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P e r  c u r  s  o s        Percurso Pedestre do Paul do Boquilobo 
 

Descrição Geral 

Percurso circular com início e final junto ao Centro de Interpretação da Reserva Natural do 
Paul do Boquilobo. Percorre a área de reserva parcial do paul. Nesse sentido aconselha-se 
o contacto prévio com os serviços da reserva de forma a obter informação sobre esta área 

bem como sobre as normas a respeitar. Desenvolve-se por caminhos e trilhos 
apresentando um elevado interesse paisagístico e natural devido à zona em que se integra. 

Encontra-se concretizado no terreno com as marcas de pequena rota (cor vermelha e 
amarela), não sendo estas facilmente visíveis em todos os pontos do percurso. 

Tipo de Piso Caminhos e trilhos de piso algo irregular e eventualmente com alguma água.  

Principais Locais de Interesse 
Existem locais de interesse ao longo de todo o percurso. Destaque para os 2 principais 

pontos de observação de aves (km 0,7) e Observatório (km 2,8). 

Observações 

O percurso desenvolve-se com base em duas laçadas constando igualmente de uma parte 
inicial comum à parte final. A execução do percurso na sua totalidade está dependente do 

nível das águas que pode não permitir a realização da 2ª laçada a qual carece de 
confirmação no terreno. Nesse caso a parte comum final inicial será de maior dimensão.  

 

Caracterização Geral 
Local de Início Centro de Interpretação da 

Reserva Natural do Paul do 
Boquilobo  

Local de Chegada Centro de Interpretação da 
Reserva Natural do Paul do 

Boquilobo 

Distância Total 5,6 km 

Tempo previsível 1h 30 min a 2h 30 min 

Dificuldade Geral Baixa 

Meio Progressão (recomendado) Pedestre 

Outros Possibilidades de Progressão --- 
 

Caracterização Técnica 
Distância Reduzida (2D) 5,6 km 

Distância Linear (Partida – Chegada) 0 m 

Altitude Inicial 25 m 

Altitude Final 25 m 

Diferença Altitude Final – Inicial 0 m 

Desnível acumulado a subir 180 m 

Desnível acumulado a descer 180 m  

Elevação Máxima (local mais alto) 32 m 

Elevação Mínima (local mais baixo) 15 m 

Diferença Altitude (Máximo-Mínima) 17 m 

Declive máximo (a subir) 3 % 

Declive máximo (a descer) 3 % 

Declive médio (a subir) 1 % 

Declive médio (a descer) 1 % 

 

 

Perfil de Altimetria 

 


