manter os recursos naturais e culturais, que são os atrativos para os visitantes 
e dos quais todos dependem; 

 Prover uma diversidade de experiências de qualidade ao público.  
Dentro deste contexto está a metodologia de capacidade de carga turística, que calcula o número de 
visitas que uma área específica pode receber por dia sem causar impacto ao ambiente e é, 
essencialmente, uma ferramenta de planejamento para apoio a decisões de manejo. 

A capacidade de carga é calculada para cada lugar de uso público, separadamente, e o valor das 
capacidades de carga de cada um destes locais não se constitui na capacidade de carga total para os 
parques. Entretanto, deve-se levar em consideração a “limitação crítica”, ou seja, fatores que 
condicionam a capacidade de carga de um determinado local de visitação nas UCs. Por exemplo, por 
mais que o lugar em questão suporte uma quantidade maior de visitas, um fator como a carência de 
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água ou incêndios florestais, poderia levar o gestor a reduzir muito a quantidade de visitas 
permitidas na área (ICMBio, 2011). 

Para a definição da capacidade de carga, três tipos de cálculos interdependentes são realizados: 
capacidade de carga física, capacidade de carga real e capacidade de carga efetiva, conforme 
metodologia de Cifuentes (1992). A capacidade de carga física (CCF) é relação entre o espaço 
disponível e a necessidade de espaço requerido por cada visitante; A capacidade de carga real (CCR) 
expressa o limite máximo de visitas definido a partir da correção/redução da CCF em razão de 
condições/limitações biofísicas e sociais da área; A capacidade de carga efetiva (CCE) é o limite 
máximo de visitas permitidas, em função da capacidade de ordená-las e manejá-las e é obtida 
através da comparação da CCR com a capacidade de manejo da unidade (CM). 

A seguir são apresentadas as fórmulas de cálculo: 

𝐶𝐶𝐹 =
𝑆

𝑆𝑃
∗ 𝑁𝑣 

 

S = superfície disponível  

SP = superfície utilizada por cada pessoa (1pax/metro quadrado) 

Nv = Número de vezes que o local poderá ser utilizado pela mesma pessoa no mesmo dia 

Desta forma, Nv equivale à: 

𝑁𝑣 =
𝐻𝑣

𝑇𝑣
 

Hv = Horário de visita do local 

Tv = Tempo necessário para cada visita 

 

𝐶𝐶𝑅 = (𝐶𝐶𝐹 − 𝐹𝐶1) − ⋯ 𝐹𝐶𝑛 

𝐶𝐶𝑅 = 𝐶𝐶𝐹 ∗
100 − 𝐹𝐶1

100
∗

100 − 𝐹𝐶2

100
∗

100 − 𝐹𝐶𝑛

100
 

FC é um fator de correção expressado em porcentagem 

Cada lugar analisado tem fatores de correção específicos que não são necessariamente iguais para 
outros lugares. Este é um dos motivos que justifica a capacidade de carga de uma área protegida 
necessitar de cálculos diferentes para cada espaço de visitação. 

𝐹𝐶 =
𝑀𝑙

𝑀𝑡
∗ 100 

FC = fator de correção  

Ml = magnitude limitante da variável  

Mt = magnitude total da variável 

Para o cálculo da CCR foram considerados os seguintes fatores de correção (FC): 
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 FC1 período chuvoso: considerou-se o período tradicionalmente mais chuvoso na região 
(novembro a fevereiro - 4 meses); 

 FC2 declividade: este é um fator que limita a visitação, exigindo dos visitantes em certos 
pontos, um grau de condicionamento físico elevado, pois o corpo é exigido a caminhos 
com declives acentuados. Calculou-se a declividade em cada trilha, com base nos dados 
de perfil, levando em consideração a elevação da altitude no início e no final da trilha e a 
distância a ser percorrida na trilha;  

 FC3 períodos mais propensos a queimadas: consideraram-se os meses mais críticos na 
região (agosto e setembro- 2 meses); 

 FC4 insolação: a região dos parques apresenta registros de altas temperaturas durante o 
ano e, por isso, a insolação é um fator importante durante a visita. Considerou-se o 
período de 02 horas como o que representa a insolação mais intensa; 

 FC5 fator social: a qualidade da visitação está atrelada à experiência das pessoas durante 
sua estadia nos parques e, dessa forma, confronto de grupos pode gerar insatisfação por 
parte dos visitantes. Assim, estabeleceu-se para as trilhas o fator de 20% de forma 
subjetiva, de acordo com Cifuentes (1992), e para o reservatório o valor subjetivo de 
90%, considerando o confronto de grupos e a periculosidade atrelada à água; 

 FC6 perturbação da fauna: durante a alta temporada (4 meses) pode ocorrer 
importunação e afugentamento da fauna; 

 FC7 fragilidade do meio físico: tem que se considerar as possíveis erosões, fator atrelado 
ao relevo, litologia, declividade e profundidade e textura dos solos dos parques. O fator 
definido de forma subjetiva é de 30%, considerando-se uma média fragilidade. 

 

𝐶𝐶𝐸 = 𝐶𝐶𝑅 ∗ 𝐶𝑀 

CM = porcentagem da capacidade de manejo mínima 

A Capacidade de Manejo (CM) se traduz na forma de gerenciamento de recursos da instituição 
responsável pela administração das unidades de conservação, levando em consideração as condições 
que a administração da área necessita para cumprir as suas funções e objetivos. Para uma correta 
medição da CM intervêm variáveis políticas, jurídicas e de infraestruturas. Desta forma, são 
considerados aspectos relacionados aos equipamentos, recursos humanos e financeiros, respaldo 
jurídico e técnico, infraestrutura e facilidades disponíveis, entre outros. Para efeito deste estudo, 
considerar-se-á o percentual de 33,33%, o qual é resultado do cálculo que considera o seguinte 
padrão de utilização dos parques: 4 meses de baixa temporada (inverno, meses chuvosos), 4 meses 
de média temporada (eventos, férias de julho, etc.) e 4 meses do ano de baixa utilização do PEAMP e 
do PEJoL por parte do público. 

Os autores do presente estudo consideram que estes critérios não representam e/ou esgotam, na 
totalidade, as opções de valoração e determinação da capacidade de manejo das áreas estudadas, 
entretanto, apresentam elementos indicativos suficientes para uma boa avaliação, se aproximando 
da realidade. 

Desta forma, o cálculo final da capacidade de carga para as trilhas do PEAMP e do PEJoL deverá ser o 
resultado da análise dos três níveis indicados por Cifuentes (1992), CCF, CCR e CCE. Em 
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complementação, é preciso utilizar adicionalmente o método do Manejo do Impacto do Visitante 
(MIV ou VIM - Visitor Impact Management). 

A seguir, serão demonstrados apenas os cálculos, considerando os critérios de fluxo de visitantes, de 
distância das trilhas em metros (metros de comprimento x metros de largura) e a superfície ocupada 
por pessoa, a qual fora considerada de 1,5 m2 para trilhas (levando em consideração a necessidade 
de distanciamento social vivenciado pela pandemia de COVID-19). Considerou-se o horário de visitas 
estimado para os Parques, de 8:00h às 16:00h (8h/dia). 

5.5.1 - Trilha do Peba 

A trilha do Peba possui 700 metros de comprimento e, aproximadamente, 1,8 metros de largura. 

Capacidade de Carga Física - CCF 

𝐶𝐶𝐹 = ∗ = (
∗ ,

,
) ∗ (

,
) = 13.440 

Onde: 

S = 700 m comprimento x 1,8 m largura = 1.260 m2  

SP = 1,5 m2 

Hv: 08 horas  

Tv: 0,5 h 

CCF = 13.440 pessoas/dia 

 

Capacidade de Carga Real - CCR 

Utilizando fatores de correção (FC): 

 FC1 período chuvoso: 33,33%; 
 FC2 declividade: 1,29%;  
 FC3 períodos mais propensos a queimadas: 16,66%; 
 FC4 insolação: 20%: 
 FC5 fator social: 20%; 
 FC6 perturbação da fauna: 33,33% 
 FC7 fragilidade do meio físico: 30%. 

CCR = 13.440*((100-33,33)/100)*((100-1,29)/100)*((100-16,66)/100)*((100-20)/100)*((100-
20)/100)*((100-33,33)/100)*((100-30)/100) 

CCR: 2.202 pessoas/dia. 

 

Capacidade de Carga Efetiva - CCE 

CM = 33,33% 

CCE = 2.202 * 0,33 

CCE: 727 pessoas/dia. 
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5.5.2 - Trilha do Quati 

A trilha do Quati possui 3.000 metros de comprimento e, aproximadamente, 4,5 metros de largura. 

Capacidade de Carga Física - CCF 

𝐶𝐶𝐹 = (
∗ ,

,
) ∗ ( ) = 72.000 

Onde: 

S = 3000 m comprimento x 4,5 m largura = 13.500 m2  

SP = 1,5 m2 

Hv: 08 horas  

Tv: 1 hora 

CCF = 72.000 pessoas/dia 

 

Capacidade de Carga Real - CCR 

Utilizando fatores de correção (FC): 

 FC1 período chuvoso: 33,33%; 
 FC2 declividade: 1,33%;  
 FC3 períodos mais propensos a queimadas: 16,66%; 
 FC4 insolação: 20%; 
 FC5 fator social: 20%; 
 FC6 perturbação da fauna: 33,33% 
 FC7 fragilidade do meio físico: 30%. 

CCR = 72.000*((100-33,33)/100)*((100-1,33)/100) *((100-16,66)/100) *((100-20)/100) *((100-
20)/100)*((100-33,33)/100)*((100-30)/100) 

CCR: 11.789 pessoas/dia. 

 

Capacidade de Carga Efetiva - CCE 

CM = 33,33% 

CCE = 11.789 * 0,33 

CCE: 3.890 pessoas/dia. 

5.5.3 - Trilha do Lago 

A trilha do Lago possui 17.000 metros de comprimento e, aproximadamente, 5,5 metros de largura. 

Capacidade de Carga Física - CCF 

𝐶𝐶𝐹 = (
∗ ,

,
) ∗ (

,
) = 88.000 

Onde: 
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S = 17000 m comprimento x 5,5 m largura = 93.500 m2  

SP = 1,5 m2 

Hv: 08 horas  

Tv: 5,67 horas 

CCF: 88.000 pessoas/dia 

 

Capacidade de Carga Real - CCR 

Utilizando fatores de correção (FC): 

 FC1 período chuvoso: 33,33%; 
 FC2 declividade: 1,34%;  
 FC3 períodos mais propensos a queimadas: 16,66%; 
 FC4 insolação: 20%; 
 FC5 fator social: 20%; 
 FC6 perturbação da fauna: 33,33% 
 FC7 fragilidade do meio físico: 30%. 

