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RESUMO!!

!

!

A!paisagem!assume!papel!fundamental!para!a!atividade!turística,!pode:se!dizer!que!
é!a!principal!motivação!de!escolha!dos!destinos!pelos!turistas,!sendo!assim!o!principal!
recurso!natural!e/ou!artificial!para!o!planejamento!e!elaboração!da!oferta!turística!e!
indispensável! ferramenta! para! a! atividade! do! ecoturismo,! propiciando! a!
sustentabilidade! dos! atrativos! em! áreas! naturais! e/ou! protegidas.! Assim! é!
fundamental! a! realização! de! estudos! acerca! da! paisagem! em! área! natural,! do!
dinamismo! de! suas! transformações,! é! nesse! contexto! que! o! estudo! visa! uma!
abordagem!na!dimensão!visual!da!paisagem!da!Estrada!Parque!Transpantaneira!no!
Pantanal!de!Mato!Grosso,!com!o!objetivo!de!analisar!a!qualidade!visual!da!paisagem!
da! Transpantaneira! e! seu! entorno,! na! perspectiva! do! ecoturismo.! A! metodologia!
aplicada! é! na! abordagem! qualitativa,! exploratória! de! natureza! aplicada! com! as!
técnicas!de!levantamento!e!análises!bibliográficas,!documental!e!pesquisa!de!campo.!
Na! avaliação! dos! estudos! da! paisagem! para! a! identificação! e! caracterização! da!
paisagem!por!meio!dos! fatores!de!composição!e!dos!seus!componentes!biofísicos!
foram!adotados!os!modelos!norte:americano!e!espanhol!adaptado,!e!o!método!de!
Avaliação! da! Qualidade! Visual! da! Paisagem! utilizado! foi! o! modelo! indireto! de!
avaliação,! em! que! utiliza! os! componentes! da! paisagem! aplicando! critérios! de!
classificação!e!pontuação.!Como!resultados!se!identificou,!descreveu!a!paisagem!no!
entorno!da!Transpantaneira!e!se!concretizou!a!análise!da!qualidade!visual!ao!longo!
da!Estrada!Parque.!!

!

Palavras!chave:!Ecoturismo.!Paisagem.!Estrada!Parque!Transpantaneira.!
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ABSTRACT!

!

Landscape!plays!a!key!role!in!the!tourist!activity,!and!is!the!main!reason!for!choosing!
a! destination.! Therefore,! it! is! the! main! natural/artificial! resource! to! planning! and!
preparation! of! ! the! tourist! offer,! and! an! indispensable! tool! for! ecotourism! activity,!
promoting!the!sustainability!of!natural!and/or!protected!areas.!It!is!essential!to!study!
the!landscape!of!natural!areas!and!the!dynamics!of!its!transformations.!In!this!context,!
this!study!applies!an!approach!to!the!visual!dimension!of!!the!landscape!of!the!!Road!
Park!Transpantaneira!!in!!the!Pantanal!region!of!Mato!Grosso,!seeking!!to!!analyze!the!
visual!quality!of!its!!landscape!and!its!surroundings!from!a!perspective!of!ecotourism.!
Qualitative! and! exploratory! methods! were! used! in! this! study,! ! with! data! collection!
through!a!literature!review,!document!analysis,!and!field!research.!In!the!evaluation!of!
the! landscape! studies,! the! identification,! and! description! of! landscape! by! means!
of!!factors!of!its!composition!and!its!biophysical!components,!the!North!American!and!
Spanish!models!were!adopted,!adapted!!and!the!method!of!Landscape!Visual!Quality!
Assessment!was!used!as!an!indirect!evaluation!model,!which!uses!the!components!
of! the! landscape,! applying! ranking! and! rating! criteria.! The! research! identified! and!
described! the! landscape! and! surroundings! of! the! Transpantaneira,! and!
materialized!the!analysis!of!!visual!quality!along!the!Road!Park.!
!
!
!
Keywords:!Ecotourism.!Landscape.!Transpantaneira!Road!Park.!
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1.!!INTRODUÇÃO!

O!setor!do!turismo!na!esfera!mundial!vem!crescendo!significamente,!enquanto!
atividade!econômica,! gerando!divisas! e! criando!empregos!diretos! e! indiretos.!São!
diversos!os!efeitos!positivos!da!atividade,!mas!também,!esta!pode!atuar!como!força!
restritiva,!gerando!alguns!aspectos!negativos!de!ordem!econômica,!como!a!inflaçãok!
social! como!o!aumento!da!violênciak!cultural! como!a! imposição!e!sobreposição!de!
culturas!e!mesmo!ambiental,!como!a!degradação!e!uso!indiscriminado!dos!recursos!
naturais!em!prol!do!lazer.!!

O!turismo!é!uma!atividade!econômica!típica!da!modernidade,!pois!estrutura:se!
a! partir! da! organização! do! sistema! capitalista! de! produção! nascido! no! berço! da!
revolução!industrial.!Além!de!atividade!econômica,!o!turismo!também!é!uma!prática!
social!que!se!baseia!pelo!deslocamento!humano,!motivado!por!diversas! razões.!O!
que!resulta!na!estrutura!de!um!típico!mercado!turístico!composto!por!um!conjunto!de!
ofertas! (naturais,! culturais! e! artificiais)! e! por! diversas! demandas,! organizadas! em!
segmentos,!de!acordo!com!o!que!é!ofertado!e!de!quem!o!pratica.!Dessa!maneira,!a!
demanda!turística! é! definida! através!da!perspectiva! do! resultado!do! consumo!dos!
turistas.!As!diferenças!no!perfil,!na!motivação,!nas!condições!naturais!e!econômicas!
do!destino!visitado!implicam!em!distintos!segmentos!e!produtos!turísticos!consumidos!
(OMT,!2011).!

O!perfil!da!demanda,!ou!do!consumidor!muda!conforme!o!tempo!e!o!espaço!
que! a! atividade! se! organiza.! Novos! segmentos! são! criados!e! estruturados,! novas!
atividades! são! propostas! e! os! diversos! espaços! do! globo! são! cada! vez! mais!
aproveitados!para!o!lazer.!!

Com!o!advento!da!modernidade,!houve!uma!mudança!não!só!nos!meios!de!
produção!através!da!estruturação!do!capitalismo!e!da!industrialização,!mas!também!
profundas!mudanças!sociais,!sejam!na!forma!que!as!pessoas!se!relacionam!entre!si,!
e!com!o!espaço!que!habitam.!Cada!vez!mais!as!cidades!aglomeram!um!maior!número!
de!pessoas,!e!os!espaços!naturais!ou!com!pouca!inversão!humana!são!cada!vez!mais!
raros.!Desse!modo,!é!possível!inclusive!afirmar!que!nenhum!espaço!terrestre!escapa!
da! interferência!humana,! já!que!diretamente!ou! indiretamente! todas!as! localidades!
estão!interconectadas.!!

Com!o!tempo,!a!cidade!e!o!campo!passaram!a!representar!a!dualidade!social.!
A! primeira! representando! a! modernidade,! a! civilidade,! a! economia! e! o!
desenvolvimento.!Já!o!segundo,!passou!a!representar!o!atraso,!o!subdesenvolvimento!
e! a! rusticidade.! Mas! essa! visão! de! oposição! tem! dado! lugar! a! outras! formas! de!
analisar! o! espaço! urbano! e! rural,! visto! que! hoje,! são! entendidos! como! espaços!
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diferenciados,! mas! nem! sempre! opostos,! já! que! há! regiões! rurais! bastante!
tecnificadas!do!mesmo!modo!que!há! também!áreas!urbanas!pouco!desenvolvidas.!
Além! disso,! o! campo! e/ou! as! áreas! naturais,! também! vem! cada! vez!mais! sendo!
considerado! como! um! lugar! dos! sonhos,! da! paz,! da! tranquilidade,! do! puro,! do!
saudável!e!do!conservado(da!sustentabilidade).!

!Portanto,! o! turismo! enquanto! prática! social,! mas! também! como! atividade!
econômica! organizada,! também! segue! aos!movimentos! de!mudança! do! perfil! de!
quem!o!consome.!Cria:se!então,!nichos!e/ou! formas!de!se!praticar!o! turismo!para!
além!das!cidades!e!das!áreas!urbanizadas,!estruturando:se!segmentos!de! turismo!
que!se!baseiam!nos!atrativos!naturais!ou!na! força!das!áreas!naturais,! tais!como!o!
turismo!em!áreas!naturais,! o! turismo! rural,!o! turismo!de!aventura,! o! ecoturismo!e!
outros.!!

O!segmento!de!ecoturismo,!que!se!baseia!em!atividades!realizadas!em!meio!
natural,!obedece!aos!preceitos!da!sustentabilidade! total!dos!ambientes,! fomenta!o!
respeito!de!que!quem!o!pratica!para!com!os!espaços!e!comunidades,!bem!como!a!
responsabilidade!e! comprometimento!para! com!o!meio! por! parte!dos! investidores.!
Diante!desse!contexto,!o!ecoturismo!é!considerado!um!dos!segmentos!turísticos!com!
maior!empenho!no!desenvolvimento!nos!princípios!da!sustentabilidade,!pois!oferece!
a! integração! da! conservação! dos! recursos! naturais! com! o! desenvolvimento!
socioeconômico,!com!aporte!legal,!de!uma!área!protegida!(MTUR,!2010).!

São! diversas! as! localidades! que! vem! estruturando! o! ecoturismo! como!
segmento!importante!em!prol!do!desenvolvimento!sustentável.!Neste!contexto!insere:
se!o!Brasil,!que!segundo!a!The'Travel'&'Tourism'Competitiveness'Report'(2017,!p.45)!
que!ocupa!o!primeiro! lugar!em! recursos!naturais!dentre!os!136!países!analisados,!
seguido! pelo! México,! Costa! Rica! e! Peru.! Todos! os! estados! brasileiros! possuem!
alguma! singularidade! que! representa! um! possível! recurso! natural! para! o!
desenvolvimento!do!ecoturismo.!Os!biomas!brasileiros!são!diversificados!em!espécies!
de! fauna! e! flora,! abundantes! em! relevos! e! recursos! de! hidrografia! que! em! uma!
interação! formam! paisagens! bastante! significativas! para! o! cenário! do! ecoturismo!
mundial.!Porém,!é!preciso!aclarar!que!recurso!por!si!só!não!indica!que!o!país!seja!
ainda! competitivo! no! segmento!do!ecoturismo,! visto! que!para! tal! é! necessário! um!
conjunto! de! condições!para! estruturar! o! segmento,! especialmente! as! estruturas! e!
políticas!cabíveis.!

Tratando! ainda! de! recursos! naturais,! a! paisagem! brasileira! é! diversificada,!
possuindo!representantes!em!todas!as!grandes!regiões!e!biomas!da!nação.!Insere:se!
nesse!bojo!o!estado!do!Mato!Grosso,!localizado!no!centro!oeste!brasileiro,!importante!
no!cenário!do!agronegócio,!mas!que!vem!ganhando!espaço!também!no!que!se!refere!
aos!recursos!ligados!ao!ecoturismo.!Isso!porque!abriga!três!importantes!biomas!como!
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a! Amazônia,! o! Cerrado! e! o! Pantanal.! O! Pantanal! é! a! maior! superfície! contínua!
alagável!do!mundo,!com!140.000!km²!e!se!estende!por!três!países:!Paraguai,!Bolívia!
e!Brasil.!No!Brasil!se!apresenta!nos!estados!de!Mato!Grosso!do!Sul!e!Mato!Grosso.!
Moreno! (2017)! assinala! que! no! estado! de! Mato! Grosso,! o! Pantanal! integra! os!
municípios! de! Barão! de! Melgaço,! Cáceres,! Santo! Antônio! do! Leverger,! Nossa!
Senhora!do!Livramento!e!Poconé.!É!a!partir!da!sede!desse!último!município!que!se!
inicia!a!Rodovia!MT!060,!mais!conhecida!como!Transpantaneira,!com!seus!145!km!
corta!a!região!que!é!a!mais!importante!para!o!ecoturismo!em!Mato!Grosso.!!

Considera:se!então!o!Pantanal!de!Mato!Grosso!como!um!espaço!dinâmico,!
resultado!da!acumulação!desigual!do!tempo!(SANTOS,!2012),!de!modo!que!o!turismo!
tem!participado!cada!vez!mais!do!processo!de!conformação!espacial:paisagístico!em!
diversas! localidades,!como!a!da!Transpantaneira.! !O!turismo!forma!e! transforma!a!
paisagem!pantaneira,!e!esta,!segundo!Vicentini! (1998),!a!paisagem!é! tudo!que!os!
olhos!alcançam!e!por!isso,!também!passa!pela!subjetividade!das!interpretações!dos!
visitantes,!dos!planejadores!e!da!população!que!nela!vive,!podendo!ela!ser!valorada!
ou!desvalorizada!conforme!o!perfil!de!quem!a!interpreta.!

Ao! longo! da! Transpantaneira,! a! paisagem! vai! se! alterando,! sendo! possível!
estabelecer! alguns! elementos! diferenciadores,! como! a! distribuição! dos! meios! de!
hospedagem,! avistamento! de! aves! e! mamíferos,! presença! de! áreas! inundadas! e!
inundáveis,!densidade!da!vegetação!ciliar,!intrusão!humana!sobre!o!meio!natural!além!
de!outros!aspectos!socioeconômicos!e!sensoriais!que!podem!influenciar!na!forma!que!
o!turismo!se!organiza!e!se!apresenta!na!região.!!

Destarte,! esta!pesquisa! tem!como!objeto! de!estudo!a! paisagem!do!entorno!
imediato! da! Estrada! Parque!Transpantaneira,! situada! no! Estado! de!Mato!Grosso:
Brasil,!e!relaciona!a!composição!visual!da!paisagem!com!a!avaliação!da!qualidade!de!
paisagem,!no!percurso!do!Pórtico!do!Pantanal!até!Porto!Jofre,!com!extensão!de!145!
km.!

O!interesse!dessa!pesquisadora!pelo!estudo!da!paisagem!pantaneira!nasceu!
no!início!da!década!de!1990,!momento!em!que!o!fluxo!turístico!na!região!começou!a!
se! avolumar,! dando! uma! maior! dinamicidade! ao! processo! de! desenvolvimento!
turístico!local.!Nesse!período!foi!possível!a!atuação!como!guia!de!turismo!regional,!
especializada!em!Atrativos!Naturais,! recebendo! turistas!de!diversas! localidades!do!
globo,!ávidos!por!desvendar!os!mistérios!do!Pantanal.!Anos!mais!tarde,!o!interesse!
pelo!pantanal!aumentou!quando!foi!possível!cursar!o!curso!Superior!de!Turismo,!e!
minhas! pesquisas! de! graduação! foram! sempre! que! possível! direcionadas! a!
compreensão!da!dinâmica!pantaneira!e!sua!relação!com!o!turismo.!Em!seguida,!já!
como!professora!dos!cursos!de!Guia!de!Turismo!(técnico)!e!Bacharelado!em!Turismo,!
pude!acompanhar!a!atuação!de!diversos!alunos!como!estagiários!e!pesquisadores!de!
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projetos!de!final!de!curso!que!trouxeram!o!pantanal!como!temática!principal.!Hoje!sigo!
investigando! o! pantanal,! em! especial! a! Estrada! Parque! Transpantaneira,!
acompanhando!estudos!sobre!a!paisagem!e!a!sua!relação!com!a!dinâmica!turística.!

!
Os!primeiros! conceitos! resultantes! de!pesquisas! científicas! e! atribuições!da!

nomenclatura! Estrada! Parque! surgiram! nos! Estados! Unidos! da! América! (EUA),! e!
foram! estabelecidos! em! Unidades! de! Conservação! (UCs),! hoje! conhecidas!
mundialmente! pelo! nome! de!Parkways!e! reconhecidas! legalmente! nos! EUA! como!
uma! categoria! nos! órgãos! competentes! daquele! país.! No! espaço! geográfico! da!
América!Latina,!o!país!que!mais!se!interessa!pelo!tema!é!o!Brasil,!desde!meados!da!
década! de! 1970,! por! meio! de! observações! quanto! à! necessidade! de! manter! as!
belezas! cênicas! naturais! visíveis! ao! longo! das! estradas:parque! (DOUROJEANNI,!
2003).!

!
Desta!forma,!a!paisagem!se!torna!um!importante!recurso!de!expressão!para!

visualização!do!espaço!territorial,!sempre!interagindo!com!o!meio!e!observando!todos!
os!elementos!biofísicos!que!compõem!o!visual!paisagístico.!

Tanto!nos!Estados!Unidos,!quanto!no!Brasil,!ou!em!outro!lugar!do!mundo,!para!
todas!as!estradas:parque!a!serem!implantadas,!é!fundamental!adotar!a!conservação!
da!paisagem,!pelo!menos,!com!um!referencial!mínimo!a!ser!mantido.!Para!manter!as!
características! intrínsecas! de! cada! ecossistema! presente! ao! longo! da! estrada,!
pressupõe:se! a! necessidade! da! compreensão! dos! primórdios! da! formação! dessa!
paisagem!(DOUROJEANNI,!2003).!

A!paisagem,!na!definição!de!Bombin!et'al.!(1987,!p.!9),!“é!a!expressão!espacial!
e! visual! do! ambiente”! e! também! uma! “porção! do! espaço! observado! pela! visão!
humana”.! Em! um! conceito! mais! amplo,! Alonso!et' al.!(2004,! p.! 481)! conceituam!
paisagem!como!“porção!de!espaço!da!superfície!terrestre!apreendida!visualmente”.!A!
paisagem! é! resultado! da! combinação! dinâmica! de! elementos! físico:químicos,!
biológicos! e! antrópicos! que,! em!mútua! dependência,! geram! um! conjunto! único! e!
indissolúvel!em!permanente!evolução.!

Nesse!sentido,!o!estudo!da!qualidade!visual!da!paisagem!da!Estrada!Parque!
Transpantaneira,! de! forma! inédita! e! essencial,! pode! vir! a! contribuir! com! a!
conservação,!descrevendo!e!entendendo!seus!atributos!e!componentes!da!paisagem!
cênica,!além!de!possibilidades!de!novos!estudos!que!podem!ser!estruturados!a!partir!
da! consideração! do! turismo! como! agende! formador! e! transformador! da! paisagem!
pantaneira.!!

! !
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1.1.!Problema!de!Pesquisa!

A!paisagem!como! recurso!natural! destaca:se,! em!Mato!Grosso,!pelos! seus!

atributos,!através!dos!três!biomas:!Amazônia,!Cerrado!e!Pantanal!–!todos!com!grande!

importância! na! atividade! do! ecoturismo.! O! Pantanal! tem! valor! mundial! pela! sua!

exclusividade!e!especificidade,!tanto!na!fauna,!quanto!na!flora.!Sua!paisagem!ímpar!

é!de!preocupação!ambiental!e,!por!essa!razão,!está!em!área!protegida,!contudo!o!

homem!utiliza:se!de!alguns!espaços,!e!é!nesse!sentido!que!a!sustentabilidade!vem!

reforçar!o!cuidado!para!a!utilização!responsável!dos!destinos!turísticos.!

Conforme!a!United'States,'Department'of'Agriculture!USDA!(1974),!a!beleza!

cênica! ou! a! qualidade! visual! de! uma! paisagem,! sendo! um! recurso! natural! de!

fundamental! importância! e! básico! ao! mesmo! tempo,! vem! sendo! considerada!

igualmente!como!qualquer!outro!recurso!do!meio!físico.!

Como!apontam!Bombin!et'al.!(1987,!p.!77),!o!estudo!aplicado!à!paisagem,!nos!

dias!atuais,!“compreende!uma!simples!descrição,!uma!tipificação!ou!uma!classificação!

em!unidades!homogêneas!e,! juntamente! com!o!estudo!da!percepção! visual,! pode!

determinar!a!qualidade!visual!da!paisagem![...]”.!!

Pela! importância!do!bioma!Pantanal,!o!qual!mantém!e!conserva!a!paisagem!

em! seu! entorno,! vem! se! buscando! potencializar! iniciativas! com! foco! nos! estudos!

científicos!acerca!dessa!região,!para!bem!interpretar!e!compreender!seu!bioma,!que!

tem! grande! função! na! regularidade! do! ambiente! natural,! auxiliando! na! gestão!

ambiental!do!destino!turístico!(RODRIGUES!et'al.,!2011).!

A!criação!da!Estrada!Parque!Transpantaneira,!em!1996,!deriva!de!iniciativa!do!

órgão!estadual!Secretaria!de!Estado!do!Meio!Ambiente!(SEMA),!em!cumprimento!à!

legislação!ambiental,!porém,!sem!fiscalização!e!atuação!dos!governos!em!uma!gestão!

ambiental.!Pode:se!apontar!a!escassez!de!estudos!da!paisagem!na!dimensão!visual!

para! uma! melhor! conservação! e! interpretação! dos! componentes! existentes! na!

paisagem,!dificultando,!assim,!ações!positivas!e!sustentáveis!para!o!turismo.!!

O! principal! objetivo! da! criação! da! Estrada! Parque! Transpantaneira! é! a!

necessidade! da! conservação! da! paisagem! do! seu! entorno,! sendo! que! a! sua!

exuberância!paisagística!se!dá!em!dois!períodos!sazonais:!a!cheia,!que!ocorre!de!

novembro!a!março,!e!a!seca,!com!um!fluxo!intenso!de!turistas!nos!meses!de!abril!a!



21!
!

!
!

outubro!(SORIANO,!2006).!Assim,!faz:se!necessário!um!estudo!acerca!da!qualidade!

dessa!paisagem,!já!que!é!o!principal!recurso!natural!do!bioma!Pantanal.!

Com!a!realização!do!estudo!bibliométrico!do!tema!em!questão,!evidenciou:se!

a!dificuldade!para!encontrar!artigos!que!subsidiassem!a!pesquisa!e!os!métodos!para!

analisar! a! qualidade! visual! da! paisagem.! Foi! utilizada! a! base! de! dados! da!

Coordenação!de!Aperfeiçoamento!de!Pessoal!de!Nível!Superior!(Capes),!com!linha!

temporal!de!2000!a!2016!e!as!palavras:chave!agrupadas!foram:!qualidade!visual!da!

paisagem.!Assim,!foram!obtidos!46!artigos,!dos!quais!somente!oito!discorreram!sobre!

o!tema,!de!forma!a!proporcionar!conteúdo!para!a!pesquisa.!Em!cerca!de!80%!desses!

artigos,!a!pesquisa!trata!da!paisagem!com!enfoque!arquitetônico!e!urbanista,!sendo!

que! os! estudos! já! são! muito! mais! avançados! e! com! mais! tempo! difundidos! nas!

ciências.!

1.2.!Objetivos!

1.2.1.!Objetivo!Geral!

Analisar!a!qualidade!visual!da!paisagem!da!Estrada!Parque!Transpantaneira!

na! ótica! do! ecoturismo! com! a! identificação! de! seus! componentes! biofísicos!

relacionados!às!ofertas!de!atividades!ecoturísticas.!

1.2.2.!Objetivos!Específicos!

•! Identificar!as!ofertas!de!atividades!ecoturisticas!das!pousadas!no!entorno!da!

Estrada!Parque!Transpantaneirak!

•! Descrever!os!componentes!biofísicos!da!composição!visual!da!paisagem!no!

entorno!da!Transpantaneirak!

•! Conhecer! as! características! que! configuram! a! qualidade! da! paisagem! no!

entorno! da! Estrada! Parque! Transpantaneira! enquanto! recurso! para! o!

ecoturismo.!!

1.3.!Justificativa!

O!Pantanal,!que!é!uma!das!maiores!planícies!alagáveis!do!planeta,!segundo!a!

Secretaria!de!Estado!de!Desenvolvimento!Econômico!(Sedec),!abriga!três!das!cinco!

estradas:parque!do!estado!do!Mato!Grosso,!todas!criadas!por!legislação!estadual.!A!
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pesquisa!tem!a!Estrada!Parque!Transpantaneira!como!seu!objeto!de!estudo,!o!que!se!

justifica! pela! relevância! da! vegetação!do!bioma!Pantanal.!Como!área!de!proteção!

ambiental,! o! seu! principal! recurso! natural! é! a! paisagem! cênica,! única! em! todo! o!

planeta.!A!partir!da!década!de!1970,!começaram!a!aparecer!preocupações!mundiais!

acerca!da!sustentabilidade!do!espaço! territorial!de!área!verde!usada!pelo!homem,!

voltadas!para!questões!de!preservação,! leis!e!diretrizes,! tendo!em!vista!o!controle!

moderado!da!ação!antrópica!nos!ecossistemas.!

Dourojeanni! (2003,! p.! 16)! aponta,! em! sua! obra,! a! importância! da! Estrada!

Parque! Transpantaneira! como! a! mais! próxima! do! real! conceito! em! suas!

características,!afirmando:!“Na!atualidade,!essa!estrada!é!a!que!mais!similitude!tem!

com! uma! verdadeira! Estrada! Parque”.! Soriano! (2006,! p.! 69)! corrobora! com! esta!

afirmação!e!defende!que!“ela!pode!ser!considerada!a!maior!Estrada!Parque!do!Brasil,!

com! seus! 147! km”.! E,! de! fato,! ela! é! a! que! tem! a! maior! quilometragem! em! solo!

brasileiro.!

Sendo!assim,!identifica:se!uma!necessidade!de!elaboração!e!implementação!

de!estudos,!plano!de!conservação!e!planejamento!turístico,!visando!a!criar!melhorias!

nas!políticas!ambientais!e!infraestrutura!de!apoio!ao!turismo!ecológico,!de!modo!que!

as! estradas:parque! possam! viabilizar! uma! possibilidade! de! desenvolvimento!

sustentável.!Este!estudo!enfatiza!que!até!a!presente!data,!com!os!20!anos!de!criação!

da! Transpantaneira,! os! órgãos! e! as! instituições! responsáveis! não! elaboraram! um!

Plano!de!Conservação!para!a!sua!manutenção!e!gestão!(SEDTUR,!2010).!

A!contribuição!deste!estudo,!em!uma!percepção!na!ótica!do!ecoturismo!para!a!

paisagem!da!Estrada!Parque!Transpantaneira,!visa!a!analisar!a!qualidade!visual!da!

paisagem,! com! a! identificação! de! seus! componentes! biofísicos! relacionados! às!

ofertas! de! atividades! ecoturísticas.! Além! disso,! por! sua! originalidade,! a! pesquisa!

objetiva,!ainda,!possibilitar!um!referencial!para!que!outras!venham!a!ser!elaboradas,!

pois,!conforme!já!foi!observado,!em!20!anos!de!criação!da!referida!estrada:parque,!

não!existe!estudo!com!foco!na!paisagem!e!em!sua!relação!com!a!atividade!turística.!

Desse!modo,!busca:se!oportunizar!um!melhor!desenvolvimento!de!ações!ambientais!

para!a!atividade!de!ecoturismo.!

As! informações! geradas! pela! presente! pesquisa! possibilitarão! a! prática! da!

educação!ambiental!na!paisagem!da!estrada,!enriquecendo!e!potencializando!pontos!

e! mirantes! para! a! contemplação! ao! longo! do! trajeto.! A! atuação! da! autora! como!
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turismóloga,! profissional! de! guia! de! turismo! desde! a! criação! da! referida! estrada:

parque!possibilitou!conhecimento!para!pontuar!a!importância!dos!dados!coletados,!a!

fim!de!propiciar!a!elaboração!de!um! roteiro!de!visitação! turística,!de!modo!que!os!

turistas! e! visitantes! poderão! apreciar,! com! maior! satisfação,! a! Estrada! Parque!

Transpantaneira.! É! preciso! ressaltar! que! um! dos! interesses! neste! estudo! é! a!

preservação!da!natureza!local,!em!especial!a!área!do!Pantanal!de!Mato!Grosso!na!

Transpantaneira,!com!o!intuito!de!conservar!suas!belezas!exuberantes,!auxiliando!a!

atividade!do!ecoturismo.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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2.!MARCO!TEÓRICO!

2.1.!Áreas!Naturais!

De! acordo! com! a! Política! Nacional! do! Meio! Ambiente,! a! qual! adotou!

legalmente!o!termo!meio!ambiente,!pela!Lei!nº!6.938,!de!31!de!agosto!de!1981,!no!

Art.!3º,!entende:se!por:!

!I!:!Meio!ambiente,!o!conjunto!de!condições,!leis,!influências!e!interações!de!ordem!

física,! química! e! biológica,! que! permite,! abriga! e! rege! a! vida! em! todas! as! suas!

formas.!!

! Já! a! resolução!CONAMA! 306/2002!define! o!meio! ambiente,! como! sendo!o!

conjunto!de!condições,!leis,!influência!e!interações!de!ordem!física,!química,!biológica,!

social,! cultural! e! urbanística,! que!permite,! abriga! e! rege! a! vida! em! todas! as! suas!

formas.!

Em!se!tratando!do!tema!meio!ambiente,!os!estudiosos!de!direito!ambiental!o!

dividem!em!quatro!categorias:!meio!ambiente!natural,!meio!ambiente!artificial,!meio!

ambiente!cultural!e!meio!ambiente!do!trabalho.!Contudo,!a!proteção!jurídica!ao!meio!

ambiente!é!uma!só!e!tem!sempre!o!único!objetivo!de!proteger!a!vida!e!a!qualidade!

de!vida.!

Para!esta!pesquisa,!será!abordada!a!classificação!do!meio!ambiente!natural,!

em!que!se!caracteriza!pela!constituição!dos!recursos!naturais,!como!o!solo,!a!água,!

o! ar,! a! flora! e! a! fauna,! e! ainda! pela! correlação! recíproca! de! cada! um! destes!

elementos!com!os!demais.!Esta!definição!está!contida!no!Artigo!3!no!inciso!I.!da!Lei!

nº.!6.938,!de!1981.!

O! meio! natural! se! identifica! com! o! espaço! natural,! sendo! que! as!

características! do! espaço! natural,! nada!mais! são! do! que! o! resultado! da! própria!

evolução!das!condições!naturais,!sem!que!haja!interferência!da!ação!do!homem.!Ou!

seja,! locais! onde! há! um! perfeito! equilíbrio! entre! a! ação! dos! elementos! naturais:!

estrutura!geológica,!relevo,!clima!e!hidrologia,!em!que!desenvolve!o!meio!biológico,!

a!vida!vegetal!e!animal.!

A! terminologia! do! tema! natureza! é! entendida! como! a! interação! e!

pertencimento!de!uma!totalidade,! transparecendo!a! ideia!de!ecossistema,!em!que!

se!define!como:!a!unidade!básica!da!ecologia,!ciência!que!estuda!a!relação!entre!os!

seres!vivos!e!o!seu!ambiente,!de!maneira!que!cada!recurso!ambiental!passou!a!ser!
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considerado!como!parte!de!um!todo!indivisível,!com!o!qual!interage!constantemente!

e!do!qual!é!diretamente!dependente.!

Nesse!sentido,!Candido!(2003,!p.19)!afirma!que!“o!ecossistema!é!o!resultado!

da! associação! existente! entre! o! biótopo! (organismo! abióticos! :! sem! vida)! e! a!

biocenose!(organismos!bióticos!:!com!vida)”.!

No!Brasil!tem:se!definidos!7!principais!ecossistemas!de!acordo!com!o!BRAISL!

2010),!especificamente!denominados:!Amazônia,!Caatinga,!Cerrado,!Mata!Atlântica,!

Pampa!e!Pantanal.!Sendo!estes,!de!relevante!importância!para!o!desenvolvimento!

da!atividade!turística,!devido!as!suas!características!naturais!do!ambiente.!!

Conforme!a! figura!1!a!seguir,!demonstra!a!categorização!dos!6!Biomas!no!

território!brasileiro.!
! ! !

!

Fonte:!IBGE!(2004).!

!

Assim,! nota:se! a! necessidade! de! ações! ambientais! com! o! objetivo! de!

conservação! e! uso! correto! das! áreas! naturais,! principalmente! para! a! atividade!

turística.! !

Figura!1:!Localização!dos!biomas!do!Brasil!
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2.2.!Áreas!Protegidas!

A!União! Internacional!para!a!Conservação!da!Natureza! (UICN),!sediada!em!

Gland,! na!Suíça,! fundada!no!ano!de!1948,!em!sua! condição!de!Órgão!Consultivo!

Oficial! da! Natureza! no! âmbito! da! Convenção! do! Patrimônio! Mundial,! agrupa! os!

Estados!soberanos,!algumas!agências!governamentais!e!várias!ONGs,! totalizando!

mais!de!1.000!membros!pelos!160!países!do!globo!terrestre.!Define,!também,!as!áreas!

protegidas! como:! “uma! área! terrestre! e/ou! marinha! especialmente! dedicada! à!

proteção!e!manutenção!da!diversidade!biológica!e!dos!recursos!naturais!e!culturais!

associados,! manejados! através! de! instrumentos! legais! ou! outros! instrumentos!

efetivos”!(UICN,!1994,!p.!7).!

Com!relação!à!importância!das!áreas!protegidas,!a!UICN!(2008),!no!documento!

oficial!Diretrizes! para! a!Aplicação!das!Categorias! de!Gestão!de!Áreas!Protegidas,!

afirma!que:!

Las!áreas!protegidas!siguen!siendo!la!piedra!angular!de!prácticamente!todas!
las!estrategias!nacionales!e!internacionales!de!conservación,!ya!que!además!
cuentan!con!el!apoyo!de!gobiernos!e! instituciones! internacionales!como!el!
Convenio! sobre! la! Diversidad! Biológica.! Sin! duda,! constituyen! el! núcleo!
fundamental! de! los! esfuerzos! para! proteger! las! especies! amenazadas! del!
mundo! y! cada! vez! más! se! reconoce! su! papel! esencial! no! sólo! como!
proveedores! esenciales! de! servicios! de! ecosistema! y! recursos! biológicos,!
sino! como! elementos! fundamentales! en! las! estrategias! de! mitigación! al!
cambio!climático.!Además,!en!ocasiones!se!han!probado!fundamentales!para!
proteger!ciertas!comunidades!humanas!amenazadas!y!lugares!de!gran!valor!
cultural!y!espiritual.!Dado!que!las!áreas!protegidas!cubren!el!doce!por!ciento!
de! la! superficie! emergida! del! planeta,! el! sistema! de! áreas! protegidas!
representa! un! compromiso! sin! precedentes! hacia! el! futuro,! un! faro! de!
esperanza,!en!lo!que!a!veces!parece!ser!una!carrera!desalentadora!hacia!el!
declive!ambiental!y!social.!

!

Em!seu!artigo!2º,!a!Convenção!da!Diversidade!Biológica! (CDB),!um!tratado!

internacional!multilateral!assinado!em!05/01/1992,!na!ECO:92,!no!Rio!de!Janeiro,!e!

que! tem! como! objetivo! o! monitoramento,! a! proteção! e! uso! sustentável! da!

biodiversidade,!assim!conceitua!a!Área!Protegida:!uma!área!definida!geograficamente!

que! é! destinada,! ou! regulamentada,! e! administrada! para! alcançar! objetivos!

específicos!de!conservação!(ARAÚJO,!2007).!

