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Os Parques, nos seus congêneres estadual e federal, são áreas de proteção integral abertas à visitação
pública e aptas para o desenvolvimento de atividades ecoturísticas (Lei Federal n 9.985, de 18 julho de 2000,
que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza).

O ecoturismo, quando desenvolvido de maneira responsável nesses ambientes, assume uma
importante missão, na medida em que pode gerar benefícios econômicos ao mesmo tempo em que proporciona
lazer e maior interação e encontro com o meio natural.

A paisagem analisada sob a dimensão ecológica, geográfica e cultural insere-se neste território, sendo
considerada o principal recurso do ecoturismo, necessitando consequentemente de instrumentos eficazes para o
planejamento que minimizem as alterações significativas nos recursos visuais e ambientais.

O objetivo desta pesquisa é identificar, caracterizar e mapear os atrativos e recursos turísticos do
Parque Estadual do Morro do Diabo - PEMD, tendo como espaço de estudo as zonas: histórico-cultural; de uso
extensivo; de uso intensivo e de uso especial, de acordo com o plano de manejo da unidade. Esta pesquisa foi
desenvolvida com o auxílio de técnicas de análise paisagística e subsídio de um Sistema de Informações
Geográficas para sistematização das informações.

Os elementos contidos neste trabalho estão em caráter preliminar, pois fazem parte do primeiro
período da pesquisa no âmbito de uma bolsa de Iniciação Científica da FAPESP.

O PEMD é uma Unidade de Conservação - UC – gerenciada pelo Instituto Florestal, da Secretaria de
Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Possui quase 35.000 ha de Mata Atlântica de Interior, com a vegetação
do tipo Floresta Estacional Semidecidual. É a maior UC do planalto ocidental paulista e uma das quatro únicas
áreas de proteção com mais de 10.000 ha contendo esse tipo de vegetação no país. Sob as coordenadas 22 27’ a
22 40 de Latitude S e 52 10 a 52 22 de Longitude W, o parque está incrustado na região denominada Pontal
do Paranapanema, localizada no Sudoeste do Estado de São Paulo (Faria & Pires, 2006).

A metodologia adotada teve como pressuposto inicial a delimitação de áreas de estudo através de
mapas temáticos presentes no plano de manejo, quais sejam os mapas de hipsometria, hidrografia, vegetação e
zoneamento. Dessa forma, foram estabelecidas rotas e caminhos que possuíam relevância paisagística e
interesse ecoturístico, para uma análise sobre os possíveis usos turísticos e desenvolvimento de atividades como
cicloturismo, trekking, canoagem, observação de aves, etc.

Para coleta de pontos da área de estudo foram utilizadas as técnicas de posicionamento cinemático e
posicionamento estático relativo rápido. Para tanto se usou a ferramenta Sistema de Posicionamento Global
(GPS), modelo Garmin com posicionamento absoluto e código CA. Em cada ponto coletado foram determinadas
a latitude e longitude, tendo como sistema de referência o (SAD 69). Os pontos
georreferenciados foram organizados no Microsoft Excel e salvos com a extensão DBF, para posteriormente
serem utilizados no aplicativoArc View.
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Uma escala valorativa foi criada, para avaliar os atrativos e recursos turísticos do parque com base nos
trabalhos de Biondi (2002); Gonzaga (2004); Griffith & Valente (1979); Griffith (1978); Griffith (1983) e
Oliveira & Griffith (1987). A escala adotada é de cinco níveis, de 1 a 5, em que o menor valor associa-se à pior
situação e o maior valor ao melhor cenário possível de ser observado no campo.

Dez variáveis, ou indicadores foram utilizados para valorar os atrativos e recursos turísticos do PEMD:
Intervisibilidade, que consiste no grau de visibilidade ou campo visual da paisagem; Diversidade, a qual consiste
na existência de variedade paisagística; Contraste, baseado na presença de elementos contrastantes que podem
aumentar ou diminuir a qualidade da paisagem; Singularidade, que enfoca a existência de elementos visualmente
atrativos, com caráter de unicidade, valor tradicional ou interesse histórico-cultural; Unidade, que analisa a
qualidade sinérgica do conjunto de elementos presentes; Intensidade, a qual avalia a qualidade da composição
entre os elementos visuais da paisagem; Naturalidade, fundamentada na similaridade da paisagem atual com
seus aspectos primitivos; Água, elemento natural que exerce forte poder de atração em uma paisagem; Solo,
analisado visualmente pela existência ou ausência de erosão, na forma de sulcos e/ou ravinas; Acesso ou
Topografia, baseado na forma do relevo. As três últimas variáveis foram criadas especificamente para uso no
PEMD, sendo as outras adaptadas à realidade do Parque.

Um exemplo de indicador e seu grau de variação pode ser observado a seguir, entendendo-se que até o
final da pesquisa adaptações e correções poderão ser efetuadas em função das realidades de campo.

Para cada sítio percorrido foram analisados vários pontos georreferenciados e feitas fotos digitais.
Finalmente um panorama geral de análise de sítio foi elaborado, verificando-se as potencialidades, limitações,
recomendações e cuidados para cada local.