CCR = 88.000*((100-33,33)/100)*((100-1,34)/100) *((100-16,66)/100) *((100-20)/100) *((100-
20)/100)*((100-33,33)/100)*((100-30)/100) 

CCR: 14.408 pessoas/dia. 

 

Capacidade de Carga Efetiva - CCE 

CM = 33,33% 

CCE = 14.408 * 0,33 

CCE: 4.754 pessoas/dia. 

5.5.4 - Trilha da Mangueira 

A trilha da Mangueira possui 12.000 metros de comprimento e, aproximadamente, 5,5 metros de 
largura. 

Capacidade de Carga Física - CCF 

𝐶𝐶𝐹 = (
∗ ,

,
) ∗ ( ) = 88.000 

Onde: 

S = 12000 m comprimento x 5,5 m largura = 66.000 m2  

SP = 1,5 m2 

Hv: 08 horas  

Tv: 4 horas 

CCF: 88.000 pessoas/dia 
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Capacidade de Carga Real - CCR 

Utilizando fatores de correção (FC): 

 FC1 período chuvoso: 33,33%; 
 FC2 declividade: 0,44%;  
 FC3 períodos mais propensos a queimadas: 16,66%; 
 FC4 insolação: 20%; 
 FC5 fator social: 20%; 
 FC6 perturbação da fauna: 33,33% 
 FC7 fragilidade do meio físico: 30%. 

CCR = 88.000*((100-33,33)/100)*((100-0,44)/100) *((100-16,66)/100) *((100-20)/100) *((100-
20)/100)*((100-33,33)/100)*((100-30)/100) 

CCR: 14.539 pessoas/dia. 

 

Capacidade de Carga Efetiva - CCE 

CM = 33,33% 

CCE = 14.539 * 0,33 

CCE: 4.798 pessoas/dia. 

5.5.5 - Trilha do Eucalipto 

A trilha do Eucalipto possui 6.000 metros de comprimento e, aproximadamente, 5,5 metros de 
largura. 

Capacidade de Carga Física - CCF 

𝐶𝐶𝐹 = (
∗ ,

,
) ∗ ( ) = 88.000 

Onde: 

S = 6000 m comprimento x 5,5 m largura = 33.000 m2  

SP = 1,5 m2 

Hv: 08 horas  

Tv: 2 horas 

CCF: 88.000 pessoas/dia 

 

Capacidade de Carga Real - CCR 

Utilizando fatores de correção (FC): 

 FC1 período chuvoso: 33,33%; 
 FC2 declividade: 0,87%;  
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 FC3 períodos mais propensos a queimadas: 16,66%; 
 FC4 insolação: 20%; 
 FC5 fator social: 20%; 
 FC6 perturbação da fauna: 33,33% 
 FC7 fragilidade do meio físico: 30%. 

CCR = 88.000*((100-33,33)/100)*((100-0,87)/100) *((100-16,66)/100) *((100-20)/100) *((100-
20)/100)*((100-33,33)/100)*((100-30)/100) 

CCR: 14.477 pessoas/dia. 

 

Capacidade de Carga Efetiva - CCE 

CM = 33,33% 

CCE = 14.477 * 0,33 

CCE: 4.777 pessoas/dia. 

5.5.6 - Trilha da Placa/Bálsamo 

A trilha da Placa/Bálsamo possui 4.800 metros de comprimento e, aproximadamente, 2,5 metros de 
largura. 

Capacidade de Carga Física - CCF 

𝐶𝐶𝐹 = (
∗ ,

,
) ∗ (

,
) = 40.000 

Onde: 

S = 4800 m comprimento x 2,5 m largura = 12.000 m2  

SP = 1,5 m2 

Hv: 08 horas  

Tv: 1,6 horas 

CCF: 40.000 pessoas/dia 

 

Capacidade de Carga Real - CCR 

Utilizando fatores de correção (FC): 

 FC1 período chuvoso: 33,33%; 
 FC2 declividade: 2,73%;  
 FC3 períodos mais propensos a queimadas: 16,66%; 
 FC4 insolação: 20%; 
 FC5 fator social: 20%; 
 FC6 perturbação da fauna: 33,33% 
 FC7 fragilidade do meio físico: 30%. 
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CCR = 40.000*((100-33,33)/100)*((100-2,73)/100) *((100-16,66)/100) *((100-20)/100) *((100-
20)/100)*((100-33,33)/100)*((100-30)/100) 

CCR: 6.457 pessoas/dia. 

 

Capacidade de Carga Efetiva - CCE 

CM = 33,33% 

CCE = 6.457 * 0,33 

CCE: 2.131 pessoas/dia. 

5.5.7 - Trilha Jeová Manaim 

A trilha Jeová Manaim possui 4.500 metros de comprimento e, aproximadamente, 3,5 metros de 
largura. 

Capacidade de Carga Física - CCF 

𝐶𝐶𝐹 = (
∗ ,

,
) ∗ (

,
) = 56.000 

Onde: 

S = 4500 m comprimento x 3,5 m largura = 15.750 m2  

SP = 1,5 m2 

Hv: 08 horas  

Tv: 1,5 horas 

CCF: 56.000 pessoas/dia 

 

Capacidade de Carga Real - CCR 

Utilizando fatores de correção (FC): 

 FC1 período chuvoso: 33,33%; 
 FC2 declividade: 2,04%;  
 FC3 períodos mais propensos a queimadas: 16,66%; 
 FC4 insolação: 20%; 
 FC5 fator social: 20%; 
 FC6 perturbação da fauna: 33,33% 
 FC7 fragilidade do meio físico: 30%. 

CCR = 56.000*((100-33,33)/100)*((100-2,04)/100) *((100-16,66)/100) *((100-20)/100) *((100-
20)/100)*((100-33,33)/100)*((100-30)/100) 

CCR: 9.103 pessoas/dia. 

 

Capacidade de Carga Efetiva - CCE 
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CM = 33,33% 

CCE = 9.103 * 0,33 

CCE: 3.004 pessoas/dia. 

5.5.8 - Trilha do Tamanduá 

A trilha do Tamanduá possui 6.200 metros de comprimento e, aproximadamente, 4,5 metros de 
largura. 

Capacidade de Carga Física - CCF 

𝐶𝐶𝐹 =
∗ ,

,
∗  = 72.000 

Onde: 

S = 6.200 m comprimento x 4,5 m largura = 27.900 m2  

SP = 1,5 m2 

Hv: 08 horas  

Tv: 3 horas (ida e volta) 

CCF: 72.000 pessoas/dia 

 

Capacidade de Carga Real - CCR 

Utilizando fatores de correção (FC): 

 FC1 período chuvoso: 33,33%; 
 FC2 declividade: 3,71%;  
 FC3 períodos mais propensos a queimadas: 33,33%; 
 FC4 insolação: 20%; 
 FC5 fator social: 20%; 
 FC6 perturbação da fauna: 33,33% 
 FC7 fragilidade do meio físico: 30%. 

CCR = 72.000*((100-33,33)/100)*((100-3,71)/100) *((100-33,33)/100) *((100-20)/100) *((100-
20)/100)*((100-33,33)/100)*((100-30)/100) 

CCR: 11.505 pessoas/dia. 

 

Capacidade de Carga Efetiva - CCE 

CM = 33,33% 

CCE = 11.505 * 0,33 

CCE: 3.797 pessoas/dia. 
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5.5.9 - Trilha do Carapina 

A trilha do Carapina possui 2.000 metros de comprimento e, aproximadamente, 3,5 metros de 
largura. 

Capacidade de Carga Física - CCF 

𝐶𝐶𝐹 = (
∗ ,

,
) ∗ (

,
) = 56.000 

Onde: 

S = 2000 m comprimento x 3,5 m largura = 7.000 m2  

SP = 1,5 m2 

Hv: 08 horas  

Tv: 0,67 horas 

CCF: 56.000 pessoas/dia 

 

Capacidade de Carga Real - CCR 

Utilizando fatores de correção (FC): 

 FC1 período chuvoso: 33,33%; 
 FC2 declividade: 1,20%;  
 FC3 períodos mais propensos a queimadas: 16,66%; 
 FC4 insolação: 20%; 
 FC5 fator social: 20%; 
 FC6 perturbação da fauna: 33,33% 
 FC7 fragilidade do meio físico: 30%. 

CCR = 56.000*((100-33,33)/100)*((100-1,20)/100) *((100-16,66)/100) *((100-20)/100) *((100-
20)/100)*((100-33,33)/100)*((100-30)/100) 

CCR: 9.182 pessoas/dia. 

 

Capacidade de Carga Efetiva - CCE 

CM = 33,33% 

CCE = 9.182 * 0,33 

CCE: 3.030 pessoas/dia. 

5.5.10 - Sítio Arqueológico Bananeira 

O sítio arqueológico Bananeira possui 300 m2. Para a visitação, estimou-se o tempo de 1,5 horas por 
visita ou grupo, considerando-se a prática de educação ambiental e patrimonial no local. 

Capacidade de Carga Física - CCF 

𝐶𝐶𝐹 = (
,

) ∗ (
,

) = 1.067 



 
 

 
 
 

STCP Engenharia de Projetos Ltda. |03GEE0121                                                                                                                       119 

Onde: 

S = 300 m2  

SP = 1,5 m2 

Hv: 08 horas  

Tv: 1,5 horas 

CCF: 1.067 pessoas/dia 

 

Capacidade de Carga Real - CCR 

Utilizando fatores de correção (FC): 

 FC1 período chuvoso: 33,33%; 
 FC3 períodos mais propensos a queimadas: 16,66%; 
 FC4 insolação: 20%; 
 FC5 fator social: 20%; 
 FC6 perturbação da fauna: 33,33% 
 FC7 fragilidade do meio físico: 30%. 

CCR = 1.067*((100-33,33)/100)*((100-16,66)/100)*((100-20)/100)*((100-20)/100)*((100-
33,33)/100)*((100-30)/100) 

CCR: 177 pessoas/dia. 

 

Capacidade de Carga Efetiva - CCE 

CM = 33,33% 

CCE = 177 * 0,33 

CCE: 58 pessoas/dia. 

5.5.11 - Reservatório do Ribeirão João Leite 

Para o Reservatório do Ribeirão João Leite, considerou-se a área de recreação de 10.000.000 m2, 
proposta no item 4.8 - INVENTÁRIO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS, ATIVIDADES EXISTENTES E 
POTENCIAIS (0), tendo em vista as atividades a serem oferecidas, como stand up, remo, caiaque, 
entre outros. Além disso, para o cálculo, utilizou-se uma área de 5m2 para o parâmetro SP (superfície 
utilizada por cada pessoa) e 4 horas para Tv (tempo necessário para cada visita). 