Ao! longo! do! século! XX,! foram! sendo! designadas! as! áreas! protegidas,! nos!

diversos! países,! usando! termos! diferentes! e! contemporâneos,! logo,! cada! país!

desenvolveu! seu! próprio! enfoque! para! a! gestão! ambiental,! ficando,! assim,!

inicialmente,! sem! uma! diretriz! ou! terminologia! uniforme.! Foi! então! que! surgiram!
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inúmeros!termos!e!expressões!distintos!para!descrever!as!áreas!protegidas,!dentre!

os! quais! podemos! citar:! sítios! de! Patrimônio! Mundial! e! Espaços! Naturais! (UICN,!

2008).!

Nesse!contexto,!houve!uma! tentativa,!em!1993,!para!unificar!e!esclarecer!a!

nomenclatura! das! Áreas! Protegidas.! Assim,! na! Conferência! Internacional! para! a!

Proteção! da! Fauna! e! Flora! Silvestre,! celebrada! em! Londres,! foram! estabelecidas!

quatro!categorias!de!áreas!protegidas:!Parque!Natural,!Reserva!Natural,!Reserva!de!

flora!e!fauna!e!Reserva!com!proibição!da!caça.!Mais!tarde,!em!1942,!a!Convenção!do!

Hemisfério!Ocidental!sobre!Proteção!da!Natureza!e!Conservação!da!Vida!Silvestre!

também! incorporou! quatro! tipos:! Parque! Natural,! Reserva! Nacional,! Monumento!

Nacional!e!Reserva!Natural!(HOLDGATE,!1999).!

!Por!outro!lado,!Milano!(2012,!p.19),!ao!ressaltar!o!pensamento!do!renomado!

historiador! norte:americano! Alfred! Runte,! dedicado! à! conservação! da! natureza,!

pontua:!“não!hesita!em!afirmar!que!se!há!um!legado!do!seu!país!para!o!mundo,!do!

qual!os!norte:americanos!podem!orgulhar:se,!antes!da! indiscutível!contribuição!ao!

desenvolvimento!científico!e! tecnológico!(imensurável)!global,!é!a! ideia!de!parques!

nacionais”.!

Nesse!sentido,!um!fato!que!marcou!as!experiências!dos!EUA!foi!a!criação!do!

Parque!Nacional!Yellowstone,!em!março!de!1872,!conquistando!o!mundo!com!a!ideia!

que!se!espalhou!rapidamente.!Com!isso,!houve!o!incentivo!para!que!outros!países!

viessem!a!aderir!à!criação!de!Parques!Nacionais:!Canadá,!em!1885k!Nova!Zelândia,!

em!1894k!África!do!Sul!e!Austrália,!em!1898k!México,!em!1898!e!Argentina,!em!1903!

(MILANO,!2012k!ARAÚJO,!2007).!

Com!os!dados!estatísticos!mencionados!por!Milano!(2012,!p.!17),! tamanhas!

são!a!dimensão!e!importância!da!criação!das!áreas!protegidas!no!mundo,!sendo!que!

temos!“entre!18!e!21!milhões!de!km2,!com!base!no!menor!númerok!aproximadamente!

seriam! 14! milhões! de! km2! na! superfície! terrestre! e! 4! milhões! de! km2! de! mares!

territoriais!protegidos”,!contendo!respectivamente!13%!da!superfície!terrestre!do!globo!

e!6%!do! território!marinho!–!somando! toda!a!área!dos! territórios,!caberiam!Brasil,!

Argentina!e!Austrália!juntos.!Com!isso,!fica!evidente!que!é!imprescindível!a!criação!

dessas!áreas!protegidas!em!nosso!planeta.!

No! Brasil,! a! competência! para! isso! é! do! poder! público! que,! no! art.! 225,!

parágrafo! §! 1º,! inciso! III,! da!Constituição!Federal! de! 1988,! estabelece!o!dever!de!
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definir,! para! todas! as! unidades! da! federação,! os! espaços! territoriais! e! de! seus!

componentes,!que!deverão!ser!protegidos,!para!assegurar!a!efetividade!do!direito!ao!

meio!ambiente!ecologicamente!equilibrado!e!à!cultura!local.!

Com!relação!à!criação!da!primeira!Área!Protegida!no!Brasil,!Medeiros!(2006,!

p.!47)!aponta!que:!“com!o!Código!Florestal,!foram!criadas!as!condições!necessárias!

para!a!formalização!da!criação!do!Parque!Nacional!de!Itatiaia,!antiga!aspiração!dos!

ambientalistas!e!pesquisadores!da!época”.!Fruto!da!emancipação!de!uma!estação!de!

pesquisas! sob! responsabilidade!do! Jardim!Botânico! do!Rio! de! Janeiro,! conhecida!

como! Estação! Biológica! de! Itatiaia,! o! primogênito! dos! Parques! Nacionais,! já! nas!

primeiras!linhas!do!seu!decreto!de!criação!n°!1.713,!datado!de!14!de!junho!de!1937,!

indicava! suas! pretensões:! manter! a! região! onde! se! localiza! perpetuamente!

conservada!no!seu!aspecto!primitivo!e!atender!as!necessidades!de!ordem!científica,!

além!de!atender!também!as![finalidades]!de!ordem!turística,!que!se!apresentem!em!

condições! de! fazer! do! Parque! um! centro! de! atração! para! viajantes! nacionais! e!

estrangeiros.!

A! partir! do! ano! 1970,! foram! criadas! várias! iniciativas,! que! propiciassem! a!

criação! ou! o! reconhecimento! internacional! para! as! áreas! de! relevante! interesse!

ecológico! e/ou! cultural,! fomentando,! assim,! debates! e! implementações.! Com! este!

processo! se! pretendia! estimular! a! conservação! de! áreas! naturais,! com!

representatividade!e!singularidade!no!globo!terrestre!e,!consequentemente,!pontuar!

as!áreas!prioritárias!para!a!realização!de!pesquisas!científicas.!

Nesse!contexto,!para!a!conservação!de!áreas!naturais,!foram!realizadas!várias!

convenções!e!encontros!internacionais!objetivando!a!sua!proteção.!A!propósito,!Milaré!

(2011,!p.!151)!cita!que!“a!Convenção!de!Ramsar!que!foi!elaborada!em!1971,!na!cidade!

de!Ramsar,!no!Irã,!ratificada!pelo!Brasil!em!1993”,!teve!como!objetivo!essencial!evitar!

a!degradação!das!zonas!úmidas,!promovendo,!assim,!sua!conservação,!identificando!

funções! ecológicas! importantes! nos! espaços! naturais,! agregando! valor! científico,!

cultural,!recreativo!e!socioeconômico.!!

Com! referência! à! Convenção! Ramsar,! como! cita! Rio! (2011,! p.73),! ! esta!

estabelece!critérios!pautados!na!“[...]representatividade,!singularidade!e!raridade!em!

relação!a!áreas!úmidas,!em!sua!biodiversidade!das!inúmeras!espécies!onde!habitam,!

considerando!o!nível!de!ameaça!pela!extinção!das!comunidades!ecológicas!nas!áreas!

úmidas”,! contando! com! organizações! não! governamentais,! a! exemplo! da!WWWF'
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Internacional,! BirdLife' International,! União! Internacional! para! Conservação! da!

Natureza,!International'Water'Management'Institute!e!Wetlands'International,!para!a!

aplicação!de!seus!conceitos.!

É!importante!ressaltar!a!definição!que!a!convenção!Ramsar!traz!sobre!as!áreas!

úmidas,!em!seu!artigo!1º,!que!diz:!áreas!de!pântano,!charco,!turfa!ou!água,!natural!ou!

artificial,!permanente!ou!temporária,!com!água!estagnada!ou!corrente,!doce,!salobra!

ou! salgada,! incluindo! áreas! de! água! marítima! com! menos! de! seis! metros! de!

profundidade!na!maré!baixa!(SERAFINI,!2007).!

!No!caso!do!Brasil,!Medeiros!(2006,!p.!56)!lembra!que!o!país!teve!importante!

reconhecimento! de!áreas!protegidas,! como! “a!Convenção! sobre!Zonas!Úmidas,! a!

Convenção!do!Patrimônio!Mundial!e!o!programa!O!Homem!e!a!Biosfera”.!

O!órgão!principal!na!gestão!das!áreas!protegidas!no!Brasil!é!o!Ministério!do!

Meio!Ambiente,!por!intermédio!do!Sistema!Nacional!de!Unidades!de!Conservação!–!

SNUC,!implantando!o!Comitê!Nacional!de!Zonas!Úmidas!(CNZU),!pelo!Decreto!S/N,!

de! 23/10/2003,! atuando! em! diversas! áreas! protegidas! e! com! programas! de!

monitoramento! ambiental.! Um! deles! é! o! dos! Biomas! Brasileiros! (PMABB),! com! o!

objetivo!de!mapear!e!monitorar!a!vegetação.!Foi!criado!pela!Portaria!nº!365,!de!27!de!

novembro!de!2015,!que!define!as!áreas!prioritárias!a!serem!conservadas!e!estudadas.!

Percebe:se!que!essas!áreas!úmidas!são!de! fundamental! importância!para!a!

proteção! da! biodiversidade,! por! ser! habitat! natural! para! centenas! de! espécies! de!

plantas,!invertebrados!e!grandes!vertebrados.!

2.2.1.!Áreas!Protegidas!do!Pantanal!

No!território!brasileiro,!o!Pantanal!–!área!úmida!–!tem!área!estimada!de!150.355!

km2.!O!território!pertencente!ao!Pantanal!Mato:grossense!possui!três!sítios!Ramsar,!

das!onze!áreas!úmidas!presentes!no!Brasil!e!de!importância!internacional,!que!são:!o!

Parque!Nacional! do!Pantanal!Mato:grossense:MT! (instituído!em!1993),! a!Reserva!

Particular! do! Patrimônio! Natural! do! Sesc! Pantanal:MT! (instituída! em! 2003)! e! a!

Reserva!Particular!do!Patrimônio!Natural!do!Rio!Negro:MS!(instituída!em!22!de!maio!

de!2009)!e!que!é!considerada!a!maior!planície!de!inundação!do!planeta,!englobando!

o!sudoeste!de!Mato!Grosso,!o!oeste!de!Mato!Grosso!do!Sul!e!parte!de!Paraguai!e!

Bolívia,! considerado! Patrimônio! da! Humanidade! e! Reserva! da! Biosfera! pela!
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Organização!das!Nações!Unidas!para!Educação!Ciência!e!a!Cultura!(UNESCO),!em!

2000!(IBGE,!2004).!!

Conforme! o! IBAMA! (2010),! “O! Pantanal! Mato:grossense! é! um! dos!

ecossistemas! mais! ricos! do! Brasil.! As! condições! ambientais! favorecem! o!

estabelecimento! de! grande! variedade! de! fauna! terrestre,! aves,! peixes! e! répteis.!

Considerado! um! dos! mais! extraordinários! patrimônios! naturais! do! Brasil,! possui!

biodiversidade! faunística! apenas! superada! pela! existente! na! Amazônia,! porém!

apresentando!maior!número!de!indivíduos!por!espécie!(IBAMA,!2010).'

Para! auxiliar! na! gestão! ambiental! em! Mato! Grosso,! foi! criado! o! Sistema!

Estadual!de!Unidades!de!Conservação!com!o!Decreto!nº!1.795,!de!04/11/1997,!um!

dos!poucos!Estados!a!implantar!esse!sistema!(SORIANO,!2006).!!O!Estado!também!

implantou! na! Secretaria! Estadual! de! Meio! Ambiente! (Sema),! por! intermédio! da!

SEDTUR! (2010),! o! Programa! de! Gestão! do! Pantanal,! pelo! Decreto! nº! 7.616,! de!

22/05/2006,! interligando!na!gestão!vários!órgãos!do!governo!e!prefeituras,!e!ainda!

instituiu! duas!Coordenadorias! de!Ecossistemas!e!Unidades!de!Conservação,! a!de!

Ecossistemas!(CECO),!pelo!Decreto!nº!1021,!de!06/03/2012,!que!tem!em!seu!âmbito!

as!Unidades!de!Conservação!(CUCO),!conforme!o!Decreto!nº!1.776,!de!21/05/2013,!

tendo!como!missão!promover!a!implantação!e!a!manutenção!do!Sistema!Estadual!de!

Unidades!de!Conservação.!!

O!Programa!de!Gestão!do!Pantanal!pauta:se!de!acordo!com!as!competências!

a!seguir!relacionadas:'

a)! Coordenar!as!análises!dos!biomas!do!Estado!de!Mato!Grossok!

b)! Definir!indicadores!e!índices!de!capacidade!de!suporte!dos!

ecossistemask!

c)! Promover!o!monitoramento!da!biodiversidadek!

d)! Propor!o!planejamento!da!paisagem!e!monitorar!a!sua!qualidade!

ambientalk!

e)! Propor!atos!normativos!relacionados!à!gestão!dos!ecossistemask!

f)! Elaborar!e/ou!coordenar!a!execução!de!programas!e!projetos!

relacionados!aos!ecossistemas.!
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Conforme!o!SEUC,! no! território! de!Mato!Grosso!há!23!UC! federais,! 46!UC!

estaduais!e!36!UC!municipais!(MEDEIROS,!2006).!

!Considerado! área! úmida,! o! Pantanal! abriga! um! dos! principais! fenômenos!

ecológicos:!o!seu!regime!anual!da!estação!da!cheia!e!seca!ou!pulsos!de!inundação,!

em!que!se!direciona!a!presença,!produtividade!e!interação!com!as!espécies!terrestres!

e! aquáticas! existentes! no! bioma,! assim! como! atividades! econômicas! (pecuária,!

turismo!e!pesca),!importantes!para!o!desenvolvimento!da!economia!da!comunidade!

local!e!da!região.!

A! região! era! ocupada! por! índios! Guatós! e,! provavelmente,! os! primeiros!

colonizadores!foram!espanhóis!vindos!da!Bolívia,!por!volta!de!1550!(IBAMA,!2010).!

Em! outubro! de! 2000,! a! região! que! abrange!Mato! Grosso,! Mato! Grosso! do! Sul! e!

pequena! parte! de! Goiás! foi! declarada! Reserva! da! Biosfera! pela! UNESCO,! que!

privilegia! a! pesca! artesanal! e! o! ecoturismo! como! iniciativas! econômicas! para!

alavancar!o!desenvolvimento!sustentável!da!região!pantaneira!(UNESCO,!2010).!A!

região! do! Pantanal! Mato:grossense! também! foi! proclamada! Patrimônio! da!

Humanidade! pela! Unesco,! em! 2000,! por! suas! formações! únicas! e! raras,! sendo!

representativa! dos! processos! geológicos! em! curso,! de! evolução! biológica! e! de!

interação!entre!o!homem!e!seu!entorno!natural!(UNESCO,!2000).'

A!proteção! do! Pantanal! foi! definida! no! Código! Estadual! do! Meio! Ambiente!

(artigo!62,!LC!nº!38/1995!e!alterações)!e!a!Política!Estadual!de!Gestão!e!Proteção!à!

Bacia!do!Alto!Paraguai!no!Estado!de!Mato!Grosso!(artigo!9º,!LC!nº!8.830/2008)!que!

proíbem! o!desmatamento,! exceto! para! a! agricultura! de! subsistência! e! limpeza! de!

pastagens! nativas,! e! a! instalação! de! empreendimentos! que! causem! impacto!

ambiental.! Apenas! 4,6%! do! Pantanal! encontram:se! protegidos! por! Unidades! de!

Conservação,!dos!quais!2,9%!correspondem!a!UCs!de!proteção!integral!e!1,7%!a!UCs!

de!uso!sustentável!(BRASIL,!2015).!

Como! o! objeto! da! pesquisa! está! centrado! na! MT! 060! ou! Estrada! Parque!

Transpantaneira,! uma! Unidade! de! Conservação! Estadual! criada! pelo! Decreto! nº!

1.028,! de! 26/07/1996! do! Seuc:MT,! de! Uso! Sustentável,! com! área! protegida! de!

8.646.83!km2,!essa!categoria!não!é!reconhecida!pelo!Sistema!Nacional!de!Unidades!

de! Conservação,! ficando,! assim,! sobre! total! responsabilidade! de! gestão! e!

planejamento!ambiental!do!Estado!de!Mato!Grosso.!Essa!categoria!de!Unidade!de!

Conservação! é! um! assunto! polêmico! e! traz! inúmeros! trabalhos! científicos! como!
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artigos,!dissertações!e!teses,!que!abarcam!a!ideia!de!implementação!no!quadro!de!

categorias!do!SNUC.!

Nessa!linha,!argumenta!Medeiros!(2006,!p.!60),!sobre!o!SNUC:!

O!SNUC,!apesar!do!inegável!avanço!que!proporcionou!à!questão!das!áreas!
protegidas!no!Brasil,!não!conseguiu!atingir!plenamente!sua!pretensão!inicial!
de! criação! de! um! sistema! que! pudesse! integrar,! por! meio! de! um! único!
instrumento,!a!criação!e!gestão!das!distintas!tipologias!existentes!no!país.!Se!
por!um!lado!ele!tem!o!mérito!de!racionalizar!e!otimizar!em!parte!esta!questão,!
também!aprofundou!a!divisão!existente!entre!as!diferentes!tipologias!de!áreas!
protegidas!que!ficaram!excluídas!do!seu!texto.!

!

Pela! importância! na! biodiversidade,! o! Pantanal!Mato:grossense,! como!área!

protegida!mundialmente!na!categoria!de!áreas!úmidas,!e!tendo!o!pórtico!de!entrada!

pela!Estrada!Parque!Transpantaneira,!é!imprescindível!o!seu!planejamento!ambiental!

e!estudos!científicos!para!conservar!a!estrada!e!seu!entorno!visando!ao!equilíbrio!do!

bioma!Pantanal!em!seu!ciclo!de!inundações.!

!

2.3.!Ecoturismo!

Conforme! a! OMT! (2011),! 180!milhões! de! pessoas! realizam! a! atividade! de!

ecoturismo! anualmente,! demonstrando,! assim,! a! importância! da! conservação! da!

localidade!e!o!desenvolvimento!do! turismo.!Em!meados!dos!anos!1970! teve! início!

uma!sensibilização!expressiva!sobre!a!temática!do!ecoturismo,!com!a!contínua!busca!

de! reflexões! relacionadas! a! questões! ambientais,! culturais! e! socioeconômicas! do!

turismo,!em!eventos!científicos!e!oficiais!a!exemplo!da!OMT!nas!Filipinas,!no!ano!de!

1980!(PIRES,!2002).!

Em! 1987,! a! EMBRATUR! conceituou! o! ecoturismo! como! sendo! o! turismo!

desenvolvido! em! localidade! de! potencial! ecológico,! de! forma! conservacionista,!

procurando!conciliar!a!exploração!turística!com!o!meio!ambiente,!harmonizando!as!

ações!com!a!natureza!e!oferecendo!aos!turistas!um!contato!íntimo!com!os!recursos!

naturais! e! culturais! da! região,! buscando! uma! consciência! ecológica! nacional!

(BRASIL,1994).!

Nessa!definição,! fica!claro!que!as!atividades!ocorridas!nos!espaços!naturais!

não!vão!alterar!ou!agredir!o!lugar,!integrando,!assim,!o!turismo!com!o!ambiente!natural!

e!incentivando!a!sustentabilidade!do!destino.!Nesse!momento,!toda!preocupação!e!
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observações! estão! voltadas! para! as! áreas! naturais! e! culturais,! conferindo:lhes! o!

objetivo!de!conservação!e!manutenção!da!rica!biodiversidade!local.!

!Outro!conceito!importante!foi!destacado!no!Congresso!Mundial!de!Ecoturismo,!

realizado!em!Belize,!em!1992,!citado!por!Cândido!(2003,!p.!146):!!

O!turismo!dedicado!ao!desfrute!da!natureza!de!forma!ativa,!com!o!objetivo!
de!conhecer!e!interpretar!os!valores!naturais!e!culturais!existentes!em!estreita!
integração!e!interação!com!as!comunidades!locais!e!com!o!menor!impacto!
sobre! os! recursos,! sobre! a! base! de! apoiar! os! esforços! dedicados! à!
preservação!e!manejo!das!áreas!naturais!onde!se!desenvolve,!ou!daquelas!
prioritárias!para!a!manutenção!da!biodiversidade.!

!

Já! na! definição! governamental,! com! a! elaboração! das! Diretrizes! para! uma!

Política! Nacional! de! Ecoturismo,! criada! em! agosto! de! 1994,! conforme! citado! no!

documento!BRASIL!(2010),!pontua:se!que!“o!segmento!da!atividade!que!utiliza,!de!

forma! sustentável,! os! patrimônios! natural! e! cultural,! incentiva! sua! conservação! e!

busca!a!formação!de!uma!consciência!ambientalista,!através!da!interpretação!do!meio!

ambiente,!promovendo!o!bem:estar!das!populações!envolvidas”.!

Diante! dessas! premissas,! conclui:se! que,! para! existir! a! atividade! de!

ecoturismo,!ela!terá!que!ser!desenvolvida!nos!espaços!naturais,!ou!seja,!em!Áreas!

Naturais,! sendo! Áreas! Protegidas! ou! não,! tendo! o! foco! na! conservação! e! para!

incentivar!naturalmente!a!consciência!ecológica,!a!partir!da!interpretação!e!educação!

ambiental,!buscando!sempre!o!envolvimento!da!comunidade!local!na!sensibilização!

da!conservação!do!Patrimônio!Natural.!

Nesse!contexto,!o!ecoturismo!é!considerado!um!dos!segmentos!turísticos!com!

maior!empenho!no!desenvolvimento!dos!princípios!da!sustentabilidade,!oferecendo!a!

integração! da! conservação! dos! recursos! naturais! com! o! desenvolvimento!

socioeconômico,!com!aporte!legal,!de!uma!área!protegida!(MTUR,!2010).!

O! ecoturismo! pode! ser! visto! por! várias! abordagens! científicas.! Nesta!

perspectiva,!as!de!maior!evidência!no!mercado!turístico,!como!o!perfil!dos!visitantes!

ou!dos!ecoturistas,!os!efeitos!positivos!e!negativos,!a!capacidade!de!visitação,!o!uso!

das! Unidades! de! Conservação! para! a! atividade,! os! destinos,! as! preferências! e!

motivações!do!cenário!e!da!paisagem!(PIRES,!2002).!

Nessa! linha,! conforme! Cândido! (2003,! p.! 147),! “o! ecoturismo! deve! tanto!

atender!ao!desenvolvimento!do!turismo!quanto!à!conservação!da!Natureza”.!Isso!só!
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é!possível!quando!há!um!planejamento!cuidadoso!com!a!participação!da!população!

residente,!do!pessoal!de!manejo!das!Unidades!de!Conservação!e!do!setor!turístico.!

De!acordo! com!a!EMBRATUR! (2001),! a! preservação!dos! recursos!naturais!

florísticos,!faunísticos!e!as!paisagens!cênicas!locais,!além!da!promoção!da!utilização!

racional!do!patrimônio!natural,!é!uma!virtude!da!atividade!de!ecoturismo.!

Pires!(2003,!p.!81),!nos!afirma!que!o!ecoturismo!como!uma!atividade!alternativa!

ao!turismo!convencional!apresenta!as!seguintes!características,!conforme!o!quadro!1,!

a!seguir:!

Quadro!1:!Ecoturismo!como!Alternativa!ao!Turismo!Convencional!

Ecoturismo!como!Alternativa!ao!Turismo!convencional!!

1.! Desenvolvimento!moderado!do!turismo,!envolvendo!operações!de!pequena!escala!

circunscritas!à!esfera!local!e!organizada!com!a!participação!da!comunidade!residentek!!

2.! Valorização!dos!costumes!e!estilo!de!vida!locais.!Ênfase!para!a!utilização!dos!recursos!da!

própria!localidade!ou!região!receptora,!tais!como!culinária,!acomodações,!transportesk!!

3.! Geração!de!benefícios!locais!e!aumento!de!oportunidades!de!renda!para!as!comunidades!

receptorask!!

4.! Poucos!efeitos!sociais!e!culturais!negativos!e!maior!receptividade!pelas!populações!
residentesk!!

5.! Pequena!alteração!da!paisagem!natural!e!cultural!dos!destinosk!!

6.! Preservação!e!proteção!dos!recursos!turísticos!e!incremento!e!sua!qualidadek!!

7.! Motivação!dos!turistas!para!uma!experiencia!social,!conhecendo!distintas!realidades!

socioeconômicas!por!meio!de!contatos!culturais!organizados.!

Fonte:!Pires!(2003).!

!

Conforme!características!citadas!por!Pires!(2003),!expõe:se!o!grande!leque!de!

opções! favoráveis!à!realização!da!oferta!de!atividade!do!ecoturismo,!a! importância!

para!a!educação!ambiental!nas!comunidades!locais!e!aos!turistas/visitantes,!além!da!

viabilidade!de!planejamento!na!gestão!ambiental!nos!destinos! turísticos!com!áreas!

naturais!protegidas.!!

Em!relação!a!essa!oferta,!o!Brasil!configura:se!como!um!dos!quatro!países!de!

maior! biodiversidade! do! planeta,! apresentando! belezas! naturais! únicas,! algumas!

delas!bem!divulgadas!no!exterior,!o!que!coloca!o!país!em!evidência,!por!apresentar!

um!dos!maiores!potenciais!do!ecoturismo!no!mundo!(COSTA,!2002).!
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Segundo!a!pesquisa!Demanda!Turística!Internacional,!do!Ministério!do!Turismo!

BRASIL!(2016,!p.!13):!!

Com!o!título!de!Pesquisa!de!Caracterização!e!Dimensionamento!do!Turismo!
Internacional!no!Brasil,!o!percentual!de!estrangeiros!que!viajaram!a!lazer!para!
o!Brasil!em!2016,!motivados!pelos!atrativos!naturais,!ecoturismo!e!turismo!de!
aventura!passou!de!12,8%!em!2014!para!15,7%!em!2015!e!para!16,6%!em!
2016.!

!

Esses!dados!reforçam!ainda!mais!a!posição!do!país!como!um!dos!principais!

destinos!do!segmento!no!mundo.!Nesse!contexto,!o!país!é!considerado!como!o!nº!1!

em!recursos!naturais!pelo!Fórum!Econômico!Mundial.!

Afirmações!do!ministro!interino!do!Turismo,!Alberto!Alves,!no!site!do!MTUR!no!

dia!20!de!julho!de!2016,!na!notícia!com!o!título!de!Atrativos!naturais!e!ecoturismo!

atraem!cada!vez!mais!estrangeiros!ao!Brasil,!dão!conta!que!o!Brasil!é!privilegiado!

por! reunir! riquezas! como! a! Floresta! Amazônica,! o! Pantanal,! o! Cerrado,! a! Mata!

Atlântica!e!mais!de!8!mil!quilômetros!de!litoral,!além!da!maior!bacia!hidrográfica!do!

planeta.!Com!a!gestão!profissional!e!a!parceria!entre!os!setores!público!e!privado,!

esses!produtos!podem!ser!explorados!de!forma!sustentável,!com!benefício!para!as!

comunidades!locais.!

Em!cada!bioma!existente!no!Brasil,!são!inúmeras!as!ofertas!de!atividades!de!

ecoturismo!para!o!segmento,!que!visam!à!sustentabilidade!dos!espaços!naturais!com!

as!atividades!do! turismo.!Esta! pesquisa! se! refere! ao!bioma!Pantanal,! abrangendo!

parte!do!Estado!de!Mato!Grosso.!Podem:se!notar,!pelo!mapa!1,!a!seguir,!os!diferentes!

biomas,!com!suas!respectivas!localizações!e!Polos!do!ecoturismo!de!Mato!Grosso,!

com!suas!atividades.!

! !
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Mapa!1!–!Polos!de!Ecoturismo!e!Biomas!de!MT!

!
Fonte:!Dados!da!pesquisa!da!autora!(2017)k!Elaboração!cartográfica!de!Correa!(2017)k!com!a!base!
da!SEPLAN:MT!(2015).!
!
!

Com! o! tema! da! pesquisa! situado! no! Polo! Pantanal! de! Mato! Grosso,! no!

município! de!Poconé,! localizado!a! 100!quilômetros! da! capital,!Cuiabá,! na!Estrada!

Parque!Transpantaneira,!denominada!MT:060,!o! tópico!a!seguir!discorrerá!sobre!o!

ecoturismo!no!Pantanal!e!as!ofertas!ecoturísticas!na!Transpantaneira.!

2.3.1.!Ecoturismo!no!Pantanal!

Mato! Grosso! é! um! estado! que! está! localizado! no! Centro:Oeste! do! Brasil,!

apresenta! território! com!superfície! de!903.329,7,91! km²! e! população!de!3.035.122!

habitantes,! abrigando! três! biomas:! Pantanal,! Amazônia! e! Cerrado! (ATLAS!

GEOGRÁFICO! DE! MATO! GROSSO,! 2016).! De! acordo! com! o! Programa! de!

Monitoramento! dos! Biomas! Brasileiros! por! Satélite! (PMDBBS),! realizado! com!

imagens!de! satélite! de!2009,! o! bioma!Pantanal!mantém!83,07%!de! sua! cobertura!

vegetal!nativa.!
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O!Pantanal!é!considerado!a!maior!planície!alagada!contínua!do!mundo,!com!

140.000!km²,!de!acordo!com!Souza!(2006).!É!Patrimônio!Natural!da!Humanidade!e!

Reserva!da!Biosfera!pela!Unesco!em!2000,!abrangendo!três!países:!Bolívia,!Paraguai!

e!Brasil,!conforme!mostra!o!mapa!2,!a!seguir:!
!

Mapa!2:!Localização!do!Pantanal!

!
Fonte:!Atlas!de!Mato!Grosso,!Entrelinhas!Editora,!2016.!
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O!Estado!apresenta!grande!importância!para!o!turismo!nacional!e!internacional.!

Evidenciando!sua!oferta!turística!na!segmentação!do!ecoturismo,!utiliza:se!do!recurso!

da!paisagem!visual!com!todos!os!seus!atributos,!entre!eles,!a!beleza!cênica,!a!fauna!

e! a! flora,! que! vêm! despontando! nas! atividades! do! setor,! buscando! aliar! a!

sustentabilidade!dos!recursos!naturais!ao!equilíbrio!dos!biomas!(SEDTUR,!2010).!

A!oferta!de!atrativos!de!ecoturismo!no!Polo!Pantanal!refere:se!a!atividades!que!

se!utilizam!de!atrativos!naturais!como!recurso.!Apesar!do!grande!potencial!da!região,!

as! atividades!necessitam!de!apoio! para! sua!estruturação!e! legalização! (legislação!

ambiental),!com!a!implantação!de!sistemas!de!gestão!ambiental!e!turística!voltados!

para!a!proteção!dos!recursos!naturais!e!valorização!dos!aspectos!culturais!regionais,!

além! de! observância! das! normas! de! segurança! aplicáveis.! No! Polo! Pantanal,! os!

atrativos!naturais!são!utilizados!em!diferentes!escalas!nos!municípios!abrangidos!pelo!

PDITS,!de!forma!mais!intensa!em!Poconé!e!menos!em!Cáceres!(SEDTUR,!2010).!

Seu!grande!foco!é!a!EP!Transpantaneira!(MT:060),!no!município!de!Poconé,!

onde!há!mais! de!30!meios! de!hospedagem,! que!oferecem!diversas! atividades!de!

contato! com! a! natureza,! como! cavalgada,! visualização! de! aves! (birdwatching),!

passeios! de! canoa! e! de! barco,! pesca! amadora,! safáris! fotográficos,! focagens!

noturnas,! passeios! de! bicicleta,! trilhas! nas!matas! e! mirantes! para! observação! de!

fauna!e!flora.!O!maior!atrativo!é!o!próprio!Pantanal,!com!seus!rios,!baías,!corixos!e!

ninhais! cercados! de! rica! fauna!e! flora.!O! rio! Paraguai! se! destaca! como! uma! das!

atrações!principais,!no!qual!são!praticados!cruzeiros! fluviais!para!contemplação!da!

natureza,! com! duração! média! de! sete! dias! e! comercializados! em! conjunto! com!

pousadas!no!município!de!Poconé!(SEDTUR,!2010k!OZELAME,!2016).!

As!principais!atividades!de!ecoturismo!ofertadas!pelas!pousadas!e!o!perfil!do!

turista!ao!longo!da!Estrada!Parque!Transpantaneira!serão!descritos!nos!capítulos!a!

seguir,!após!visitas!in'loco.!

2.4.!Paisagem!

2.4.1.!Origem!e!conceitos!da!paisagem!

A! partir! de! pesquisas! etimológicas! sobre! a! origem! e! história! da! palavra!

paisagem,!podemos!compreender!melhor!seu!uso!e!modificações!ao!longo!do!tempo,!

considerando!forte!ligação!com!os!acontecimentos!e/ou!fatos!culturais!e!históricos!da!
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localidade! onde! surgiu,! trazendo,! assim,! diferentes! interpretações.! Naveh! e!

Lieberman!(1984)!citam!que!a!referência!mais!antiga!do!termo!paisagem!consta!no!

Livro!II!dos!Salmos!(48.2),!na!escrita!hebraica!como!“noff”!que!estaria!provavelmente!

relacionado!com!“yaff”!que!direciona!à!beleza,!permitindo,!assim,!associar!ao!termo!

visual!da!paisagem.!

A! palavra! landscape! é! de! origem! germânica! e! paisagem,! de! origem! latina,!

apresentando!os!seus!núcleos!pais!e!land!com!significados!(região,!terra,!território)!

que!refletem!uma!similaridade!nos!sentidosk!já!os!sufixos!agem!(conjunto,!coleção,!

classes!ou!ação,!resultado!de!ação)!e!cape!(cobertura,!o!que!cobre!ou!descrição,!o!

que! descreve).! Assim,! no! prisma! etimológico,! a! palavra!paisagem! ou! landscape!
ocupa:se! da! descrição! de! suas! características! estáticas! e! dinâmicas,! tanto! nos!

aspectos!culturais!como!naturais!de!uma!região!(MARTINS!et'al.,!2002).!

Já!na!língua!italiana,!a!palavra!paisagem!ou!“pressagio”!é!derivada!do!francês!

“paysage”,!que!provém!de!“pays”,!estando!associada!a!um!determinado!espaço!que,!

traduzido! literalmente,! significa! país.!Vitte! (2007)! frisa! que!o! contexto!moderno!de!

paisagem!está!ligado!ao!termo!“paesaggio”!difundido!no!Renascimento.!!

