
METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO E
QUANTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS PROVENIENTES
DO USO PÚBLICO EM TRILHAS DE UNIDADES DE

CONSERVAÇÃO

Emerson Diniz PACHECO (UNIPAC); Fernanda Souza GARCIA  (UnilesteMG); Jorge Luiz dos 

SANTOS (UNEC); Nilcéia Maria da SILVA (UNEC); Anderson Luiz  BABILON (UNEC)

Introdução: De acordo com Marra (2001), no final da década de 70, o Sistema
Nacional de Parques dos EUA através de uma legislação específica (General
Autborities Act-PL 95-625) deliberou que todo plano de manejo das áreas protegidas
dos EUA deveriam introduzir estudos para determinar a capacidade de carga de
visitantes. A metodologia utilizada veio a ser questionada devido à capacidade de
carga estabelecer apenas o número de pessoas que poderiam visitar um Parque com
ausência de danos, sem se preocupar com o comportamento dessas pessoas em visita a
um atrativo natural.
Existem vários métodos de avaliação da capacidade de carga (suporte). De acordo com
Freixêdas-Vieira et al. (2000), os métodos que se propõem a avaliar e quantificar os
impactos provenientes do uso público em áreas naturais protegidas são: Washburne`s
Alternative Carrying Model (WASHBURNE, 1982); Limits of Acceptable Changes
(LAC) (SHARKEY et. al., 1985); Carrying Capacity Assessement Process – (C-Cap)
(SHELBY & HEBERLEIN, 1986); Visitor Impact Management (VIM) (GRAEFE et
al.,1990, KUSS et. al.,1990) e mais recentemente, o Capacidade de Carga
(CIFUENTES,1992) e Visitor Experience and Resource Protection – VERP
(NATIONAL PARK  SERVICE, 1995).
Estudos desta natureza intensificaram-se a partir da década de 70, principalmente nos
EUA. No Brasil, o que mais se destacou foi o método conhecido como Capacidade de
Carga, que usa como base o número máximo de pessoas que um determinado ambiente
pode suportar, sem que seja alterada a qualidade ambiental e também a qualidade da
experiência da visita.
Segundo Freixêdas-Vieira et al. (2000), os conceitos inerentes ao estudo de impactos
passaram por uma rápida evolução, sendo que, atualmente, a maior parte dos métodos
baseia-se nas condições sociais e ambientais desejadas para o futuro, avaliando-se se
as ações de manejo estão produzindo os resultados esperados sem alterar outras
características da experiência ou do ambiente.
 Objetivo: A presente pesquisa tem como objetivo a análise e revisão de dados
documentais e bibliográficos sobre os métodos existentes no mundo de avaliação de
impactos em trilhas de Unidades de Conservação. 
  
 Conclusão: Os métodos avaliativos de impactos em trilhas de Unidades de
Conservação são variados. Entretanto, os métodos mais recentes como Visitor Impact
Management (VIM) (GRAEFE et al.,1990, KUSS et. al.,1990) e Visitor Experience
and Resource Protection – VERP NATIONAL PARK  SERVICE, 1995), parecem
obter maior sucesso comparados aos antigos.
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