Para a modalidade de competições esportivas, é necessário recalcular a capacidade de carga, 
levando-se em consideração o esporte a ser praticado, o tempo médio da competição, bem como a 
área necessária por pessoa.  

Capacidade de Carga Física - CCF 

𝐶𝐶𝐹 = (
. .

) ∗ ( ) = 4.000.000 

Onde: 
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S = 10.000.000 m2  

SP = 5 m2 

Hv: 08 horas  

Tv: 4 horas 

CCF: 4.000.000 pessoas/dia 

 

Capacidade de Carga Real - CCR 

Utilizando fatores de correção (FC): 

 FC1 período chuvoso: 33,33%; 
 FC3 períodos mais propensos a queimadas: 16,66%; 
 FC4 insolação: 20%; 
 FC5 fator social: 90% (considerando o confronto de grupos e a periculosidade atrelada à 

água); 
 FC6 perturbação da fauna: 33,33% 
 FC7 fragilidade do meio físico: 90% (considerando a preservação da qualidade hídrica). 

CCR = 4.000.000*((100-33,33)/100)*((100-16,66)/100)*((100-20)/100)*((100-90)/100)*((100-
33,33)/100)*((100-90)/100) 

CCR: 11.853 pessoas/dia. 

 

Capacidade de Carga Efetiva - CCE 

CM = 33,33% 

CCE = 142 * 0,33 

CCE: 3.912 pessoas/dia.  

 Resumo dos Resultados da Capacidade de Carga Tabela 41.

Atrativo 
Capacidade de Carga 

Física - CCF 
(Pessoas/dia) 

Capacidade de Carga 
Real - CCR 

(Pessoas/dia) 

Capacidade de Carga 
Efetiva - CCE 
(Pessoas/dia) 

Trilha do Peba 13.440 2.202 727 

Trilha do Quati 72.000 11.789 3.890 

Trilha do Lago 88.000 14.408 4.754 

Trilha da Mangueira 88.000 14.539 4.798 

Trilha do Eucalipto 88.000 14.477 4.777 

Trilha Jeová Manaim 56.000 9.103 3.004 

Trilha do Tamanduá 72.000 11.505 3.797 
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Trilha do Carapina 56.000 9.182 3.030 

Trilha da Placa/Bálsamo 40.000 6.457 2.131 

Sítio Arqueológico 1.067 177 58 

Reservatório 4.000.000 11.853 3.912 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). 
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P L A N O  D E  U S O  P Ú B L I C O  

P a r q u e  E s t a d u a l  A l t a m i r o  d e  M o u r a  P a c h e c o  
e  P a r q u e  E s t a d u a l  d o  J o ã o  L e i t e  

P R O P O S I Ç Õ E S  

C O M P L E M E N T A R E S  

 



 
 

 
 
 

STCP Engenharia de Projetos Ltda. |03GEE0121                                                                                                                       123 

6 - PROPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 
De modo geral, atualmente, os parques contam com limitados atrativos e atividades para uso 
público. No âmbito dos atrativos, são elencadas no capítulo de Componentes Estratégicos, 5 trilhas 
abertas aos visitantes e, em relação às atividades, destacam-se a caminhada (hiking), corrida, 
mountain bike e observação da biodiversidade (Figura 34). Nesse contexto, as proposições 
complementares apresentam as estratégias de aplicação das propostas e diretrizes, visando o 
fortalecimento e diversificação do uso público no PEAMP e no PEJoL, contendo guias e 
exemplificações de atrativos, atividades e ferramentas de apoio à visitação implantadas em 
diferentes unidades de conservação do Brasil.  

Figura 34. Mapa de Atrativo e Atividades Atuais 

 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). 

6.1 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
Segundo o ICMBio (2016), a educação ambiental direcionada aos grupos sociais que convivem 
diretamente com a realidade das unidades de conservação, sejam os vizinhos, moradores, usuários 
ou beneficiários desses territórios protegidos, é uma estratégia essencial para o engajamento da 
sociedade na tarefa de conservar a diversidade natural, cultural e histórica desses territórios. De um 
modo geral, as ações de educação ambiental nesses espaços visam à mudança de atitude dos 
indivíduos em relação ao espaço protegido, contribuindo para a construção de novos conhecimentos 
e valores necessários à conservação da biodiversidade e ao desenvolvimento socioambiental.  



 
 

 
 
 

STCP Engenharia de Projetos Ltda. |03GEE0121                                                                                                                       124 

Deste modo, a aplicação de processos educacionais deve se basear em pilares estratégicos, visando 
diversificar as oportunidades. 

Para Rocha (1997), os programas de educação ambiental em unidades de conservação devem ter 
objetivos específicos de acordo com a realidade de cada área natural protegida, mas devem sempre 
contar com o apoio público, servindo como instrumento para a sua participação, assim como criar 
melhores canais de comunicação entre a unidade de conservação e a população, além de promover 
o reconhecimento quanto à importância destas áreas. 

Algumas unidades de conservação no Brasil apresentam programas consolidados de educação 
ambiental no contexto de uso público de seus territórios. Um exemplo é o projeto ‘Bio-Horta: 
Conhecimento e Aprendizado para a Vida Toda’ na Área de Proteção Ambiental (APA) Arquipélago do 
Marajó. Essa ação envolve palestras, oficinas, aulas, dinâmicas e acompanhamento de plantio de 
sementes para estimular a plantação de espécies florestais. Esses processos educativos foram fruto 
da parceria da gestão da UC com algumas instituições e voluntários.  

O projeto de Educação Ambiental do Parque Estadual Morro do Diabo (PEMD) é outro exemplo de 
ação que pode ter contribuição direta para o uso público. Nesse projeto, alguns guias, professores e 
voluntários acompanham alunos do ensino fundamental em trilhas e pontos estratégicos do parque 
explicando de forma lúdica as características dos ecossistemas do ambiente.  

Foto 29. Projetos de Educação Ambiental  

   
Fonte: Agência Pará (2021) e São Paulo (2015). Legenda: A) Execução do projeto Bio-Horta; B) Projeto de Educação Ambiental no Parque 
Estadual Morro do Diabo (PEMD). 

 

A seguir, são propostas áreas possíveis e como implantar projetos de Educação Ambiental (Figura 35 
e Tabela 42) no PEAMP e no PEJoL. A princípio, algumas trilhas e infraestruturas do bloco Sede 
podem ser locais estratégicos para o desenvolvimento dessas atividades. Nesse sentido, as atividades 
de Educação Ambiental podem ser desenvolvidas prioritariamente no Centro de Visitantes, nas 12 
Estruturas e nas trilhas do bloco Sede e, posteriormente com a consolidação dessas atividades e o 
aumento da demanda, são definidos locais secundários de implantação dos projetos de educação 
ambiental.  
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 Desenvolvimento de Projetos de Educação Ambiental Tabela 42.

Proposição Como? Onde? Por quê? Público-Alvo 

Desenvolver 
Projetos de 
Educação 
Ambiental 

Realizar parcerias com 
instituições públicas e 
privadas; 
 
Elaborar material didático 
sobre os Parques e sobre o 
Reservatório do Ribeirão 
João Leite; 
 
Desenvolver projetos que 
envolvam a captação de 
poucos recursos, como 
palestras e apresentações, 
dinâmicas em grupo, 
plantação de mudas e 
atividades práticas ao ar livre, 
oficinas manuais, trilhas 
interpretativas e uso de 
materal reciclado. 
 
Planejar e divulgar calendário 
com as atividades a serem 
elaboradas mensalmente; 

Locais Prioritários Promover uma 
compreensão 

integrada do meio 
ambiente e da 
importância do 

PEAMP e do PEJoL, 
envolvendo as 

comunidades do 
entorno e os 

visitantes. 

Alunos das escolas da 
rede pública e privada; 
 
Moradores das 
comunidades do 
entorno; 
 
Visitantes e turistas em 
geral; 
 
Integrantes das 
organizações que dão 
apoio à gestão dos 
parques (Polícia Militar, 
Corpo de Bombeiros, 
Saneago, etc.) 
 
 

 
Centro de Visitantes 

12 Estruturas 
Trilhas do Bloco Sede 

 
 

Locais Secundários 

Expandir os 
atrativos e 

atividades para 
outros pontos, 
estimulando a 

visitação e 
diversificando a 
oferta para uso 

público em longo 
prazo.  

Sede Jeová 
Granja Manaim 

Fazenda Santa Helena 
Demais Trilhas 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021).  

Figura 35. Proposta de pontos de implantação de projeto de Educação Ambiental 

 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021).  
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6.2 - PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 
Grande parte das dificuldades encontrada por gestores de unidades de conservação é a carência de 
funcionários e colaboradores lotados em funções de gestão e apoio à visitação. Nesse sentido, a 
elaboração de programa para captação de voluntários é uma estratégia interessante a ser adotada. O 
trabalho voluntário é realizado por desejo dos indivíduos de conexão das suas ações com um 
propósito maior, além de viver uma experiência de aprendizagem e de crescimento pessoal. Se bem 
planejado, orientado e cuidado, o voluntário passa a ser um aliado à conservação da natureza, 
levando essa experiência para seu dia a dia e para outras pessoas de seu convívio.  

Foto 30. Programa de Voluntariado do ICMBio 

  
Fonte: ICMBio (2018). Legenda: A) Voluntários do ICMBio atuando na distribuição de folhetos e folders; B) Projeto de educação ambiental 
executado por voluntários. 

Assim, uma alternativa para remediar a deficiência de colaboradores não só do PEAMP e do PEJoL, 
mas também das unidades de conservação em Goiás como um todo, é a elaboração de um projeto 
de voluntariado, a exemplo do Programa de Voluntariado do ICMBio. Esse programa tem o propósito 
de promover o engajamento da sociedade na conservação da biodiversidade por meio da ação 
voluntária e do reconhecimento público dessa contribuição. 

 Desenvolvimento do Programa de Voluntariado Tabela 43.

Proposição Como? Onde? Por quê? Público-Alvo 

Implantar 
Programa de 
Voluntariado 

Elaborar as normativas e diretrizes 
para a implantação do programa, 
tendo como base a Lei Estadual nº 
17.329/2011 e o Programa de 
Voluntariado do ICMBio; 
 
Definir o perfil do voluntário 
estabelecer as vagas ofertadas, 
atribuições e o calendário de ações a 
serem executados semestralmente 
e/ou anualmente; 
 
Divulgar as vagas em portais 
universitários, redes sociais e 
classificados; 
 
Realizar mentoria e 
acompanhamento dos voluntários. 