Uma!colocação! interessante!vem!do!escritor!Socco!(1998),!que!apresenta!a!

infinita!potencialidade!da!semântica!do!verbete!paisagem,!pois!a!sua!expressão!não!

se!fixa!no!significado!da!linguagem!falada,!abarcando!também!outras!sensações.!O!

autor! ainda! completa,! dizendo! que! a! amplitude! e! a! heterogeneidade! do!horizonte!

polissêmico!da!palavra!paisagem!dependem!muito!da!cultura!e!costumes!nos!quais!

se!está!inserido!(SOCCO,1998).!

Pode:se!dar!referência!à!paisagem,!com!peculiar!interesse!pela!fisionomia.!Na!

Alemanha! do! século! XVIII,! por! exemplo,! o! geobotânico! Alexander! von! Humboldt!

enfatizou!aspectos!no!viés!da!vegetação,!do!clima,!e!também!pela!influência!sobre!o!

homem!em!relação!à!paisagem,!levando!em!consideração!a!natureza!da!cobertura!

vegetal! do! espaço! territorial! (ROUGERIEk! BEROUTCHATCHVILI,! 1991).! Essa!

caracterização!da!paisagem!foi,!então,!bem!retratada!pelo!artista!Jacob!Hackert,!que!

acompanhava!Humboldt!em!suas!expedições.!

Humboldt!foi!o!responsável!por!introduzir!o!termo!paisagem!na!área!da!ciência!

geográfica!no!início!do!século!XVIII,!dando:lhe!o!sentido!de!característica!total!de!uma!

região! terrestre! (METZGER,! 2001).! Contudo,! o! seu! conceito! na! ciência! é! rico! e!

aprofundado!em!diferentes!proposições,!dentre!as!quais!podemos!citar:!no!tema!da!
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ecologia! da!paisagem!(TROLL,! 1971),! nos!estudos!de!geossistemas! (SOTCHAVA!

1977),!na!ecodinâmica!(TRICART,!1977,!1979)!e!nas!pesquisas!da!geografia!física!

global!(BERTRAND,!1971).!

Nota:se,! então,! que! os! conceitos! e! definições! existentes! sobre! a! paisagem!

desde!o!início!de!seu!uso!até!os!dias!atuais!apresentam!significados!diversos.!Santos!

(2002,!p.!103)!aponta!que!a!paisagem!“é!o!domínio!do!visível!ou!de!tudo!aquilo!que!a!

visão!abarca”.!Já!Bombin!et'al.!(1987,!p.!11)!afirmam!que!a!mesma!“é!a!porção!do!

espaço! observado! pela! visão! humana”.! Nesse! contexto,! Ignácio! et' al.! (2004)!

conceituam!paisagem!“como!a!porção!da!superfície!terrestre!que!pode!ser!apreendida!

visualmente”.!Já!na!perspectiva!de!Rocha!(1995),!a!paisagem!pode!ser!vista!“como!

um!produto!do!acúmulo!da!interação!dos!fatores!geológicos,!geomorfológicos,!bióticos!

e!antrópicos!através!dos!tempos”.!

Profissionais! de! diversas! áreas! do! conhecimento,! a! exemplo! de! geógrafos,!

arquitetos,! paisagistas,! artistas,! pintores! e! poetas,! utilizam! o! termo! paisagem! de!

diversas! formas,! com! múltiplos! significados! e,! ainda! que! os! conceitos! pareçam!

similares!num!contexto!geral,!são!interpretados!de!formas!distintas!(ALONSO!et'al.,!

2004k!PIRES,!2011k!BOMBIN!et'al.,!1987k!SOARES,!2013).!!

Segundo!Jordana!(1992,!p.!4),!“a!paisagem!tem!um!conceito!multidimensional!

e!considera!as!três!dimensões,!Visual,!Cultural!e!a!Ecológica”.!Na!dimensão!visual,!

caracteriza:se!como!uma!definição!mais!primitiva,!intuitiva!e!primária!do!contexto!da!

paisagem,!em!que!se!relaciona!aos!aspectos!sensitivos!e!perceptivosk!já!na!dimensão!

cultural,! se! pontua! na! consideração! da! paisagem! como! recurso,! o! homem! se!

posiciona!como!agente!modelador!da!paisagemk!e!a!dimensão!ecológica!considera!a!

paisagem! como! o! resultado! do! conjunto! das! relações! entre! os! componentes! da!

mesma,!ou!seja,!rocha,!água,!vegetação,!relevo,!entre!outrosk!constitui,!assim,!uma!

interpretação! mais! científica,! tornando:se! o! resultado! visual! da! evolução! dos!

elementos!pertencentes!à!paisagem.!

Nesse!sentido!Jordana!(1992),!aponta!as!dimensões!em!que!a!paisagem!pode!

ser!abordada,!conforme!figura!2!a!seguir:!

!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Figura!2:!Dimensões!da!Paisagem!

!

!!!!!!Fonte:!Pires!(2011),!adaptado!pela!autora!(2017).!
!

Bombin! et' al.! (1987,! p.! 43)! apontam! que! “a! paisagem! enquanto! recurso! e!

patrimônio! cultural! do! homem! está! adquirindo! uma! crescente! consideração! no!

conjunto!dos!valores!ambientais!que!demanda!a!sociedade”.!Dessa!maneira,!o!grande!

desafio! da! atualidade! é! buscar! conter! e! monitorar! os! efeitos! provocados! pela!

degradação!da!paisagem!visual!nas!localidades!com!atividades!turísticas.!

A!paisagem!é!de!grande!relevância!para!o!setor!do!turismo,!desta!maneira,!sua!

abordagem!se!faz!não!apenas!necessária,!mas!fundamental!na!realização!de!estudos!

acerca! da! paisagem! ambiental,! do! dinamismo! de! suas! transformações,! sua!

diversidade,!sua!forma.!Assim,!é!possível!compreender!a!riqueza!do!cenário!natural!

e! turístico,!que! implica!no!desenvolvimento!da!atividade!turística,!apoiada!em!uma!

gestão!com!planejamento!a!favor!da!sustentabilidade!(ALONSO!et'al.,!2004k!BOMBIN!

et'al.,!1987k!PIRES,!2011k!SOARES,!2013).!!

Nas!últimas!três!décadas!de!estudos!sobre!a!paisagem,!pouco!se!escreveu!no!

enfoque!visual,!como!recurso!para!o!turismo!no!Brasil,!mas!o!tema!vem!crescendo!e,!

com!ele,!a!necessidade!de!valorizar!a!paisagem!como!recurso!para!a!conservação!e!

proteção! ambiental,! possibilitando! um!melhor! planejamento! do! território! em! áreas!

naturais!(BOMBIN!et'al.,!1987k!ALONSO!et'al.,!2004).!

Para!assegurar!e!valorizar!a!paisagem!como!recurso!e!gestão!ambiental,! foi!

criada,!nos!países!nórdicos,!a!Convenção!Europeia!da!Paisagem!(CEP),!no!ano!2000,!
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que!define!a!paisagem!como!uma!área!tal!como!é!percebida!pelo!observador,!cujo!

caráter!é!o!resultado!da!ação!e!da!interação!de!fatores!naturais!e/ou!humanos.!

Na!presente!pesquisa,!a!área!abordada!será!a!da!geografia!nos!estudos!da!

paisagem,! pelo! enfoque! visual,! assim! determinando! descrever! os! componentes!

biofísicos! e! a! composição! visual! da! paisagem! ao! longo! da! Estrada! Parque!

Transpantaneira,! no! Pantanal! de! Mato! Grosso,! avaliando! a! qualidade! visual! da!

paisagem!em!seu!entorno.!

2.4.2.!Percepção!da!Paisagem!

A! paisagem! é! todo! o! aspecto! visível! do! espaço! e! entorno,! e! sempre! será!

definida!de!onde!seja!observada,!do!ponto!onde!se!encontra!o!observador.!Assim,!

como!condição!para!sua!existência!e!relevância,!a!paisagem!envolve!uma!ação!de!

quem!a!observa.!Significando,!portanto,!que!a!paisagem!é!o!cenário!das!experiências!

mais!comuns!do!dia!a!dia,!fazendo!parte!dela!e!interacionando!as!pessoas!com!o!meio!

(ALONSO!et'al.,!2004).!

Para!Tuan!(1982,!p.!160),!que!defende!a! linha!da!geografia!humanista,!pelo!

método!fenomenológico,!deve:se,!acima!de!tudo,!valorizar!o!ser!humano!no!espaço!

que!habita.!O!mesmo!autor!entende!a!percepção!por!meio!das!interações!entre!os!

homens!e!o!meio!e!aponta!que!“a!Geografia!Humanista!procura!um!entendimento!do!

mundo!humano!através!do!estudo!das!relações!das!pessoas!com!a!natureza,!do!seu!

comportamento!geográfico,!bem!como!dos!seus!sentimentos!e!ideias!a!respeito!do!

espaço!e!do!lugar”!(TUAN,!1982,!p.!160).!!

Bombin!et'al.! (1987,!p.!13)!apontam!que!“se!estima!que!o!homem!percebe,!

através!da!vista,!em!87%!de!suas!impressões!do!mundo!que!o!rodeia”.!Já,!conforme!

Terry!(2001,!p.!12),!“o!componente!da!percepção!humana,!na!construção!da!qualidade!

da! paisagem,! tem! sido! expandido! para! assumir! conceitos! da! paisagem! como!

significado! no! sentido! de! lugar:memórias,! inferências,! extraindo! significados!

simbólicos,!históricos,!culturais!e!sociais!e!morais”.!

No!campo!da!filosofia!da!paisagem,!o!entendimento!é!de!que!a!paisagem!se!

constitui!de!múltiplas!possibilidades!e!com!infinitas!variações!possíveis!pelos!distintos!

pontos! de! visualização! e! no! desenvolvimento! dos!mesmos,! obtendo,! assim,! uma!

Unidade!de!Sensação!(SIMMEL,1986).!
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Para!Simmel!(1986!apud!PIRES,!2011,!p.!179:180),!trata:se!de!um!tipo!peculiar!

de!unidade!que!“[...]representa!a!síntese!de!uma!sucessão!de!manifestações!naturais!

estendidas! sobre! a! superfície! da! Terrak! uma! unidade! diferenciada! daquela! que! é!

apreendida! visualmente! por! segmentos! específicos! de! observadores”.! ! O! autor!

ressalta!ainda!que,! “[...]!o!portador!mais! importante!desta!unidade!é,!com!efeito,!o!

próprio! sentimento!de!paisagem,! um!sentimento! que!não!é! outra! coisa! que!não!a!

sensação!que!a!paisagem!provoca!no!espectador”.!

Uma!abordagem!da!paisagem,!apontada!por!Jordana!(1992,!p.!6)!é!a!de!que:!

Em! primeiro! lugar,! coloca! a! relação! da! sensibilidade! do! indivíduo! com! a!
paisagem,! destacando! que! esta! contém! qualidades! estéticas! formais!
(componentes! e! elementos! da! paisagem)! e! não! formais! (emoções! e!
experiências! do! observador).! Em! segundo! lugar,! a! ação! da! análise! da!
paisagem!(estudos!científicos)!e,!por!último,!o!fundamental!elo!existente!na!
educação!ambiental!em!benefício!da!conservação!da!paisagem!percebida!

.!

Como! definição! de! Paisagem! Visual,! podemos! conferir,! pela! descrição! de!

Alonso! et' al.! (2004,! p.! 484)! que:! “é! o! espaço! que! rodeia! o! observador,! mais!

concretamente!no!entorno!visual!do!ponto!de!observação”.!Assim,!a!paisagem!torna:

se!uma!experiência!individual!de!uma!realidade!física!pelo!homem,!atribuída!com!seus!

traços!culturais!e!da!sua!personalidade.!!

Nesse!sentido,!uma!visão!interessante!é!a!de!Boullón!(2002),!em!que!o!autor!

aponta!que!o!efeito!visual!que!o!ambiente!natural!produz!em!uma!pessoa!pode!variar!

na!sua!forma!e!grau!de!percepção,!perante!o!tipo!de!atividade!turística!realizada!na!

inter:relação!com!a!paisagem.!Pires!(2011,!p.!527),!na!mesma!linha,!sinaliza!que!“a!

percepção! da! paisagem! é,! portanto,! influenciada! pelas! próprias! características!

fisiológicas!do!ser!humano,!pelo!seu!caráter!e!personalidade,!e!por!suas!influências!

sociais!e!culturais”.!!

Nota:se,!com!as!afirmações!apresentadas,!que!o!processo!de!observação!e!

leitura! da! paisagem! é! um! exercício! constante,! pois! resulta! de! uma! observação,!

vivência!e!descrição!por!parte!do!observador.!Na!relação!percepção!e!inteligência,!o!

indivíduo!desenvolve!algumas!ações!como:!observação,!identificação,!compreensão,!

seleção! e! transposição,! entre! outras.! Com! o! exercício! ativo! dessa! atividade!

perceptiva,!ao!passar!do! tempo,!o!observador!ganha!experiência!em!número!e!em!

qualidade! nas! experiências.! Dessa! maneira,! a! relação! entre! a! paisagem! e! o!

observador!é!desenvolvida,!sendo!válido!considerar!dois!aspectos! fundamentais:!o!
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cognitivo! e! o! afetivo.! No! desenvolvimento! do! conhecimento! da! paisagem! entra! o!

cognitivo,!desenvolvendo!uma!relação!de!sentimentos,!que!é!o!afetivo!(MACHADO,!

2014).!

No! ato! da! percepção,! Bombin! et' al.! (1987)! consideram! quatro! elementos!

básicos,!conforme!o!quadro!2,!a!seguir:!

!

Quadro!2:!Elementos!de!Percepção!da!Paisagem!

Elementos!de!Percepção!da!paisagem!

Paisagem! Composição!de!formas!naturais!e!antrópicas!

Visibilidade! Zona!de!visão!física!entre!observador!e!paisagem!

Observador! Sujeito!passivo!da!percepção!

Interpretação!
Refere:se!à!análise!psicológica!que!realiza!o!

observador!do!conteúdo!e!significado!da!cena!vista!
Fonte:!Bombin!et'al.!(1987),!adaptado!pela!autora!(2017).!

!

Assim,!a!paisagem!passa!a!ser,!conforme!Alonso!et'al.!(2004,!p.!484),!como!

“[...]! una' realidad' física' experimentada' individualmente' por' el' hombre' según' sus'

rasgos' culturales' y' de' poersonalidad,' y' condicionada' por' su' capacidade' física' de'

percepción”.!Enfatiza!ainda!o!autor!que!se!dedicam!esforços!contínuos!nos!estudos!e!

pesquisas!da!percepção!da!paisagem,!atribuindo!valor!da!paisagem!como!objeto!de!

contemplação.!

A!percepção!visual!pode!se!dar!por!duas! formas!válidas!para!as!pesquisas,!

tanto! in'loco!ou!por!meio!de!fotografias!e!tecnologias!semelhantes,!e!o!observador!

fará!o!seu!julgamento!da!paisagem,!conferindo,!assim,!uma!confiabilidade!aceitável!

no!meio!científico.!

Conforme!Jordana!(1992,!p.!14),!a!percepção!visual!da!paisagem!depende!de!

algumas!condições!de!visibilidade:!“[...]!no!momento!da!realização!da!observação,!

as!limitações!fisiológicas!e!topográficas![...]”,!com!as!características!citadas!na!figura!

3,!a!seguir:!
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!!!!!!!!Fonte:!Jordana!(1992),!adaptado!pela!autora!(2017).!
!

As!características!apontadas!são!relevantes!no!momento!da!observação!e!o!

observador,!no!processo!da!realização!da!leitura!dos!signos!da!paisagem,!estabelece!

interação!e!vivência!com!o!espaço!observado.!

Há!outros!fatores! importantes!da!percepção!visual!da!paisagem,!sendo!uma!

delas!a!qualidade,!em!que!Jordana!(1992,!p.!17)!aponta:!“La'calidad'de'um'paisaje'

puede'interpretarse'en'función'de'sus'cualidades'visuales:'calidad'visual'del'paisaje”.!

Jordana!(1992,!p.!18)!ainda!pontua!que:!“La'fragilidade'se'refiere'a'la'vulnerabilidad'

de'un'paisaje'para'ser'visualmente'perturbado”,'sinalizando'a'importância'deste'fator'

como:'“La'fragilidade'marca'el'potencial'de'impacto'de'um'paisaje”.!

No! estudo! em! conjunto! com! Bombin! et' al.! (1987),! existe! a! percepção! da!

coletividade!como!uma!apreciação!de!consenso,!podendo:se!verificar!exemplos!em!

territórios! como! bosques,! crepúsculo,! imagens! das! estações! do! ano,! como! a!

primavera,!que!remete!à!alegria,!com!seu!visual!colorido,!a!exuberância!e!o!perfume!

das!flores,!entre!outros.!

Em!uma!pesquisa!feita!na!Holanda,!na!Universidade!de!Wageningen,!Centro!

de!Geo:Information,!os!pesquisadores,!liderados!pelo!coordenador!Van!Lammeren,!

usaram!o!computador!com! técnicas!de!visualização!dos! ícones!em!2D!e!3D,!para!

avaliar! a! percepção! da! qualidade! pelos! participantes,! por! meio! das! imagens! da!

Paisagem!Ambiental!(VAN!LAMMEREN!et'al.,!2010).!

Condições!
de!

Observação

• Posição!do!observador!em!relação!ao!objeto!observado,!tempo!de!
observação,!condições!atmosféricas!e!iluminação

Limitação!
Fisiológica

• Refereose!à!distância!do!observador!em!relação!à!paisagem

Limitação!
Topográfica

• Conjunto!de!pontos!observados!desde!a!posição!do!observador

Figura!3:!Condições!de!visibilidade!na!percepção!visual!da!paisagem!
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Assim,!Van!Lammeren!et'al.!(2010)!concluíram!que!o!ícone!de!visualização!3D!

suscitou!maior!apreciação!no!vínculo!afetivo!e!influenciou!positivamente!a!percepção!

da!qualidade!ambiental,!além!de!melhorar!a!eficiência!de!precisão!na!visualização!dos!

participantes! neste! experimento.! De! modo! complementar,! demonstrou:se! que! as!

visualizações!dos!ícones!2D!e!3D!no!computador,!se!for!comparar!às!células!raster!

coloridas,!tiveram!desempenho!superior.!

Na! investigação! da! Percepção! da! Paisagem,! Zube! (1982)! contribuiu!

significativamente!no!desenvolvimento!de!pesquisas,! tanto!na! investigação,!quanto!

na!aplicação!e!teorias,!sendo,!hoje,!referência!mundial.!Na!década!de!1980,!o!autor!

sugeriu!um!modelo!de!percepção!da!paisagem,!em!que!enfatizava!a! interação!dos!

indivíduos!com!a!paisagem,!a!qual!resultaria!da!percepção!e/ou!julgamento!individual!

da!paisagem.!

Zube!(1982,!p.!15),!em!suas!investigações,!conclui!que:!“[...]!a!orientação!final!

da!pesquisa!se!baseia!na!experiência!da!interação!homem:paisagem”.!Nesse!mesmo!

raciocínio,! quase! 20! anos! depois,! com! estudos! mais! aprofundados,! Terry! (2001)!

indica!que!os!componentes!biofísicos!evocam!respostas!psicológicas!esteticamente!

relevantes!para!os!processos!sensório:perceptuais.!

Com! o! tempo,! a! dinâmica! da! paisagem! foi! distendendo! o! seu! campo! de!

informação,!tornando:se,!assim,!um!objeto!de!interpretação!pelo!homem!nas!diversas!

épocas!históricas,! que,! com!ela,! vem!estabelecendo!uma!estreita! relação,! seja! na!

parte!ambiental,!geográfica,!cultural!ou!social.!Quer!dizer,!o!homem,!na!condição!de!

receptor!da!informação!codificada,!faz!seu!juízo!ou!análise!com!base!ora!científica,!

ora!emocional!(FERRAZ,!2013).!

2.4.3.!Componentes!e!elementos!da!paisagem!

Os!componentes!que!integram!a!paisagem!apresentam!aspectos!diferenciados!

em!seu!território!e,!conforme!Alonso!et'al.!(2004),!estão!agrupados!em!três!grandes!

grupos:! Físicos,! Bióticos! e! Antrópicos.! Conforme! o! ponto! de! observação! do!

visitante,!a!paisagem!é!percebida!de!diversas!formas!no!espaço!territorial,!pela!inter:

relação!ocorrida!entre!os!diferentes!componentes!da!paisagem.!!

Na!definição!de!Bombin!et'al.!(1987,!p.!74),!“[...]os!fatores!físicos!do!meio!físico!

e! os! bióticos! perceptíveis! pela! vista! em! que! se! pode! desagregar! o! território! se!

denominam!componentes!da!paisagem”.!Apontados!pela!figura!4!a!seguir:!
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!!!Fonte:!Bombin!et*al.!(1987),!adaptado!pela!autora!(2017).*

!

Alonso!et'al.!(2004)!observam!que!o!relevo!exerce!uma!enorme!influência!sobre!

a! percepção! da! paisagem,! por! ser! a! base! para! o! desenvolvimento! dos! outros!

componentes,! e! torna:se! indispensável! para! o! entendimento! desta.! Contudo,! a!

vegetação! assume! uma! maior! parte! na! categorização! visual! da! paisagem.! Pires!

(1993)!compreende!que,!tais!componentes!da!paisagem!podem!ter!pesos!diferentes!

e!específicos!no!conjunto,!o!que!é!evidenciado,!tanto!por!sua!singularidade,!quanto!

por! seu! valor! paisagístico,! raridade,! interesse! histórico,! entre! outros,! ou! por!

dominarem!totalmente!a!cena.!

Bombin!et'al.!(1987)!fizeram!observações,!a!partir!de!estudos!da!paisagem!na!

Espanha,!contidas!no!documento!oficial!do!Ministério!de!Meio!Ambiente,! intitulado!

“Guia! para! a! Elaboração! de! Estudos! do! Meio! Físico”,! sendo! base! para! outras!

importantes!pesquisas!mundiais!no!tema!da!paisagem.!Nesses!estudos,!citam!que!as!

forças!internas!da!crosta!terrestre!e!as!rochas!as!quais!se!manifestam!externamente,!

determinando!a!estrutura!e!disposição!das! rochas!e! relevos,! resultam!em!diversas!

paisagens!atuais,!através!do!processo!dos!eventos!geológicos!sofridos!ao!longo!da!

história! na! Terra,! sendo! a! estrutura! do! relevo! de! fundamental! importância! para! a!

caracterização!dos!componentes!e!atributos!bióticos!da!paisagem.!!

Bombin!et'al.! (1987)!ainda!pontuam!como!agente!modelador!da!paisagem!o!

elemento!ou!fenômeno!natural!capaz!de!modificar!ou!causar!algum!efeito!no!relevo!

terrestre.!E!são!eles:!o!relevo,!com!os!processos!de!meteorização,!erosão,!transporte!

e! sedimentaçãok! a! água,!podendo! ser! na! forma!atmosférica! glacial,! subterrânea!e!

pluvialk!o!gelo,!pelo!processo!da!ação!de!fragmentação!lenta!das!rochask!a!maresia,!

que! provém! do! deslocamento! do! nível! dos! mares,! com! efeitos! modeladores!

• Formas!do!terreno,!superfície!do!solo,!rochas,!curso!ou!
lâminas!de!água!etc.

Físicos

• Vegetação!tanto!espontânea!quanto!cultivadak!faunaBióticos

• Diversos!tipos!de!estruturas!realizadas!pelo!homem,!sejam!
pontuais,!extensivas!ou!linearesAntrópicos

Figura!4:!Componentes!da!Paisagem!
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construindo!os!bancos,!arrecifes,!entre!outrosk!o!vento,!sendo!que!sua!ação!se!dá!de!

duas! formas:! pela! erosão! e! pela! sedimentaçãok! e! o! clima,! com! sua! ação! de!

precipitação!e!temperatura!(BOMBIN!et'al.,!1987).!

Quanto! aos! componentes! bióticos,! os! autores! estão! em! perfeito! consenso,!

indicando!a!vegetação,!a!fauna!e!a!ação!antrópica.!Em!uma!alusão!poética,!Bombin!

et'al.!(1987,!p.!36)!fazem!uma!comparação!entre!a!paisagem!e!o!teatro:!“[...]!el'marco'

geológico'es'el'escenario,'la'vegetación'el'decorado,'y'los'animales'y'el'hombre'los'

actores”.!

Os!atributos!ou!elementos!da!paisagem!referem:se!à!expressão!visual!objetiva!

da!paisagem,!e!são!definidos!pelos!seguintes!elementos!básicos:!forma,!cor,!linha!e!

textura,!podendo:se!acrescentar!ainda!a!escala!e!o!espaço!(BOMBIN!et'al.,1987).!

Para! Alonso! et' al.,! (2004,! p.! 488),! são! características! visuais! básicas:! “el'

conjunto'de' rasgos'que'caracterizan'visualmente'um'paisaje'o'sus'componentes'y'

que'pueden'ser'utilizados'para'su'análisis'y'diferenciación”.!

Esses!componentes!podem!ser!mensurados!de!forma!quantitativa!e!se!devem!

escolher! indicadores! apropriados,! como! porcentagem! de! área! ou! superfície! do!

terreno,!vegetação,!ocupação!da!água!em!uma!determinada!área!estipulada,!como!

também!superfície!determinada!pela!ação!antrópica!(JORDANA,!1992).!

Na!definição!de!Alonso!et'al.,!(2004),!a!forma!nada!mais!é!que!o!volume!ou!

figura! de! um! objeto! ou! de! vários! objetos,! que! aparecem! unificados! visualmente,!

podendo!ser!de!dois!tipos:!bidimensionais,!que!são!determinados!pela!presença!de!

superfícies! adjacentes! que! contrastam! em! cor! e/ou! textura,! e! tridimensionais,!

caracterizados!pelo!volume!de!um!elemento!do!relevo!e!de!outro!objeto,!tanto!artificial,!

quanto!natural.!

A!linha!se!define!como!o!caminho!real!ou!imaginário!que!o!observador!percebe,!

quando!existem!diferenças!gritantes!entre!os!elementos!visuais!(cor,!forma!e!textura),!

ou! quando! os! objetos! se! apresentam! com! uma! sequência! unidirecional.! Como!

exemplo!disso!temos!a!linha!do!horizonte!(BOMBIN!et'al.,!1987).!

Já!a!textura!seria!a!manifestação!visual!da!relação!entre!a!luz!e!a!sombra!no!

objeto,! ou! seja,! caso! se! observe! um! bosque! a! certa! distância,! não! será! possível!

distinguir!cada!uma!de!suas!árvores!como!objetos! individualizados,!mas!sim!como!
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uma!superfície!contínua!e!com!irregularidades!ou!variações!internas!(ALONSO!et'al.,!

2004).!!

A!escala!é!a!relação!existente!entre!o!tamanho!do!objeto!e!o!entorno!onde!se!

localiza! e! o! espaço! é! o! elemento! visual! complexo! englobando! o! conjunto! de!

qualidades!da!paisagem,!determinados!pela!organização!tridimensional!dos!corpos!

sólidos!e!os!espaços!livres!ou!vazios!do!cenário!(BOMBIM!et'al.,!1987).!

Nesse! sentido,!Alonso!et'al.! (2004)! sintetizaram!os!elementos! da!paisagem!

usando!o!mesmo!raciocínio!da!definição!de!Bombin!et'al.!(1987)!e!Smardon!(1979),!

conforme!demonstrado!no!quadro!3!a!seguir:!

Quadro!3:!Elementos!da!paisagem!

ELEMENTOS!DA!PAISAGEM!

FORMA! Bidimensional! Tridimensional! Geométrica! Complexa!

LINHA!
Bordas!
Definidas!

Bordas!
Difusas!

Em!Banda! Silhueta!

TEXTURA!

GRANO!

Fino! Médio! Grosso!

DENSIDADE!

Disperso! Médio! Denso!

REGULARIDADE!

Em!Grupos! Ordenados! Aleatório!

CONTRASTE!INTERNO!

Pouco!Contraste! Muito!Contraste!

ESCALA! Absoluta! Relativa! Distante! Localizado!

ESPAÇO!

Panorâmico! Enquadrado! Dominante! Focalizado! Espessura!

Plano! Fundo!do!Vale! Pico!Ladeira! Média!
Ladeira! Linha!de!

Fonte:!Alonso!et'al.,!(2004),!adaptado!pela!autora!(2017).!
!

!

Pode:se! ter! várias! combinações! desses! elementos! visuais,! criando,! assim,!

várias! composições,! sendo! possível,! dessa!maneira,! definir! qualidades! visuais! de!

paisagem! similares,! qualidades! estas! aceitáveis! no! mundo! como! Unidades! da!
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Paisagem,! Intensidade! da! Paisagem! e! Variedade! da! Paisagem! (ALONSO! et' al.,!

2004).!

A! variação! desses! elementos! visuais! entre! si! classifica! e! determina! qual! a!

melhor!oferta!do!destino!turístico!com!suas!singularidades!e!intensidade!visual.!Por!

isso,! faz:se! necessário! o! estudo! da! paisagem! visual,! com! seus! componentes! e!

elementos,!na!busca!de!um!planejamento!turístico!e!na!sustentabilidade!dos!destinos!

nos!seus!atrativos!naturais.!

2.4.4.!Qualidade!Visual!da!Paisagem,!Análise!e!Método!de!Avaliação!

Para! um! entendimento! da! Qualidade! Visual! da! Paisagem,! este! parágrafo!

discorrerá,!resumidamente,!sobre!a!filosofia!da!estética!no!processo!do!entendimento!

humano.!Como!cita!Lothian!(2000,!p.!82),!“[...]a!temática!estética!tem!sido!tratada!por!

pensadores!e!filósofos!há!milhares!de!anos!e!ressalta!ser!uma!das!disciplinas!com!

relevância!na!compreensão!e!na!abordagem! intelectual”.!Em!se! tratando!do!que!é!

beleza,! ao! longo! do! tempo! apareceram! tantas! respostas,! como! também! filósofos,!

desde! os! gregos! até! a! era! do! Cristianismo! e! o! Renascimento,! sendo! a! beleza!

considerada!uma!característica!física!objetiva.!!

O!mesmo!autor!ainda!aponta!que!alguns!filósofos,!desde!o!começo!do!século!

XVII,!a!exemplo!do!britânico!John!Locke!(1632:1704)!–!precursor!na!consideração!da!

beleza!como!qualidades!objetivas!e!subjetivas!–,!do!escocês!David!Hume!(1711:1776)!

e!do!britânico!Edmund!Burke!(1729:1797).!Para!eles,!a!beleza!correspondia!a!uma!

resposta!subjetiva!do!observador!a!um!determinado!objeto.!Já!Immanuel!Kant!(1724:

1804)!pontuou!a!base!filosófica!com!o!entendimento!da!estética!como!um!fenômeno!

subjetivo.!Assim,! ainda!de!acordo! com!Lothian! (1999),!Kant! estabelece!uma! linha!

tênue!entre!a!velha!e!a!nova!escola!de!pensamento:!a!primeira!destaca!a!beleza!como!

uma!qualidade!inerente!e!não!tem!relação!com!o!objeto!e!a!segunda,!vê!na!beleza!

uma!qualidade!capaz!de!evocar!uma!resposta!ou!experiência!estética!no!observador!

(LOTHIAN,!1999).!

Nesse!sentido,!destaca!Florencio!(2008,!p.!103):!

!

Esa!manera!de!concebir!el!paisaje!tiene!una!irrenunciable!dimensión!estética,!
obviamente:!en!otras!palabras,! le!exigimos!que!de!una!u!otra!manera!sea!
bello,!que!nos!guste!o!nos!emocione.!Y!así,!finalmente,!desembocamos!en!el!
arquetipo!romántico,!pues…!¿qué!otra!cosa!estamos!buscando!sino!un!cierto!
pintoresquismo?!El!paisaje!–!ese!fragmento!de!Naturaleza!que!nos!deleita!–!
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es!precisamente!por!ello!digno!de!ser!registrado!en!un!lienzo!o!en!una!cámara!
fotográfica!o!de!vídeo.!En! las!carreteras!españolas!aún!puede!encontrarse!
un!cartel!indicador!que!anuncia!paisaje'pintoresco!junto!al!esquemático!icono!
de!un!viejo!artefacto!de!tomar!fotos.!

!

Foi!com!o!prussiano!Humboldt,!no!século!XIX,!que!se! iniciou,!no!âmbito!da!

geografia,!uma!análise!morfológica!da!paisagem,!de!modo!sistemático!e!continuado.!

Na!escola!alemã!de!geografia,!os!estudos!com!a!temática!da!paisagem!continuaram!

no!começo!do!século!XX,!dando!origem!ao!movimento!da!Paisagem!Cultural,!em!vista!

de!uma!escala!regional.!Já!a!escola!francesa!de!geografia,!na!mesma!época,!colocava!

em!evidência!com!Vidal!de!al!Balance,!enfatizava!a!relação!do!homem!com!o!meio.!

Ressalte:se!ainda!que!a!escola! inglesa,!na!mesma! linha! temporal,! inclinava:se!ao!

direcionamento! em! compreender! e! interpretar! a! paisagem! como! entidade! visual,!

surgindo!o!termo!“percepção”!em!seus!estudos!(GOMES,!2011).!

Nesse!contexto,!Florencio!(2008,!p.!127)!diz:!

Dentro!de!esta!geografía!moderna!se!formuló!implícitamente!desde!el!siglo!
XIX,!desde!los!mismos!fundadores!de!la!investigación!geográfica,!la!idea!de!
paisaje!como!la!configuración!tomada!por!esos!hechos!territoriales!físicos!y!
humanos,!por!separado!o!conjuntamente.!Se!centró!en!tales!cuadros!el!objeto!
principal!de!estudio!y,!desde!principios!del!XX,!se!formuló!explícitamente!que!
la! geografía! era! la! ciencia! del! paisaje! en! Alemania,! en! Francia! y,! poco!
después,!en!un!congreso!internacional,!y!en!1960,!finalmente,!en!España.!

!

Para!Bombin!et'al.'(1987!p.!77),!“hoje!o!estudo!da!paisagem!pode!configurar!

desde! a! sua! descrição! até! sua! classificação,! incluindo! a! percepção! visual! para!

determinar! a!qualidade!e! a! fragilidade! visual! da!mesma”,! resultando!na!Qualidade!

Visual! da! Paisagem.! Os! autores! ressaltam! três! elementos! para! a! visualização,!

apontadas!na!figura!5,!a!seguir:!
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Fonte:!Bombin!et*al.!(1987),!adaptado!pela!autora!(2017).!

!

A!qualidade!visual!da!paisagem!é!definida!pelo!autor!Gomes!–!Okea! (1978!

apud!JORDANA!1992,!p.!17)!como!“[...]!el'grado'de'excelencia'de'este,'su'mérito'para'

no' ser' alterado' o' destruído! [...]”! e! depende,! portanto,! do! valor! estético! de! seus!

elementos!e!da!composição!do!conjunto,!segundo!ele.!

