
Relato Caminho da Graciosa 

Neste mês de Julho estivemos por duas vezes visitando o Caminho da 
Graciosa e passamos a relatar alguns aspectos relevantes que poderiam ser 
objeto de análise pelos responsáveis pelo trecho histórico de relevante 
importância. De acordo com a foto 1, conseguimos percorrer a maior parte da 
trilha, iniciando no totem logo após o mirante Eng. Lacerda até o Recanto Mãe 
Catira, sendo que entre o Recanto Grota Funda até o Recanto Bela Vista foi 
utilizada a Estrada da Graciosa. 

 

Foto 1: Mapa do trecho percorrido 

Na foto 2 pode ser visualizada a altimetria do trecho percorrido, sendo o trecho 
com declive considerável e uma pequena ascensão no desvio para sair da 
Grota Funda e retornar à estrada. 

http://www.cpm.org.br/wp-content/uploads/2013/02/foto-01.jpg


 

Foto 2: Altimetria do trecho percorrido 

Para facilitar o relato, vamos dividir as considerações por etapas. Durante o 
trajeto, efetuamos a demarcação dos acessos e dos pontos de pouca 
visibilidade com fita de demarcação com o costado macio de PVC com 
polímero plástico, revestido com uma camada agressiva de borracha adesiva 
da marca D’mark com 48 mm de largura, distribuída pela Kapazi Distribuidora. 
Para futuras demarcações recomendamos o uso da fita com 96 mm de largura 
que permitirá uma melhor visibilidade à distância. 

1. O trecho inicial de 350 metros entre a bifurcação da Trilha do Alemão e o 
Mirante Eng. Lacerda não pode ser encontrado e pretendemos retornar 
novamente para explorá-lo a partir do seu final no mirante. 

2. Um pouco abaixo do totem na posição (S25 19 55.6 W48 54 02.3) tem uma 
escadaria marcando o início da trilha, destacando que na posição (S25 19 55.8 
W48 54 01.2) existe um pequeno buraco escavado que oferece risco ao 
caminhante. Depois a trilha segue em condições normais de uso até 
desembocar na Estrada da Graciosa no Km 7 (S25 19 56.3 W48 53 49.6). 

3. Deve-se retornar um pouco na estrada para encontrar o novo acesso que foi 
demarcado na posição (S25 19 56.0 W48 53 49.5) seguindo normalmente, 
atravessando os rios Cascata e Grota Funda. No ponto (S25 20 16.8 W48 53 
35.5) existe um desmoronamento que foi demarcado para evitar erro no trajeto 
original. 
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4. O trajeto segue normalmente até o ponto (S25 20 24.0 W48 53 35.4) onde a 
trilha desaparece em novo desmoronamento e foi demarcado um desvio 
existente até o Recanto Grota Funda, retornando a estrada (S25 20 24.9 W48 
53 41.0). Pretendemos efetuar em outra oportunidade o trecho de 243 mts em 
sentido contrário a partir do viaduto após o Rio Grota Funda (S25 20 27.3 W48 
53 38.8) para localizar o trecho original desaparecido. 

5. Deste ponto descemos pela Estrada da Graciosa até o Mirante Bela Vista 
para adiante de este encontrar um acesso improvisado que foi demarcado (S25 
21 10.2 W48 53 13.1) que fica um pouco antes do acesso original (S25 21 07.4 
W48 53 12.1) que tem um desnível em relação à estrada e fica no curso de um 
córrego de água. Este acesso secundário encontra o trajeto original no ponto 
(S25 21 12.1 W48 53 12.2) também demarcado e a trilha segue normal até o 
ponto (S25 21 26.0 W48 53 04.0) onde encontramos um enorme buraco 
escavado e que oferece grande risco aos caminhantes. Segundo informado por 
terceiros, diz a lenda que a escavação foi efetuada atrás de um pote de ouro. 
Seguindo adiante, chegamos ao Recanto da Curva da Ferradura (S25 21 34.0 
W48 53 02.9) para a famosa parada para pastel! 

6. Um pouco após a saída do recanto (S25 21 34.4 W48 53 01.9) retornamos a 
trilha, seguindo normalmente até o ponto (S25 21 44.1 W48 52 42.9) onde 
existe outro buraco enorme escavado em busca do tal pote de ouro. Daí em 
diante seguimos até o Recanto Mãe Catira (S25 21 48.2 W48 52 32.6) onde 
termina o caminho histórico. 

Acreditamos que seria muito importante a demarcação dos buracos 
encontrados na trilha e uma possível cobertura dos mesmos, desde que isto 
não interfira na história da trilha por uma lenda por trás da abertura dos 
mesmos. Também seria interessante a recuperação dos trechos 
desmoronados e seria interessante um parecer técnico e pedimos assessoria 
sobre a melhor solução a ser implementada. Também devem ser destacados 
os sinais da ação de palmiteiros no percurso, causando impacto na vegetação 
nativa. 

Estamos ao inteiro dispor para eventuais esclarecimentos. 