Sede 
Administrativa 

Ampliar o número 
de colaboradores 

para a gestão e 
implantação de 

novos projetos no 
PEAMP e no PEJoL 

Comunidade local; 
 
Estudantes 
universitários; 
 
Ativistas e 
simpatizantes das 
causas ambientais. 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021).  
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6.3 - PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA VISITAÇÃO DO PEAMP E DO PEJoL 
De acordo com o Roteiro Metodológico para Manejo de Impactos da Visitação do ICMBio (2011), o 
monitoramento é uma atividade sistemática e cíclica de acompanhamento da evolução de 
determinada situação e que tem por objetivo o levantamento de informações para o 
aperfeiçoamento de uma estratégia de ação para minimizar impactos ao ambiente e maximizar a 
qualidade da experiência dos visitantes de uma UC. 

O monitoramento da visitação do PEAMP e do PEJoL é importante pelo fato de poder gerar dados e 
insumos para o planejamento e a tomada de decisão em todos os níveis - operacional, tático e 
estratégico, sendo fundamental para aprimorar a gestão da visitação, permitindo o aperfeiçoamento 
da oferta e da qualidade da experiência dos visitantes. Além disso, através do monitoramento é 
possível expressar em números o avanço da apropriação das UCs pela sociedade e reforça a 
importância dos benefícios sociais e econômicos gerados. A divulgação desses números, sempre 
crescentes, também valoriza o debate político com os demais setores da economia, como o turismo 
e a agricultura (ICMBio, 2020). 

Os motivos para implementar um Programa de Monitoramento da Visitação são diversos e se unem 
com a lógica do manejo adaptativo, em que a melhoria contínua das políticas e práticas de manejo é 
feita com aprendizado sistemático a partir dos resultados dos programas operacionais. Os motivos 
para realização do monitoramento, segundo o ICMBio (2020), são: 

 relacionar os níveis de uso a impactos ambientais e sociais; 
 minimização de conflitos entre grupos de visitantes; 
 identificação de tendências de demanda e geração de previsões; 
 provisão estratégica de instalações e serviços para visitantes; 
 cronograma de tarefas de manutenção, alocação de pessoal e provisão de recursos; 
 alocação de infraestrutura e serviços dentro da UC; 
 monitorar a conformidade entre a visitação e alguns regulamentos de uso; 
 identificação da importância social, econômica e política do uso recreativo de áreas 

naturais. 

O Programa de Monitoramento da Visitação depende das necessidades específicas da gestão, dos 
recursos disponíveis e das circunstâncias locais dos parques. Os elementos chaves do trabalho de 
monitoramento são os indicadores. Dessa forma, alguns indicadores podem ser contabilizados, 
como: números de visitantes e/ou visitas, indicadores relativos a perfil socioeconômico do visitante, 
qualidade da experiência da visitação e preferências do visitante. 

Estes indicadores são utilizados para mensurar as variações na qualidade do ambiente e da 
experiência do visitante e também em aspectos sociais. Os indicadores sociais servem para medir a 
influência do conjunto de atividades de visitação dos parques em seu entorno social. Ou seja, 
permitem averiguar qual o impacto que a visitação promove em termos econômicos, culturais, de 
comportamento da população, de dinâmica espacial, dentre outros aspectos. Os indicadores de 
qualidade ambiental mensuram os impactos da visitação nos recursos biológicos, físicos e culturais 
da unidade. Por fim, os indicadores de qualidade da experiência consideram as características e o 
perfil dos visitantes, as suas expectativas, dentre outros aspectos, em função da atividade e do local 
onde é desenvolvida (ICMBio, 2011). 
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Os procedimentos para a execução do Programa de Monitoramento da Visitação do PEAMP e do 
PEJoL envolvem: seleção de indicadores; especificação de padrões para cada indicador; mensuração 
da condição atual dos indicadores; e elaboração da Matriz de Monitoramento de Impactos da 
Visitação. 

A seguir são apresentadas proposições de indicadores a serem monitorados nos parques. 

6.3.1 - Monitoramento do Número de Visitas 

Para estabelecer um Protocolo para o Monitoramento do Número de Visitas (PMNV), devem ser 
respondidas as seguintes perguntas principais: 

1. O que contar? Número de visitas ou pernoites de cada visitante; 
2. Como contar? Contagem direta, indireta, auto-registro, estimativa; 
3. Onde contar? Portões de entrada, centros de visitantes, atrações naturais, como, mirantes, 

locais remotos, etc.; 
4. Quando contar? Alta temporada, baixa temporada, ano inteiro, uma vez por semana, por 

uma hora, etc. 

Para definir um PMNV, há um fluxograma que pode ser utilizado para a tomada de decisões, 
conforme apresenta a Figura 36. 
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Figura 36. Árvore de Decisão para Estabelecer um PMNV 

 
Fonte: ICMBio (2020).  

6.3.1.1 - O que contar? 

O ICMBio definiu sua unidade de contagem através da IN nº 05/2018, que no seu Capítulo I, Art. 2º 
diz:  

 Visitante: é a pessoa que visita a área de uma unidade de conservação de acordo com os 
propósitos de uso recreativo, desportivo, educacional, cultural ou religioso; 

 Visita: é a unidade de medição da visitação, que pode ser expressa em permanências 
diárias, número de entradas ou número de pernoites, a depender do método de 
monitoramento adotado. 

Indo ao encontro do que estabeleceu o ICMBio, sugere-se contabilizar o número de visitas e não o 
número de visitantes, porque muitas vezes um visitante pode entrar na UC mais de um dia ou 
permanecer mais de uma noite na área, assim, é possível haver múltiplas visitas por visitante, o que 
gera um resultado melhor sobre a demanda diária por infraestrutura, serviços, entre outros. 
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Entretanto, é importante excluir dos resultados os moradores, prestadores de serviço, funcionários, 
voluntários e pesquisadores, que não se enquadrem no conceito de visitante (ICMBio, 2020). 

No caso onde o visitante entra e permanece por mais de um dia, usufruindo de acampamentos, 
travessias, ou outras atividades que demandam pernoite, é necessário calcular a quantidade de 
visitas por visitante, conforme exemplo: 

 Um visitante que permaneça por 3 dias no PEAMP e no PEJoL acampando, terá 
contabilizada 3 visitas; 

 Um turista que entre nos parques 4 vezes deve ser contabilizado como 4 visitas. 

Dessa maneira, para calcular a visitação nesses casos deve-se multiplicar o número de visitantes pelo 
número de visitas, ou seja, o número de dias e/ou pernoites que o visitante permaneceu na unidade. 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 ∗ 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑖𝑡𝑒𝑠/𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑎𝑠 

Caso não se saiba o número exato de dias que os visitantes permaneceram, deve ser estimada uma 
média de permanência a ser aplicada no cálculo. Essa média pode ser obtida através de estimativas 
ou por meio de dados secundários de operadores ou rede hoteleira, por exemplo. 

6.3.1.2 - Como contar? 

Os métodos de contagem a serem usados no PMNV se enquadram em dois tipos gerais: diretos e 
indiretos sendo que a contagem direta pode acontecer de duas formas: manualmente ou 
eletronicamente. Todo método de contagem tem suas vantagens e desvantagens e a opção 
empregada depende de necessidades específicas, características do local, a amostragem e acurácia 
desejadas, custos, além de recursos, equipe e conhecimento disponíveis. 

A IN nº 05/2018 define os seguintes métodos para monitorar número de visitas: 
 Contagem direta: obtenção de dados de visitação diretamente por meio de controle de 

portaria, contagem manual, contadores automáticos, sistemas de agendamento, 
fotografias aéreas, entre outros. A contagem direta pode ser manual ou automatizada; 

 Contagem indireta: dados de visitação obtidos por meio de outros indicadores, como 
número de desembarques em aeroportos, rodoviárias ou portos, número de leitos 
ocupados na rede hoteleira local, entre outros; 

 Estimativa: dados obtidos por meio de avaliações estatísticas, como indicadores aferidos 
por meio de amostras. A amostragem pode ser aleatória, por conveniência, estratificada 
ou sistemática;  

 Autorregistro: registro de entrada ou permanência declarado pelo próprio visitante e 
registrado pela unidade de conservação com a utilização de, por exemplo, livros de visita, 
livros de cume, formulários para preenchimento, totens, entre outros. 

Na Tabela 44 são apresentadas a descrição, vantagens e desvantagens dos diferentes métodos de 
contagem. 
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 Algumas opções de contagem de visitantes para o PEAMP e o PEJoL Tabela 44.

MÉTODO DE CONTAGEM DESCRIÇÃO VANTAGENS DESVANTAGENS 

CONTAGEM DIRETA MANUAL 

CONTAGEM MANUAL 
Equipe treinada conta os visitantes que 
passam pelo local, podem ser usados 

contadores manuais 

Alta precisão; alta flexibilidade (espacial e 
temporal); baixo custo; método simples; pode ser 

usado para calibração de outros dispositivos de 
contagem; propicia interpretação visual das 

características do visitante 

Altos custos de mão-de-obra para contagem em longo prazo, 
analisar os dados pode levar tempo; introdução de dados em 

planilhas pode ser trabalhosa 

FOTOGRAFIAS AÉREAS 
Contagem utilizando fotografias a serem 

obtidas por drones, aviões ou satélite 

Precisão pode ser de baixa a alta (depende da 
tecnologia utilizada); alta flexibilidade espacial; 
cobertura de área ampla; possível avaliação da 

distribuição de visitantes; com drones, os custos 
de investimento estão diminuindo 

Altos custos (aviões); conhecimento especializado para 
operação; utilização em condições climáticas sem nuvens; 

metodologia e reconhecimento automático de imagens ainda 
em desenvolvimento; introdução de dados em planilhas pode 

ser trabalhosa 

GRAVAÇÕES COM 
CÂMERA 

Contagem a partir de gravações de vídeo ou 
fotos (utilizando o modo “time-lapse”) 

Dados completos e confiáveis; flexibilidade 
temporal nos intervalos de coleta; possível 

monitoramento em tempo real; distinção das 
características do visitante (adultos, crianças, 

cadeirantes, etc.); redução de custo de coleta em 
locais com baixo número de visitantes 

Custos de mão-de-obra; médio custo de investimento; 
conhecimento especializado para instalação; bateria pode ter 

curta duração; questões de privacidade; necessidade de 
calibração e que podem ser realizada com contagem manual 

CONTAGEM DIRETA AUTOMATIZADA 

CONTADORES 
MECÂNICOS 

Realizada com a ajuda de dispositivos 
mecânicos (por exemplo, catracas, portões) 

acionados por um movimento 

Precisão média; contagem contínua a longo 
prazo; custo médio de investimento; simples; 
pode ser vinculado a registradores eletrônicos 

Baixa flexibilidade espacial; necessidade de estruturas 
específicas no local; necessidade de validação e calibração. 