O!mesmo!autor!salienta!que!se!torna!uma!difícil!tarefa!a!análise!da!paisagem,!

pois!esta!é!resultado!da!relação!entre!o!espaço!visual!e!o!observador,!procedendo!em!

uma! resposta! perceptiva,! tanto! com! os! elementos! da! paisagem! produzindo! uma!

resposta!sensitiva,!quanto!com!a!interpretação!subjetiva!do!observador.!

Pires! (1992,! p.!11)! aponta,! em!sua!pesquisa,! os! diferentes!métodos!para! o!

estudo!da!paisagem:!

A!diversidade!de!abordagens!e! enfoques!para!o! estudo!da!paisagem!deu!
origem!a!múltiplos!métodos! de! avaliação! que! podem! ser! classificados! em!
função!dos!critérios!utilizados,!dos!sistemas!de!medidas,!da!participação!ou!
não!do!público,!entre!outros.!!

!

Para! que! se! possa! analisar! a! paisagem! ambiental! cientificamente,! alguns!

autores!como!Bombin!et'al.!(1987)!e!Alonso!et'al.!(2004)!apontam!que!consideram!o!

estudo!sob!dois!grandes!aspectos.!O!primeiro,!como!paisagem!total,!identificando!a!

paisagem!como!o!meio,!e!o!segundo,!como!paisagem!visual,!apontando!a!abordagem!

da!percepção!da!paisagem.!

Q
U
A
L
ID
A
D
E
!D
A
!P
A
IS
A
G
E
M

Qualidade!Visual!
Intrínseca

Características!próprias!do!atrativo!
observado!(morfologia,!vegetação

ou!água)

Qualidade!Visual!do!
Entorno!Imediato

Verificar!e!avaliar!o!que!se!vê
em!uma!distância!inferior!ou

igual!a!700!m

Qualidade!do!Fundo!
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Quanto!às!contribuições!nas!pesquisas!sobre!a!qualidade!visual!e!percepção!

da!paisagem,!podemos!citar,!na!investigação!da!Percepção!da!Paisagem,!Zube,!Sell!

e! Taylor! (1982)! que! contribuem! de! forma! significativa! no! desenvolvimento! de!

pesquisas,!tanto!na!investigação,!quanto!em!aplicação!e!teorias.!Na!década!de!1980,!

os!mesmos!sugeriram!um!modelo!de!percepção!da!paisagem!em!que!se!enfatizava!a!

interação!dos!seres!com!a!paisagem,!a!qual!resultaria!na!percepção!e/ou!julgamento!

individual.!!

Em! suas! investigações! Zube,! Sell! e! Taylor! (1982,! p.! 3)! afirmam! que! “o!

componente!de!paisagem!inclui!ambos!os!elementos!individuais!e!a!paisagem!como!

entidades”.! Nesse! mesmo! raciocínio,! quase! 20! anos! depois,! com! estudos! mais!

aprofundados,!Terry!(2001)!indica!que!os!componentes!biofísicos!evocam!respostas!

psicológicas!esteticamente!relevantes!para!os!processos!sensório:perceptuais.!!

Ao!tratar!da!Qualidade!Visual!da!Paisagem,!Ozkan!(2014,!p.!11),!em!seu!artigo,!

cita:!“Em!termos!gerais,!a!‘qualidade!visual’!é!definida!como!a!beleza!relativa!de!uma!

paisagem![...]!e!é!gerada!pela!interação!entre!o!padrão!da!paisagem!e!as!percepções!

dos! observadores”! (TVEIT,! 2009k! FUENTE! DE! VAL! et' al.,! 2006).! Nesse! sentido,!

Lintton!(1972)!afirma!que!a!percepção!da!paisagem!é!o!valor!dado!a!uma!paisagem!

em!reposta!aos!seus!estímulos!visuais.!

Os! autores! ainda! ressaltam! que! o! resultado! varia! de! pessoa! para! pessoa,!

dependendo! de! vários! fatores! como:! sua! idade,! status! social,! emprego,! tradição!

cultural,!entre!outros,!identificando!que,!possivelmente,!grandes!grupos!de!pessoas!

compartilham!percepções!semelhantes,!devido!ao!fato!de!pertencerem!a!um!contexto!

e!partilharem!experiências!culturais!comuns!(PALMERk!HOFFMAN,!2001).!Eles!se!

utilizam! dos! dois! paradigmas! de! Terry! (2011)! para! analisar! a! qualidade! visual! da!

paisagem.!Há!duas!abordagens!principais!–!baseadas!em!peritos!e!na!percepção!para!

a!determinação!da!qualidade!da!paisagem!visual.!

A!realização!da!análise!e!avaliação!da!paisagem!por!julgamento!de!valor!de!

um!profissional!(especialista!ou!perito)!e!com!a!adoção!de!um!método!específico!para!

o!estudo!da!paisagem!resulta!em!dados!mais!objetivos!e!precisos!(PIRES,!2011).!!

Trata:se! da! abordagem! baseada! em! especialistas! ou! peritos:! um!

especialista/perito!treinado!com!competência,!que!examina!e!avalia!a!paisagem!em!

relação!às!suas!características!biofísicas.!Já!a!abordagem!baseada!na!percepção,!

toma!por!base!a!consideração!pelas!preferências!das!pessoas!em!relação!ao!cenário,!



54!
!

!
!

podendo!ser!apresentado! in'loco,!por!fotografias!como!substitutivas!aceitáveis!para!

paisagens!reais,!como!forma!de!diagnosticar!a!qualidade!visual!(OZKAN,!2014).!!

A! confiabilidade! desse!método! de! avaliação! da! paisagem! por! fotografias! é!

confirmada!no!artigo!de!Palmer!e!Hoffman!(2001),!pesquisadores!da!Faculdade!Suny!

de!Ciência!Ambiental!dos!EUA,!que!sinalizam!a!validade!do!uso!de!fotografias!em!

avaliações!de!paisagem!sendo! testável,! comparando!as!definições!que!pretendem!

representar.!Os!mesmos!autores!apontam,!em!seu!artigo,!a!identificação!de!dois!tipos!

básicos! de! validade.! A! primeira,! a!precisão,! referindo:se! às! qualidades! físicas! e!

visuais,!por!exemplo:!cor,!escala,!posição!e!texturak!a!segunda,!o!realismo,!refere:se!

à!equação!da!resposta!do!observador!(PALMERk!HOFFMAN,!2001).!!

Os! estudos! da! qualidade! visual! da! paisagem! vêm! sendo! fortemente!

considerados!como!um!valioso!recurso!de!proteção!ambiental,!conforme!comprovou!

uma!publicação!do!Kalivoda! (2014).!Ao!analisar!a!variância!no! julgamento!de!400!

ecoturistas!em!caminhadas!pelas!paisagens!cênicas!na!República!Checa,!descobriu:

se!que,!apesar!de!uma!diferença!significativa!na!variância!de!julgamento!de!valores,!

houve! um! maior! consenso! dos! entrevistados! em! reconhecimento! das! paisagens!

positivas,! denotando,! assim,! a! relevância! para! a! proteção! das! paisagens! cênicas,!

conclusão! esta! que! ratifica! a! importância! de! uma! gestão! ambiental! nos! destinos!

turísticos!com!paisagens!naturais!(KALIVODA!et'al.,!2014).!!

Em!2004,!elaborou:se!o!primeiro!tratado!internacional,!totalmente!dedicado!à!

paisagem,! pela!Convenção!Europeia! da!Paisagem! (CEP),! aprovada!em!2000,! em!

Florença,!e!que!entrou!em!vigor!em!março!de!2004,!desencadeando!uma!renovação!

conceitual,!administrativa!e!metodológica!na!abordagem!da!paisagem!na!Europa.!A!

construção!do!tratado!se!deu!a!partir!da!constatação!da!necessidade!de!elaborar!um!

instrumento!legal!para!gerir!e!ordenar!as!paisagens!europeias!em!função!exclusiva!

de!sua!proteção!(LÓPEZ!MARTÍNEZk!PÉREZ!MORALESk!GIL!GUIRADO,!2016).!

Os!países!que!mais!se!destacam!no!estudo!científico!da!paisagem,!conforme!

Nogué! e! Sala! (2006),! evidenciam! a! vasta! experiência! trazida! pelos! europeus,!

destacando:se,!entre!eles,!Reino!Unido,!Bélgica,!Espanha,!França!e!Eslovênia,!em!

seus!respectivos!estudos!e!publicações,!como!o!Atlas!Paisagístico,!que!busca!avaliar!

as!paisagens!e!identificar!em!sua!totalidade!a!importância!de!sua!conservação!(LUCAk!

SANTIAGO,!2015).!
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Para!chancelar!sua!importância,!em!novembro!de!2004,!foi!criado!legalmente!

o! Observatório! da! Paisagem! da! Catalunha1,! na! Espanha,! pela! Resolução!

PTO/3386/2004,! com! o! objetivo! da! proteção,! gestão! e! ordenação! da! paisagem,!

auxiliando!nos!estudos!científicos!e!disseminando! informações!de!suas!paisagens,!

através!do!site,!para!a!sociedade!catalã!e!apoiando!a!aplicação!em!Catalunha!do!

Convênio!Europeu!de!Paisagem,!informações!estas!disponibilizadas!em!publicações!

online!na!página!web!do!observatório.!!!

Quanto!ao!aspecto!da!fragilidade,!Alonso!et'al.!(2004,!p.!532)!define!esta!como!

“La'susceptibilidad'de'um'paisaje'al' cambio'cuando'se'desarrolla'un'uso'sobre'él.'

Expresa' el' grado' de' deterioro' que' el' paisaje' experimentaria' ante' la' incidência' de'

determinadas'actuaciones”.!Nesse!sentido,!Jordana!(1992)!enfatiza!que!a!fragilidade!

marca!o!potencial!de!impacto!de!uma!paisagem,!referindo:se,!então,!à!vulnerabilidade!

que!a!paisagem!representa.!

Assim,!o!desenvolvimento!visual!refere:se!à!ordenação!do!território,!ou!seja,!o!

desenvolvimento! do! território! dependerá! da! inter:relação! da! qualidade! com! a!

fragilidade!visual!da!paisagem,!conferindo,!assim,!um!determinado!valor!visual!a!ela!

(JORDANA,!1992).!

Apresenta:se,!a!seguir,!de!forma!sucinta,!as!escolas!básicas!nos!estudos!da!

paisagem!e!os!métodos!de!avaliação!da!qualidade!da!paisagem.!Desta!forma,!será!

possível!entender!a!visão!de!cada!escola!e!aplicação!do!método.!Nesse!contexto,!

Maciel!(2011,!p.!161:162)!descreve:!

•! Na! escola! germânica,! foram! apresentados! novos! conceitos! sobre!

paisagem,! trabalhando! em! uma! visão! geográfica.! Introduziu:se! o!

conceito! da! paisagem! como! categoria! científica,! que! assim! se!

compreendeu! até! os! anos! de! 1940,! como! um! conjunto! de! fatores!

naturais!e!humanos.!

•! Na! escola! francesa,! Christofoletti! (1999)! afirma! que! La! Blache!

considerou!como!elementos!básicos,!na!organização!e!desenvolvimento!

dos! estudos! geográficos:! as! características! significativas! dos! pays! e!

regiões,! os! componentes! da!natureza! e! os! originários! das! atividades!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Disponível!em!http://www.catpaisatge.net/esp/observatori.php,!constituindo!uma!grande!ferramenta!
a!serviço!da!paisagem!ambiental.!
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humanas! (virada! do! século! XX).! Dessa! forma,! Guerra! (2006)!

complementa!que!o!termo!região!foi,!durante!um!longo!tempo,!o!pilar!da!

geografia!francesa,!aplicando:se!tanto!a!conjuntos!físicos,!estruturais!ou!

climáticos!quanto!aos!domínios!caracterizados!pela!sua!vegetação.!

•! A!antiga!União!Soviética!se!caracterizou!por!ser!uma!escola!fechada,!

cientificamente,! em! relação! às! demais! escolas,! e! pode:se! dizer! que!

Dokoutchaev,!em!1912,!trouxe!uma!nova!abordagem!com!relação!aos!

elementos!da!natureza,!definindo!o!Complexo!Natural!Territorial!(CNT),!

na! qual! inclui! os! processos! físicos,! químicos! e! bióticos,! colocando! a!

vegetação! como! diferenciadora! nas! tipologias! das! unidades! de!

paisagem! e! o! solo! como! produto! da! interação! entre! relevo,! clima! e!

vegetação.!

•! Já!a!escola!anglooamericana,!durante!os!anos!de!1940!nos!Estados!

Unidos,! substituiu! o! termo! landscape,! que!estava,! até! então,! em!uso!

nesse!país!sob!influência!da!geografia!alemã!(Carl!Sauer),!pela!ideia!da!

“região”! (Richard! Hartshorne),! sendo! esta! um! conjunto! de! variáveis!

abstratas! deduzidas! da! realidade! da! paisagem! e! da! ação! humana!

(SCHIER,! 2003).! A! paisagem! era! analisada! sob! a! perspectiva! da!

evolução!do!relevo.!Teve!como!destaque!trabalhos!de!Grove!Karl!(1880)!

e!William!Morris!Davis!(1899).!

Conforme! o! exposto! em! relação! aos! métodos! de! estudos! da! paisagem,!

podemos! destacar! a! atenção! especificamente! para! a! avalição! da! paisagem! pelos!

geógrafos,!em!que!se!empenham,!desde!finais!dos!anos!de!1960,!para!valorizar!as!

paisagens,! preocupando:se! com!as!paisagens!naturais! e! sua! conservação,! com!o!

objetivo!de!proteger!esses!espaços.!Com!isso,!corrobora!Silva!(1999,!p.!121),!sob!o!

seguinte!aspecto:!

O!problema!central!tem!consistido!em!como!“descobrir”!as!paisagens!mais!
valorizadas?!Como!as!avaliar!e!quem!deverá!ser!responsabilizado!por!essa!
avaliação?! Actualmente,! estas! duas! questões! têm! sido! colocadas! de! um!
modo!cada!vez!mais!directo,!sendo!por!isso!alvo!de!atenções!especiais!por!
parte!dos!investigadores.!

!

Diante!desse!fato,!apresenta:se,!a!seguir,!uma!análise!resumida!dos!métodos!

até! então!utilizados,!de!modo!a! dividir! este!campo!de! trabalho!em!cinco!períodos!
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distintos.! Contudo,! essa! divisão! não! significa! que! os! vários! métodos! tenham!

prevalecido!apenas!naqueles!momentos!temporais,!ou!que!não!tenham!sido!aplicados!

conjuntamente.!Assim,! objetiva:se,! no! quadro! 4! a! seguir,! expor!o! período!em!que!

surgem!e!que!apresentaram!mais!importância,!de!acordo!com!o!levantamento!de!Silva!

(1999).!
! !
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!Quadro!4:!Evolução!dos!estudos!de!avaliação!da!paisagem!

Fonte:!Silva!(1999),!adaptado!pela!autora!(2017).!

!

Através!das!épocas!e!abordagens!metodológicas,!torna:se!clara!a!importância!

de!entender!que!os!estudos!com!o!enfoque!da!paisagem!somente!podem!centrar:se!

nas!análises!dos!elementos!da!paisagem,!enquanto!que!os!estudos!de!abordagens!

subjetivos!são!a!única!maneira!de!compreender!as!reações!à!paisagem.!Pontua!Silva!

(1999)! que! a! procura! do!método! universal! de! avaliação! de! paisagem! tem! de! ser!

abandonada,! pois! este! não! existe.!O! valor! vai! sempre! ser! o! reflexo! de! critérios! e!

objetivos!dos!trabalhos!a!desenvolver.!

O! enfoque! desta! pesquisa! é! a! dimensão! visual,! no! âmbito! geográfico,! com!

abordagem! metodológica! da! escola! anglo:americana,! da! avaliação! da! qualidade!

Tipo! Período! Método! Autores!

Métodos!intuitivos!

Finais!dos!
anos!60!até!
princípios!
dos!anos!70!
Grã:
Bretanha!

Pretendiam!fornecer!instrumentos!que!
pudessem!servir!de!base!para!o!
estabelecimento!de!critérios!objetivos!
para!a!proteção!de!áreas!com!grande!
qualidade!ambiental!e!paisagística!

Tandy!(1967),!
Fines!(1968),!
Leopold!(1969),!
Hebblethwaite!
(1970).!

Análises!
estatísticas!
complexas!

Entre!1971:
76!
Manchester!

Desenvolveram:se!técnicas!de!análise!
estatística!extremamente!complexas,!
de!forma!a!conseguir!a!maior!
objetividade!possível.!Baseavam:se!na!
análise!de!regressões!múltiplas!dos!
elementos!da!paisagem!e!valores!de!
qualidade!visual,!atribuídos!por!
especialistas!

Clamp!(1975)!

Utilização!das!
preferências!do!
público!

Entre!1977:!
83!

Esta!fase!marca!uma!importante!
viragem!nos!processos!de!avaliação!
da!paisagem.!Pela!primeira!vez,!é!
dada!importância!à!opinião!do!público,!
procurando:se!conhecer!as!suas!
preferências!

Zube!(1974),!Dunn!
(1976),!Penning:
Rowsell!(1977:82)!
e!Buhyoff!(1978).!

Utilização!de!
análises!
psicológicas,!
integração!de!
influências!
anteriores!

Entre!1983:
90!

Baseando:se!em!entrevistas!e!
inquéritos,!alguns!destes!estudos!
cruzavam!a!informação!respeitante!às!
paisagens!valorizadas!com!as!
características!psicológicas!de!cada!
indivíduo!

Sidaway!(1988),!
Harrison(1988),!
Morgan!(1993),!
Williams!(1993).!

Aplicação!das!
Tecnologias!de!
Informação!
Geográfica!

A!partir!dos!
anos!90!

A!difusão!nos!anos!90!das!
Tecnologias!de!Informação!Geográfica!
e,!mais!concretamente,!dos!Sistemas!
de!Informação!Geográfica,!veio!
igualmente!marcar!um!novo!rumo!para!
os!estudos!de!percepção!e!avaliação!
da!paisagem!

Baldwin!et'al,!1996!
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visual!da!paisagem,!classificada!por! Ignacio!et'al.! (1984),!com!adaptação!de!Pires!

(2009),!utilizando,!dentre!os!métodos,!o!indireto.!O!método!indireto!de!avaliação!da!

qualidade! visual! tem! por! critério! a! valoração! realizada! pela! fragmentação! ou!

desagregação!da!paisagem,!analisando!seus!componentes!e/ou!as!categorias!visuais!

(elementos!da!paisagem),!em!consonância!com!diferentes!juízos!de!valor!e!conforme!

os! critérios! de! pontuação! e! classificação! determinados! por! peritos! treinados! e/ou!

especialistas.!

2.4.5.!Paisagem!e!Turismo!

A! crescente! valorização! do! turismo! nos! últimos! anos! vem! acelerando! o!

processo!de!reestruturação!e!transformação!do!espaço!em!que!a!atividade!turística!é!

inserida.!Assim,!a!paisagem!se!apresenta!como!um!dos!mais!importantes!motivadores!

para! o! deslocamento! de! turistas! e/ou! visitantes! na! atualidade,! aliado! a! outros!

atrativos,!circunstância!em!que!a!atividade!turística!passa!a!ser!apontada!como!um!

agente!territorial!e!definidor!da!paisagem!local.!

A!paisagem!assume!papel!fundamental!para!a!atividade!turística,!pode:se!dizer!

que!é!a!principal!motivação!de!escolha!de!destinos!para!os!turistas,!sendo!assim!o!

principal! recurso!natural!e/ou!artificial! para!o! planejamento! e!elaboração!da!oferta!

turística.! Nesse! sentido,! conforme! pontua! Rodrigues! (1992),! “o! turista! busca! na!

viagem!a!mudança!de!ambiente,!o!rompimento!do!cotidiano,!a!realização!pessoal,!a!

concretização! de! fantasias,! a! aventura! e! o! inusitado,! e! quanto!mais! for! exótica! a!

paisagem!mais!atrativa!será!para!ele”.!!

Cada! vez! mais! os! pesquisadores! da! Geografia! do! Turismo! estão! se!

empenhando! no! sentido! da! conservação! das! paisagens! naturais.! Mediante! os!

componentes!e!os!elementos!da!paisagem,!o!homem!assume!um!papel!modificador!

da!paisagem.!Como!aponta!Pires!(2011,!p.!523),!“nos!espaços!sem!muita!intervenção,!

a!paisagem!predominantemente!natural!atrai!pela!presença!e!composição!cênica!dos!

elementos!naturais!como:!a!água,!a!vegetação,!a!geografia,!a!fauna,!a!sazonalidade!

e!os!acontecimentos!climáticos”.!Verifica:se,!nesta!colocação,!o!poder!de!atratividade!

de!uma!paisagem!natural.!

Para!confirmar!essa!visão,!Pires!(2011,!p.!524)!conclui!que!“paisagem!e!turismo!

são! duas! realidades! intimamente! relacionadas.! A! paisagem! é! um! elemento!
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substancial! do! fenômeno! turístico! e! um! recurso! de! grande! valor! para! o!

desenvolvimento!e!a!consolidação!da!oferta!turística”.!

Nessa!perspectiva,! fica! claro! que!a! importância! da!paisagem!está! de!mãos!

dadas!com!as!estradas:parque,!estas!somente!existem!por!oferecer,!em!seu!percurso,!

a!estética!visual!cênica!através!dos!componentes!biofísicos!(clima,!relevo,!vegetação,!

hidrografia,! entre! outros)! contidos! nos! recursos! naturais! (DOUROJEANNI,! 2003).!

Nessa!mesma!linha!de!pensamento,!Pires!(2010)!afirma!que!“as!estradas:parque!são!

atrativos!turísticos!de!relevante!valor!paisagístico,!fica!evidente!a!relação!do!estudo!

da!paisagem!com!o! turismo!e!ainda!a!necessidade!da!preservação!das!paisagens!

naturais!e!humanizadas!como!atrativo!turístico”.!

Portanto,! a! paisagem! constitui:se! por! uma!privilegiada! categoria! de! análise!

para! o! reconhecimento! da! vocação! e! potencialidade! turística! de! um! determinado!

lugar.!Tal! reconhecimento,!se! tomado!sob!a!perspectiva!do!planejamento! turístico,!

contempla!a!análise!do!potencial!turístico!de!uma!área!ou!região,!e!a!primeira!etapa!

é,! justamente,! o! inventário! dos! recursos!ali!existentes! (PIRES,! 2011).!Como! tal,! a!

paisagem!em!sua!dimensão!visual!ou!cênica!se!torna!parte!desse!processo.!

Assim,!a!partir!da!perspectiva!dos!autores!utilizados,!aponta:se!a!importância!

que!a!paisagem!exerce!sobre!as!áreas!naturais,!existentes!ou!não!em!Unidades!de!

Conservação,! tendo! nela! o! principal! recurso! para! a! atividade! turística! em! áreas!

protegidas!como!em!estradas:parque!(BOMBIN!et'al.,!1987k!ALONSO!et'al.,!2004k!

PIRES,!2011).!!

Nesse!contexto,!a!paisagem!se!torna!um!importante!recurso!de!expressão!para!

visualização!do!espaço!territorial,!sempre!interagindo!com!o!meio!e!observando!todos!

os!elementos!biofísicos!que!compõem!o!visual!paisagístico!(BOMBIN!et'al.,!1987).!

Assim,! Jordana! (1992,! p.! 9)! afirma:! “El' paisaje' considerado' como' resurso' es' um'

elemento' más' del' médio' que' hay' que' analisar,' estudiar' y' valorar”.! Diante! dessa!

perspectiva,! a! paisagem! requer! a! necessidade! de! conservação!para!minimizar! os!

impactos!ambientais!pela!ação!antrópica!(JORDANA,!1992).!

É!de!fundamental!importância,!portanto,!a!conservação!dos!recursos!turísticos!

naturais,!salientando!a!necessária!análise!aprofundada!sobre!os!recursos!turísticos,!

uma!vez!que!o!turismo!deve!ser!considerado!uma!atividade!que!preserve!a!sua!fonte!

de!renda!e!lucro,!aí!observadas!as!atividades!econômica!e!social!e!a!sustentabilidade.!

(RODRIGUES,!2011).!
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Nesse!sentido,!o!estudo!da!qualidade!visual!da!paisagem!da!Estrada!Parque!

Transpantaneira! contribui,! de! forma! inédita! e! essencial,! para! a! gestão! ambiental,!

conservação,!descrevendo!e!entendendo!seus!atributos!e!componentes!da!paisagem!

cênica.!

2.5.!Estrada!Parque!

A!origem!do!nome!e!conceito!das!estradas:parque!se!deu!nos!Estados!Unidos!da!

América,!e!elas,!já!de!início,!eram!estabelecidas!em!Unidades!de!Conservação!(UCs).!

São,! hoje,! conhecidas! mundialmente! pelo! nome! de! Parkways! e! reconhecidas!

legalmente!nos!EUA!como!uma!categoria!nos!órgãos!competentes!daquele!país.!

As! organizações! parceiras! das! estradas:parque! nos! Estados! Unidos,! a!

Parkway' Partner' Organizations! e! o! Serviço! Nacional! de! Parques! (National' Park'

Service),!historicamente!são!detentoras!dos!registros!mais!antigos!sobre!conceitos,!

definições!(PIRES,!2010).!

As!parkways,! a! propósito,! são! reguladas!pelo!Serviço!Nacional! de!Parques!

(National!Park!Service,!2009)!norte:americano.!A!seguir,!o!conceito!dessas!estradas!

parque:!

São! estradas! construídas! de!maneira! a! proteger! e! tornar! possível! que! as!
pessoas! aproveitem! a! beleza! cênica! e! pontos! históricos! interessantes! ao!
longo!da! rota.!Um!objetivo!particular!das!estradas!parques!é!prevenir!que!
sejam! erguidas! placas,! letreiros! e! outros! informativos! ou! propaganda! que!
possam!ser!detratores!da!beleza!natural!ao!longo!da!estrada.!!

!

!! Nesse! contexto! se! faz! necessário! compreender! ! o! desenvolvimento! das!

Estradas!Parque!na!América!do!norte!sob!a!perspectiva!histórica!e!sua! legalidade.!

Com!o!surgimento!da!primeira!Lei!Pública!nº!770:1/2!de!23!de!junho!de!1936,!em!que!

autorizava!o!estudo!dos!programas!de!parques,!estacionamentos!e!áreas!recreativas!

nos!EUA.!Assim,!sete!dias!depois,!tem:se!referência!da!criação!da!primeira!Estrada!

Parque!ou!“Parkway”!em!30!de!junho!de!1936,!a!Blue*Ridge*Parkway!(BRP).!Sua!
área!é!de!cerca!de!377,9!km²!e!sua!extensão!é!de!755!km,!protegendo!uma!faixa!de!

aproximadamente!250m!para!cada!lado!da!estrada,!liderando!no!ranking!muldial!como!

a!maior!Estrada!Parque.!A!Natchez*Trace*Parkway,'teve!sua!criação!em!18!de!maio!
de!1938,!com!uma!área!de!211,66!km²!e!sua!extenção!é!de!714,5!km.!A!partir!dai,!os!

órgãos! governamentais! ampliou! os! estudos! e! projetos! em! áreas! naturais,!

proporcionando!assim!criação!de!outras!Estradas!parque.!
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! Detentor! de! uma! vasta! experiência! em! estudos! de! parques! e! estradas,! os!

Estados!Unidos,! conforme!o! relatório! do!Conselho!de!Recurso!Naturais! em!1934,!

onde!apontava!que!mais! da!metade!do! tráfego!no! sistema! rodoviário! dos! estados!

unidos! ! durante! o! ano!anterior! tinha! sido! de! trafego! recreativo,! onde!a! população!

utilizava!as!estradas!para!momentos!de!lazer!e!contato!com!a!natureza,!observou:se!

uma!! importante!demanda,! impulcionando!novos!projetos!e!pesquisas!para!criação!

das!estradas!cênicas!ou!estradas!parque!e!parques.!Desde!então! trilhou!um!longo!

caminho!para!elaborar!critérios,!diretrizes!e!normatização!na!criação!e!legalização!das!

estradas!parque!e!parques.!Sendo!hoje!!referência!no!histórico!de!criação,!conceito,!

gestão!e!sustentabilidade!das'áreas!em!unidades!de!conservação.!

No!espaço!geográfico!da!América!Latina,!o!país!que!mais!se! interessa!pelo!

tema!é!o!Brasil,!a!partir!de!meados!da!década!de!1970,!por!meio!de!observações,!

pela! necessidade! de! manter! as! belezas! cênicas! naturais! visíveis! ao! longo! das!

estradas:parque!(DOUROJEANNI,!2003).!

Pires! (2010,! p.! 9)! assim! define! a! importância! das! estradas:parque! para! o!

turismo!no!âmbito!do!continente!americano:!

Portanto,!o!que!este!cenário!circunscrito!às!Américas!permite!observar!é!que!
as! estradas! parques!são! consideradas! áreas! de! proteção! do! ambiente! de!
entorno!e!seu!uso!é!voltado!para!o! turismo!em!bases!sustentáveis!com!a!
finalidade! de! desenvolver! as! regiões! onde! estão! inseridas.! Podem! ser!
destacados!também!os!aspectos!de!implementação!de!planos!de!manejo!e!
de! normas! específicas! de! sua! utilização,! valorizando! esta! categoria! como!
singular! e! importante! indutora! para! o! desenvolvimento! sustentável! das!
destinações!e!comunidades.!

!

O!Estado!de!Mato!Grosso!foi!pioneiro!na!legalização!da!estrada:parque!pelo!

Sistema!de!Unidades!de!Conservação!do!Estado!do!Mato!Grosso!(SEUC),!em!1992,!

com!a!Lei!Estadual!nº!6.142,!que!apresenta!o!conceito!de!estrada:parque!como!“um!

parque! linear! que! compreende! a! totalidade! ou! parte! de! rodovias! de! alto! valor!

panorâmico,!cultural!ou!recreativo”!(PIRES,!2010).!

Os!conceitos!e!as!definições!existentes!acerca!de!estrada:parque!disponíveis!

na!literatura!brasileira!são!cinco,!e!estão!apontados!no!quadro!5,!a!seguir:!
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Quadro!5:!Conceitos!sobre!Estrada!Parque!existentes!no!Brasilk!Documento!:!Publicação!Conceito!:!
Definição!

Documento!–!Publicação! Conceito!–!Definição!

Instituto!Brasileiro!de!
Desenvolvimento!Florestal!–!IBDF.!
Fundação!Brasileira!para!a!
Conservação!da!Natureza!–!FBCN.!
Plano!do!Sistema!de!Unidades!de!
Conservação!do!Brasil:!II!Etapa.!
Brasília,!1982!

É!um!parque!linear!que!compreende!a!totalidade!ou!parte!
de! rodovias! de! alto! valor! panorâmico,! cultural! ou!
recreativo.!Os! limites!são!estabelecidos!de! tal!modo!que!
incluam!as!terras!adjacentes!a!ambos!os!lados!da!rodovia,!
com! o! fim! de! atender! a! proteção! da! integridade!
panorâmica,! dos! recursos! conexos! e! das! atividades! de!
recreação!e!educação!

SILVA,!L.!L.!Ecologia:!manejo!de!
áreas!silvestres.!Santa!Maria,!RS:!
Ministério!do!Meio!Ambientek!
Fundação!de!Apoio!a!Tecnologia!e!
Ciência!(Fatec),!1996!

É! um! parque! linear! de! alto! valor! educativo,! cultural,!
recreativo! e! panorâmico! que! protege! faixas! de! terra! ao!
longo!de!trechos!ou!a!totalidade!de!caminhos,!estradas!ou!
vias! de! acesso,! e! cujos! limites! são! estabelecidos! com!
vistas!à!proteção!de!suas!características!e!mantidos!em!
estado! natural! ou! seminatural,! evitando:se! obras! que!
desfigurem!o!meio!ambiente!

BARROS,!L.!A.!Vocabulário!
enciclopédico!das!Unidades!de!
Conservação!do!Brasil.!São!Paulo,!
SP.!Ed.!Unimark!Arte!e!Ciência.!2000!

Categoria!de!manejo!cujo!objetivo!principal!é!proteger,!em!
parte!ou!no!todo,!rodovias!com!margens!de!grande!beleza!
paisagística!natural,!seminatural!ou!cultural.![...]!As!áreas!
adjacentes! a! esses! parques! lineares! podem! ser! de!
domínio!público!ou!privado!

Fundação!S.O.S.!Mata!Atlântica.!
Estrada!Parque:!conceito,!
experiências!e!contribuições.!São!
Paulo,!2004.!60p!

Estrada!Parque!é!um!Museu!Permanente!de!Percurso!que!
atravessa! Unidades! de! Conservação! ou! áreas! de!
relevante! interesse! ambiental! e! paisagístico,! implantado!
com! o! objetivo! de! aliar! a! preservação! ambiental! ao!
desenvolvimento! sustentável! da! região,! através! do!
fomento! ao! ecoturismo! e! às! atividades! de! educação!
ambiental,!de!lazer!e!culturais!

Portaria!Interministerial!dos!
ministérios!do!Turismo!e!Meio!
Ambiente!nº!282!de!2008!

O!trecho!da!via!automotiva!que,! inserida!em!unidade!de!
conservação! federal,! possua! características! que!
compatibilizem! sua! utilização! com! a! preservação! dos!
ecossistemas! locais,! a! valorização! da! paisagem! e! dos!
valores! culturais! e,! ainda,! fomentem! a! educação!
ambiental,! o! turismo! consciente,! o! lazer! e! o!
desenvolvimento! socioeconômico! da! região! onde! está!
inserida!

Fonte:!Soriano!(2006),!adaptado!pela!autora!(2017).!
!

Pela! observação!do!quadro! histórico! dos! conceitos! e! definições!acerca!das!

estradas:parque,! nota:se! que,! em! quase! duas! décadas,! houve! um! processo! de!

desenvolvimento!na!construção,!caracterização!e!criação,!no!qual! foi!moldando:se,!

consolidando:se! o! enfoque! de! recurso! para! a! sustentabilidade! do! espaço,! como!

Patrimônio! Cultural,! com! normas! para! a! ação! antrópica! e! otimização! na! gestão!

ambiental.!

A!criação!jurídica!de!uma!estrada:parque,!tendo!sua!gestão!compartilhada!com!

o!poder!público!e!variados!grupos!afins!da!sociedade,!introduziu!um!novo!olhar!para!
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as!regiões,!passando!a!ser!a!linha!que!costura!as!ações!e!os!interesses!nas!regiões!

do!entorno!(áreas!ao!redor).!!

!

!

!
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3.!METODOLOGIA!

