
 

Curso de Sinalização de Trilhas no CPM 

Nos dias 23 e 24 de fevereiro, montanhistas e funcionários de três Parques 

Nacionais participaram do curso de sinalização de trilhas ministrado por Pedro 

de Castro da Cunha e Menezes, Diretor de Criação e Manejo de Unidades de 

Conservação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

(ICMBio). Este curso foi organizado pelo Clube Paranaense de Montanhismo e 

pelo Parque Nacional Saint-Hilaire/Lange, os quais desenvolvem um trabalho 

em parceria para o mapeamento, sinalização e manutenção de trilhas na Serra 

da Prata, litoral do Paraná. Este curso foi dividido em duas etapas, na primeira 

uma aula teórica sobre assuntos a respeito da teoria geral de sinalização, 

sinalização em trilhas, modelos de sinalização, porque sinalizar, como sinalizar, 

onde sinalizar, uso de cores e texturas, textos, ícones e símbolos, e na 

segunda etapa foi realizada uma prática na trilha do pico Mão Catira, na Serra 

da Graciosa. Para os montanhistas que estiveram presentes, associados ao 

Clube Paranaense de Montanhismo e Associação Montanhistas de Cristo foi 

uma ótima oportunidade de rever os conceitos sobre sinalização, isso porque 

no estado do Paraná costuma-se adotar o uso de fitas coloridas amarradas às 

árvores e nunca se pensou em adotar outro método. Segundo Pedro, seu curso 

foi formado a partir da experiência adquirida por ele em visita a muitos países, 

o que permitiu colecionar um vasto conhecimento sobre técnicas eficientes ou 

não. Ele afirma que o método mais adequado e que vêm sendo adotado pelo 

ICMBio em suas Unidades de Conservação é de setas coloridas pintadas sobre 

rochas e troncos de árvores, Um sistema que vem sendo testado já há alguns 

anos no Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro. Lembrou ainda que uma 

sinalização sem qualidade e sem padrão gera desconforto do visitante, 

podendo ainda maximizar o impacto ambiental ou até resultar casos em que de 

pessoas perdidas. Por outro lado, uma sinalização padrão e de qualidade 

representa um sentido de cuidado com o ambiente, favorecendo tanto a 

visitação por parte dos visitantes locais quando de estrangeiros, que 

obviamente não são familiarizados nem com o local e nem com a língua 

portuguesa. Além de falar especificamente sobre o assunto do curso Pedro 

comentou que a sua gestão como Diretor de Criação e Manejo de Unidades de 

Conservação tem buscado valorizar parcerias como a que acontece entre o 

CPM e o PARNA Saint-Hilaire/Lange, pois segundo ele, ter grupos de 

montanhistas como aliados é de fundamental importância na resistência dos 

parques frente a interesses contrários à conservação da natureza. Ele brincou 

dizendo que não estava em Brasília trabalhando ou com sua família naquele 

final de semana, pois acredita que o sucesso da conservação da natureza está 

nas mãos da sociedade, especialmente de grupos que historicamente apóiam a 

existência dos parques. Nesse sentido ele citou o exemplo da Trilha dos 

Apalaches que tem aproximadamente 3.500 quilômetros de extensão e fica no 



leste dos Estados Unidos. Lá, qualquer intenção de interferência sobre o 

traçado da trilha, como a construção de uma estrada, por exemplo, é 

veementemente repudiada pelos seus usuários. Isso porque os usuários 

facilmente se apropriam do local sentindo-se “donos da trilha”. Um caso de 

sucesso que se adequa à doutrina da “conservação pelo uso”, segundo ele. No 

domingo os participantes do curso se reuniram às 8 horas da manhã na 

chácara dos Garbers para a aula prática. Foi decidido utilizar setas de cor 

amarela indicando a trilha que leva até o cume do Mãe Catira e que prossegue 

até o cume do Morro Sete, sendo que a mesma trilha é sinalizada por setas 

brancas no sentido do retorno. Futuramente a trilha que leva aos picos Polegar, 

00B e Farinha-seca será sinalizada com outra cor. A idéia é avaliar a eficácia 

do método e se ele se mostrar positivo utiliza-lo em outras trilhas. Por fim, em 

nome dos montanhistas presentes agradeço ao Pedro de Castro da Cunha e 

Menezes pela disponibilidade e pela qualidade do curso ministrado. Foi uma 

oportunidade única de ouvir uma autoridade do ICMBio que acredita na 

“conservação pelo uso” e que enxerga os montanhistas como aliados para o 

sucesso das Unidades de Conservação.
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