CONTADORES POR 
PRESSÃO 

Contagem por reação dos contadores à 
pressão quando os visitantes acionam um 
sensor (por exemplo, tubos pneumáticos 

instalados em trilhas ou estradas) 

Precisão média; contagem contínua a longo 
prazo; custo médio; baixo custo de mão de obra; 
pode ser usado para diferentes situações 
(pessoas, veículos, bicicletas); fácil de esconder; 
tamanho e peso pequenos; suporta o 
intemperismo 

Baixa flexibilidade espacial; conhecimento especializado para 
instalação e operação; animais podem ser contados; duração 
limitada da bateria; precisa ser instalado em uma estrutura 
específica 
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CONTADORES 
INFRAVERMELHOS 

Contagem por interrupção dos feixes de luz 

Precisão média; contagem contínua a longo 
prazo; baixo custo de mão de obra; longo alcance 
em faixas mais amplas; manuseio relativamente 
fácil (tamanho e peso pequenos) suporta o 
intemperismo; baixo consumo de energia 

Alto custo do contador; flexibilidade espacial média; 
necessidade de validação e calibração; animais ou galhos 
podem ser contados; conhecimento especializado para 
instalação e operação; difícil de esconder e portanto suscetível 
ao vandalismo; duração limitada da bateria 

CONTADORES 
MAGNÉTICOS 

Contagem alterando os campos magnéticos 
pela passagem de objetos metálicos (por 
exemplo, veículos, bicicletas, etc.) 

Contagem contínua a longo prazo; custos médios 
de investimento; baixo custo de mão de obra; 
distinção entre modelo de veículo; manuseio 
relativamente fácil (tamanho e peso pequenos), 
suporta o intemperismo 

Precisão baixa a média (passageiros por carro tem que ser 
estimados); baixa flexibilidade espacial; conhecimento 
especializado para instalação e operação; necessidade de 
validação e calibração; serve apenas para detecção de veículos 
e bicicletas; duração limitada da bateria 

CONTAGEM POR MICRO-
ONDAS 

Contagem por detecção de alterações nas 
micro-ondas refletidas a partir de objetos em 
movimento 

Contagem contínua a longo prazo; baixos custos 
de mão de obra; manuseio relativamente fácil 
(tamanho e peso pequenos); suporta o 
intemperismo; pode contar veículos e pessoas 

Precisão baixa a média (tendem a subcontar grupos); baixa 
flexibilidade espacial; altos custos de investimento; 
conhecimento especializado para instalação e operação; 
necessidade de validação e calibração; necessita clara linha de 
visão; alto consumo de energia; usado principalmente para 
carros 

CONTAGEM INDIRETA 
CONTAGEM DE 

INGRESSOS / LICENÇAS E 
SISTEMA DE 

AGENDAMENTO 

Obtenção de dados de visitação indiretamente 
por meio de controle de portaria ou licenças 
emitidas 

Baixo custo; cobertura durante todo o ano; alta 
precisão; simples 

Locais na UC que não são cobertos por ingressos ou licenças 

CONTAGEM INDIRETA / 
ESTIMATIVAS 

Contagem de elementos de dados de visitação 
obtidos por meio de outros indicadores, como 
número de desembarques em aeroportos, 
rodoviárias ou portos, número de leitos 
ocupados na rede hoteleira local, camping, 
operadores locais, entre outros 

A precisão depende da fonte de dados e das 
especificidades locais; cobertura o ano inteiro; 
baixos custos 

Conhecimento especializado para análise, validação e 
calibração; dados disponíveis apenas para determinados locais 

AUTORREGISTRO 
Contagem de autorregistro voluntário ou 
obrigatório (por exemplo, em abrigos, ou 
outros livros de registro) 

Cobertura durante todo o ano; baixo custo; 
implantação rápida em campo; capacidade de 
suportar ambiente hostil; manutenção barata 

Precisão e confiança nos dados podem ser baixas. Necessidade 
de validação e calibração para ajustes na contagem; 
introdução de dados em planilhas pode ser trabalhosa. 
Investimento inicial; nem todos os locais comportam o 
autorregistro; possibilidade de vandalismo; depende do 
interesse do visitante; necessidade de impressão dos 
formulários 

Fonte: Schagner; Woltering (prelo); Adaptado de: Hornback e Eagles, 1999; Watson et al., 2000; Burns 2016; Cessford et al.; 2002, Muhar et al., 2002; Turvey et al., 1987; Cessford e Muhar, 2003; Kajala et al., 2007; 
Cessford e Burns, 2008; Ribeiro, 2019; Baltaretu, 2011 apud ICMBio, 2020.  
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6.3.1.3 - Onde contar? 

Para escolher os locais onde serão contados os visitantes e/ou visitas é preciso considerar o tipo de 
local e quantos locais serão contados. Há dois tipos de locais, aqueles com uma entrada e acesso 
claramente definido e aqueles com múltiplos pontos ou sem acesso claramente definidos. 

Com relação à quantidade de locais a ser realizada a contabilização, aumentar o número de locais em 
que será feita a contagem ajuda a aumentar a precisão do número total de visitas. Se a estratégia de 
amostragem estratificada for utilizada, a contagem deverá ocorrer pelo menos em um local de 
contagem de cada grupo relevante. O número de locais de contagem deve ser suficiente para 
entender a visitação em cada grupo relevante com o grau de precisão desejado. O número de locais 
de contagem depende do método de contagem escolhido, por exemplo, a contagem manual pode 
ser feita em diversos locais, já os contadores automáticos demandam montagem e validação em 
cada novo local de contagem. 

No caso dos parques, atualmente, há uma entrada principal, podendo este ser definido como local 
de contagem.  

6.3.1.4 - Quando contar? 

Contadores automatizados podem funcionar continuamente, porém para contagens diretas, é útil 
ser mais seletivo em quando contar visando a redução de custos. Para escolher os períodos de tempo 
certos para o PMNV, é preciso considerar quando contar as visitas, com que frequência e por quanto 
tempo. 

Assim, pode-se começar identificando períodos do ano em que há uso público, como feriados, alta 
temporada, média temporada e baixa temporada, dias úteis ou fins de semana, horários de pico ou 
fora de pico, entre outros. Dias com eventos especiais podem ser considerados como um período de 
contagem separado se afetarem consideravelmente a visita.  Ter um calendário da visitação pode 
ajudar na visualização e controle. O horário de contagem pode ser aleatório ou por conveniência. 

Da mesma maneira como a definição dos locais de contagem, o número e a dimensão das amostras 
necessárias dependem primeiramente da capacidade de recursos humanos e financeiros dos 
parques. Todas as iniciativas de contagem e estimativas são importantes. No PEAMP e no PEJoL, 
inicialmente podem ser utilizadas as metodologias mais simples e ir aprimorando com o passar do 
tempo. Neste caso, o trabalho voluntário pode ser de grande valia na coleta de dados.  

Para definir o melhor protocolo é preciso avaliar a distribuição temporal e heterogeneidade do uso 
recreativo. A contagem ideal deve abranger pelo menos cada período relevante de visitas definidas 
pela estratégia de amostragem estratificada. Além disso, condições climáticas, incêndios florestais ou 
outras questões sazonais também podem ter efeitos na visitação e devem ser considerados na 
definição da amostragem. Ademais, deve-se perceber que a visitação é dinâmica e, dessa forma, os 
protocolos não são documentos rígidos, mas sim passíveis de atualização conforme a necessidade. 

Por fim, o número total anual de visitas pode ser a somatória de diversos métodos de contagem que 
vão gerar uma estimativa da visitação. Os dados gerados devem ser compilados e podem ser 
apresentados em forma de uma nota técnica, contendo: 

 Nome das UC; 
 Ano e mês; 
 Número de visitas: o número total de visitas (dividido em pagantes e não pagantes) 
 Protocolo de contagem; 
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 Objeto de contagem: visitas contadas através de número de entradas de cada visitante, 
pernoites, etc. 

 Método de contagem: todos os métodos utilizados e o número total de visitas para cada 
um; 

 Locais de contagem: breve descrição dos locais de contagem (se é uma trilha, entrada 
dos parques, etc.) e a localização; 

 Períodos de contagem: quando foi feita a contagem (épocas do ano, dias do ano, da 
semana, período, frequência, etc.). 

O compartilhamento de dados de visitação oferece grandes benefícios para pesquisas, formuladores 
de políticas e gestores. De preferência, os resultados devem estar acessíveis gratuitamente e on-line, 
como no site da SEMAD ou redes sociais do PEAMP e PEJoL. 

6.3.2 - Monitoramento de Outros Indicadores 

Além dos números de visitas, outros indicadores podem ser contabilizados. Indicadores relativos a 
perfil socioeconômico do visitante, impactos ao meio ambiente, qualidade da experiência da 
visitação e preferências do visitante podem ser coletados e sistematizados quando possível ou 
necessário.  

Na Tabela 45 são apresentadas algumas sugestões de indicadores a serem monitorados com relação 
à visitação dos parques. 

 Indicadores de Impactos Ambientais e de Qualidade da Experiência do Visitante para o PEAMP e Tabela 45.
o PEJoL 

INDICADOR  
TIPO DE 

INDICADOR 
TIPO DE 

AMBIENTE 
ATRIBUTO 

Percepção do visitante sobre lotação de trilhas Experiência Diverso Aglomeração 
Número de grupos acampados por noite em uma 

área de acampamento 
Experiência Terrestre Aglomeração 

Número de visitantes ao mesmo tempo em determinado sítio 
arqueológico 

Experiência Terrestre Aglomeração 

Tempo de espera para ver ou entrar em um atrativo durante os 
dias de alta temporada 

Experiência Diverso Atraso 

Frequência de observação de fauna silvestre Experiência Terrestre Encontros 
Diversidade de fauna silvestre em determinada área Ambiental Diverso Fauna 

Número e tipo de reclamações dos visitantes Ambiental Terrestre Geral 
Nível de satisfação do visitante em relação à experiência em 

determinado lugar de visitação 
Ambiental Terrestre Geral 

Grau de mudança da qualidade da água do Reservatório do 
Ribeirão João Leite, causada por atividades de uso público, 
calculada por níveis de coliformes fecais, nutrientes totais 

dissolvidos (nitrogênio, nitrato e fósforo), hidrocarbonetos de 
petróleo por período de amostragem 

Ambiental Aquático Poluição  

Volume de lixo encontrado em determinada trilha Ambiental Terrestre Poluição 
Total em metros de percurso de trilha erodido Ambiental Terrestre Solo 

Idade e gênero dos visitantes Social Diverso Geral 
Local de residência dos visitantes Social Diverso Geral 

Fonte: ICMBio (2011); Swedish Environmental Protection Agency (2007). Adaptado por STCP Engenharia de Projetos (2021). 