3.1.!Tipologia!da!Pesquisa!

Quanto!à!natureza!da!pesquisa,!será!utilizada!a!abordagem!qualitativa,!pela!

qual,!segundo!Oliveira!(2001,!p.!116),!“o!pesquisador!vai!interpretar!o!mundo!real!a!

partir!das!perspectivas!subjetivas!dos!próprios!sujeitos!em!estudo”.!Nesse!sentido,!o!

mundo! real! a! ser! captado!é! o! do!entorno!da!Transpantaneira! com!seus!atributos,!

especificamente!aqueles!que!integram!a!paisagem.!

Confirma:se,!assim,!o!caráter!qualitativo!do!estudo,!ressaltando:se!o!olhar!dos!

envolvidos,! tanto! especialistas! e! conhecedores! do! tema! como! as! pousadas! da!

Transpantaneira,! tendo!em!vista!que!a! região!é!um! importante!destino! turístico!de!

Mato!Grosso!e! a! sua!qualidade! visual! da! paisagem!está!diretamente!associada!à!

oferta!da!atividade!ecoturistica!para!o!visitante.!

Segundo!os!objetivos,!este!estudo!pode!ser!classificado!como!uma!pesquisa!

exploratória,! uma! vez! que,! referenciando!Gil! (1995,! p.! 45),! “estas! pesquisas! têm!

como!objetivo!proporcionar!maior!familiaridade!com!o!problema,!com!vistas!a!torná:lo!

mais! explícito! ou! a! construir! hipóteses”.! Neste! caso,! conforme! mencionado! no!

problema!da!pesquisa,!a!Estrada!Parque!Transpantaneira!ou!MT:060!não!dispõe!de!

estudos!acerca!da!qualidade!visual!da!paisagem!e!seu!entorno.!A! fundamentação!

deste!tipo!de!pesquisa!é!bastante!flexível,!de!modo!que!possibilite!a!consideração!dos!

mais!variados!aspectos! relativos!ao! tema!estudado!e! também!à!utilização!de!uma!

variedade!de!procedimentos!de!coleta!de!dados!ou!levantamento,!como!questionário,!

observação!participante,!análise!de!conteúdo,!etc.!(MARCONIk!LAKATOS,!1990).!!

Assim,! foi! feito!um! levantamento,!pois,!de!acordo!com!Gil! (2009,!p.!58),!as!

pesquisas! deste! tipo! caracterizam:se! pela! interrogação! direta! das! pessoas,! cujo!

comportamento! deseja:se! conhecer! e! quais! são! as! ofertas! das! atividades!

ecoturísticas,!mediante!a!paisagem!do!destino!turístico!(no!caso,!a!Transpantaneira).!

Basicamente,! procede:se!à! solicitação!de! informações!a! um!grupo! significativo! de!

pessoas!acerca,!do!problema!estudado.!

As!técnicas!da!pesquisa!de!campo!também!serão!aplicadas,!como!é!o!caso!

da!observação.!As!técnicas!utilizadas!foram!de!levantamento!e!bibliográfico!para!o!

embasamento! teórico! da! pesquisa,! com! temas! relacionados! a! ecoturismo,! áreas!

protegidas,! estrada:parque,! Pantanal,! paisagem! e! qualidade! visual! da! paisagem.!
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Além! disso,! foi! utilizada! a! documental,! com! base! em! documentos,! relatórios! e!

projetos! desenvolvidos! por! instâncias! públicas! e! privadas,! relacionados! ao! bioma!

Pantanal.!

A!pesquisa!documental!trilha!os!mesmos!caminhos!da!bibliográfica,!não!sendo!

fácil,!por!vezes,!distingui:las.!A!pesquisa!bibliográfica!utiliza!fontes!constituídas!por!

material! já! elaborado,! constituído,! basicamente,! por! livros! e! artigos! científicos!

localizados!em!bibliotecas.!A!pesquisa!documental!recorre,!conforme!Fonseca!(2002,!

p.!32),!“a!fontes!mais!diversificadas!e!dispersas,!sem!tratamento!analítico,!tais!como:!

tabelas! estatísticas,! jornais,! revistas,! relatórios,! documentos! oficiais,! cartas,! filmes,!

fotografias,! pinturas,! tapeçarias,! relatórios! de! empresas,! vídeos! de! programas! de!

televisão,!etc”.!

Quanto! à! amostragem! da! pesquisa,! ela! é! do! tipo! não! probabilística,! por!

acessibilidade!ou!conveniência,! como!afirma!Gil! (2000,! p.! 89),! “sendo!o!menos!

rigoroso!de!todos!os!tipos!de!amostragem.!Por!isso!mesmo!é!destituída!de!qualquer!

rigor!estatístico”.!

O!resumo!da!metodologia!deste!estudo!está!demonstrado!na!figura!6,!a!seguir:!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Figura!6:!Resumo!da!metodologia!desta!pesquisa!

!

Fonte:!A!autora!(2017).!
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3.2.!Procedimentos!de!Pesquisa!

A!pesquisa!dar:se:á!em!três!etapas!diferentes,!a!serem!descritas!no!decorrer!

do!texto!a!seguir,!sendo!que!a!primeira!delas!objetiva!o!levantamento!das!informações!

para!compilar!dados!que!subsidiarão!a!elaboração!do!Estado!da!Arte,!com!o! tema!

central!desta!pesquisa!para!confeccionar!e!contextualizar!o!marco!teórico.!As!bases!

de!dados!utilizadas!para!o!estudo!foram!a!CAPES!e!a!EBSCO,!com!as!palavras:chave!

selecionadas:! áreas! protegidas,! ecoturismo,! estrada:parque,! paisagem,! qualidade!

visual!da!paisagem,!e!tendo!o!seu!recorte!temporal!entre!os!anos!de!2006!e!2017.!

A!segunda!etapa!da!pesquisa!será!dividida!em!três!momentos:!o!primeiro!tem!

a! finalidade! de! identificar! e! descrever! os! componentes! biofísicos! da! paisagem! do!

objeto!deste!estudok!o!segundo!momento!vai!se!pautar!na!avaliação!da!qualidade!

visual!da!paisagem!por!especialistask!e,!no!terceiro!momento,!haverá!o!levantamento!

das!pousadas!da!Transpantaneira!e!as!ofertas!das!atividades!para!o!turista.!

Na! terceira! etapa! será! realizada! a! análise! dos! dados! e,! por! fim,! as!

considerações! finais!da!pesquisa.!A! figura!7!a!seguir!apresenta!o!resumo!das! três!

etapas!propostas!nesta!pesquisa.!

!!

!

Fonte:!A!autora!(2017).!
!

PESQUISA

1ª!Etapa
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Figura!7:!Etapas!da!Pesquisa!
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3.2.1.!Primeira!Etapa:!Pesquisa!bibliográfica!

Esta!primeira!etapa!visa!ao!levantamento!de!informações!acerca!do!tema!da!

pesquisa,! buscando! apoio! de! consulta! em! artigos! científicos,! revistas,! livros! e!

documentos!governamentais!públicos,!para!identificar!pesquisas!relacionadas!com!o!

objeto! em! questão.! No! desenvolvimento! desta! etapa,! realizou:se! a! coleta! de!

informações!com!foco!em:!áreas!protegidas,!ecoturismo,!estrada:parque,!paisagem!e!

qualidade!visual!da!paisagem.!

Pesquisas!realizadas!na!base!de!dados!internacional!de!periódicos!científicos!

CAPES!e!EBSCO!localizaram!96!artigos,!sendo!46!na!base!CAPES,!com!as!palavras:

chave:! qualidade! visual! da! paisagem! e! paisagem! e! 50! na! base! EBSCO,! com! as!

palavras:chave:!ecoturismo,!áreas!protegidas!e!estrada!parque.!

Conforme!a!figura!8,!foram!encontrados,!na!base!de!dados!CAPES,!46!artigos,!

dos!quais!somente!oito!foram!caracterizados!para!subsidiar!informações!pertinentes!

ao! tema,!e!na!base!EBSCO,!dos!50!encontrados!na!pesquisa,!somente!17!artigos!

foram!relevantes!quanto!à!leitura!e!coleta!de!informações!para!auxiliar!na!construção!

do!marco!teórico!e!na!discussão!dos!resultados.!
!

Fonte:!A!autora!(2017).!
!

No!levantamento!bibliográfico!com!referências!nacionais,!foram!utilizados!livros!

e!documentos!governamentais!públicos,!dissertações,!teses!e!websites,!com!temas!

Figura!8:!Pesquisa!Bibliográfica!
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relevantes!para!agregar!e!subsidiar!informações,!na!primeira!etapa!da!pesquisa,!com!

relevância!para!o!marco!teórico.!

Nesse!contexto,!foram!examinados!livros!com!os!temas!Paisagem,!Percepção!

da!Paisagem,!Turismo!e!Paisagem,!Áreas!Protegidas,!Estrada!parque,!Pesquisa!em!

Turismo,!Metodologia!da!Pesquisa,!Ecoturismo,!Atlas!Geográfico,!Geografia!de!Mato!

Grosso,!Unidades!de!Conservação,!Pantanal!e!Transpantaneira.!Também!serviram!

de!base!documentos!oficiais!da!Secretaria!de!Turismo!do!Estado!de!Mato!Grosso.!

3.2.2.!Segunda!Etapa:!Descrição!dos!componentes!e!avaliação!da!qualidade!
visual!da!paisagem!

Esta!segunda!etapa!acontece!em!três!momentos!e!requer!sequências!de!visitas!

in'loco,!em!que!o!primeiro!foi!para!identificar!os!componentes!biofísicos!e!composição!

visual!da!paisagem!no!entorno!da!Estrada!Parque!Transpantaneira,!visita!que!ocorreu!

no!dia!04/02/2017,!quando!foi!feito!o!registro,!pela!pesquisadora,!por!fotografia!digital,!

dos!atributos!e!das!paisagens!da!Transpantaneira.!Este!processo!metodológico!é!feito!

pelo!sistema!de!pesquisa!de!campo.!

Para! a! identificação!e! caracterização! da! paisagem! por!meio! dos! fatores! de!

composição!e!dos!seus!componentes!biofísicos! foram!adotados!os!modelos!norte:

americano!e!espanhol!(ALONSO!et'al.,!2004),!como!referência!para!os!estudos!de!

Pires!(2001:2011),!que,!durante!uma!década,!foi!sendo!adaptado!para!o!estudo!da!

Qualidade! Visual! da! Paisagem,! e! aplicado!na! região! Sul! do! Brasil.! Na! figura! 9,! a!

seguir,!está!o!modelo!utilizado!nesta!pesquisa.!

!

!

! !
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!
Fonte:!Pires!(2001,!2003,!2005,!2011).!

!

No! segundo! momento! desta! etapa,! aconteceu! a! avaliação! da! qualidade!

visual!da!paisagem!no!entorno!da!Estrada!Parque!Transpantaneira!pela!equipe!de!

peritos! ou! especialistas! multidisciplinares,! realizado! na! visita! a! campo,! no! dia!

06/05/2017.!

O!método!de!Avaliação!da!Qualidade!Visual!da!Paisagem!utilizado!na!pesquisa!

tem!por!base!a!adaptação! feita!por!Pires!a!partir!de! referência!das!escolas!norte:

americana!e!europeia.!Trata:se!do!modelo!indireto!de!avaliação,!ou!seja,!o!que!utiliza!

os!componentes!da!paisagem,!aplicando!critérios!de!classificação!e!pontuação.!Seu!

método!avaliativo,! além!de!descrever,!avaliará! a! paisagem! (ALONSO!et' al.,! 2004k!

BOMBIN! et' al.,! 1987k! PIRES,! 2003,! 2005,! 2011),! conforme!mostra! a! figura! 10,! a!

seguir:!

COMPONENTES!BIOFÍSICOS
FATORES!DE!
COMPOSIÇÃO

• Unidades!e!formas!de!relevo!(geomorfologia)!e!
declividades!

Formas!de!relevo!
(topográficas)

• Hidrografia!: Vegetação!natural!(biomas)!: Fauna
Elementos!da!
superfície!

• Influências!climáticas!e!atmosféricas!
(temperatura,!pluviosidade,!insolação,!neve,!
geleira,!umidade)!

Fatores de
Modificação

• Aspectos!notáveis!em!relação!a!qualquer!um!
dos!componentes!biofísicos!anteriormente!
identificadosk!atividades!humanas!em!nível!de!
uso!do!solo,!assentamentos!com!significância!
cultural,!assim!como!registros!históricos!e!pré:
históricos!incorporados!à!dimensão

Característica!
singular!da!paisagem

Figura!9:!Caracterização!da!paisagem!por!meio!dos!fatores!de!composição!e!dos!seus!componentes!
biofísicos!
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!Fonte:!Alonso!et'al.,!(2004)k!Bombin!et'al,!(1987)k!Pires!(2003,2005,!2011)!

!

Esta!avaliação!deu:se!por!uma!equipe!multidisciplinar!de!especialistas,!em!que!

todos!os!quatros!profissionais!envolvidos!são!professores!e!pesquisadores!do!Instituto!

Federal!de!Educação,!Ciência!e!Tecnologia!de!Mato!Grosso!do!Campus!Cuiabá,!com!

afinidades!na!temática!central!da!pesquisa.!O!conjunto!de!especialistas!é!formado!por!

uma!bióloga,!uma!geógrafa!e!dois!turismólogos,!incluindo!a!pesquisadora.!No!primeiro!

momento,!esses!profissionais/professores/especialistas!receberam!o!convite!para!a!

contribuição! da! pesquisa! e,! posteriormente,! para! uma! reunião,! visando! ao!

nivelamento!do!método!avaliativo,!com!fundamentações!teóricas!e!práticas!apontadas!

pelo! orientador! e! apresentadas,! a! fim!de! indicar! os! pontos! a! serem!observados!e!

avaliados!ao!decorrer!da!Transpantaneira.!

!Na! sequência,! houve! a! visita' in' loco! dos! quatro! profissionais,! com! suas!

planilhas,!sem!interferência!para!as!avaliações!e!anotações.!Esses!formulários!são!

constituídos! de! avaliações! com! pontuações! da! qualidade! visual! dos! pontos!

selecionados!pela!pesquisadora.!!

A! seguir,! no! quadro! 6,! está! o! modelo! de! ficha! de! análise! da! paisagem,!

trabalhado!na!Estrada!Parque!Transpantaneira,!no!Pantanal,!município!de!Poconé!

(MT),!que!foi!adaptado!por!Pires! (2009),!em!seus!estudos!da!paisagem!em!Santa!

Catariana,!e!aplicado!na!avaliação!da!paisagem!no!Corredor!Turístico!Interpraias!–!

Litoral!Sul!do!município!de!Balneário!Camboriú!(SC).!

M
É
T
O
D
O

A
V
A
L
IA
Ç
Ã
O
!d
a
!Q
V
P

DIRETO
Contemplação!da!paisagem!na!sua!

totalidade!

INDIRETO
Avaliação!dos

componentes!da!paisagem

MISTO
Combinação!dos!métodos!direto

e!o!indireto

Figura!10!:!Modelo!da!Avaliação!da!Qualidade!Visual!da!Paisagem!
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Quadro!6:!Análise!da!Paisagem!na!Estrada!Parque!Transpantaneira!:!Pantanal!de!Poconé!–!Mato!
Grosso:MT.!

Avaliação!da!Qualidade!Visual:!Critérios!de!Análise!e!de!Pontuação!

!

Componentes!e!

Indicadores!da!

Paisagem!

Nível!de!destaque!/!classe!de!qualidade!

Grande!(5)! Moderado!(3)!
Pouco!(1)!/!!

Nenhum!(0)!

Morfologia!/!Relevo!

a)!Relevo!montanhoso!
e!proeminentek!!
b)!Relevo!com!grande!
variedade!de!
superfíciesk!!
c)!Presença!de!feições!
muito!singulares!ou!
dominantes!na!cena!

a)!Formas!erosivas!
interessantes!ou!relevo!
variado!em!tamanho!e!
formak!
b)!Presença!de!formas!
e!detalhes!
interessantes,!porém!
não!dominantes!ou!
excepcionais!!

a)!Colinas!suavesk!
b)!Fundos!de!vales!
planosk!
c)!Pouco!ou!nenhum!
detalhe!chamativo!

Afloramentos!rochosos!

a)!Formas!rochosas!
destacáveisk!
b)!Afloramentos,!
taludes!incomuns!na!
forma,!tamanho!ou!
localização!!

a)!Feições!similares!às!
da!classe!anterior,!
porém!óbvias!e!que!
não!se!destacam!no!
mesmo!nível!

a)!Feições!comuns!!

Vegetação!

a)!Grande!variedade!de!
tipos!de!vegetação,!
com!texturas,!formas!e!
distribuição!muito!
interessantes!!

a)!Alguma!variedade!
ou!contrastes!na!
vegetação,!porém!
restrita!a!um!ou!dois!
tipos!!

a)!Pouca!ou!
nenhuma!variedade!
ou!contraste!

Água!

a)!Fator!dominante!na!
paisagemk!
b)!Aparência!limpa!e!
clarak!
c)!Águas!em!
movimento!
(encachoeiradas)!ou!
lâminas!d’água!em!
repouso!

a)!Águas!em!
movimento!ou!
repouso,!porém!não!
dominantes!na!
paisagem!

a)!Ausência!ou!não!
visibilidade!deste!
componente!

Atividades!Humanas!

a)!Livre!de!atuações!
esteticamente!
indesejáveis!e!com!
modificações!que!
incidem!favoravelmente!
na!qualidade!visual!

a)!Modificações!pouco!
harmoniosas!afetam!
qualidade!cênica,!
ainda!que!não!em!sua!
totalidadek!
b)!As!modificações!
humanas!não!
acrescentam!qualidade!
visual!

a)!Modificações!
intensas!e!extensas!
que!reduzem!ou!
anulam!a!qualidade!
visual!
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Componentes!e!

Indicadores!da!

Paisagem!

Nível!de!destaque!/!classe!de!qualidade!

Grande!(5)! Moderado!(3)!
Pouco!(1)!/!!

Nenhum!(0)!

Singularidade!

a)!Características!
notáveis!e!raras!na!
região!(Pantanal)k!
b)!Possibilidade!de!
contemplação!e!
interpretação!de!fauna!
e!vegetação!
excepcionais!!

a)!Características!
notáveis,!porém!com!
similares!na!região!

a)!Características!
comuns!na!região!

Fundo!Cênico!

a)!A!paisagem!
circundante!ou!de!fundo!
potencializa!muito!a!
qualidade!visual!

a)!A!paisagem!
circundante!
incrementa!
moderadamente!a!
qualidade!visual!do!
conjunto!

a)!A!paisagem!
circundante!não!
exerce!influência!
positiva!na!qualidade!
do!conjunto!

Cor/Tonalidade/!
Contraste!

a)!Combinações!de!cor!
intensas!e!variadask!
b)!Contrastes!
agradáveis!entre!relevo,!
solo,!vegetação,!água!e!
neve!

a)!Alguma!variedade!e!
intensidade!na!cor!e!
contraste!do!solo,!
vegetação!e!rochas,!
porém!não!de!forma!
dominante!na!cena!!

a)!Muito!pouca!
variação!de!cor!e!
contrastek!
cores!apagadas!

Fonte:!Adaptado!por!Pires! (2009)! de!BLM! (USD)k!Bureau!of! Land!Management.!Visual! resource!management!
program! Div.! of! Recreation! and! Cultural! Resource.! Government! Printing! Office,! Washington.! D.C.! 1980.! In:!
IGNACIO,!C.F.!et'al.!Guia!para!elaboracion!de!estudios!del!medio!fisico:!contenido!y!metodologia.!2ª!ed.!Madrid:!
CEOTMA!2004.!(Série!Manualesk!3,!XI!Paisaje)!
!

Os!pontos!escolhidos!para!a!análise!da!qualidade!visual!da!paisagem!da!EP!

Transpantaneira:MT!foram!selecionados!em!visita!a!campo,!no!dia!06/05/2017,!e!com!

análise!da!pesquisadora,!que!atua!como!guia!de!turismo!no!Pantanal.!Houve!alguns!

critérios!relevantes!para!sua!escolha,!conforme!elencados!a!seguir:!

!! Ponto!de!parada!espontânea!para!a!contemplação!pelo!turistak!

!! Singularidade!paisagísticak!

!! Potencial!de!observação!de!aves!e!animaisk!

!! Presença!de!área!alagada!ao!lado!da!Estrada!Parque.!

Durante! a! visita! à!Transpantaneira! para! escolha!dos!pontos! de!observação!

(total!de!12),!distribuídos!ao!longo!dos!145!km!da!Estrada!Parque,!em!cada!posição!

foi!delimitada!a!direção!para!a!avaliação!da!paisagem!in'loco!pelo!observador/perito,!

referindo:se! ao! lado! direito,! esquerdo! ou! frontal,! todos! eles! devidamente!

fotografados!e!com!coordenadas!em!GPS.!Para!melhor!entendimento,!o!quadro!7,!a!

seguir,!mostra! as! informações!pertinentes! a! cada!ponto! e! vistas! observadas,! com!

fotos.! !
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Quadro!7)!Informações!sobre!os!pontos!e!vistas!observados!
Nº# Vista/Orientação# Coordenadas/Altitude/KM# Foto#

#
#

#
#
#
#
#

01#

#
#
#
#
#

Pórtico#Pantanal#
#
#

Direita#

#

#

16º24’23”S##

56º40’11”O##

#

134m#

#

13#

#
#
#
#
#
#
#
#
02#

#

#

#

Ponte#Rio#Bento#
Gomes#

#

Frontal#

#

#

16º25’32”S##

56º40’12”O##

#

149m#

#

18#

#

!
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Nº# Vista/Orientação# Coordenadas/Altitude/KM# Foto#
#
#
#
#
#
#
#
03#

#
#
#
#
#
#
#
Placa#EPNCapão##
#
Esquerda#

#

#

#

16º26’46”S#

#56º40’25”O##

#

144m#

#

19,5#

#
#
#
#
#
#
#
#
04#

#

#

#

#

Campo#Sujo#

#

Esquerda#

#

#

16º31’54”#S##

56°42’59”#O##

#

132m#

#

29,7#

#

#
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Nº# Vista/Orientação# Coordenadas/Altitude/KM# Foto#
#
#
#
#
#
#
#
05#

#

#

#

Campo#Limpo#

#

Direita#

#

#

16º40’35”#S##

56º48’35”#O##

#

136m#

#

48,6#

#

#
#
#
#
#
#
#
#
06#

#

#

#

Alagado#

#

Direita#

#

#

16º44’20”#S##

56º51’41”#O##

#

133m#

#

57,7#

#

#
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Nº# Vista/Orientação# Coordenadas/Altitude/KM# Foto#
#
#
#
#
#
#
#
07.A#

#

#

#

Rio#Pixaim#

#

Direita#

#

#

16º44’49”#S##

56º51’26”#O##

#

135m#

#

60#

#

#
#
#
#
#
#
#
07.B#

#

#

#

Rio#Pixaim#

#

Esquerda#

#

#

16º44’49”#S###

56º51’26”#O##

#

135m#

#

60#

#
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Nº# Vista/Orientação# Coordenadas/Altitude/KM# Foto#

#
#
#
#
#
#
08#

#

#

#

5ª#Ponte#Madeira#

#

Frontal#

#

#

16º47’59”#S##

56º50’51”#O##

#

133m#

#

67#

#

#
#
#
#
#
#
#
09#

#

#

#

Rio#Cassange#

#

Direita#

#

#

16º53’36”#S#
56º50’39”#O##

#

130m#

#

77,9#

#
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Nº# Vista/Orientação# Coordenadas/Altitude/KM# Foto#
#
#
#
#
#
#
#
10#

#

#

Corixo#da#
Mortandade#

#

Esquerda#

#

#

17º16’03”S#

56º53’36”#O##

#

122m#

#

126,5#

#
#
#
#
#
#
#
11#

#

#

#

Porto#Jofre#

#

Frontal#

#

#

17º21’54”#S#

56º46’23”#O##

#

128m#

#

145#

#
Fonte:!Elaborado!pela!autora!(2017).
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No#terceiro#momento,#a#pesquisa#das#ofertas#das#atividades#ecoturísticas#nas#

pousadas,#iniciou#com#o#levantamento#das#pousadas#existentes#ao#longo#dos#145#km#

da#Estrada#Parque#Transpantaneira.#Logo,#a#identificação#das#atividades#oferecidas#

aos#turistas,#verificadas#durante#as#visitas#e#pesquisa#em#campo.#

#

3.2.3.#Terceira#Etapa:#Identificação#das#atividade#oferecidas#pelas#pousadas,#análise#
dos#dados#e#considerações#finais#

Esta#etapa#se#configura#em#três#fases,#tendo#seu#início#com#a#análise#dos#dados#

obtidos#da#avaliação#da#qualidade#visual#da#paisagem#pela#equipe#de#profissionais,#

mediante# o#método# indireto# e# com#o# instrumento# de#pesquisa# no#modelo# de#Pires#

(2009).#A# segunda#etapa#é#a# análise# das# informações# colhidas#nas#pousadas,# em#

relação# às# atividades# ecoturísticas# ofertadas# para# os# turistas# e/ou# visitantes,# e# a#

terceira,#trata#das#considerações#finais.#

# #
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4.#CARACTERIZAÇÃO#DO#OBJETO#DE#ESTUDO#

#

O#objeto#de#estudo#escolhido#para#esta#pesquisa#e#aplicação#da#metodologia#

proposta#é#a#Estrada#Parque#Transpantaneira,#na#rodovia#MTW060.#De#acordo#com#a#

SEDTURWMT# (2009),# o# Estado# de# Mato# Grosso# tem# cinco# polos# turísticos:# Polo#

Cerrado,#Polo#Amazônia,#Polo#Araguaia,#Polo#Metropolitano#e#Polo#Pantanal.#O#Plano#

de#Desenvolvimento#Integrado#do#Turismo#Sustentável#(PDITSWMT,#2010)#informa#que#

o# Polo# Pantanal# se# insere# geograficamente# na# Bacia# Hidrográfica# do# Alto# Rio#

Paraguai,#ou#BAP,#numa#região#de#aproximadamente#595.000#km²,#dos#quais#61%#

encontramWse#no#Brasil,#20%#na#Bolívia#e#19%#no#Paraguai.#No#Brasil,#a#BAP#abrange#

parte# dos# estados# de#Mato#Grosso# do# Sul# (65%)# e#Mato#Grosso# (35%).#Os# polos#

turísticos#de#Mato#Grosso#estão#representados#no#mapa#3,#a#seguir:#
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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#Mapa#3W#Mapa#Turístico#do#Estado#de#Mato#Grosso#

Fonte:#Atlas#de#Mato#Grosso,#Entrelinhas#Editora,#2016.#
#

Com#o#Decreto# Lei#Estadual# nº# 1.028,# de# 26#de# julho# de#1996,# foi# criada#a#

Estrada#Parque#da#MT#060,#a#Transpantaneira,# localizada#no#município#de#Poconé.#

Esta# estrada#encontraWse# inserida#em#uma# categoria# de#área#protegida,# ainda#não#

legalizada#em#território#nacional#pelo#Sistema#Nacional#de#Unidades#de#Conservação,#

porém# categorizada# como# Área# Especial# de# Interesse# Turístico# (DOUROJEANNI,#

2003k#SORIANO,#2006).##

# Assim,#podeWse#verificar,#nos#artigos#1º#e#2º#do#Decreto#Lei#Estadual#nº#1.028#

/1996,#a#seguir,#detalhes#sobre#a#criação#da#referida#estradaWparque#e#sua#importância#

e#potencialidade#turística:#

# Art.#1º#É#considerada#Estrada#Parque#Transpantaneira,#o#trecho#da#rodovia#

MT,#cmpreendido#do#Km#17#(Posto#de#Fiscalização)#até#o#Km#142#(Porto#Jofre),#
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incluindo#a#faixa#marginal#de#300#(trezentos)#metros#de#cada#lado#da#rodovia,#à#partir#

do#eixo,#perfazendo#o#total#de#600#(seiscentos)#metros.#

Art.#2º#Na#área#da#Estrada#Parque,#não#será#permitido:##

I#–#O#exercício#de#atividades#que#ameacem#a#fauna#e#flora#da#região.#

II#–#O#exercício#de#atividades#que#provoquem#erosão#do#solo#e#assoreamento#das#

coleções#hídricas.##

III#–#A#fixação#de#placas,#tapumes,#avisos,#sinais#ou#quaisquer#outras#formas#de#

comunicação#visual#ou#publicitária,#sem#prévia#autorização#da#Secretaria#de#Estado#

do#Turismo.##

IV#–#O#lançamento#de#detritos#ou#águas#servidas#sem#o#devido#tratamento#na#rede#

de#drenagem#natural,#bem#como#o#abandono#de#lixo#de#qualquer#natureza.##

V#–#A#prática#de#queimadas#e#desmatamentos#sem#autorização#da#Fundação#

Estadual#do#Meio#Ambiente.##

VI#–#O#tráfego#de#veículos#automotores#em#alta#velocidade#e#produção#elevada#de#

ruídos,#bem#como#com#peso#superior#ao#permitido.#

# PodeWse#verificar#no#mapa#4,#a#localização#do#objeto#de#estudo,#que#estará#

representado#na#sequência.## #
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#

##############################################Mapa#4W#Localização#da#Transpantaneira#

#
Fonte:#Dados#da#pesquisa#da#autora#(2017)k#Elaboração#cartográfica#de#Correa#(2017)k#com#a#base#
da#SEPLANWMT#(2015).#
#
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A#construção#da#Estrada#Parque#Transpantaneira# teve#como#objetivo# ligar#o#

município# de# Poconé# (MT)# ao# de# Corumbá# (MS),# perfazendo# 397# km,# formando,#

assim,#uma#via#de#acesso#do#Pantanal#Norte#ao#Sul.#Deste#modo,#em#5#de#setembro#

de# 1972,# iniciaramWse# as# obras,# começando# pelo# extremo# norte# do# Pantanal,#

especificamente#em#Poconé,#estendendoWse#até#Porto#Jofre.#O#tempo#das#obras#foi#

de# quatro# anos,# permeados#de#muita# aventura# e# persistência# (SEDTUR,# 2010).# A#

seguir,#registro#fotográfico#com#a#imagem#1#do#Pantanal.#

#

!!!!!!!!!!!!####Imagem#1W#Pórtico#da#Transpantaneira#–#km#13#

#
Foto:#Angela#Carrión#(2017).#

#

Dourojeanni# (2003,# p.# 16)# aponta,# em# sua# obra,# a# importância# da# Estrada#

Parque# Transpantaneira# como# a# mais# próxima# do# real# conceito# em# suas#

características,#afirmando:#“Na#atualidade,#essa#estrada#é#a#que#mais#similitude#tem#

com#uma#verdadeira#Estrada#Parque”.#Soriano#(2006)#corrobora#com#esta#afirmação#

e#defende#que#“ela#pode#ser#considerada#a#mais#extensa#Estrada#Parque#do#Brasil,#

com#seus#145#km”.#
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Denominada# por# muitos# como# a# Estrada# do# Paraíso,# aguardada# com#
ansiedade#pela#população#e#fruto#de#planejamento#da#equipe#de#engenheiros,#revelouW

se#cheia#de#imprevistos#e#dificuldades.#Ao#término#dos#trabalhos,#a#Transpantaneira#

ficou# com# largura# de# somente#dez#metros,# assumindo#uma# característica#única# ao#

longo#de#seus#145#km,#com#125#pontes#construídas#em#madeira,#intitulada#a#estrada#

com#o#maior#número#de#pontes#do#mundo.#A#seguir#a# imagem#2,#em#que#consta#a#

placa#de#sinalização#da#Estrada#Parque.#

#

Foto:#Angela#Carrión#(2017).#

#

# Suas#características,#no#decorrer#de#muitos#anos,# foram#moldandoWse#

como#uma#ecovia,#caso#possa#assim#ser#chamada,#e#nela,#os#aterros#revelaram#uma#

surpreendente#capacidade#de#reter#as#águas#das#cheias.#Assim,#mesmo#na#época#das#

secas#mais#agressivas,#a#água#acumulada#nas#laterais#do#entorno#da#Transpantaneira#

transformaWse# num# prodigioso# refúgio# e# meio# de# subsistência# de# cervos,# jacarés,#

capivaras,#tuiuiús,#colhereiros,#biguás,#garças,#sucuris#e#muitos#outros#animais,#num#

efeito#idêntico#ao#observado#em#muitas#lagoas#da#região#sul#do#Pantanal.##
# #

Imagem#2W#Estrada#Parque#Transpantaneira#–#MT#060#

#

!

Figura#11W#Estrada#Parque#Transpantaneira#MTImagem#3W#Estrada#Parque#
Transpantaneira#–#MT#060#

#



87#
#

#
#

Esse#processo#de#ação#antrópica#ocasionou#mudanças#no#ambiente#natural.#A#

própria# Estrada# Parque# Transpantaneira# pode# ser# vista# como# um# exemplo# de#

antropização,# pois# a# sua# construção# gerou# inúmeras# consequências# ambientais,# a#

exemplo# da# descontinuidade# das# áreas# alagadas,# devido# ao# aterro# utilizado# na#

elevação#da#base/# leito#da# rodoviak#alteração#do#comportamento#dos#animais,#bem#

como#a#morte#de#muitos#espécimes,#ocasionada#pelo#trânsito#de#automóveis,#situação#

ainda#presente#nos#relatos#de#alguns#entrevistados,#que#chamam#a#atenção#pelo#fato#

de#a#rodovia#ainda#não#ser#pavimentada,#o#que#exige#a#circulação#em#velocidade#mais#

baixa.#Hoje,#a#referida#estradaWparque#apresentaWse#como#uma#rodovia#que#apresenta#

atrativo#paisagístico#diferenciado#(SEDTUR,#2010).#

PodeWse#citar#como#a#época#mais#propícia#à#visitação#do#Pantanal#os#meses#de#

maio#a#setembro,#quando#o#fluxo#das#chuvas#é#menor.#Já#nos#meses#de#abril#a#maio#

denominaWse#a#vazante,#quando#as#águas#começam#a#baixar,#ou#seja,#voltar#para#o#

rio#Paraguai.#A#época#das#chuvas#propriamente#dita#começa#em#outubro#e#vai#até#

março,#e#os#meses#de#janeiro#e#fevereiro,#particularmente,#são#os#mais#chuvosos.#Do#

mês# de# dezembro# em# diante# intensificaWse,# consideravelmente,# a# presença# de#

mosquitos#na#região#e#o#calor#fica#mais#acentuado.#

A#rodovia#Transpantaneira#integra#várias#propriedades#produtivas#de#pecuária,#

adaptadas#para#a#atividade#turística,#dotadas#de#equipamentos#adequados#à#cultura#

pantaneira,#oferecendo#ao#turista#o#singelo#jeito#de#viver#do#Pantanal#MatoWgrossense.#

Ela# se# constitui# de# uma# área# de# grande# potencial# turístico,# apresentando#

recursos#naturais#com#expressiva#beleza#faunística,#florística#e#paisagística,#tendo#um#

acentuado# fluxo# de# turistas# e# visitantes,# mas# ainda# não# há# um# estudo# acerca# da#

qualidade#visual#da#paisagem#de#seu#entorno#(SEDTUR,#2010).#

A# seguir,# as# imagens# 3# e# 4# representa# respectivamente,# o# Pôr# do# sol# e# a#

paisagem#de#um#espelho#da#vegetação#no#Rio#Bento#Gomes.#
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Imagem#3W#Entardecer#no#Pantanal#

#
Foto:#Angela#Carrión#(2017).#
#
#
#

Imagem#4W#Paisagem#do#entorno#da#Transpantaneira#

#

Foto:#Angela#Carrión#(2017).#
#

#

# A#seguir#a#figura#11#caracteriza#a#Estrada#Parque#Transpantaneira:# #
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#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

Fonte:#SEDTURWMT#(2014).#
#

ConfigurouWse#um#desequilíbrio#ambiental#a#abertura#da#Transpantaneira,#pois#

o# Pantanal# sofreu# mutações# na# sua# paisagem,# o# que# contribuiu# na# ação# do#

assoreamento#dos#rios,#dos#córregos#e#baías,#também#como#consequência,#a#mata#

ciliar# foi# retirada# em# alguns# pontos# ao# longo# da# estrada,# ocasionando# o#

comprometimento#de#várias#espécies,#com#a#perda#da#vegetação#natural.#Na#tentativa#

de# amenizar# os# efeitos# da# abertura# da# estrada,# foram# contratados# serviços# de#

especialistas#na#área#ambiental#que#aconselharam#a#investir#no#mercado#turístico,#nas#

atividades# correlacionadas# ao# meio# ambiente,# ou# seja,# à# prática# do# ecoturismo#

(KMITTA,#2016).#

#

Figura#11W#Estrada#Parque#Transpantaneira#MT#

#

!

