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RESUMO

O mapeamento e certificação de uma trilha ecoturística está sendo desenvolvido em São João Batista do Glória, município este que abrange parte da Serra da Canastra. Está

localizado no sudoeste de Minas Gerais, entre o Rio Grande e um complexo de serras que se estende o Parque Nacional da Serra da Canastra (CONTUR, 2010). Esta região

possui como característica grande potencial para estimular o desenvolvimento baseado nos pilares da sustentabilidade: econômico, social e ambiental. Tal trabalho objetiva

mapear e certificar ramificações no eixo principal da Rota Ecoturística “Caminhos da Canastra”. A metodologia utilizada baseou-se na escolha do local, delimitação das rotas de

trekking, trabalho de campo, classificação do percurso e elaboração de mapas. As pesquisas para escolha do local foram realizadas por meio de imagens RapidEye e foram

considerados aqueles locais que contemplasse um atrativo turístico significativo, e que não trouxesse grandes impactos ambientais. A delimitação das rotas de trekking foi feita

através do software Arcgis. Para o trabalho de campo foi utilizado o GPS para traçar o trajeto realizado e a marcação de pontos importantes. A etapa seguinte, foi realizar a

classificação de percurso de acordo com a Norma ABNT NBR 15505-2:2008 Turismo com atividades de caminhada. Esta classificação se baseou nos itens relativos a severidade

do meio, orientação no percurso, condições do terreno e intensidade de esforço físico. Finalizou-se com a elaboração dos mapas, que compõe-se da delimitação da rota de

trekking, informações de altitude, classificação da rota.Até o momento, já foram realizadas e aplicadas a duas rotas de trekking, sendo elas Mirante – Maria Augusta e Mirante –

Tamanduá, as quais o turista já pode utilizá-la com segurança.Este trabalho tem permitido uma diversidade de conhecimentos e habilidades específicas, como por exemplo o

aperfeiçoamento no uso do software Arcgis e práticas em trabalho de campo.
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