6.3.3 - Padrões para Cada Indicador e Mensuração da Linha de Base 

Os padrões são as condições mínimas ou máximas aceitas na mensuração de cada indicador. Os 
padrões devem ser estabelecidos com muito cuidado e clareza, pois representam a referência da 
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qualidade da visita e das condições do ambiente. Os padrões devem ser (NPS, 1997 e Whittaker & 
Shelby, 1992): 

 Quantitativos; 
 Expressos em termos de tempo e espaço; 
 Expressos em termos de probabilidade (considerar uma tolerância para que uma 

determinada condição seja considerada como inaceitável); 
 Orientados a impactos; 
 Realistas, ou seja, expressam o que se pode alcançar rumo às condições desejadas ou 

aquelas condições existentes atualmente que não queremos que se alterem. 

Para a definição de padrões de indicadores de qualidade da experiência do visitante, podem ser 
realizadas reuniões com grupos interessados, estudos técnicos na área, consultados especialistas, 
aplicados questionários, verificados resultados de pesquisas científicas desenvolvidas diretamente 
sobre o tema e de recomendações do plano de uso público (ICMBio, 2011).  

Pode ser necessária a realização de pesquisas e estudos científicos para definição do padrão e a 
mensuração do indicador. Os indicadores e seus padrões podem ser testados e revisados, se 
necessário. Contudo, uma vez aprovados, recomenda-se que os mesmos não sejam alterados 
durante o período definido para monitoramento e avaliação das condições. Outra importante ação 
desta etapa é a mensuração da linha de base do indicador, ou seja, da condição atual (valor do 
indicador no momento de início dos trabalhos) (ICMBio, 2011). 

Todos estes atributos são elencados na Matriz de Monitoramento de Impactos da Visitação, 
apresentada a seguir. 

6.3.4 - Matriz de Monitoramento de Impactos da Visitação 

Esta Matriz é a ferramenta na qual serão registrados os indicadores, seus atributos fundamentais e é 
onde deverão ser inseridos os dados de monitoramento dos impactos da visitação, obtidos por meio 
da aferição dos indicadores. Na Matriz devem estar especificados quando, onde e como os 
indicadores serão monitorados, conforme apresenta o exemplo da Tabela 46. 
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 Matriz de Monitoramento de Impactos da Visitação no PEAMP e no PEJoL Tabela 46.

ATIVIDADE/ 
LUGAR 

ESPECÍFICO DE 
VISITAÇÃO 

INDICADOR  PADRÃO 
LINHA DE BASE - 

LB E DATA DE 
AFERIÇÃO 

FÓRMULA 
DE CÁLCULO 

MEIO DE 
VERIFICAÇÃO 

FREQUÊNCIA DE 
MONITORAMENTO 

PERÍODO/DATA DE 
MONITORAMENTO 

RESPONSÁVEL 

Nome do 
atrativo ou 
atividade 

Elementos de 
mensuração dos 

impactos da 
visitação 

Condição mínima ou 
máxima aceita na 
mensuração de 
cada indicador. 

Mensuração do 
indicador no 

início do 
trabalho 

Explicitação do 
tipo de grandezas 

e referência de 
mensuração 

Instrumento ou 
forma de 

mensuração do 
indicador 

Mensal, bimestral, 
semestral, anual, etc. 

Indicar data ou período 
de monitoramento do 

indicador 

Nome e cargo de 
quem monitora o 

indicador 

Fonte: ICMBio (2011). Adaptado por STCP Engenharia de Projetos (2021). 
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6.4 - PONTOS DE APOIO AO USUÁRIO 
Pontos de apoio ao usuário são de grande importância para o aproveitamento e permanência dos 
visitantes nos parques. Atualmente, o PEAMP e o PEJoL contam parcialmente com pontos de apoio 
ao usuário na Sede Administrativa (informações, banheiro e bebedouro) e no Centro de Visitantes 
(banheiros e bebedouros). Entretanto, para aumentar o fluxo de visitantes e diversificar a oferta de 
atrativos e atividades, é necessária a implantação de novos locais estratégicos para apoio dos 
usuários.  

A tabela a seguir apresenta as principais estratégias para o desenvolvimento das estruturas de apoio 
aos usuários, tendo o Centro de Visitantes, as 12 Estruturas e a Sede Administrativa como locais 
prioritários. Após a consolidação destes pontos e, dependendo da disponibilidade de recursos, 
indica-se locais secundários para a expansão das infraestruturas de apoio, de forma a incluir outros 
blocos no contexto de visitação e uso público a longo prazo (Tabela 43). 

 Desenvolvimento dos Pontos de Apoio ao Visitante Tabela 47.

Proposição Como? Onde? Por que? Público-Alvo 

Estruturar e 
aperfeiçoar 

Pontos de Apoio 
ao Visitante 

Elaborar o projeto técnico, 
arquitetônico e conceitual da 
infraestrutura de apoio, 
contendo pontos de 
alimentação (mesa e bancos), 
lixeiras, banheiros e 
bebedouros de forma a 
aproveitar as estruturas já 
disponíveis nos Parques; 
 
Identificar possíveis fontes de 
recursos para a implantação 
dos pontos de apoio; 
 
Estudar a viabilidade de 
parceria público-privada 
(PPP) para a implantação da 
infraestrutura necessária até 
a possível concessão dos 
Parques; 
 
Prezar pela acessibilidade de 
crianças, idosos e pessoas 
com limitação de mobilidade. 

Locais Prioritários 

Aprimorar a 
experiência e 
aumentar a 

permanência dos 
visitantes nos 

Parques. 

Todos os visitantes do 
PEAMP e do PEJoL 

 
Centro de Visitantes 

12 Estruturas 
 
 
 

Locais Secundários 

Expandir o uso 
público para outros 

blocos, 
diversificando a 
possibilidade de 
atividades nos 

Parques a longo 
prazo. 

Sede Jeová 
Granja Manaim 

Fazenda Santa Helena 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021).  

 

Para melhor visualização, a Figura 37 apresenta a distribuição dos possíveis pontos de apoio em 
diferentes blocos dos parques, de modo a garantir uma melhor experiência dos visitantes e 
aproveitamento da infraestrutura disponível. 
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Figura 37. Proposta de Pontos de Apoio ao Usuário 

 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). 

6.5 - ORLA E DEQUE 
A definição de uma estrutura de orla margeando o Reservatório do Ribeirão João Leite tem por 
objetivo a integração entre os blocos do PEAMP e do PEJoL, além de servir como espaço destinado 
ao desenvolvimento de atividades como ciclismo, corrida, caminhadas, contemplação das belezas 
cênicas e do pôr-do-sol, entre outros.  

A proposição prevê dois trechos de orla, um de 13 km localizado na porção sudeste dos parques, 
entre os blocos Sede e Ipês, e um a nordeste no bloco Palmito de, aproximadamente, 2 km. Dentre 
os possíveis materiais a serem utilizados no calçamento da orla, têm-se aqueles ditos sustentáveis, 
que reduzam o impacto ambiental, permitindo a drenagem da água da chuva, a redução de ruídos e 
o conforto térmico. Além disso, é possível demarcar faixas destinadas para cada atividade. 

Propõe-se também a construção de deques integrados à orla, um no bloco Sede e um no bloco 
Palmito, permitindo uma interação dos visitantes com as águas do Reservatório do Ribeirão João 
Leite. Neste espaço será possível tirar fotos, contemplar a natureza e o pôr-do-sol. 
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6.6 - MIRANTES 
Um mirante é uma estrutura destinada à observação de um determinado local. No PEAMP e no PEJoL 
foram identificados alguns pontos passíveis de instalação de mirantes, sendo eles: 

1. Ao final da trilha da Placa/Bálsamo, no Bloco Ipês, para observação da barragem do 
Reservatório do Ribeirão João Leite; 

2. Trilha da Mangueira, no Bloco Sede, para contemplação das belezas cênicas e do espelho 
d´água do Reservatório do Ribeirão João Leite; 

3. Sede Jeová, no Bloco Palmito, para contemplação das belezas cênicas e do espelho d´água do 
Reservatório do Ribeirão João Leite. 

A Figura 38 apresenta a proposição de locais para instalação de mirantes, orlas e deques. 

Figura 38. Proposta de Locais para Instalação de Mirantes, Orlas e Deques 

  

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). 

6.7 - EVENTO DE DIVULGAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO 
Eventos de cunho ambiental para divulgação e conscientização da comunidade podem exercer 
impacto direto e de longo prazo nas populações do entorno e nos usuários em geral. Como exemplo, 
o Parque Estadual da Serra do Mar oferece uma programação especial de férias à comunidade. Com 
o tema Conhecendo para preservar, o objetivo do evento é o de promover a integração das pessoas 
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com a natureza e a conscientização ambiental dos participantes. Durante o período, serão realizadas 
trilhas monitoradas diversas, atividades para as crianças do entorno e observação de aves. 

Outro exemplo possível de ser realizado são as competições esportivas. A Corrida de Vila Velha, que 
ocorre no Parque Estadual de Vila Velha (PR), é uma prova de ciclismo com 800 participantes que, 
além de divulgar o parque, o evento arrecada fundos por meio das inscrições que são convertidos 
para fundos de manutenção do parque. 

Foto 31. Eventos de Divulgação e Conscientização  

   
Fonte: WikiParques e Governo do Estado do Paraná (2015). Legenda: A) Parque Estadual da Serra do Mar; B) Parque Estadual de Vila Velha 
(PR). 

De modo geral, os parques já foram palco de competições esportivas, contando com a presença de 
centenas de participantes. Essa estratégia deve ser aprimorada e institucionalizada, visando divulgar 
os atrativos dos parques. Deste modo, no PEAMP e no PEJoL, esses eventos e atividades de 
divulgação podem ocorrer no Centro de Visitantes ou nas trilhas do bloco Sede e Ipês. Dependendo 
do tamanho e necessidades específicas da competição ou do evento, os locais secundários para a 
realização são as trilhas e estruturas dos demais blocos. (Tabela 48) 

 Desenvolvimento de Eventos de Divulgação e Conscientização Tabela 48.

Proposição Como? Onde? Por que? Público-Alvo 

Desenvolver 
Eventos de 

Divulgação e 
Conscientização   

Propor eventos de cunho 
educativo, esportivo e 
cultural; 
 
Elencar e aplicar os eventos 
nas principais datas 
comemorativas e feriados, 
como: Dia Mundial da Água, 
Dia Nacional do Cerrado, 
Feriado do Dia das Crianças, 
etc. 
 
Planejar e divulgar 
anualmente o calendário 
com as atividades a serem 
elaboradas; 

Locais Prioritários Captar e fomentar o 
uso público, 

atraindo novos 
visitantes e turistas 
para os Parques nas 

áreas já 
consolidadas para a 

visitação. 