Imagem#4W#Transpantaneira#–#Solo#Platossolo#

#

Imagem#5W#Baia#com#vegetação#aquáticaImagem#6W#Transpantaneira#–#Solo#
PlatossoloFigura#12W#Estrada#Parque#Transpantaneira#MT#

#
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#Nesse#cenário,#a#MT#060#–#Transpantaneira#está#inserida#no#mercado#turístico,#

colocando#em#exposição#toda#sua#beleza#cênica,#seus#rios#ricos#e#piscosos,#além#do#

glamour# da# natureza# selvagem.# Ali,# o# principal# desafio# era# vencer# essa#magnífica#

natureza,# com# a# abertura# da# estrada,# com# intenção# do# escoamento# da# produção#

bovina,#diminuição#dos#custos#de#transporte,#elevando#a#produção#e#impulsionando#a#

economia#de#Mato#Grosso#no#promissor#segmento#do#turismo.#

#

4.1.#Pontes#da#Estrada#Parque#Transpantaneira#

Ao#longo#da#rodovia#Transpantaneira,#com#extensão#de#145#km,#já#houve#um#

total# de# 121# pontes# de# madeira,# no# início# de# sua# construção.# Conforme# as#

manutenções# de# três# décadas# da# Estrada# Parque# Transpantaneira,# foram#

identificadas#e#registradas#119#pontes,#sendo#33#de#concreto#e#87#de#madeira.##

A# seguir,# está# exposto# no# quadro# 8# uma# pequena# mostra# da# identificação#

destas#pontes,#com#dados#e#registros,#além#do#levantamento#completo.#

#
##############Quadro#8W#Pontes#da#Transpantaneira#

FOTO# DADOS#

#

Ponte#nº:#01#

Coordenadas:#
16º25’3”#S#56º40’13”#O#

Distância:#4#km#

Altitude:#140m#

Obs.:#
#

#

Ponte#nº:#02#

Coordenadas:#
16º25’19”#S#56º40’13”#O#

Distância:#400m#

Altitude:#140m#

Obs.:#
#

#############Fonte:#Angela#Carrión#(2017).#
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Como#resultado#do#levantamento#foi#identificado#a#média#de#quilometragem#

por#pontes#da#Transpantaneira,#conforme#quadro#9#a#seguir:#

Quadro#9W#Levantamento#de#km#por#pontes.#

#

#

#

!!

Fonte:#A#autora#(2017).#

#

Nesse#sentido,#foi#confeccionado#o#mapa#5,#mostrado#a#seguir,#com#todas#as#

pontes# registradas# ao# longo# da# Estrada# Parque# Transpantaneira.# VerificaWse#

nitidamente#que#a#minoria#de#percentagem#das#pontes#encontraWse#após#o#km#60,#

onde#se#localizam#33#pontes#de#concreto,#exceto#a#3ª#ponte,#a#qual#se#localiza#no#rio#

Bento#Gomes.#E#contabilizando#a#maioria,#exatamente#86#pontes#após#o#km#60,#onde#

ás#vezes#podeWse#ter#6#km#de#distância#entre#uma#e#outra,#ou#também#consta#de#50#

metros# de# distância# uma# da# outra.# EvidenciaWse,# desta# forma,# a# necessidade# do#

processo#do#ciclo#das#águas#no#Pantanal.#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

km# Quantidade#de#pontes#
Do#km#18#ao#58# 1##a#32#=#32#

Do#km#59#ao#67# 33#a#39#=07#
Do#km#68#ao#127# 40#a#103#=#64#

Do#km#127#ao#145# 104#a#119#=#16#
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#

Mapa#5W#Pontes#da#Transpantaneira#

#

Fonte:#Dados#da#pesquisa#da#autora#(2017)k#Elaboração#cartográfica#de#Correa#(2017)k#com#a#base#
da#SEPLANWMT#(2015).#
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5.#RESULTADOS##

Neste# capítulo,# serão# apresentados# os# dados# coletados# da# pesquisa# em#

campo,# conforme# os# objetivos# específicos.# Em# primeiro# lugar,# por# meio# da#

identificação# e# descrição# dos# componentes# biofísicos# da# paisagem# no# entorno# da#

Transpantaneirak# em# segundo,# a# avaliação#da#Qualidade# Visual# da# Paisagem# e# a#

análise#dos#dados#da#avaliaçãok#em#terceiro,#a#identificação#das#pousadas#da#Estrada#

Parque# Transpantaneira# e# as# atividades# ecoturísticas# oferecidas# ao# longo# de# sua#

extensão#para#os#turistas.#

#

5.1.#Composição#Visual#da#Paisagem#Estrada#Parque#Transpantaneira#

A# identificação# e# descrição# dos# componentes# biofísicos# que# caracterizam# a#

composição#visual#da#paisagem#foram#processos#que#se#configuraram#em#duas#visitas#

a#campo,#especificamente#nos#dias#04.02.2017#e#04.03.2017,#ambas#no#período#da#

cheia.#Os#registros#foram#feitos#com#a#máquina#digital#Panasonic#Lumix#modelo#DMCW

FZ100,#com#imagens#captadas#ao#longo#do#dia#em#todo#o#percurso,#com#o#objetivo#de#

identificar# os# atributos# da# paisagem#na# Estrada# Parque#Transpantaneira# e# no# seu#

entorno,#como#o#relevo,#a#vegetação,#os#campos#úmidos,#a#presença#de#animais#e#a#

ocupação#do#solo#pelo#pantaneiro,#conforme#imagens#5,#5,#7,#8,#9#e#10,#a#seguir:#

#

!#

Imagem#5W#Pórtico#da#Transpantaneira,#km#13#

!

#

Imagem#6W#Pecuária#Pantaneira#

!

Foto:#Carlos#Ozelame#(2017).#
#

Foto:#Carlos#Ozelame#(2017).#
#
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#
Imagem#7W#Ponte#01#de#concreto#da#
Transpantaneira#

#

#

#

Imagem#8W#Aves#do#Pantanal#

#

Foto:#Angela#Carrión#(2017).#
#

Foto:#Angela#Carrión#(2017).#
#

# #

#

Imagem#9W#Fazenda#de#gado#na#Estrada#Parque#

#

#

#

Imagem#10W#Vegetação#aquática#da#
Transpantaneira#

#

##Foto:#Angela#Carrión#(2017).#########################################Foto:#Angela#Carrión#(2017).#
#

#

Para#a#coleta#de#dados#pertinentes#aos#componentes#biofísicos#da#paisagem,#

foi#utilizado#o#modelo#de#Pires#(2009),# já#citado#e#anexado#na#metodologia.#Para#a#

pesquisa,#foram#usadas#fontes#de#dados#primários,#com#base#em#literatura#acadêmica,#

livros#e#revistas#científicask#e#secundários,#que#foram#as#publicações#do#governo#em#

formato#de#relatório,#conforme#quadro#10,#a#seguir:#

#

#
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Quadro#10W#Composição#visual#da#paisagem#no#Pantanal#na#Transpantaneira#

Fatores#de#Composição# Componentes#Biofísicos#

Formas#topográficas#

No# contexto# geomorfológico# do# Pantanal,# destacamWse# as#
seguintes#formas#de#relevo:#planície#e#pantanal#do#rio#Paraguai#
MatoWgrossense.# LocalizaWse# no# centroWsul# do#Estado.# Extensa#
superfície#de#acumulação,#com#topografia#muito#plana,#altitudes#
em#torno#de#80m#junto#ao#rio#Paraguai#e#150m#no#contato#com#as#
depressões#circundantes.#Áreas#de#acumulação#

Elementos#da#superfície#

Hidrografia#
O#Pantanal# situaWse# na#Bacia#Hidrográfica# do#Rio# da#Prata# ou#
Paraná# na#SubWbacia# do#Alto#Paraguai,# sob# a# influência# do# rio#
Paraguai#e#seus#afluentes.#Os#rios#que#cruzam#a#Transpantaneira#
são:#Bento#Gomes,#Pixaim,#Casagrande#e#Alegre.#ApresentaWse#
complexa#rede#hidrográfica#sujeita#a#inundações#periódicas,#com#
áreas# permanentemente# alagadas.# DestacamWse# como#
elementos# hidrográficos# rios,# corixos,# baías,# vazantes# e#
cordilheiras#
Vegetação#Natural#
Pertence#ao#bioma#Pantanal,#ocorrendo#na#área#do#Pantanal#de#
Cuiabá.# ConstituiWse# em# uma# área# de# contato,# resultado# da#
convergência# de# quatro# grandes# domínios:# as# florestas#
Amazônica# e# Atlântica,# o# Cerrado# e# o# Chaco.# As# formações#
vegetais#se#distribuem#em#quatro#áreas:#áreas#permanentemente#
alagadas,#áreas#de#solos#alagadiços#durante#a#cheia#e#que#não#
secam# completamente# nas# vazantes,# áreas# periodicamente#
inundadas# e# áreas#mais# altas# que# não# são# inundadas.# Com# a#
classificação# da# vegetação# presentes,# têmWse# as# formações:#
Floresta#Estacional#Decidual,#Floresta#Estacional#Semidecidual,#
Cerrado,#Contato#do#Cerrado#com#a#Floresta#Estacional,#Contato#
do# Cerrado# com# a# Savana# Estépica# e# pequenas# manchas# de#
contato# da# Savana# Estépica# com# a# Floresta# Estacional# nas#
proximidades# da# fronteira# com# a# Bolívia.# E# as# formações#
pioneiras,# que# são# as# comunidades# vegetais# das# planícies#
aluviais#e#depressões#que#refletem#os#efeitos#das#inundações#
Fauna#
Estão#registradas#128#espécies#de#répteis#na#planície,#sendo#as#
mais#conhecidas#os#jacarés#(Caiman!yacare),#a#sucuri#(Eunectes!
notaeus)# e# a# cascavel# (Crotalus! durissus).# Nos# anfíbios# que#
ocorrem#na#planície#são#89#espécies#e#de#aves#são#683,#dentre#
elas# garças# (Camerodius! albus),# colhereiros# (Platalea! ajaja),#
cabeçasWsecas# (Mycteria! americana),# biguás# (Phalacrocorax!
brasilianus),# biguatingas# (Anbinga! anbinga),# baguaris# (Ardea!
cocoi),#tuiuiú#(Ciconiidae).#A#região#do#Pantanal#conta#com#166#
espécies# de# mamíferos# registrados# como:# capivaras#
(Hydrochoerus! hydrochaeris),# Cervo# (Blastocerus! dichotomus),#
quati#(Nasua!nasua),#veadoWmateiro#(Mazama!americana),#cutia#
(Dayiprocta!agouti),# lobinho# (Cerdocyon! thous),# bugio# (Alouatta!
caraya),# macacoWprego# (Sapajus! libidinosus),# sagui# (Mico!
melanurus),# onçaWpintada# (Panthera! onca),# jaguatirica# (Felis!
pardalis),# ariranha# (Pteronura! brasiliensis),! tamanduáWmirim#
(Tamandua! tetradactyla),# tamanduáWbandeira# (Myrmecophaga!
tridactyla)# e,# anta# (Tapirus! terrestres).# São# 252# espécies# de#
peixes# catalogadas# no#Pantanal# a# exemplo# do# pacu# (Piaractus!
mesopotamicus),# pintado# (Pseudoplatystoma! corruscans),#
cachara# (Pseudoplatystoma! fasciatum),# dourado# (Salminus!
maxillosus)#e#peraputanga#(Brycon!microlepis)!
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Fatores#de#Composição# Componentes#Biofísicos#

Fatores#de#modificação#da#
paisagem#
(Influências#climáticas#e#
atmosféricas)#

Clima# tropical# semiúmido# da# zona# tropical# de# Savana,# com#
estação# seca# no# outono/inverno# (abril# a# setembro)# e# estação#
chuvosa,# na# primavera/verão# (outubro# a# março).# Ocorre# na#
porção#centroWsul#do#Estado#e#no#trecho#da#Transpantaneira#

Característica#singular#da#
paisagem#

Paisagem#Cênica:#paisagem#que#remete#a#um#ambiente#rico#em#
biodiversidade,# áreas# no# entorno# da# EP# Transpantaneiras#
permanentemente# alagadas# o# ano# todo# e# outras# na# cheia# que#
adentra#os#rios#Cuiabá#e#Bento#Gomes,#transformando#a#flora#e#
auxiliando# a# fauna# na# subsistência.# Apresenta# vegetação#
exuberante#e#única#no#bioma#

##Fonte:#Camargo#(2011)k#Moreno#(2016)k#Moreira#(2007)k#Figueiredo#(2009)k#Silveira#(2009).#
#

A# composição# da# paisagem,# no# que# se# refere# às# formas# topográficas,# no#

espaço# do# Pantanal#MatoWgrossense,# corresponde# às# áreas# planas,# conforme# cita#

Moreno# (2016,# p.# 234):# “[...]# são# geradas# por# deposição# de# sedimentos# fluviais#

recentes.#São#áreas#onde#atualmente#predominam#os#processos#de#acumulação#de#

sedimentos#associados#aos#depósitos#recentes#do#Período#Quaternário#[...]”.#

Nesse#sentido,#um#estudo#dos#solos#de#Mato#Grosso,#realizado#pela#Secretaria#

de#Estado#de#Planejamento,#em#2009,#aponta#mais#especificamente#o#tipo#do#solo#da#

região#da#Planície#do#Pantanal#na#região#norte#do#estado,#conforme#afirma#Moreira#

(2009,#p.#155):#

A# planície# do# Pantanal# compreende# uma# superfície# de# sedimentação# da#
Formação#Pantanal,# intercalando# trechos# permanentemente# alagados# com#
áreas#de#níveis#altimétricos#mais#elevados,#em#que#predominam#solos#das#
classes# Planossolo,# Plintossolo,# Gleissolos,# Vertissolos# e# Solonetz#
Solodizados.(MOREIRA,#2009).#

#

Os# técnicos#da#SeplanWMT#selecionaram#alguns#pontos# de#observação#para#

estudo#do#solo#da#Transpantaneira,#um#deles#no#Pórtico#(km#13),#em#que#se#constatou#

a# caracterização# de# Plintossolo,# sendo# de# textura#médioWargilosa,# fase# de# Campo#

Cerrado#com#murundus#relevo#planok#já#em#outro#ponto#de#observação,#no#km#80#da#

Estrada#Parque#Transpantaneira,# foi# constatado#o#solo#Platossolo,#sendo#Eutrófico#

vértico#A#moderado,#com#textura#médioWargilosa,#fase#Floresta#Perenifólia#de#várzea#

relevo#plano#(MOREIRA,#2009).#Com#essas#observações,#corrobora#Miranda#(2017,#

p.#15)#na#classificação#de#Plintossolo#e#Platossolo,#conforme#pode#ser#observado#no#

quadro#11,#a#seguir:#

#

#
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Quadro#11W#Classificação#do#Solo#Plintossolo#e#Platossolo#

Solos#
Caracterização# Ocorrênci

a#

Horizonte# Origem# Cor# Textu
ra#

Profundidad
e# Drenagem# Classe#de#

Relevo#

Plintossolo#

Presença#
de#
horizonte#
Plíntico#
logo#após#o#
horizonte#A#

Solos#
minerais#
hidromórfi
cos#

Pálidas#
Mosqueada
s#com#
cores#
alaranjadas#
e#
avermelhad
as#

Arenos
a#e#
Argilos
a#

Raso#a#pouco#
profundo#

Imperfeitame
nte#a#mal#
drenado#

Plano,#
suave#
ondulado#e#
ondulado#
(alagament
o#periódico)#

Platossolo#

Horizonte#
Nátrico,#
diferença#
acentuada#
entre#os#
horizontes#
A#ou#E,#e#o#
B.#

Solos#
minerais#
hidromórfi
cos#ou#não#

BrunoW
acinzentad
o#claro#

Argilos
a#

Pouco#
profundo#

Imperfeitame
nte#a#mal#
drenado#

Plano,#
suave#
ondulado##
(alagament
o#periódico#

Fonte:#Miranda#(2017).#
#

Os# tipos# de# solos# que# podem# ser# observados# na# Transpantaneira# estão#

demonstrados#nas#imagens#11#e#12,#a#seguir:#

# #

#

!

#

Imagem#11W#Transpantaneira#–#Solo#Plintossolo#

#

##

#
Foto:#Angela#Carrión#(2017).##########################################Foto:#Angela#Carrión#(2017).#
#

#

Em#termos#de#hidrografia,#o#Pantanal#MatoWgrossense#é#banhado#pela#Bacia#

Hidrográfica# da# Prata,# cuja# subWbacia# é# a# do# Alto# Paraguai,# sendo# interessante# e#

Imagem#12W#Transpantaneira#–#Solo#Platossolo#

#

Imagem#7W#Baia#com#vegetação#
aquáticaImagem#8W#Transpantaneira#–#Solo#
Platossolo#

#

Imagem#9W#Baia#com#vegetação#aquática#

#

Imagem#10W#Cordilheira#na#EP#
TranspantaneiraImagem#11W#Baia#com#
vegetação#aquáticaImagem#12W#
Transpantaneira#–#Solo#Platossolo#

#

Imagem#13W#Baia#com#vegetação#
aquáticaImagem#14W#Transpantaneira#–#Solo#
Platossolo#
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necessário#entender#sua#estrutura#e#funcionamento#na#dinâmica#das#águas#da#planície#

de#inundações,#que#são#as#áreas#periodicamente#alagadas#pelo#fluxo#lateral#dos#rios,#

lagos,#por#precipitação#ou#água#subterrânea.#Figueiredo#(2009),#confirmando#Moreira#

(2007,# p.# 72),# cita:# “São# faixas# formadas# por# sedimentos# aluviais# inconsolidados,#

sujeitas# às# inundações# periódicas,# margeando# os# cursos# d’água,# onde# são#

encontrados#diques#marginais#e# ilhas”.#Tem#um#período#de# inundação#entre# três#e#

cinco#meses#ao#ano.#

Essas#áreas#de# inundações# são#denominadas#e# identificadas# regionalmente#

como:#baías,#cordilheiras,#vazantes#e#corixos,#como#aponta#Moreno#(2017,#p.#234),#de#

acordo#com#o#quadro#12,#a#seguir:#
#

Quadro#12#W#Áreas#de#Inundações#

Áreas## Descrição##

Baías# Pequenas# depressões# no# terreno,# de# variadas# formas# (circulares,#
semicirculares#ou#irregulares),#contendo#água#ou#não.#Podem#estar#ou#não#
recobertas#por#espécies#vegetais#aquáticask#
#

Cordilheiras# São#faixas#do#terreno#(em#média#mais#longas#que#largas)#normalmente#de#
3m#acima#do#nível#base#do#local,#e#que#balizam#as#baías#ou#direcionam#as#
vazantes.# São# locais# preferenciais# para# as# sedes# das# fazendas,# muito#
usadas#como#retiros#para#o#gado#pantaneiro#e#servem#como#refúgio#para#a#
fauna#regional#na#época#das#cheiask#
#

Vazantes# Amplas# depressões# alongadas,# localizadas# entre# cordilheiras,# que#
funcionam#como#curso# fluvial# com#até#vários#quilómetros#de#extensão#e#
que# podem# ter# caráter# intermitente,# perene,# ou# estar# ligando# baías# ou#
cursos#d’águak#
#

Corixo# Cursos#d’água#de#caráter#perene,#que# ligam#baías#contínuas#ou#mesmo#
cursos#d’água#de#maior#porte,#com#maior#poder#erosivo#que#o#das#vazantes#
(apresentam# leitos# mais# escavados,# normalmente# mais# estreitos# e#
profundos).#
#

Fonte:#Figueiredo#(2009).#

#

As# imagens# 13,14,15# e# 16# a# seguir# caracterizam# as# áreas# de# inundações,#

citadas#acima.#

#
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# #

#Foto:#Angela#Carrión#(2017).#
#

Foto:#Angela#Carrión#(2017).#
#

# #

Foto:#Angela#Carrión#(2017).#
#

Foto#:#Angela#Carrión#(2017).#
#

#

Na#questão#da#vegetação,#a#unidade#do#Pantanal#de#Poconé#é#identificada#pela#

fitofisionomia#predominante#de#Savana#Florestada#(Cerradão)#e#Savana#Arborizada#

(Cerrado).#A#vegetação#lenhosa#é#muito#variada,#podendo#ocorrer#Floresta#Decidual#

muito# seca# (com# cactos)# contígua# à# Floresta# Aluvial# inundável.# Já# nos# campos#

inundáveis#do#Pantanal,#há#predomínio#de#Savanas#com#formações#pioneiras,#como#

o#cambarazal#(BRASIL,#1997).#

As#plantas#aquáticas#e#de# terrenos#alagados# têm#uma#função# importante#no#

armazenamento# e# na# ciclagem# de# nutrientes,# filtrando# a# areia,# argila# e# outros#

compostos# sólidos,# constituindoWse# a# composição# da# paisagem,# além# de# serem#

também#indicadores#da#situação#ecológica#do#espaço#(MORENO,#2016).#

##

Imagem#13W#Baia#com#vegetação#aquática#

#

Imagem#15W#Cordilheira#na#EP#
TranspantaneiraImagem#16W#Baia#com#
vegetação#aquática#

#

Imagem#17W#Cordilheira#na#EP#
Transpantaneira#

#

Imagem#18W#VazanteImagem#19W#Cordilheira#
na#EP#TranspantaneiraImagem#20W#Baia#com#
vegetação#aquática#

#

Imagem#21W#Cordilheira#na#EP#
TranspantaneiraImagem#22W#Baia#com#
vegetação#aquática#

Imagem#14W#Cordilheira#na#EP#
Transpantaneira#

#

Imagem#23W#VazanteImagem#24W#Cordilheira#
na#EP#Transpantaneira#

#

Imagem#25W#Vazante#

#

Imagem#26W#CorixoImagem#27W#
VazanteImagem#28W#Cordilheira#na#EP#
Transpantaneira#

#

Imagem#29W#VazanteImagem#30W#Cordilheira#
na#EP#Transpantaneira#

Imagem#15W#Vazante#

#

Imagem#31W#CorixoImagem#32W#Vazante#

#

Imagem#33W#Corixo#

#

Gráfico#1W#Avaliação#do#componente#da#
paisagem:#MorfologiaWRelevo#

#

Gráfico#2W#Avaliação#do#componente#da#
paisagem:#Afloramento#RochososGráfico#3W#
Avaliação#do#componente#da#paisagem:#
MorfologiaWRelevoImagem#34W#CorixoImagem#
35W#Vazante#

#

Imagem#36W#CorixoImagem#37W#Vazante#

Imagem#16W#Corixo#

#

Gráfico#4W#Avaliação#do#componente#da#
paisagem:#MorfologiaWRelevo#

#

Gráfico#5W#Avaliação#do#componente#da#
paisagem:#Afloramento#RochososGráfico#6W#
Avaliação#do#componente#da#paisagem:#
MorfologiaWRelevoImagem#38W#Corixo#

#

Gráfico#7W#Avaliação#do#componente#da#
paisagem:#MorfologiaWRelevo#

#

Gráfico#8W#Avaliação#do#componente#da#
paisagem:#Afloramento#RochososGráfico#9W#
Avaliação#do#componente#da#paisagem:#
MorfologiaWRelevo#

#

Gráfico#10W#Avaliação#do#componente#da#
paisagem:#Afloramento#Rochosos#

#

Gráfico#11W#Avaliação#do#componente#da#
paisagem:#VegetaçãoGráfico#12W#Avaliação#
do#componente#da#paisagem:#Afloramento#
RochososGráfico#13W#Avaliação#do#
componente#da#paisagem:#MorfologiaWRelevo#

#

Gráfico#14W#Avaliação#do#componente#da#
paisagem:#Afloramento#RochososGráfico#15W#
Avaliação#do#componente#da#paisagem:#
MorfologiaWRelevoImagem#39W#Corixo#

#

Gráfico#16W#Avaliação#do#componente#da#
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#A# propósito,# Silveira# (2009,# p.# 25)# aponta# os# tipos# de# vegetação# aquática#

existentes#na#região,#“como#os#hidrófitos,#que#são#plantas#adaptadas#à#vida#aquática,#

submersas# total# ou# parcialmente”.# Como# exemplo,# podemos# citar# a# Eichornia!

crassipes#(Aguapé)#e#a#Pistia!stratiotes#(AlfaceWd’água).#E#também#“as#Briófitas,#que#

são#plantas#sem#raízes,#caule#verdadeiro#e#folhas,#desprovidas#de#sistema#vascular”.#

Crescem,#preferencialmente,#em#locais#úmidos#e#protegidos#da#luz#direta#do#sol,#como#

pedras,#ramos#e#caules#de#árvores.#Para#exemplificar#essa#vegetação,#o#autor#aponta#

a#Polytrichum!sp.#(musgo).#

No# tocante#às#matas# inundáveis,#podem#apresentarWse#como#os#brejos#e#os#

capões,#oferecendo#uma#diversidade#de#habitats,#alimentos#e#servindo#de#abrigo,#tanto#

para#a#fauna#terrestre,#como#para#a#aquática.#

A#seguir,#estão#algumas#imagens#17,#18,#19#e#20,#que#representam#a#vegetação#

do#Pantanal#de#Poconé,#mais#precisamente#na#Estrada#Parque#Transpantaneira:#

# #

#

Imagem#17W#Cerrado#na#Transpantaneira#

#

####

Imagem#18W#Área#Alagada#

#
Foto:#Angela#Carrión#(2017).#

#
Foto:#Angela#Carrión#(2017).#

#
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# #

####

###Imagem#19W#Cambarazal#

#

####

###Imagem#20W#Vegetação#Aquática#

#
# #

##Foto:#Angela#Carrión#(2017).##############################################Foto:#Angela#Carrión#(2017).#
#

#

A#fauna#se#consolida#como#um#atrativo#para#o#turismo#ecológico,#integrandoWse#

à#paisagem#pantaneira,#na#qual#exibe#diversificado#e#abundante#conjunto#de#espécies#

de#animais#e#plantas#por#toda#a#planície.#Uma#parte#dessa#fauna#se#estabelece#nos#

mesmos#espaços#durante#o#ano#todo,#migrando#para#os#capões#(áreas#mais#elevadas)#

durante# as# grandes# cheias.# Esses# espaços# restritos# são# denominados# “refúgios#

naturais”,#onde#animais#de#diferentes#espécies#convivem#em#harmonia,#beneficiandoW

se,#todos,#do#abrigo#contra#as#cheias#(MAGALHÃES,#1992).#

Outro# espetáculo# da# paisagem# faunística# do# Pantanal# nos# é# mostrado# por#

Cardoso#(2011,#p.#13):##

Todos#os#anos,#as#aves#aquáticas#do#Pantanal#se#reúnem#numa#determinada#
área#para#construir#seus#ninhos,#formando#grandes#colônias#de#reprodução.#
Esta# concentração# de# aves# nidificando# numa# mesma# área# é# conhecida#
regionalmente#por#“viveiro”#ou#“ninhal”.##

O#cenário#é#de#exuberante#beleza,#centenas#ou#milhares#de#aves#e#ninhos#nas#

majestosas#árvores#abarrotadas#e,#como#se#não#bastasse#esse#deleite#visual,#os#sons#

de#euforia#emitidos#pelas#aves#completam#a#magia#do#momento.#

#Conforme# o# inventário# faunístico# do# Estado,# que# integra# a# base# de# dados#

produzida#no#Diagnóstico#SocioeconômicoWEcológico#(2008),#abarcando#o#estudo#de#

levantamento#de#aves,#mamíferos,#répteis,#peixes#e#anfíbios#no#Pantanal,#a#soma#é#

de#1.318#espécies#(CAMARGO,#2011).##

A# elevada# densidade# de# diferentes# espécies# de# vertebrados# de# grande# e#

pequeno#porte,#com#as#densidades#de#populações#que#somente#ali# são#avistadas,#
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confere# ao# Pantanal# o# merecido# título# de# Santuário# Ecológico,# com# a# mais# rica#

biodiversidade# do# planeta.# A# seguir,# estão# alguns# registros# fotográficos,# com# as#

imagens#21,#22,#23,#24,#25#e#26,#da#variedade#de#fauna#na#Transpantaneira:#

# #

#

Imagem#21W#CervoWdoWpantanal#(Cervidae#
Blastocerus)#

#

!

Imagem#22W#Ariranha#(Mustelidae#Pteronura)#

#

###Foto:#Angela#Carrión#(2017).####################### ####Foto:#Angela#Carrión#(2017).#
# #

#

Imagem#23W#Tuiuiú#(Jabiru#mycteria)#

#

#

Imagem#24W#Baía#dos#Jacarés#(Caiman#yacare)#

#
Foto:#Angela#Carrión#(2017).# ###Foto:#Angela#Carrión#(2017).#
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#

#

!