Foram percorridos nesta etapa inicial da pesquisa 52,2 km de via terrestre na paisagem do PEMD. De
acordo com Dollfus Passos (2003), a paisagem se descreve e se explica partindo das formas, de sua
morfologia (no sentido amplo). As formas resultam de componentes (flora, relevo, hidrografia) do meio
ambiente natural ou são as conseqüências da intervenção humana imprimindo sua marca sobre o espaço.As áreas
até agora analisadas abarcam os sítios ‘Ferrovia’, ‘Angelim’, ‘Taquara’, ‘Estrada 7000’, ‘Pinus’ e o sítioAngico.
Além desses locais, as zonas de Uso Especial, Intensivo e Extensivo, na qual estão as trilhas, foram estudadas.

Um modelo de escala valorativa pode ser observado na TABELA 1 e o mapa preliminar, com os locais
analisados, pode ser visualizado na FIGURA1.

Segundo Eckbo (1990), a água é considerada um elemento integrador, energizante, refrescante e
enriquecedor da natureza, constituindo-se em um dos principais elementos de atração das pessoas para uma
paisagem. Para Litton Griffith (1987), o movimento e o volume de corpos hídricos representam em si
atrativos visuais.

De acordo com a escala adotada no trabalho, os sítios que obtiveram as maiores notas foram aqueles
que possuíam como atrativo principal corpos hídricos: os sítios Taquara e Angelim obtiveram as totalizações
mais altas, respectivamente 4,1 e 4,3 confirmando a importância da presença de água em locais que se propõem a
visitação e uso público.

Esse fato pode ser confirmado pelas expectativas do público que visita o PEMD, que se interessa pela
existência de água nos espaços abertos à visitação. Desta forma, destaca-se a importância de serem
desenvolvidos atrativos com acesso ao rio Paranapanema, córregos, riachos ou lagoas existentes no Parque,
mesmo porque a unidade está inserida em uma região extremamente quente e seca.

et al.

não há elementos visuais distintos, paisagem monótona;

há um elemento que se destaca dentro da paisagem;

apresenta de 2 a 3 elementos de destaque, equilíbrio entre os elementos visuais distintos;

apresenta de 4 a 5 elementos de destaque, paisagem dinâmica;

apresenta acima de 5 elementos que se destacam, paisagem dinâmica e atrativa.

apud

apud

Diversidade: existência de variedade paisagística

1. mínima:

2. pequena:

3. média:

4. grande:

5. magna:
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TABELA 1 – Exemplo de valoração de um dos sítios analisados na pesquisa.

FIGURA 1 – Localização preliminar dos sítios sob análise no PEMD.

Legenda: ST – subtotal; MV – média de valor.
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Localização
no PEMD

Leste

Pontos GPS Interv. Divers. Contr. Singul. Unid. Intens. Natural. Água Solo Aces. ST MV

Pinus 1 3 3 2 2 3 2 4 1 4 1 25 2,5

Pinus 2 3 2 2 2 2 2 4 1 5 1 24 2,4

Pinus 3 3 2 2 2 3 2 4 1 5 1 25 2,5

Pinus 4 5 2 2 2 1 2 2 1 5 1 23 2,3

Pinus 5 5 2 2 2 1 3 2 1 5 1 24 2,4

Pinus 6 5 2 1 3 1 3 3 1 5 1 25 2,5

Zona: Uso extensivo

Local: Sítio Pinus
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4  CONCLUSÕES

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

–

Anais...

Diário Oficial da República Federativa do Brasil

Elements and total concept of urban waterscape design

Parque Estadual do Morro do Diabo:

Cadernos da Biodiversidade

Anais...

Revista Floresta

Brasil Florestal

Plano Diretor do Parque Florestal Estadual do Rio
Doce

Biogeografia e paisagem

A pesquisa efetuada até o momento conseguiu gerar dados e informações sobre a estética e qualidade
visual da paisagem para o uso turístico e relatar as condições que se encontram os atrativos e recursos turísticos
do Parque, contribuindo para os trabalhos futuros de abertura de novos espaços ao público visitante e na
conservação da sua natureza.

Os resultados indicam que o Parque possui paisagens singulares a serem reveladas ao público alvo e
que a visitação pode ser incrementada e manejada através de novas modalidades de uso ecoturístico.

Alguns desses produtos são inovadores para a gestão da unidade, considerando-se que muitos dos
espaços estudados não foram contemplados, mas indicados, pelos programas de gestão inseridos no plano de
manejo. Com o avançar e amadurecimento do projeto espera-se que as informações geradas sejam efetivamente
utilizadas no planejamento das atividades ecoturísticas da unidade, posto que agregam valor ao atual banco
de dados.

Em função da fragilidade ambiental e da relevância dos ecossistemas protegidos pelo parque, seu setor
de planejamento e gestão devem envidar esforços para estruturar os sítios mais significativos revelados pela
pesquisa, com cuidado para que não ocorram impactos ambientais negativos. O desafio reside em equilibrar os
objetivos de manejo, a conservação da natureza e as expectativas do visitante.
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