Moradores da Grande 
Goiânia; 
 
Alunos da rede pública 
e privada; 
 
Atletas profissionais e 
amadores para os 
eventos esportivos; 

Centro de Visitantes e 
Bloco Sede em geral; 

Trilhas do Bloco Sede e 
do Bloco Ipês 

Locais Secundários 

Expandir o uso 
público para outros 

blocos, 
diversificando as 

atividades e 
atrativos a longo 

prazo. 

Demais blocos, trilhas e 
estruturas. 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). 
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6.8 - TRILHAS INTERPRETATIVAS 
As trilhas interpretativas são atrativos voltados ao desenvolvimento educativo e ambiental. 
Atualmente, são frequentemente utilizadas como instrumento pedagógico onde os usuários são 
estimulados a refletir sobre os valores ambientais de atributos naturais. Desse modo, esse tipo de 
atrativo é uma tática utilizada para integração entre o ser humano e a natureza, estimulando melhor 
o conhecimento sobre o ambiente e seus aspectos naturais, culturais, geomorfológico e histórico. 
Nessa perspectiva, as trilhas interpretativas propiciam uma compreensão crítica do meio natural e 
influenciam nos valores e atitudes que permitem a participação em busca de soluções para reverter 
ou prevenir os problemas socioambientais, atuando na melhoria e proteção do meio ambiente. 

Um exemplo desse tipo de atrativo são as trilhas interpretativas do Parque Estadual de Itaúnas, 
localizado em Conceição da Barra (ES). O processo para elaboração do material foi feito com base em 
pesquisas e por meio de entrevistas com moradores do local que sugeriram temas a serem 
trabalhados nas placas interpretativas. Além de permitir que o visitante desfrute das áreas naturais, 
a sinalização agrega informações e sentido aos locais visitados. Algumas placas também estimulam a 
interação do visitante por meio de reflexões e questionamentos. 

Foto 32. Sinalização para trilhas interpretativas no Parque Estadual de Itaúnas 

  
Fonte: Iema (2018). Legenda: A) Sinalização na Trilha do Tamandaré; B) Sinalização da Trilha Alméscar. 

 

De modo geral, o PEAMP e o PEJoL possuem apenas uma trilha interpretativa, a trilha do Peba, que 
depende de visitação guiada para ser realizada de forma instrutiva. Essa trilha não possui sinalizações 
informativas sobre os aspectos locais da biodiversidade, a importância e as características da Mata 
Seca, da fauna e flora típica do cerrado e da importância da conservação desses ambientes. 

Uma estratégia para a implantação de trilhas interpretativas nos Parques é a instalação de placas em 
trilhas abertas no bloco Sede e Ipês, como a trilha do Peba, do Quati, da Mangueira, do Lago e do 
Eucalipto (Figura 19, Figura 20, Figura 21 e Figura 22) e, posteriormente, nas trilhas fechadas (Tabela 
49), como na Trilha da Placa, do Bálsamo, Jeová Manaim, do Tamanduá e da Carapina (Figura 24, 
Figura 25 e Figura 26).  
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 Desenvolvimento das Trilhas Interpretativas Tabela 49.

Proposição Como? Onde? Por que? Público-Alvo 

Implantar Trilhas 
Interpretativas e 

fortalecer a 
Trilha 

Interpretativa do 
Peba 

Elaborar material de apoio e 
orientação para os guias e 
visitantes; 
 
Instalar placas e sinalizações 
com conteúdos informativos 
para os usuários; 
 
Divulgar as trilhas 
interpretativas nos canais 
oficinais dos parques; 

Locais Prioritários Captar e fomentar o 
uso público, 

atraindo novos 
visitantes e turistas 
para os Parques nas 

áreas já 
consolidadas para a 

visitação. Todos os visitantes do 
PEAMP e do PEJoL 

Trilha do Peba  
Trilha do Quati 

Trilha do Eucalíto 
Trilha da Mangueira 

Trilha do Lago 

Locais Secundários Expandir o uso 
público para outros 

blocos, 
diversificando as 

atividades e 
atrativos a longo 

prazo. 

Demais trilhas 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). 

6.9 - SÍTIO ARQUELÓGICO 
A sinalização e estruturação das áreas com conteúdo arqueológico, de modo geral, é de grande 
relevância para unidades de conservação que possuem esses sítios, como no caso do PEAMP, pois 
contribui diretamente para informar e orientar os visitantes sobre os atrativos arqueológicos, 
contribuindo para a conscientização quanto à preservação do patrimônio histórico.  

No estado do Pará, o Parque Estadual de Monte Alegre (PEMA) possui um exemplo notável de sítio 
arqueológico onde há o aproveitamento do atrativo para visitação. O projeto de musealização e 
divulgação dos artefatos arqueológicos contam com uma estrutura composta por exposições em 
formato de museu, escadas, paradouros e mirantes, trilhas com proteção, além de estacionamento e 
guarita para segurança dos visitantes. As estruturas foram elaboradas visando à proteção e a 
preservação dos sítios. 

A instalação de placas e sinalizações com informações foi realizada em pontos estratégicos do 
parque, garantindo a comunicação com os usuários sobre a importância dos achados para a história 
e para o Patrimônio Cultural da humanidade. 
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Foto 33. Sinalização e Estruturas de apoio aos visitantes dos Sítios Arqueológicos no Parque Estadual de 
Monte Alegre (PEMA) 

  
 

  
Fonte: Agência Pará e IDEFLOR-Bio (2020). Legenda: A) Sinalização informativa dos sítios arqueológicos e trilhas de acesso; B) Estrutura de 
apoio e segurança para visitação do sítio arqueológico; C) Centro de Visitantes com exposições de artefatos; D) Estrutura de apoio a 
eventos na UC. 

 

No PEAMP e no PEJoL, o aproveitamento dos sítios para visitação e dos artefatos para exposição 
podem ser realizados conforme a proposta na Tabela 50 e na Figura 39. 

 Estruturação do Sítio Arqueológico e Exposição dos Artefatos Tabela 50.

Proposição Como? Onde? Por que? Público-Alvo 

Estruturar Sítio 
Arqueológico e 
Exposição dos 

Artefatos 

Desenvolver parceria com o 
IPHAN, Universidades e 
centros de pesquisa para a 
implantação de um acervo de 
artefatos; 
 
Elaborar o projeto técnico, 
arquitetônico e conceitual da 
exposição e do sítio; 
 
Elaborar e implantar 
sinalização informativa sobre 
os achados e sobre os povos 
que habitavam a região. 

Sítio Bananeira e 
Centro de Visitantes 

Fomentar a 
visitação e uso 
público a partir do 
desenvolvimento de 
novos atrativos;  
 
Contribuir para o 
turismo educativo 
nos parques; 
 
Expandir e 
diversificar a 
visitação no bloco 
Tamanduá. 

Todos os visitantes do 
PEAMP e do PEJoL 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). 
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Figura 39. Proposta de Aproveitamento do Sítio Arqueológico Bananeira 

 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021).  

6.10 - CENTRO DE VISITANTES 
O Centro de Visitantes de uma unidade de conservação é um local onde os usuários tem um 
panorama das características ambientais e dos atrativos de visitação, além de oferecer apoio 
informativo e suporte ao uso público. De modo geral, o centro de visitantes deve oferecer uma 
experiência complementar à visitação, permitindo tanto a educação e a interpretação ambientais 
quanto uma opção adicional de entretenimento com conteúdo. Para tanto, este espaço precisa ser 
atrativo e dotado de elementos tanto estáticos quanto móveis, com uso de aparatos analógicos e 
digitais permitindo diversas formas de obtenção de informações.  

Um exemplo referência no Brasil pode ser o Parque Nacional Serra da Capivara, localizado no estado 
do Piauí. O centro de visitantes é diversificado e interativo, trazendo aos visitantes uma experiência 
educacional completa. O Museu da Natureza conta com diversas salas vivenciais. Cada uma delas 
possui recriações de seres e paisagens do contexto ambiental do passado e atual. 

Atualmente, o PEAMP e o PEJoL possuem infraestrutura necessária para se iniciar um projeto de 
implantação de um centro de visitantes que tenha exposições interativas e que atenda as demandas 
do uso público (Tabela 51).  
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Figura 40. Exposições Interativas do Museu da Natureza do Parque Nacional Serra da Capivara 

  
 

  
Fonte: Piauí Express.  

 Desenvolvimento de exposições no Centro de Visitantes Tabela 51.

Proposição Como? Onde? Por que? Público-Alvo 

Implantar 
exposições 
interativas  

Realizar parcerias com 
instituições públicas e privadas, 
principalmente centros 
universitários, de pesquisa e 
órgãos que apoiam a gestão dos 
Parques (PM, Bombeiros, 
Saneago, etc.); 
 
Elaborar o projeto técnico, 
arquitetônico e conceitual da 
exposição; 
 
Exibir amostras da 
biogeodiversidade 
representativas do Cerrado, de 
Goiás e da região dos Parques, 
além de fotografias, vídeos 
educativos, painéis e jogos; 
 
Focar em materiais didáticos, 
lúdicos e interativos para todos 
os perfis de visitante. 

Centro de 
Visitantes 

Proporcionar um ambiente 
receptivo aos visitantes de forma 

a divulgar a importância e os 
objetivos de criação dos Parques.  

 
Aperfeiçoar a experiência dos 
usuários, diversificando o uso 

público e fortalecendo a 
consciência ambiental. 

 
Promover um espaço que permita 

a implantação de outras 
proposições, como Projeto de 

Educação Ambiental, Eventos de 
Conscientização, Exposição de 

artefatos do Sítio Arqueológico, 
etc. 

Todos os visitantes do 
PEAMP e do PEJoL, 

principalmente: 
 

Alunos da rede pública 
e privada da Grande 

Goiânia; 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021).  
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6.11 - PLATAFORMAS DIGITAIS E TECNOLOGIAS DE APOIO 
A adoção de plataformas digitais é uma tendência na interpretação ambiental em atrativos como 
áreas protegidas, exposições e museus. O objetivo é fornecer informação adicional disponível para 
consulta tanto durante a visitação quanto antes ou depois dela, complementando a experiência do 
visitante. As grandes vantagens já observadas são diversas, das quais se destacam: a) a possibilidade 
de escolha em relação à quantidade e profundidade das informações recebidas; b) a criação de jogos, 
como quizzes e outros, que podem tanto ser usados durante a visitação quanto depois, permitindo 
inclusive a adoção de premiações aos visitantes; e c) a ampliação na divulgação indireta do atrativo. 

A seguir são apresentados exemplos de plataformas com diferentes finalidades. 