Imagem#25W#Bando#de#Capivaras#
(Hydrochaeridae#Hydrochoerus)#

#

#

Foto:#Angela#Carrión#(2017).#################################################Foto:#Angela#Carrión#(2017).#

#
#

Segundo#o#Zoneamento#Socioeconômico#Ecológico#do#Estado#de#Mato#Grosso#

(2008),#que#dividiu#as#áreas#por#categorias,#com#objetivo#de#estudo#e#planejamento,#a#

região#do#Pantanal# foi#denominada# “áreas#em#ambientes#pantaneiros#com#elevado#

potencial# biótico”.# Foram# definidas# como# de# grande# complexidade# ecológica# e#

paisagística,#pela# formação#do#relevo,#solos#e#regime#fluvial.#Embora#vulneráveis#a#

desmatamentos#e#a#obras#de# infraestrutura,#como#drenagem#e#barramentos,#essas#

áreas#permitem#a#ocupação#e#exploração#dos# recursos#naturais,#desde#que#sejam#

feitas# com# a# ferramenta# de# manejos# adequados,# salvaguardando# o# equilíbrio# do#

bioma.#

#Com# relação# ao# clima# na# região,# esta# encontraWse# inserida# totalmente# no#

domínio# do# Clima# Tropical# Continental# e# das# Savanas.# Figueiredo# (2009),# nesse#

sentido,# concorda# com#Moreira# (2007,# p.# 69),# definindo# o# clima# da# subWregião# do#

Pantanal#MatoWgrossense:#

Esta# subWregião# apresenta# características# de# Clima# Tropical# Continental#
Subúmido,# com# déficit# hídrico# acentuado,# resultante# da# combinação# de#
temperaturas#elevadas#com#diminuição#dos#índices#pluviométricos.#Os#totais#
de# chuva# anuais# variam# de# 1.200# a# 1.500mm,# com# trimestre# chuvoso# de#
dezembro#a#fevereiro:#o#período#seco#estendeWse#por#6#a#7#meses,#de#maio#a#
outubro,#e#a#temperatura#média#anual#varia#de#20,3ºC#a#25,4ºC.#

##

A#composição#do#Pantanal#MatoWgrossense#é#caracterizada#por#terras#baixas,#

medindo# entre# 80# e# 300# metros,# e# planas,# sendo# a# área# rodeada# por# relevos# e#

Imagem#26W#Baía#com#pássaros#

#

Imagem#41W#Pousada#Pouso#Alegre#
LodgeImagem#42W#Baía#com#pássaros#

#

Imagem#43W#Pousada#Pouso#Alegre#Lodge#

#

Imagem#44W#Pousada#Rio#ClaroImagem#45W#
Pousada#Pouso#Alegre#Lodge#

#

Imagem#46W#Pousada#Rio#Claro#

#

Imagem#47W#Pantanal#Mato#Grosso#
HotelImagem#48W#Pousada#Rio#
ClaroImagem#49W#Pousada#Pouso#Alegre#
Lodge#

#

Imagem#50W#Pousada#Rio#ClaroImagem#51W#
Pousada#Pouso#Alegre#LodgeImagem#52W#
Baía#com#pássaros#

#

Imagem#53W#Pousada#Pouso#Alegre#
LodgeImagem#54W#Baía#com#pássaros#
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topografia#mais# elevadas,# consequentemente# desenvolvendo# a# formação# de# clima#

subúmido,# tendo# áreas# fortemente# aquecidas# pelas# altitudes# baixas.# Esse#

aquecimento#ocasiona#elevadas#perdas#por#evapotranspiração,#dificultando#a#estação#

das#chuvas#por#diminuir#o#excedente#de#água#nessa#estação.#Essa#dinâmica#resulta#

em#apresentar#uma#seca#prolongada#na#região#(FONSECA,#2016).#

#A#singularidade#da#paisagem#pantaneira#deveWse#à#ocorrência#da#diversidade#

da# cobertura# vegetal.# Na# flora,# resulta# em# um# verdadeiro# mosaico# florístico,# que#

espelha#a#colonização#das#espécies#dos#domínios#biogeográficos#(MORENO,#2016).#

A#propósito,#Alho#(2008,#p.#959)#ressalta:#

As# alterações# na# paisagem# atual# do# Pantanal# se# devem# principalmente# a#
fatores#como#as#mudanças#geológicas,#que#ocorreram#durante#o#Quaternário,#
o# que# provavelmente# influenciou# no# padrão# de# drenagem# da# regiãok# as#
diferenças# nos# ciclos# anuais# das# estações# secas# e# úmidas,# com#períodos#
excepcionais#de#inundações#ou#secas,#causando#retração#ou#expansão#das#
áreas# inundadas# e,# por# fim,# as# ações# antrópicas,# com# a# introdução# de#
pastagens,#lagoas#artificiais#e#outras#atividades#desenvolvidas#no#interior#ou#
no#entorno#dessa#região.##

Ao#longo#de#sua#extensão,#a#MT#060#–#Estrada#Parque#Transpantaneira#tem#

119#pontes,#dentre#as#quais#as#primeiras#32#eram#de#madeira,#mas#foram#substituídas#

por#pontes#de#concreto,#fato#este#que#modificou#a#qualidade#visual#da#paisagem#na#

Estrada# Parque# e# de# seu# entorno.#O# quadro# a# seguir# apresenta# dados# sobres# as#

referidas# pontes,# desde#o#Pórtico#até#o# rio#Cuiabá,# totalizando#145# km#da#Estrada#

Parque# Transpantaneira,# com# dados# que# foram# coletados# e# registrados# pela#

pesquisadora#na#primeira#visita#em#campo,#no#dia#4#de#fevereiro#de#2017.#

Para#resumir#a#singularidade#dessa#paisagem#de#nível# internacional#que#é#o#

Pantanal,#em#especial#a#Transpantaneira,#observaWse#a#harmonia#na#dinâmica#nas#

formas,#nos#tons#de#cores#em#diferentes#degradê#de#verdes,#os#sons#e#o#movimento#

dos#animais#e#as#aves#a#passear#pelo#céu#de#um#azul#esplendoroso,#e#o#vaivém#das#

águas# a# refletir# toda# a# vida# em# um# cenário# impressionante,# que# é# um# patrimônio#

inigualável#que#a#natureza#proporciona#aos#que#podem#admirar.#

#

5.2.#Análise#da#Qualidade#Visual#da#Paisagem#da#Transpantaneira#
#

Neste#subtítulo,#o#tema#em#questão#é#a#análise#da#paisagem,#tratando#da#sua#

avaliação,#dandoWse#atenção#especial#aos#estudos#científicos,#colocando#em#evidência#

a# crescente# preocupação# no# contexto# da# conservação# das# paisagens# naturais,#
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constantemente# ameaçadas,# quer# seja# pela# atividade# turística,# ou# pelo# dinamismo#

sociocultural#no#processo#de#urbanização.##

Esse#processo#da#avaliação#da#paisagem#tem#o#seu#foco#no#planejamento#para#

a#melhoria#na#gestão#ambiental,#procurando,#assim,#proteger#os#espaços#em#áreas#

naturais.#Nesse#sentido,#Pires#e#Soldateli#(2010,#p.12)#apontam#que:#“A#metodologia#

pode,#também,#vir#a#integrar#o#processo#de#diagnóstico#ambiental#rápido#no#que#diz#

respeito#exatamente#à#paisagem#em#seu#aspecto#visual”.#

Esta# etapa# da# pesquisa# envolveu# a# seleção# dos# 12# pontos# de# observação,#
escolhidos#in!loco,#no#dia#04/04/2017,#para#a#análise#da#qualidade#visual#da#paisagem#

no#entorno#da#Transpantaneira,#conforme#critérios# relevantes#de#seleção#adotados#

pela#autora#e#elencados#a#seguir:#

!# Ponto#de#parada#espontânea#para#contemplação#pelo#turistak#

!# Singularidade#paisagísticak#

!# Potencial#de#observação#de#aves#e#animaisk#

!# Presença#de#área#alagada#ao#lado#da#Estrada#Parque.#

#

A#cada#ponto#escolhido#para#análise,#foi#estipulada#a#direção#da#observação,#

ou#seja,#em#alguns#pontos#a#direção#do#olhar#focou#à#direita,#em#outros#à#esquerda#e#

ainda#podendo#ser#frontal.#

Para# um# melhor# entendimento# e# visualização# dos# pontos# de# observação,#

mostraWse,#a#seguir,#o#mapa#6,#com#base#de#dados#da#SEPLAN#MT,#de#localização#

dos#mesmos:#
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Mapa#6W#Localização#dos#pontos#de#observação,#direções#e#pousadas#

#
Fonte:#Dados#da#pesquisa#da#autora#(2017)k#Elaboração#cartográfica#de#Correa#(2017)k#com#
base#da#SEPLANWMT#(2015).#

#

Na# fase# seguinte,# os# elementos# biofísicos# da# paisagem# da#Transpantaneira#

foram#quantificados,#de#acordo#com#instrumento#metodológico,#pelo#modelo#de#Pires#
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(2009),# que# foi# aplicado# nos# pontos# de# observação.# Eles# foram# selecionados# no#

entorno#da#área#de#estudo#e#avaliados#por#quatro#peritos,#com#conhecimentos#em#

distintas# áreas# científicas,# ou# seja,# uma# equipe# composta# por# uma# geógrafa,# uma#

bióloga# e# dois# turismólogos,# direcionando,# assim,# um# olhar# científico# para# os#

indicadores#visuais#da#paisagem#escolhida.#A#seguir,#mostramWse#as#imagens#27#e#28#

da#equipe#em#campo:#

#
Imagem#27W#Equipe#no#Pórtico#da#Transpantaneira#

#

#######Foto:#Carlos#Ozelame#(2017).#

#

######Imagem#28W#Avaliação#no#ponto#nº#1#–#Pórtico#da#Transpantaneira#

#

Foto:#Carlos#Ozelame#(2017).#



108#
#

#
#

Nesse#contexto,#o#estudo#para#a#análise#qualitativa#da#paisagem#da#área#de#

pesquisa# baseouWse# nos# componentes# e# indicadores# da# paisagem# conforme# o#

método,#os#quais#são:#Morfologia/Relevo,#Afloramentos#Rochosos,#Vegetação,#Água,#

Atividades#Humanas,#Singularidade,#Fundo#Cênico#e#Cor/Tonalidade/Contraste,#em#

uma# escala# de# valores,# denominados# Níveis# de# destaque/classe# de# qualidade# e#

pontuados#conforme#o#modelo,#em#que#se#aferiu#o#valor#total#de#cada#ponto#observado#

da#paisagem.#O#tratamento#de#dados#ainda#está#em#verificação#pelo#orientador#e#pela#

pesquisadora.#Assim,# a# análise# das# vistas# observadas# será# apresentada#de# forma#

parcial.#

Tendo# em# vista# o# que# aponta# Bombin# (1987,# p.3):# “El! análisis! considera! el!

paisaje! como! sistema! abierto! estructurado! en! componentes! y! variables! que! se!

relacionan!entre!sí!y! funcionan!como!un! todo”,#a#equipe#convidada#pela#autora# foi#

nivelada# nos# conteúdos# sobre:# conceitos,# elementos,# componentes,# avalição# e#

método# de# avaliação# da# paisagem.# Antes# do# dia# da# avaliação,# seus# integrantes#

estiveram#reunidos,#no#dia#02.05.17,#às#14h40,#no#laboratório#de#multimídia#do#IFMT#

W# Campus# Cuiabá,# para# nivelamento# acerca# da# fundamentação# teórica# e# do#

instrumento#de#avaliação#da#qualidade#visual#da#paisagem.##

Conforme#apresentação#do#instrumento#de#avalição,#a#equipe#mostrouWse#apta#

e# nivelada# para# o# processo# de# aplicação# do# método# na# Transpantaneira.# No# dia#

06/05/17,#então,#a#equipe#saiu#a#campo,#com#carro#Toyota#4X4,#cujo#motorista#é#um#

guia#de#turismo#credenciado#pelo#MTur,#e#um#fotógrafo.##

Foi# de# grande# proveito# o# dia# da# pesquisa# e# a# avaliação# transcorreu# sem#

dificuldades#e#sem# interferências#dos#observadores,#no#processo#da#avaliação#dos#

pontos#selecionados#para#esta#pesquisa,#conforme#imagem#29,#a#seguir:#

#

#

#
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#

Imagem#29W#Avaliação#no#ponto#nº#2#Rio#Bento#Gomes#W#Frontal#

#
Foto:#Angela#Carrión#(2017).#

#

# Durante# todo#o#dia,#a#equipe# trabalhou#na#avaliação#das#cenas#observadas,#

parando# somente# para# almoço,# na# pousada# Rio# Claro.# Todos# puderam# desfrutar#

harmoniosamente#da#Paisagem#da#Estrada#Parque#Transpantaneira,#ora#selvagem#

pela# presença# de# animais# e# sua# fauna# característica,# ora# com# a# beleza# dos# seus#

atributos,#formando#uma#paisagem#cênica#digna#de#ter#a#denominação#de#Patrimônio#

Natural#da#Humanidade.#

# A#seguir,#observaWse#o#mapa#7,#a#vegetação#no#entorno#da#Estrada#Parque:#

# #

#

#

#

#

#

#

#

#
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Mapa#7W#Vegetação#da#Estrada#Parque#Transpantaneira#

#
Fonte:#Dados#da#pesquisa#da#autora#(2017)k#Elaboração#cartográfica#de#Correa#(2017)k#com#a#base#
da#SEPLANWMT#(2015).#

Conforme#o#mapa#podemos#verificar#a#vegetação#que#compõe#cada#vista#

observada#ao#longo#da#Transpantaneira#e#demostrada#no#quadro#13#a#seguir:#
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Quadro'13'–'Vegetação'que'compõe'a'Transpantaneira'

Nº' Vista/Orientação' Uso1do1Solo' Vegetação1Natural' Foto'
1
1
1
1
011

1
1
1
Pórtico1Pantanal1
1
1
Direita1

1
1
1
1
Nenhum1

1
1
Savana11
Gramínea11
Lenhosa1 1
Campos1Úmidos1

'
1
1
1
1
021

1
1
Ponte1Rio1Bento1
Gomes1
1
1
Frontal1

1
1
1
Ponte1
Estaca1
Poste1Luz1

1
1
1
Savana1
Mata1Ciliar1
Curso1de1Rio1

'
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Nº' Vista/Orientação' Uso1do1Solo' Vegetação1Natural' Foto'
1
1
1
1
1
031

1
1
1
Placa1EPNCapão1
1
1
Esquerda1

1
1
1
1
Nenhum1

1
1
1
Capão1
Gramínea1
Campos1Úmidos1

'

1
1
1
1
041

1
1
1
Campo1Sujo1
1
1
Esquerda1

1
1
1
1
Cerca1
Pecuária1

1
1
1
Savana1
Campo1Sujo1
Gramínea1

'
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Nº' Vista/Orientação' Uso1do1Solo' Vegetação1Natural' Foto'
1
1
1
1
051

1
1
1
Campo1Limpo1
1
1
Direita1

1
1
1
1
Cerca1

1
1
1
Savana1
Campo1Limpo1
Gramínea1Lenhosa1
Campos1Úmidos1

'

1
1
1
1
1
061

1
1
1
1
Alagado1
1
1
Direita1

1
1
1
1
1
Cerca1

1
1
1
1
Gramíneas1
Campos1
Úmidos1

'
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Nº' Vista/Orientação' Uso1do1Solo' Vegetação1Natural' Foto'
1
1
1
1
07.A1

1
1
1
Rio1Pixaim1
1
1
Direita1

1
1
1
Ponte1
Pousada1
Tapume1

1
1
1
Mata1Ciliar1
Rio1perene1

'

07.B1 Rio1Pixaim1
1
1
Esquerda1

Ponte1
Pecuária1
Poste1Luz1

Mata1Ciliar1
Rio1perene1

'
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Nº' Vista/Orientação' Uso1do1Solo' Vegetação1Natural' Foto'
1
1
1
1
081

1
1
1
5ª1Ponte1Madeira1
1
1
Frontal1

1
1
1
Ponte1
Madeira1

1
1
1
1
Floresta1Estacional1

'

1
1
1
091

1
1
Rio1Cassange1
1
1
Direita1

1
1
1
Nenhum1

1
1
1
Mata1Ciliar1de1Galeria1
Rio1

'
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Nº' Vista/Orientação' Uso1do1Solo' Vegetação1Natural' Foto'

101

Corixo1da1
Mortandade1

1
1

Esquerda1

Nenhum1
Savana1

Gramíneas1
Corixo1

1

111

Porto1Jofre1
1
1

Frontal1

Barranca1de1
Rio1

Mata1Ciliar1Densa1
Rio1principal1

1
Fonte:A''autora'(2018).



117#
#

#
#

!

A! seguir! no! quadro! 14,! consta! os! 12! pontos! observados,! com! as! devidas!

quilometragens,!direção!e!denominação!das!cenas.!

!

Quadro!14=!Cenas!observadas!

PONTOS& CENAS& VISTA& KM&
1! Portal&da&Transpantaneira& Direita! 13!
2! Ponte&Rio&Bento&Gomes! Frontal! 18!
3! Placa&da&Estrada&Parque! Esquerda! 19,5!
4! Campo&Sujo! Esquerda! 29,7!
5! Campo&Limpo! Direita! 48,6!
6! Alagado! Direita! 57,7!
7!A! Rio&Pixaim! Direita! 60!
7!B! Rio&Pixaim! Esquerda! 60!
8! 5ª&ponte&após&o&Rio&Pixaim! Frontal! 67!
9! Rio&Cassange! Direita! 77,9!
10! Corixo&da&Mortandade! Esquerda! 126,5!
11! Porto&Jofre&–&Rio&Cuiabá.! Frontal! 145!
Fonte:!A!autora!2017.!

!

Os!dados!da!avaliação!da!Qualidade!Visual!da!Paisagem,!dentro!do!modelo!

proposto,!consta!a!seguir.!

!

5.2.1.!Análise!da!paisagem!na!Estrada!Parque!Transpantaneira!–!Poconé=MT!=!

Nível!de!destaque!e!Classe!de!Qualidade!
&
&
&

Está!exposta,!a!seguir,!a!avaliação!da!Qualidade!Visual!da!Paisagem,!dentro!

do!modelo!proposto,!que!possuí!três!níveis!de!destaque:!POUCO!com!pontuação!para!
1,!MODERADO! para! pontuação! 3! e! GRANDE! para! pontuação! 5,! na! visão! dos!
observadores!A!(Turismóloga),!B!(Geógrafa),!C!(Bióloga)!e!D!(Turismólogo),!com!seus!

devidos! conhecimentos! profissionais,! reforçando! que! toda! a! equipe! realizou! a!

avaliação!in#loco.!

Indicador!Morfologia/Relevo.!

Conforme!gráfico!a!seguir,!que!demostra!a!pontuação!da!avaliação!dos!quatro!

observadores! no! indicador! Morfologia=Relevo,! nota=se! um! consenso! entre! três!

observadores!–!1!(turismóloga),!3!(bióloga)!e!4!(turismólogo)!–,!membros!da!equipe,!
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justificado!pelo!fato!de!que!todos!os!12!pontos!observados!apresentam!pouco!detalhe!

chamativo!quanto!ao!relevo,!pois!o!mesmo!é!plano!e!não!se!difere!das!demais!áreas!

próximas.!Não!há!singularidade!do!relevo,!pois!se!apresenta!contínuo!e!de!igual!forma!

até!onde!a!visão!alcança.!A!percepção!de!relevo!é!quase!nula,!pois!a!região!é!bastante!

plana!e!não!há!parâmetros!para!diferenciação!e!comparação,!conferindo,!assim,!o!

nível!de!destaque!POUCO.!

Interessante! foi!a!avaliação!do!observador!2! (geógrafa),!que! tem!uma!visão!

mais!específica!e!de! julgamento!singular,!variando!entre!Moderado!a!Grande,!em!
sua!maioria,!os!níveis!de!destaques!na!morfologia=relevo!das!vistas!observadas,!ora!

indicando!presença!de!formas!e!detalhes!interessantes!no!entorno!da!Estrada!Parque!

Transpantaneira!e!ora!apontando!presença!de!feições!muito!singulares!ou!dominantes!

nas!respectivas!cenas.!

Neste! ponto! observado,! predominou!a! classe!de!qualidade!da!avaliação!da!

paisagem!com!nível!de!destaque!na!pontuação!configurada!POUCO,!ou!seja,!no!valor!

1! (hum)! do! instrumento! utilizado! para! avaliação! da! qualidade! visual,! com! uma!

porcentagem!de!75%,!como!mostra!o!gráfico!1,!a!seguir.!
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Fonte:#A#autora#(2017).

Gráfico(1*(Avaliação(do(componente(da(paisagem:(Morfologia*Relevo!

#

Gráfico(19*(Avaliação(do(componente(da(paisagem:(Afloramento(RochososGráfico(20*(Avaliação(do(componente(da(paisagem:(Morfologia*
Relevo!

#

Gráfico(21*(Avaliação(do(componente(da(paisagem:(Afloramento(Rochosos(

#

Gráfico(22*(Avaliação(do(componente(da(paisagem:(VegetaçãoGráfico(23*(Avaliação(do(componente(da(paisagem:(Afloramento(
RochososGráfico(24*(Avaliação(do(componente(da(paisagem:(Morfologia*Relevo!

#

Gráfico(25*(Avaliação(do(componente(da(paisagem:(Afloramento(RochososGráfico(26*(Avaliação(do(componente(da(paisagem:(Morfologia*
Relevo!

#

Gráfico(27*(Avaliação(do(componente(da(paisagem:(Afloramento(Rochosos(

#

Gráfico(28*(Avaliação(do(componente(da(paisagem:(VegetaçãoGráfico(29*(Avaliação(do(componente(da(paisagem:(Afloramento(Rochosos(

#

Gráfico(30*(Avaliação(do(componente(da(paisagem:(Vegetação!

#

Gráfico(31*(Avaliação(do(componente(da(paisagem:(águaGráfico(32*(Avaliação(do(componente(da(paisagem:(VegetaçãoGráfico(33*(Avaliação(
do(componente(da(paisagem:(Afloramento(Rochosos(

#

Gráfico(34*(Avaliação(do(componente(da(paisagem:(VegetaçãoGráfico(35*(Avaliação(do(componente(da(paisagem:(Afloramento(
RochososGráfico(36*(Avaliação(do(componente(da(paisagem:(Morfologia*Relevo!

#

Gráfico(37*(Avaliação(do(componente(da(paisagem:(Afloramento(RochososGráfico(38*(Avaliação(do(componente(da(paisagem:(Morfologia*
Relevo!

#

0

1

2

3

4

5

6

CENA#1 CENA#2 CENA#3 CENA#4 CENA#5 CENA#6 CENA#7A CENA#7B CENA#8 CENA#9 CENA#10 CENA#11

Pontuação!do!componente!Morfologia5Relevo!pelos!observadores

OBS.#A OBS.#B OBS.#C OBS.#D
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Indicador)Afloramentos)Rochosos.)
Este%componente%e%indicador%da%paisagem%obteve%unanimidade,%ou%seja,%

100%% na% pontuação% pelos% quatros% observadores,% no% nível% de% destaque%

denominado%POUCO,%conferindo,%assim,%uma%mesma%percepção%da%paisagem%
nos% 12% pontos% observados,% em% que% as% feições% são% comuns,% pois% não% há%

afloramentos% rochosos% visíveis.% O% solo% é% pouco% perceptível,% com% cobertura%

vegetal,%exceto%em%alguns%sinais%da%transição%entre%áreas%alagas%e%campo%de%

pastagem% natural.% A% singularidade% tornaGse,% então,% a% não% percepção% de%

afloramentos%rochosos,%conforme%verificaGse%no%gráfico%2,%a%seguir:%



121#
#

#
#

!

Fonte:!A!autora!(2017).

Gráfico!28!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!Afloramento!Rochosos!

#

Gráfico!458!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!VegetaçãoGráfico!468!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!Afloramento!Rochosos!

#

Gráfico!478!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!Vegetação!

#

Gráfico!488!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!águaGráfico!498!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!VegetaçãoGráfico!508!Avaliação!
do!componente!da!paisagem:!Afloramento!Rochosos!

#

Gráfico!518!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!VegetaçãoGráfico!528!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!Afloramento!Rochosos!

#

Gráfico!538!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!Vegetação!

#

Gráfico!548!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!águaGráfico!558!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!Vegetação!

#

Gráfico!568!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!água!

#

Gráfico!578!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!Atividades!HumanasGráfico!588!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!águaGráfico!598!
Avaliação!do!componente!da!paisagem:!Vegetação!

#

Gráfico!608!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!águaGráfico!618!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!VegetaçãoGráfico!628!Avaliação!
do!componente!da!paisagem:!Afloramento!Rochosos!

#

Gráfico!638!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!VegetaçãoGráfico!648!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!Afloramento!Rochosos!

#

Gráfico!658!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!Vegetação!

#

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

CENA#1 CENA#2 CENA#3 CENA#4 CENA#5 CENA#6 CENA#7A CENA#7B CENA#8 CENA#9 CENA#10 CENA#11

Pontuação!do!componente!Afloramentos!Rochosos!pelos!observadores

OBS.#A OBS.#B OBS.#C OBS.#D
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Indicador)Vegetação)
No! demonstrativo! do! gráfico! 3,! a! seguir,! a! igualdade! de! julgamento! na!

percepção!da!paisagem!entre!os!observadores,!membros!da!equipe,!o!observador!A!

(turismóloga),!o!observador!C!(bióloga)!e!o!observador!D!(turismólogo)!percebem,!nas!

cenas,!uma!grande!variedade!de!tipos!de!vegetação,!com!texturas,!formas,!tamanho!

e!localização.!É!possível!distinguir,!por!exemplo,!a!vegetação!em!quatro!níveis,!com!

diferenciação!de!cores,!texturas,!tamanhos.!Em!primeiro!plano!(cerca!de!1!a!10!metros!

a!partir!do!observador),!chama!a!atenção!a!vegetação!aquática!de!pequeno!porte,!

verde!intenso!e!brilhante,!visto!que!há!interação!com!a!área!úmida.!Em!segundo!plano!

(cerca!de!10!a!15!metros!a!partir!do!observador),!há!uma!área!de!transição!em!que!a!

vegetação!é!também!de!pequeno!porte,!mas!com!base!em!solo!firme,!textura!variada!

com!espécies!de!gramíneas!e! flora! rasteira.!Em! terceiro!plano!(15!a!200!metros!a!

partir! do! observador,! aproximadamente),! constataOse! também! a! presença! de!

gramíneas,!porém!estas!de!médio!porte,!com!textura!aparentando!ser!mais!áspera!e!

variação! de! cores! para! o! marrom.! No! quarto! plano! (a! partir! de! 200! metros! do!

observador,!aproximadamente),!a!vegetação!é!de!grande!porte!(para!os!parâmetros!

da! região),! com! árvores! mais! frondosas,! com! tamanho! superior! a! dois! metros,!

formando!uma!mata!mais!densa.!Estas!formam!uma!espécie!de!linha!no!horizonte,!

limitante!da!visão.!A!partir!desse!quarto!plano,!chama!atenção!apenas!a!faixa!azul!do!

céu,! contabilizandoOse! 75%! no! nível! GRANDE! para! a! avaliação! das! cenas!

observadas.!

A!geógrafa,!por!sua!vez,!tem!a!perspectiva!em!outro!contexto!na!sua!avaliação!

da! paisagem! dos! pontos! observados,! pontuando! somente! o! nível! de! destaque!

GRANDE!para!as!cenas!9!e!11!e,!em!sua!maioria,!no!nível!de!destaque!MODERADO,!
em!que!sinaliza!apenas!alguma!variedade!ou!contraste!na!vegetação,!porém!restrita!

a!um!ou!dois!tipos,!tendo!também!algumas!no!nível!POUCO.!A!seguir,!observaOse!os!
detalhes,!no!gráfico:
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Fonte:!A!autora!(2017).!

!

Gráfico!39!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!Vegetação!

$

Gráfico!719!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!águaGráfico!729!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!Vegetação!

$

Gráfico!739!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!água!

$

Gráfico!749!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!Atividades!HumanasGráfico!759!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!águaGráfico!769!
Avaliação!do!componente!da!paisagem:!Vegetação!

$

Gráfico!779!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!águaGráfico!789!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!Vegetação!

$

Gráfico!799!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!água!

$

Gráfico!809!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!Atividades!HumanasGráfico!819!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!água!

$

Gráfico!829!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!Atividades!Humanas!

$

Gráfico!839!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!SingularidadeGráfico!849!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!Atividades!
HumanasGráfico!859!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!água!

$

Gráfico!869!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!Atividades!HumanasGráfico!879!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!águaGráfico!889!
Avaliação!do!componente!da!paisagem:!Vegetação!

$

Gráfico!899!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!águaGráfico!909!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!Vegetação!

$

Gráfico!919!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!água!
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Indicador)Água)

Obteve&se,)na)avaliação)do)componente)água,)uma)variedade)de)pontuações)

aferidas)pela)equipe,)nos)níveis)de)destaque)mediante)as)cenas)observadas,)em)que)

algumas)vistas)eram)caracterizadas)como)não)sendo)perceptível)a)presença)de)água,)

as) espécies) de) vegetação) rasteira) são) típicas) dos) campos,) não) sendo) visíveis)

espécies) aquáticas.) É) possível) que,) em) períodos) mais) chuvosos,) a) área) sofra)

inundação,)que)permanece)por)algum)período,)porém)no)momento)observado)(mês)

de)maio),)não)havia)presença)de)água,)pontuando,)assim,)o)nível)POUCO.)Também)
foi)possível)perceber,)nas)cenas,)o)nível)de)destaque)MODERADO,)por)haver)águas)
em)repouso,)não)sendo)dominante)na)paisagem,)pois)grande)parte)está)coberta)por)

vegetação) aquática.) A) sua) presença) é) perceptível,) sendo) um) tipo) de) vegetação)

aquática) (então,) sabe&se) que) há) grande) espelho) de) água) sob) aquela) vegetação)

típica).)Em)pequenos)espaços)abertos,)a)água)é)visível)e)tem)cor)indefinida.))

Já)para)a)avaliação)do)nível)de)destaque)GRANDE,)remete&se)a)água)como)
sendo)o) fator)dominante)na)paisagem)e)chama)muito)a)atenção,)por)seu)volume)e)

extensão.) Sua) aparência) é) limpa,) porém) de) cor) relativamente) escura,) devido) ao)

carreamento)de)detritos,)normal)para)a)região)estudada.)Não)é)visível)a)intromissão)

de)fatores)poluentes.)A)relativa)clareza)da)água)permite)estimar)a)profundeza)do)curso)

d´agua.) Dessa)maneira,) é) bastante) chamativo) o) volume) e) correnteza) da)mesma.)

Mesmo) se) tratando) de) um) terreno) plano,) provavelmente) com) declividade) de) no)

máximo)5)cm)por)km,)a)força)da)água)é)visível,)especialmente)pela)presença)de)aves)

aquáticas)tentando)se)equilibrar)diante)da)correnteza)imposta,)sobretudo)no)centro)do)

leito) do) rio.) Nas) duas) margens) da) estrada,) observa&se) um) alargamento) da) área)

alagada,)com)águas)mais)calmas)e)rasas)e)isso)vai)se)afunilando)até)a)área)da)ponte,)

devido) à) barragem) imposta) pela) própria) estrada.)O) curso) da) água) se) dá) do) lado)

esquerdo)para)o)direito,)considerando)o)sentido)Poconé)–)Porto)Jofre.)Só)é)possível)

visualizar) a) relativa) limpidez) da) água) com) a) aproximação,) visto) que) do) ponto)

observado)estático)a)mesma)apresenta&se)apenas)como)um)espelho,)que)reflete)o)

que)estiver)acontecendo)no)céu.)Na)circunstância)observada,)o)céu)estava)limpo)e)

não) havia) nuvens) baixas,) portanto,) a) água) só) refletia) o) brilho) do) sol) e) algumas)

tonalidades)de)azul,)como)verifica&se)no)gráfico)4,)a)seguir:
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!
Fonte:'A'autora'(2017).

Gráfico'49'Avaliação'do'componente'da'paisagem:'Água!

$

Gráfico'979'Avaliação'do'componente'da'paisagem:'Atividades'HumanasGráfico'989'Avaliação'do'componente'da'paisagem:'água!

$

Gráfico'999'Avaliação'do'componente'da'paisagem:'Atividades'Humanas!

$

Gráfico'1009'Avaliação'do'componente'da'paisagem:'SingularidadeGráfico'1019'Avaliação'do'componente'da'paisagem:'Atividades'
HumanasGráfico'1029'Avaliação'do'componente'da'paisagem:'água!

$

Gráfico'1039'Avaliação'do'componente'da'paisagem:'Atividades'HumanasGráfico'1049'Avaliação'do'componente'da'paisagem:'água!

$

Gráfico'1059'Avaliação'do'componente'da'paisagem:'Atividades'Humanas!

$

Gráfico'1069'Avaliação'do'componente'da'paisagem:'SingularidadeGráfico'1079'Avaliação'do'componente'da'paisagem:'Atividades'Humanas!

$

Gráfico'1089'Avaliação'do'componente'da'paisagem:'Singularidade!

$

Gráfico'1099'Avaliação'do'componente'da'paisagem:'Fundo'CênicoGráfico'1109'Avaliação'do'componente'da'paisagem:'SingularidadeGráfico'
1119'Avaliação'do'componente'da'paisagem:'Atividades'Humanas!

$

Gráfico'1129'Avaliação'do'componente'da'paisagem:'SingularidadeGráfico'1139'Avaliação'do'componente'da'paisagem:'Atividades'
HumanasGráfico'1149'Avaliação'do'componente'da'paisagem:'água!

$

Gráfico'1159'Avaliação'do'componente'da'paisagem:'Atividades'HumanasGráfico'1169'Avaliação'do'componente'da'paisagem:'água!

$

Gráfico'1179'Avaliação'do'componente'da'paisagem:'Atividades'Humanas!

$
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Indicador)Atividades)Humanas)

As!modificações!humanas!não!trazem!prejuízo!visual!da!paisagem.!Trata=se!de!

intervenções!comuns!ao!ambiente!pantaneiro,!sendo! resumidas!principalmente!em!

três!aspectos:!A)!A!estrada!não!pavimentada,!de!largura!média.!Em!seu!conjunto!está!

a!ponte,!ainda!de!madeira,!que!proporciona!uma!relativa!harmonia!com!o!ambiente!

pantaneiro,! divergindo=se! de! outras! pontes,! que! são! de! concreto! aparentemente!

recente.!Junto!ao!aterramento!da!estrada,!na!ponte,!encontram=se!algumas!cercas!de!

contenção,! também! de! madeira,! mas! que! não! danificam! a! qualidade! visual! da!

paisagem,! e! sim,! complementam,!pois,!na! visão!do! turismo,! espera=se! indícios! de!

pessoas!naquele!ambiente.!B)!A!visualização!de! linha!elétrica!ao! logo!da!margem!

esquerda!da!estrada.!C)!A!presença!de!cerca!das!propriedades!e!demarcação!de!

terras!e!pastagens,!também!como!pouca!interferência!visual!na!paisagem.!Um!ponto!

negativo!observado!é!a!pouca!sinalização!do!local.!Neste!contexto,!a!pontuação!no!

nível!de!destaque,!em!sua!maioria,!foi!considerada!GRANDE.)

Porém,!em!alguns!pontos,!foi!observada!a!pontuação!com!nível!MODERADO,!
conforme!estipulado!pelos!observadores!da!equipe.!Contudo,!o!observador!4,!com!

formação!em!biologia,!percebe,!na!sua!avaliação,!algumas!modificações!humanas!

que!não!acrescentam!uma!qualidade!visual,! como:!ponte!de!concreto,! rebanho!de!

gado!e!construção!de!hotel!na!beira!da!rodovia!Transpantaneira.!Pode=se!conferir,!no!

gráfico!5,!a!seguir,!a!avaliação!das!atividades!humanas.!
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Fonte:'A'autora'(2017).

Gráfico'59'Avaliação'do'componente'da'paisagem:'Atividades'Humanas!

$

Gráfico'1239'Avaliação'do'componente'da'paisagem:'SingularidadeGráfico'1249'Avaliação'do'componente'da'paisagem:'Atividades'Humanas!

$

Gráfico'1259'Avaliação'do'componente'da'paisagem:'Singularidade!

$

Gráfico'1269'Avaliação'do'componente'da'paisagem:'Fundo'CênicoGráfico'1279'Avaliação'do'componente'da'paisagem:'SingularidadeGráfico'
1289'Avaliação'do'componente'da'paisagem:'Atividades'Humanas!

$

Gráfico'1299'Avaliação'do'componente'da'paisagem:'SingularidadeGráfico'1309'Avaliação'do'componente'da'paisagem:'Atividades'Humanas!

$

Gráfico'1319'Avaliação'do'componente'da'paisagem:'Singularidade!

$

Gráfico'1329'Avaliação'do'componente'da'paisagem:'Fundo'CênicoGráfico'1339'Avaliação'do'componente'da'paisagem:'Singularidade!

$

Gráfico'1349'Avaliação'do'componente'da'paisagem:'Fundo'Cênico!

$

Gráfico'1359'Avaliação'do'componente'da'paisagem:'Cor9'TonalidadeGráfico'1369'Avaliação'do'componente'da'paisagem:'Fundo'
CênicoGráfico'1379'Avaliação'do'componente'da'paisagem:'Singularidade!

$

Gráfico'1389'Avaliação'do'componente'da'paisagem:'Fundo'CênicoGráfico'1399'Avaliação'do'componente'da'paisagem:'SingularidadeGráfico'
1409'Avaliação'do'componente'da'paisagem:'Atividades'Humanas!

$

Gráfico'1419'Avaliação'do'componente'da'paisagem:'SingularidadeGráfico'1429'Avaliação'do'componente'da'paisagem:'Atividades'Humanas!

$

Gráfico'1439'Avaliação'do'componente'da'paisagem:'Singularidade!
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Indicador)Singularidade)

Na#singularidade,#este#componente#novamente#obteve#uma#maior#pontuação#

do#nível#GRANDE,#enfatizado#na#percepção#dos#três#observadores#–#A#(turismóloga),#
C#(bióloga)#e#o#observador#D#(turismólogo)#–#e#apontando#que#as#singularidades#são#

notáveis,#porém#são#comuns#à# região.#Sobretudo,#a#singularidade#é#resumida#pela#

interação# entre# relevo# e# tipo# de# vegetação.#É# possível# a# identificação# de#algumas#

tipicidades#do#pantanal#como#vasta#extensão#de#área#úmida#coberta#por#vegetação#e#

diferenciação#dos#campões#–#áreas#relativamente#arredondadas#que#se#diferenciam#

pela#vegetação#mais#elevada,#em#relação#à#planície#geral.#

Contudo,# ressaltaLse# a# percepção# do# observador# B# (geógrafa),# que,# na#

avaliação# deste# componente# da# paisagem,# pontuou,# em# sua# maioria,# nível# de#

destaque#POUCO,#colocando#a#singularidade#da#região#como#característica#comum#
ao#bioma#Pantanal,#conforme#aponta#gráfico#6,#a#seguir:#
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!