1 - Aplicativo ‘Vem Passarinhar CE’ 

O Vem Passarinhar CE foi desenvolvido por uma equipe de professores e estudantes do campus de 
Crato do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) em parceria com a 
iniciativa Vem Passarinhar CE, grupo que promove encontros para observação de pássaros em todo o 
Estado e dá nome ao aplicativo. O projeto tem o apoio da Secretaria Estadual do Meio Ambiente 
(Sema) e foi lançado em 2019. 

De modo geral, o aplicativo Vem Passarinhar CE possui uma lista das aves encontradas em unidades 
de conservação, de forma a estimular a observação de aves nas UC do Ceará, juntamente com 
caminhadas, contemplação da natureza e a possibilidade de belos registros fotográficos.  

Foto 34. Aplicativo Vem Passarinhar CE 

   
Fonte: Vem Passarinhar CE (2019). Legenda: A) Espécies encontradas no Parque do Cocó; B) Descrição da espécie; C) Seleção de unidades 
de conservação abrangentes no aplicativo. 
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2 - Aplicativo ‘ECOMAPSS’ (Mapeamento Ambiental) 

Assim como o aplicativo Vem Passarinhar CE, o ECOMAPSS foi criado por professores e estudantes do 
campus de Crato do IFCE. O app tem a funcionalidade de armazenar informações sobre fauna, flora e 
outros pontos de interesse dos lugares onde está implantado. Cada um dos pontos mapeados pela 
equipe da unidade de conservação recebe uma placa de identificação com um código QR, que dá 
acesso aos dados. As placas também contam com informações em braile e sonorização de libras. 
Além de informar os visitantes, o app pode ser utilizado em aulas de campo e servir como fonte de 
pesquisa. O objetivo, segundo os professores responsáveis pelo projeto, é despertar para a 
importância do aprendizado sobre a diversidade da flora nativa e apoiar projetos de educação 
ambiental, unindo meio ambiente e tecnologia. 

Foto 35. Aplicativo ECOMAPSS (Mapeamento Ambiental) 

  
Fonte: Secretaria do Meio Ambiente do Ceará (2018). Legenda: A) Uso do Aplicativo para identificação de Cajueiro; B) Ipê Roxo. 

 

3 - Aplicativo ‘Bora Parque Nacional do Iguaçu’ 

O aplicativo foi desenvolvido pela startup Fubá Educação Ambiental em parceria com a Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e pesquisadores da Universidade Federal de São 
Carlos. O desenvolvimento do projeto contou também com o apoio de entidades colaboradoras da 
UC, como o ICMBio e o Grupo Cataratas. 

O aplicativo de oferecesse aos visitantes, em caráter experimental, diversos conteúdos relacionados 
à educação ambiental, à cultura e à história da unidade de conservação, de maneira lúdica e 
acessível, contemplando também pessoas com diferentes deficiências. 
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Foto 36.  Aplicativo Bora Parque Nacional do Iguaçu 

  
Fonte: Blog Cataratas do Iguaçu (2021). Legenda: A) Aplicativo ‘Bora Parque Nacional do Iguaçu’ usado em celular; B) Aplicativo compatível 
também em tablets. 

6.12 - CAMPING E ALOJAMENTO  
O ordenamento e estruturação de áreas específicas para pernoite dos usuários em unidades de 
conservação pode ser uma estratégia dos gestores para aumentar o tempo de permanência dos 
visitantes, além de diversificar as oportunidades e atividades em geral. Nesse âmbito, duas formas de 
pernoite em UC são muito comuns no Brasil: áreas para camping e alojamentos.  

De modo geral, o camping é um local onde se pode estabelecer barracas ou tendas, aprestando 
pouca ou nenhuma infraestrutura de apoio ao usuário. Do ponto de vista de investimento, o camping 
é a forma mais barata para se implantar um sistema de pernoite, sendo indicado para o PEAMP e o 
PEJoL.  

Os alojamentos estruturados, apesar de mais caros para se implantar, podem atrair um público mais 
abrangente para as UC. Normalmente, essas estruturas possuem camas, banheiros, vestiários e, 
eventualmente, cozinha compartilhada.  

O Parque Estadual do Rio Preto, localizado no município de São Gonçalo do Rio Preto em Minas 
Gerais, é um exemplo de UC que contem opções de pernoite para usuários. Atualmente, o parque 
possui doze alojamentos que podem abrigar até 49 pessoas, além de uma área de camping que 
comporta até 15 barracas. No geral, a UC oferece aos usuários algumas estruturas de apoio, como 
quiosques, churrasqueiras, lavatório de pratos e roupas, vestiários e fonte de água potável.  

Foto 37. Áreas de pernoite no Parque Estadual do Rio Preto 

  
Fonte: MACAMP. Legenda: A) Área de Camping para até 15 barracas; B) Alojamento para até 49 pessoas. 
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No âmbito do PEAMP e do PEJoL, as áreas com potencial camping e estruturação de alojamentos são 
as propostas na Tabela 52 e na Figura 41. 

 Desenvolvimento das Atividades de Camping e Infraestrutura de Alojamento Tabela 52.

Proposição Como? Onde? Por que? Público-Alvo 

Camping e 
Alojamento 

Implantar placas orientativas 
e de segurança na área de 
camping; 
 
Elaborar o projeto técnico, 
arquitetônico e conceitual de 
aproveitamento da 
infraestrutura disponível para 
implantar alojamentos e 
áreas para camping; 

Locais Prioritários 
Aprimorar a 

experiência e 
aumentar a 

permanência dos 
visitantes nos 

Parques. 
 

Priorizar bloco com 
estruturas 

consolidadas e 
pontos de apoio ao 

usuário. 

Todos os visitantes do 
PEAMP e do PEJoL 

Entorno da Sede 
12 Estruturas 

Locais Secundários 
Expandir o uso 

público e diversificar 
atividades em 

outros blocos dos 
parques 

Sede Jeová 
Granja Manaim 

Fazenda Santa Helena 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021). 

Figura 41. Proposta de Áreas para Implantação de Área de Camping 

 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021).  
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6.13 - ROTEIROS PARA VISITAÇÃO 
A definição de roteiros é uma estratégia para estimular o uso público e otimizar o tempo dos 
visitantes dentro de uma determinada região turística. Nesse sentido, os roteiros podem aprimorar a 
experiência do visitante em UC e oferecer uma diversidade de atrativos de forma organizada, 
evitando que os usuários despendam tempo. No âmbito do PEAMP e do PEJoL, de modo geral, os 
blocos apresentam barreiras físicas (rodovias, reservatório e barragem) que dificultam o transito livre 
entre os diferentes atrativos. Tendo isso em vista, a elaboração de roteiros de visitação deve levar 
em conta a distribuição espacial dos atrativos e o tempo de visitação.  

A seguir, são elencadas algumas proposições de roteiros para meio período, tendo em vista a 
implantação prévia das atividades, infraestruturas de apoio e exposições elencadas anteriormente no 
presente Plano de Uso Público. 

  



 
 

 
 
 

STCP Engenharia de Projetos Ltda. |03GEE0121                                                                                                                       151 

 Atrativos para Meio Período - Roteiro I Tabela 53.

Roteiro Meio Período I - Sede 

Atrativo Tempo Aprox. de Visitação 

Centro de Visitantes 40 min 

Exposição dos Artefatos Arqueológicos 40 min 

Trilha do Peba 30 min 

Trilha do Quati 1 h 

Reservatório (Bloco Sede) 1 h 30 

Total 4 h 30 min 

Pontos de Apoio à Visitação 

Centro de Visitantes 

Sede Administrativa 

12 Estruturas da Sede 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021).  

 Atrativos para Meio Período - Roteiro II Tabela 54.

Roteiro Meio Período II - Sede e Ipês 

Atrativo Tempo Aprox. de Visitação 

Área de Lazer - 12 Estruturas 1 h 00 

Trilha do Lago - Mountain Bike 1 h 30 

Reservatório (Bloco Sede) 1 h 30 

Total 4 h 00 

Pontos de Apoio à Visitação 

Centro de Visitantes 

Sede Administrativa 

12 Estruturas da Sede 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021).  

 Atrativos para Meio Período - Roteiro III Tabela 55.

Roteiro Meio Período III - Sede e Ipês 

Atrativo Tempo Aprox. de Visitação 

Trilha do Eucalipto - Mountain Bike 1 h 00 

Trilha da Mangueira - Mountain Bike 1 h 00 

Reservatório (Bloco Sede) 1 h 45 

Total 3 h 45 

Pontos de Apoio à Visitação 

Centro de Visitantes 

Sede Administrativa 

12 Estruturas da Sede 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021).  
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 Atrativos para Meio Período - Roteiro IV Tabela 56.

Roteiro Meio Período IV - Tamanduá e Rosa 

Atrativo Tempo Aprox. de Visitação 

Sítio Arqueológico Bananeira 1h 30 min 

Trilha do Carapina 45 min 

Trilha do Tamanduá 2 h 00 

Reservatório (Bloco Rosa) 1 h 00 

Total 5 h 00 

Pontos de Apoio à Visitação  

Fazenda Santa Helena 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021).  

 Atrativos para Meio Período - Roteiro V Tabela 57.

Roteiro Meio Período V - Ipês  

Atrativo Tempo Aprox. de Visitação 

Parte da Trilha do Lago - Mountain Bike 45 min 

Parte da Trilha da Placa - Mountain Bike 25 min  

Trilha do Bálsamo - Mountain Bike 45 min 

Mirante 30 min 

Reservatório (Bloco Sede) 1 h 45 

Total 4 h 10 

Pontos de Apoio à Visitação 

Centro de Visitantes 

Sede Administrativa 

12 Estruturas da Sede 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021).  

 Atrativos para Meio Período - Roteiro VI Tabela 58.

Roteiro Meio Período VI - Bloco Palmito 

Atrativo Tempo Aprox. de Visitação 

Trilha Jeová Manaim 1 h 30 

Reservatório (Bloco Palmito) 2 h 00 

Total 3 h 30 

Pontos de Apoio à Visitação 

Sede Jeová  

Granja Manaim 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2021).  

Visando a maior permanência e aproveitamento do uso público dentro dos parques, os visitantes 
têm a opção de realizar mais de um roteiro em um único dia. Por exemplo, dependendo do perfil do 
grupo, os roteiros I e II podem ser realizados no mesmo dia, sendo um realizado no período da 
manhã e outro no período da tarde. Além disso, com a implantação de áreas para camping e 
alojamentos, os usuários dos parques poderão realizar todos os roteiros em alguns dias, desfrutando 
da diversidade de atrativos.  
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P L A N O  D E  U S O  P Ú B L I C O  

P a r q u e  E s t a d u a l  A l t a m i r o  d e  M o u r a  P a c h e c o  
e  P a r q u e  E s t a d u a l  d o  J o ã o  L e i t e  

R E F E R Ê N C I A S  

B I B L I O G R Á F I C A S  
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