Fonte:!A!autora!(2017).

Gráfico!69!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!Singularidade!

$

Gráfico!1499!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!Fundo!CênicoGráfico!1509!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!Singularidade!

$

Gráfico!1519!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!Fundo!Cênico!

$

Gráfico!1529!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!Cor9!TonalidadeGráfico!1539!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!Fundo!
CênicoGráfico!1549!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!Singularidade!

$

Gráfico!1559!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!Fundo!CênicoGráfico!1569!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!Singularidade!

$

Gráfico!1579!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!Fundo!Cênico!

$

Gráfico!1589!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!Cor9!TonalidadeGráfico!1599!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!Fundo!Cênico!

$

Gráfico!1609!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!Cor9!Tonalidade!

$

Gráfico!1619!Pontuação!do!observador!AGráfico!1629!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!Cor9!TonalidadeGráfico!1639!Avaliação!do!
componente!da!paisagem:!Fundo!Cênico!

$

Gráfico!1649!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!Cor9!TonalidadeGráfico!1659!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!Fundo!
CênicoGráfico!1669!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!Singularidade!

$

Gráfico!1679!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!Fundo!CênicoGráfico!1689!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!Singularidade!

$

Gráfico!1699!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!Fundo!Cênico!
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Indicador)Fundo)Cênico)

No#indicador#do#componente#Fundo)Cênico,#há#uma#variação#na#avaliação#dos#
observadores:# A# (turismóloga),# C# (bióloga)# e# D# (turismólogo)# pontuaram# entre#

MODERADA#a#GRANDE,# podendo,# assim,#descrever# que#a# paisagem#circundante#

.incrementa#nível#de#destaque#GRANDE,#tendo#em#vista#a#densidade#da#vegetação#e#
interação#com#o#rio,#além#da#amplitude#do#espaço#que#era#percebido,#devido#à#visão#

alargada#do#horizonte,#vegetação#e#diferenciação#de#cores#com#o#céu.#E#a#avaliação#

em#nível#de#destaque#MODERADA#para#a#qualidade#visual,#visto#que#o#fundo#cênico#

é# formado#pela# interação#entre#vegetação#ao# fundo#com#cores#mais# fortes#e#porte#

médio# com# o# azul# do# céu.# Há# uma# limitação# da#moldura# observada# com# um# bom#

contraste#de#cores#

Já# o# observador#B# (geógrafa)# avaliou# o# fundo# cênico# em#uma# variação#nos#

níveis#de#destaque,#em#sua#minoria#com#a#pontuação#de#POUCO,#e,#em#sua#maioria,#

MODERADA,#conferindo,#assim,#aos#pontos#observados,#ou#seja,#nas#cenas#2#e#4,#

nível#de#destaque#POUCO,)em#que)não#há#influência#positiva#em#sua#qualidade#visual#
no# conjunto# da# paisagem# ou# em# sua# totalidade.# Já# a# avaliação# do# nível# como#

MODERADA#na#maioria#dos#pontos#de#observação#obteve#a#percepção#de#que#há#

uma#incrementação#na#paisagem#circundante,#influenciando,#assim,#a#qualidade#visual#

do#conjunto.#

NotaUse,#porém,#que#houve#uma#avaliação#na#pontuação,#unânime#entre#todos#

os#observadores#nas#cenas#9#e#8,#com#o#nível#de#destaque#em#GRANDE,#e#na#cena#
8#com#o#nível#de#destaque#MODERADO,#significando#que#nessas#cenas#o#julgamento#
sobre#a#percepção#da#cena#observada#resultou#na#mesma#subjetividade#de#avaliação#

da# totalidade#da#paisagem.#Já#o#observador#3#(bióloga)#pontuou#as#cenas,#em#sua#

maioria,#no#nível#de#destaque#MODERADO,#somente#as#cenas#9#e#11#obtiveram#o#

nível#de#destaque#GRANDE,#conforme#é#possível#observar#no#gráfico#7,#a#seguir.#
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Fonte:!A!autora!(2017).

Gráfico!78!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!Fundo!Cênico!

#

Gráfico!1758!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!Cor8!TonalidadeGráfico!1768!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!Fundo!Cênico!

#

Gráfico!1778!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!Cor8!Tonalidade!

#

Gráfico!1788!Pontuação!do!observador!AGráfico!1798!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!Cor8!TonalidadeGráfico!1808!Avaliação!do!
componente!da!paisagem:!Fundo!Cênico!

#

Gráfico!1818!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!Cor8!TonalidadeGráfico!1828!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!Fundo!Cênico!

#

Gráfico!1838!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!Cor8!Tonalidade!

#

Gráfico!1848!Pontuação!do!observador!AGráfico!1858!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!Cor8!Tonalidade!

#

Gráfico!1868!Pontuação!do!observador!A!

#

Gráfico!187Pontuação!do!observador!BGráfico!1888!Pontuação!do!observador!AGráfico!1898!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!Cor8!
Tonalidade!

#

Gráfico!1908!Pontuação!do!observador!AGráfico!1918!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!Cor8!TonalidadeGráfico!1928!Avaliação!do!
componente!da!paisagem:!Fundo!Cênico!

#

Gráfico!1938!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!Cor8!TonalidadeGráfico!1948!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!Fundo!Cênico!

#

Gráfico!1958!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!Cor8!Tonalidade!

#
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Indicador)Cor+Tonalidade)

Neste% último% componente% de% avaliação% e% indicador% da% paisagem,% a% Cor7

Tonalidade,% nota7se,% em% sua% maioria,% o% nível% de% destaque% pontuado% pelos%

observadores%em%GRANDE,% em%que%percebem%que%há%uma% combinação%de% cores%
intensas%e%de%média%variação,%concentrando7se,%sobretudo,%no%verde,%azul%e%marrom.%

Os% contrastes% formados% são% agradáveis% no% que% diz% respeito% à% composição% de%

diferentes% tipos%de%vegetação%(com%texturas%e% tonalidades),%com%o%azul%do%céu%e%o%

movimento% da%água%quando%há% incidência% de%brisas,% dando%um%brilho% à% paisagem%

observada.%As%tonalidades%harmônicas%de%cores%são%salpicadas%por%pequenos%pontos%

rosas%e% brancos,% discretos,% oriundos%da% floração%de%algumas%espécies% aquáticas%e%

rasteiras.% Quando% a% paisagem% possui% o% componente% da% água,% há% um% brilho% da%

paisagem%observada,%advindo%do%reflexo%da%luminosidade%atmosférica%sobre%alguns%

pontos%de%água%descobertos%

O%observador%A%(turismóloga)%pontuou%todos%os%pontos%em%nível%de%destaque%

GRANDE,% sendo%que%a% pontuação%da%equipe% igualou7se%nas% cenas%1,% 9,% 10% e% 11,%
conferindo,%novamente,%um%julgamento%unânime%na%subjetividade%dos%observadores.%

Já%o%observador%B%(geógrafa)%percebeu,%nas%cenas%2,%7A%e%7B,%um%nível%de%destaque%

em%POUCO,%em%que%julga%a%pouca%variedade%de%cor,%contraste%e%as%cores%apagadas.%
Também%obteve%uma%pontuação%em%nível%de%destaque)MODERADO,%pontuados%pelo%
observador%B%(geógrafa)%nas%cenas%3,%4,%5%e%6Z%no%observador%C%(bióloga)%nas%cenas%

3%e%4Z%e%o%observador%D%(turismólogo)%somente%na%cena%8,%avaliando%que%há%alguma%

variedade% e% intensidade% na% cor% e% contraste% do% solo% e% vegetação% no% entorno% da%

transpantaneira,%conforme%observa7se%no%gráfico%8,%a%seguir.
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Fonte:!A!autora!(2017).

Gráfico!89!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!Cor9!Tonalidade!

#

Gráfico!2019!Pontuação!do!observador!AGráfico!2029!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!Cor9!Tonalidade!

#

Gráfico!2039!Pontuação!do!observador!A!

#

Gráfico!204Pontuação!do!observador!BGráfico!2059!Pontuação!do!observador!AGráfico!2069!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!Cor9!
Tonalidade!

#

Gráfico!2079!Pontuação!do!observador!AGráfico!2089!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!Cor9!Tonalidade!

#

Gráfico!2099!Pontuação!do!observador!A!

#

Gráfico!210Pontuação!do!observador!BGráfico!2119!Pontuação!do!observador!A!

#

Gráfico!212Pontuação!do!observador!B!

#

Gráfico!2139!Pontuação!total!do!observador!BGráfico!214Pontuação!do!observador!BGráfico!2159!Pontuação!do!observador!A!

#

Gráfico!216Pontuação!do!observador!BGráfico!2179!Pontuação!do!observador!AGráfico!2189!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!Cor9!
Tonalidade!

#

Gráfico!2199!Pontuação!do!observador!AGráfico!2209!Avaliação!do!componente!da!paisagem:!Cor9!Tonalidade!

#

Gráfico!2219!Pontuação!do!observador!A!

#
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Pontuação!do!componente!Cor1Tonalidade!pelos!observadores

OBS.#A OBS.#B OBS.#C OBS.#D
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!

Os# gráficos# 9,# 10,# 11# e# 12,# a# seguir,# demostram# a# pontuação# de# todos# os#

componentes# da# paisagem,# em# todas# as# 12# cenas# avaliadas# por# todos# os#

observadores#na#Estrada#Parque#Transpantaneira.
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!

Fonte:!A!autora!(2017).!
!

!

!

!

!

!

!

!

Gráfico!99!Pontuação!do!observador!A!

$

Gráfico!227Pontuação!do!observador!BGráfico!2289!Pontuação!do!observador!A!

$

Gráfico!229Pontuação!do!observador!B!

$

Gráfico!2309!Pontuação!total!do!observador!BGráfico!231Pontuação!do!observador!BGráfico!2329!Pontuação!do!observador!A!

$

Gráfico!233Pontuação!do!observador!BGráfico!2349!Pontuação!do!observador!A!

$

Gráfico!235Pontuação!do!observador!B!

$

Gráfico!2369!Pontuação!total!do!observador!BGráfico!237Pontuação!do!observador!B!

$

Gráfico!2389!Pontuação!total!do!observador!B!

$

Gráfico!2399!Pontuação!total!dos!observadores!A,!B,!C!e!D.Gráfico!2409!Pontuação!total!do!observador!BGráfico!241Pontuação!do!observador!B!

$

Gráfico!2429!Pontuação!total!do!observador!BGráfico!243Pontuação!do!observador!BGráfico!2449!Pontuação!do!observador!A!

$

Gráfico!245Pontuação!do!observador!BGráfico!2469!Pontuação!do!observador!A!

$

Gráfico!247Pontuação!do!observador!B!

$

Gráfico!2489!Pontuação!total!do!observador!BGráfico!249Pontuação!do!observador!BGráfico!2509!Pontuação!do!observador!A!
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MOR/REL AFL.ROC. VEGT. ÁGUA AT.$HUM SING. F.CÊN. COR=TON

Pontuação!do!obervador!A,!para!cada!componentes!da!paisagem,!por!Cena
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Fonte:!A!autora!(2017).!

!

!

!

!

!

!

!

!

Gráfico!109Pontuação!do!observador!B!

$

Gráfico!2539!Pontuação!total!do!observador!BGráfico!254Pontuação!do!observador!B!

$

Gráfico!2559!Pontuação!total!do!observador!B!

$

Gráfico!2569!Pontuação!total!dos!observadores!A,!B,!C!e!D.Gráfico!2579!Pontuação!total!do!observador!BGráfico!258Pontuação!do!observador!B!

$

Gráfico!2599!Pontuação!total!do!observador!BGráfico!260Pontuação!do!observador!B!

$

Gráfico!2619!Pontuação!total!do!observador!BGráfico!262Pontuação!do!observador!B!

$

Gráfico!2639!Pontuação!total!do!observador!BGráfico!264Pontuação!do!observador!B!

$

Gráfico!2659!Pontuação!total!do!observador!B!

$

Gráfico!2669!Pontuação!total!dos!observadores!A,!B,!C!e!D.Gráfico!2679!Pontuação!total!do!observador!BGráfico!268Pontuação!do!observador!B!

$

Gráfico!2699!Pontuação!total!do!observador!BGráfico!270Pontuação!do!observador!B!
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MOR/REL AFL.ROC. VEGT. ÁGUA AT.$HUM SING. F.CÊN. COR=TON

Pontuação!do!obervador!B,!para!cada!componentes!da!paisagem,!por!Cena
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!
Gráfico!119!Pontuação!do!observador!C!

Fonte:!A!autora!(2017).!

!

!

!

!

!

!

!
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MOR/REL AFL.ROC. VEGT. ÁGUA AT.$HUM SING. F.CÊN. COR=TON

Pontuação!do!obervador!C,!para!cada!componentes!da!paisagem,!por!Cena
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Gráfico!129!Pontuação!do!observador!D!

Fonte:!A!autora!(2017).!

!
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MOR/REL AFL.ROC. VEGT. ÁGUA AT.$HUM SING. F.CÊN. COR=TON

Pontuação!do!obervador!D,!para!cada!componentes!da!paisagem,!por!Cena
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Na#avaliação#da#Qualidade#Visual#da#Paisagem#da#pesquisa,#tendo#como#objeto#

de#estudo#a#Estrada#Parque#Transpantaneira,#obteve>se#a# totalidade#da#pontuação#

por#observador#das#cenas#observadas.#Conforme#gráficos#13,#14,#15#e#16,#a#seguir.
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!

Gráfico!13+!Pontuação!Total!do!observador!A!

!

Fonte:!A!autora!(2017).!

!

Hierarquização!dos!pontos!observados!pelo!grau!de!Qualidade!Visual!da!PAISAGEM,!sob!à!ótica!do!Bacharel!em!TURISMO!

Quadro!15+!Hierarquização!da!avaliação!da!Qualidade!Visual!da!Paisagem!do!Observador!A!

RANKING!! CENAS!OBSERVADAS!
1º! 2,!6,!7B!e!9!

2º! 1,!10!e!11!
3º! 3!e!5!
4º! 7A!
5º! 8!
6º! 4!
Fonte:!A!autora!(2017
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!

Fonte:!A!autora!(2017).!

!

Hierarquização!dos!pontos!observados!pelo!grau!de!Qualidade!Visual!da!Paisagem,!sob!à!ótica!da!Bacharel!em!GEOGRAFIA!

Quadro!16+!Hierarquização!da!avaliação!da!Qualidade!Visual!da!Paisagem!do!Observador!B!

RANKING!! CENAS!OBSERVADAS!
1º! 10!
2º! 12!
3º! 6!e!11!
4º! 3!!
5º! 1,!5,!7A.!e!7B!
6º! 8!
7º! 2!
8º! 4!
Fonte:!A!autora!(2017)

Gráfico!14+!Pontuação!total!do!observador!B!

$

Gráfico!271+!Pontuação!total!dos!
observadores!A,!B,!C!e!D.!

$

.!

$

Mapa!1+!Localização!das!Pousadas!da!
TranspantaneiraGráfico!272+!Pontuação!total!
dos!observadores!A,!B,!C!e!D.!

$

.Gráfico!273+!Pontuação!total!do!observador!B!

$

Gráfico!274+!Pontuação!total!dos!
observadores!A,!B,!C!e!D.!

$

.!

$

Mapa!2+!Localização!das!Pousadas!da!
TranspantaneiraGráfico!275+!Pontuação!total!
dos!observadores!A,!B,!C!e!D.!

$

.!

$

Mapa!3+!Localização!das!Pousadas!da!
Transpantaneira!

"

Figura!13+!Perfil!de!turistas!na!EP!
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!

Gráfico!15+Pontuação!total!do!observador!C.!

!

Fonte:!A!autora!(2017).!

!

Hierarquização!dos!pontos!observados!pelo!grau!de!Qualidade!Visual!da!Paisagem,!sob!à!ótica!do!Bacharel!em!TURISMO!

Quadro!17+!Hierarquização!da!avaliação!da!Qualidade!Visual!da!Paisagem!do!Observador!C!

RANKING!! CENAS!OBSERVADAS!
1º! 9!e!11!
2º! 2,!6!e!7B!
3º! 1!e!7A!e!10!
4º! 8!
5º! 3!
6º! 4!e!5!
Fonte:!A!autora!(2017).!
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Gráfico!16+!Pontuação!do!observador!D.!

!

Fonte:!A!autora!(2017).!

!

Hierarquização!dos!pontos!observados!pelo!grau!de!Qualidade!Visual!da!Paisagem,!sob!à!ótica!do!Bacharel!em!BIOLOGIA!

!

Quadro!18+!Hierarquização!da!avaliação!da!Qualidade!Visual!da!Paisagem!do!Observador!D!

RANKING!! CENAS!OBSERVADAS!
1º! 6,!7B,!9,!10!e!11!
2º! 1!e!2!
3º! 3,!5!e!7A!
4º! 4!
5º! 8!
Fonte:!A!autora!2017!

!
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!

! Já!no!gráfico!17,!nota0se!a!pontuação!total!das!cenas!observadas,!comparando!

a! avaliação! da! qualidade! visual! da! paisagem! com! todos! os! observadores! desta!

pesquisa,!conferindo,!assim,!a!menor!pontuação!para!a!cena!4!e!a!maior!pontuação!

para!a!cena!9,!conforme!mostra!o!gráfico!a!seguir:
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!
Fonte:!A!autora!(2017).!
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Gráfico!178!Pontuação!total!dos!observadores!A,!B,!C!e!D.!
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$

Mapa!25808!Localização!das!Pousadas!da!
TranspantaneiraGráfico!12948!Pontuação!total!dos!
observadores!A,!B,!C!e!D.!

$

.!

$

Mapa!25818!Localização!das!Pousadas!da!Transpantaneira!

"

Figura!18058!Perfil!de!turistas!na!EP!TranspantaneiraMapa!
25828!Localização!das!Pousadas!da!TranspantaneiraGráfico!
12958!Pontuação!total!dos!observadores!A,!B,!C!e!D.!

$

.!

$

Mapa!25838!Localização!das!Pousadas!da!
TranspantaneiraGráfico!12968!Pontuação!total!dos!
observadores!A,!B,!C!e!D.!

$

.!

$

Mapa!8!8!Localização!das!Pousadas!da!Transpantaneira!

"
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Neste%estudo%de%avaliação%da%qualidade%visual%da%paisagem,%o%método%utilizado%

se% baseou% no% qualitativo,% porém,% será% demostrado% no% quadro% 19% como% exemplo%

representativo%do%procedimento%estatístico%para%os%resultados%obtidos%pela%equipe%de%

observadores,%a%seguir.%

Quadro%19A%Pontos%total%das%cenas%avaliadas%pelos%observadores%

Fonte:%A%autora%(2017).%

%

% Levando%em%consideração%os%dados%estatísticos%acima,%o%cálculo%da%frequência%

em%percentagem,%resultou%nos%3%níveis%ou%grupos%de%classificação%da%qualidade%visual%

apontados%a%seguir.%

%

% NotaAse%que%o%resultado%está%coerente%com%o%da%avaliação%da%qualidade%visual%

da% paisagem% feita% pela% equipe% com% o% método% Indireto% e% o% modelo% citado% na%

metodologia.% Assim,% a% análise% da% qualidade% visual% da% paisagem% está% concluída%

favoravelmente%pelo%método%indireto%e%evidencia%a%importância%do%estudo%da%paisagem%

para%as%Áreas%Naturais.%

Pontos% OBS:A%
Angela%

OBS:B%
Mª1Dalva%

OBS:C%
Daniel%

OBS:D%
Simone% TOTAL1 MÉDIA1

Desvio1
Padrão1 Moda1

1% 30% 24% 28% 30% 112% 3,50% 1,68% 5%
2% 32% 20% 30% 30% 112% 3,50% 1,90% 5%
3% 28% 26% 24% 28% 104% 3,25% 1,81% 5%
4% 22% 14% 22% 24% 82% 2,56% 1,58% 1%
5% 28% 24% 22% 28% 106% 3,31% 1,62% 5%
6% 32% 28% 30% 32% 122% 3,81% 1,67% 5%
7.A% 26% 24% 28% 28% 106% 3,31% 1,84% 5%
7.B% 32% 24% 30% 32% 116% 3,63% 1,86% 5%
8% 24% 22% 26% 22% 94% 2,94% 1,56% 5%
9% 32% 36% 32% 32% 132% 4,13% 1,68% 3%
10% 30% 28% 28% 32% 112% 3,50% 1,68% 5%
11% 30% 34% 32% 32% 126% 3,94% 1,76% 5%

POUCO

• ≤133%

• Ponto111111111
41e19

MODERADO

• =133%1≤166%

• Ponto1111111111111111111111
11213151617181e111111111111111111111111

GRANDE

• ≥166%1a1100%

• Ponto11111111111
101e1121111111
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5.3.%Ofertas%de%atividades%ecoturísticas%das%pousadas%no%entorno%da%Estrada%Parque%
Transpantaneira.%

A% pesquisa% delineou% as% 14% pousadas% mais% relevantes% para% a% oferta% de%

atividades%ecoturísticas%no%entorno%da%Estrada%Parque%Transpantaneira.%A%coleta%dos%

dados%foi%feita%na%visita%a%campo,%nos%dias%10%e%11/06/2017,%conforme%quadro%20,%a%

seguir:%

Quadro%20APousadas%da%Transpantaneira%
%

Fonte:%A%autora%(2017).%

Nome1da1
Pousada1

Quartos/1
PAX1 Km1 Ocupação1 Atividades1Ecoturísticas1

1%–%Pousada%
Piuval% 30%A%70% 10% 80%%

Terrestre:%alvorecer,%cavalgada,%trilha%
interpretativa%com%torre%de%observação,%
passarela,%focagem%e%safári.%
Aquático:%barco%a%remo%(Baía%Piuval).%

2%–%Pousada%
Portal%Paraíso% 12%A%30% 17% 70%%

Terrestre:%cavalgada,%trilha%interpretativa,%
ecociclismo,%focagem%e%safári.%
Aquático:%canoagem%(Rio%Bento%Gomes)%

3%–%Pousada%
Curicaca% % 25% % NÃO1ABRIU1A1TEMPORADA1DE120171

4%–%Araras%Eco%
Lodge%% 19%A%46% 30% 80%%

Terrestre:%alvorecer,%cavalgada,%trilha%
interpretativa,%focagem,%safári%fotográfico.%
Observação%de%aves%
Aquático:%canoagem%(Rio%Clarinho).%

5%–%Pouso%
Alegre%Lodge%% 12%A%26% 33% 85%%

Terrestre:%alvorecer,%cavalgada,%trilha%
interpretativa,%focagem%e%safári%fotográfico,%tour%
mamíferos%(anta,%tamanduáAbandeira%e%onça).%
Observação%de%aves.1
Aquático:%focagem%Baía%dos%Jacarés.%Barco%a%
Remo%(Rio%Clarinho)%

6%–%Pousada%
Estância%Vitória% 18%A%42% 38% 70%%

Terrestre:1cavalgada,%trilha%interpretativa%com%
torre%de%observação,%focagem%e%safári.%Tour%da%
onça.%
Aquático:%barco%a%remo%(Rio%Claro).%

7%–%Pousada%
Canto%do%
Arancuã%

22%A%55% 39% 70%%

Terrestre:%cavalgada,%trilha%interpretativa,%
Focagem%e%Safari1
Aquático:%caiaque,%barco,%pesca%ecológica,%
safári%fluvial%

8%–%Pousada%
Rio%Clarinho%% % 40% % NÃO1ABRIU1A1TEMPORADA1DE120171

9%–%Pousada%
Rio%Claro%% 30%A%90% 42% 90%%

Terrestre:%alvorecer,%cavalgada,%trilha%
interpretativa%com%torre%de%observação,%
focagem%e%safári%
Aquático:%barco%a%remo%e%motor%
(Rio%Claro)%
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%%%Fonte:%A%autora%(2017).%
$

No%mapa%8,%a%seguir,%é%possível%verificar%a%demonstração%da%localização%das%

pousadas%no%entorno%da%Transpantaneira%

%

%

%

%

%

%

1
Nome1da1
Pousada11

1

Quartos/1
PAX1 Km1 Ocupação1 Atividades1Ecoturísticas1

10%–%Hotel%
Pantanal%Mato%
Grosso%%

33%A%85% 65% 90%%

Terrestre:%alvorecer,%cavalgada,%trilha%
interpretativa,%torre%e%mirante.%Observação%de%
onça,%focagem%e%safári%
Aquático:%pesca%ecológica,%focagem,%passeio%
fluvial%(Rio%Pixaim)%barco%a%motor1

11%–%Fazenda%
Santa%Tereza% 12%A%30% 67% 75%%

Terrestre:%alvorecer,%cavalgada,%trilha%
interpretativa.%Observação%de%aves%e%onça,%
focagem%e%safári1
Aquático:%barco.%Safári%fluvial%

12%–%Puma%
Lodge%Pantanal% 20%A%48% 106% 80%%

Terrestre:%alvorecer,%cavalgada,%trilha%
interpretativa.%Observação%de%aves%e%onça,%
focagem%e%safári1
Aquático:%barco.%Safári%fluvial.1

13%–%Reserva%
Ecológica%
Jaguar%%

6%A%15% 110% 85%%

Terrestre:%alvorecer,%cavalgada,%trilha%
interpretativa.%Observação%de%aves%e%onça,%
focagem%e%safári.1
Aquático:%Barco.%Safári%fluvial1

14%–%Hotel%
Pantanal%Norte%%
Porto%Jofre%

28%A%70% 144% 90%%

Terrestre:%alvorecer,%cavalgada,%trilha%
interpretativa,%observação%de%onça,%focagem%e%
safari.1
Aquático:%Pesca,%Focagem,%passeio%Fluvial%
(Rio%Cuiabá)%barco%e%lancha%
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Fonte:%Dados%da%pesquisa%da%autora%(2017)i%Elaboração%cartográfica%de%Correa%(2017)i%Sobre%a%base%

da%SEPLANAMT%(2015).%

Mapa%8%A%Localização%das%Pousadas%da%Transpantaneira%

!

Figura%3597A%Perfil%de%turistas%na%EP%TranspantaneiraMapa%
4897A%Localização%das%Pousadas%da%Transpantaneira%

!

Figura%3598A%Perfil%de%turistas%na%EP%Transpantaneira%

!

Mapa%4898A%Perfil%dos%TuristasFigura%3599A%Perfil%de%turistas%na%
EP%TranspantaneiraMapa%4899A%Localização%das%Pousadas%da%
Transpantaneira%

!

Figura%3600A%Perfil%de%turistas%na%EP%TranspantaneiraMapa%
4900A%Localização%das%Pousadas%da%Transpantaneira%

$

Figura%3601A%Perfil%de%turistas%na%EP%Transpantaneira%

!

Mapa%4901A%Perfil%dos%TuristasFigura%3602A%Perfil%de%turistas%na%
EP%Transpantaneira%

!

Mapa%4902A%Perfil%dos%Turistas%

$

Imagem%2695A%Baía%com%pássaros%

$

Imagem%2696A%Pousada%Pouso%Alegre%LodgeImagem%2697A%
Baía%com%pássarosMapa%4903A%Perfil%dos%TuristasFigura%3603A%
Perfil%de%turistas%na%EP%Transpantaneira%

!

Mapa%4904A%Perfil%dos%TuristasFigura%3604A%Perfil%de%turistas%na%
EP%TranspantaneiraMapa%8%A%Localização%das%Pousadas%da%
Transpantaneira%

!

Figura%3605A%Perfil%de%turistas%na%EP%TranspantaneiraMapa%
4905A%Localização%das%Pousadas%da%Transpantaneira%

!

Figura%3606A%Perfil%de%turistas%na%EP%Transpantaneira%

!

Mapa%4906A%Perfil%dos%TuristasFigura%3607A%Perfil%de%turistas%na%
EP%TranspantaneiraMapa%4907A%Localização%das%Pousadas%da%
Transpantaneira%

!

Figura%3608A%Perfil%de%turistas%na%EP%TranspantaneiraMapa%
4908A%Localização%das%Pousadas%da%Transpantaneira%

$
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Nas% observações% feitas% durante% o% estudo,% foram% identificados% três% perfis% de%

turista:%os%ecoturistas,%os%de%pesca%amadora%e%os%observadores%de%onça.%O%primeiro%

aspecto% relevante% foi% considerar% as% atividades% ecoturísticas% ofertadas% durante% os%

passeios% aos% turistas% e/ou% visitantes% pelas% pousadas,% oportunizando,% assim,%

experiência%e%percepção%da%paisagem%e%do%ecoturismo.%O%segundo%aspeco%baseiaAse%

no%percurso%percorrido%da%estrada,%conferindo%uma%vivência%e%experiência%no%trajeto%

escolhido% pelos% perfis% de% turistas% ao% longo% da% Transpantaneira.% PodeAse,% assim,%

representar,%na%figura%12,%a%seguir,%os%perfis%de%turistas%identificados%pela%pesquisadora%

ao%longo%da%Estrada%Parque%Transpantaneira.%

%

%%%%%%%%%Fonte:%A%autora%(2017).%
%

%
$

$

Para%um%melhor% entendimento% da%distribuição%das%atividades%dos% turistas,% a%

seguir%o%mapa%9,%apresenta%esta%demonstração.%

%

• DescriçãoPerfis de
turistas

• Visitas%de%curta%duração%(day$use)i%demanda%local%
e%regionali%busca%de%estruturas%lazer%e%atividades%
rápidas%de%contemplação%da%natureza,%sem%muita%
especialização

Perfil11

• Estadias%médias%de%três%diasi%demanda%nacional%e%
internacionali%busca%por%atividades%de%observação%
de%aves%e%mamíferos

Perfil12

• Estadias%médias%de%sete%diasi%demanda%nacional%
(maioria)%e%internacionali%atividades%relacionadas%à%
pesca,%utilizando%estruturas%de%pousadas%e%barcosA
hotéis

Perfil13

Figura%12A%Perfil%de%turistas%na%EP%Transpantaneira%

!

Mapa%6308A%Perfil%dos%TuristasFigura%4621A%Perfil%de%turistas%na%EP%Transpantaneira%

!

Mapa%6309A%Perfil%dos%Turistas%

$

Imagem%4432A%Baía%com%pássaros%

$

Imagem%4433A%Pousada%Pouso%Alegre%LodgeImagem%4434A%Baía%com%pássarosMapa%
6310A%Perfil%dos%TuristasFigura%4622A%Perfil%de%turistas%na%EP%Transpantaneira%

!

Mapa%6311A%Perfil%dos%TuristasFigura%4623A%Perfil%de%turistas%na%EP%Transpantaneira%

$

$

Mapa%9A%Perfil%dos%Turistas%

$

Imagem%4435A%Baía%com%pássaros%

$

Imagem%4436A%Pousada%Pouso%Alegre%LodgeImagem%4437A%Baía%com%pássarosMapa%
6312A%Perfil%dos%Turistas%

$

Imagem%4438A%Baía%com%pássaros%

$

Imagem%4439A%Pousada%Pouso%Alegre%LodgeImagem%4440A%Baía%com%pássarosMapa%
6313A%Perfil%dos%Turistas%

$

Imagem%4441A%Baía%com%pássaros%

$

Imagem%4442A%Pousada%Pouso%Alegre%LodgeImagem%4443A%Baía%com%pássarosMapa%
6314A%Perfil%dos%TuristasFigura%4624A%Perfil%de%turistas%na%EP%Transpantaneira%
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Fonte:%Dados%da%pesquisa%da%autora%(2017)i%Elaboração%cartográfica%de%Correa%(2017)i%Sobre%a%base%
da%SEPLANAMT%(2015).%

%

Mapa%9A%Atividades%dos%Turistas%

$

Imagem%5191A%Baía%com%
pássaros%

$

Imagem%5192A%Pousada%Pouso%
Alegre%LodgeImagem%5193A%
Baía%com%pássarosMapa%6753A%
Perfil%dos%Turistas%

$

Imagem%5194A%Baía%com%
pássaros%

$

Imagem%5195A%Pousada%Pouso%
Alegre%LodgeImagem%5196A%
Baía%com%pássarosMapa%6754A%
Perfil%dos%Turistas%

$

Imagem%5197A%Baía%com%
pássaros%

$

Imagem%5198A%Pousada%Pouso%
Alegre%LodgeImagem%5199A%
Baía%com%pássarosMapa%6755A%
Perfil%dos%Turistas%
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Conforme%a%identificação%das%14%pousadas,%após%análises%dos%perfis%de%turistas,%

da%taxa%de%ocupação%na%baixa%e%na%alta%temporada,%e%levando%em%conta%a%execução%

dos% passeios% que% permitissem% vivências% e% experiências% pelos% turistas,% com% as%

atividades% ecoturísticas% ofertadas,% foram% selecionadas% quatro% pousadas%

representativas%para%a%oferta%turística,%apontadas%no%quadro%21,%a%seguir.%

Quadro%21A%Pousadas%selecionadas%da%EP%Transpantaneira%

Pousadas1com1Atividades1Ecoturisticas1
Conforme1Distribuição1Espacial1e1Perfil1de1Turistas1

Nome1 UB_PAX1 Ocupação1
na1Alta1 Perfil1T.1 Atividades1Ecoturísticas1

Pouso%Alegre%
Lodge%(1989)% 12A26% 85%% Ecoturista%e%

Tour%Onça%

Terrestre:%alvorecer,%cavalgada,%trilha%
interpretativa,%focagem%e%safári.%Tour%
Mamíferos%%
(anta,%tamanduáAbandeira%e%onça).%
Observação%de%aves.1
Aquático:%focagem%Baía%dos%Jacarés%e%
barco%(Rio%Clarinho)%

Pousada%Rio%
Claro%(1991)% 30A100% 90%% Ecoturista%

Terrestre:%alvorecer,%cavalgada,%trilha%
interpretativa%com%torre%de%observação.%
Passarela.%Focagem%e%safári1
Aquático:%barco%a%motor%(Rio%Claro)%

Hotel%
Pantanal%MT% 33A80% 90%% Ecoturista%e%

Tour%Onça%

Terrestre:%alvorecer,%cavalgada,%trilha%
interpretativa,%torre%e%mirante.%Observação%
de%onça,%focagem%e%safári%
Aquático:%pesca%ecológica,%focagem,%
passeio%fluvial%(Rio%Pixaim)%barco%a%motor1

Hotel%
Pantanal%
Norte%

28A80% 90%% Pesca%e%
Tour%Onça%

Terrestre:%alvorecer,%cavalgada,%trilha%
interpretativa,%observação%de%onça,%
focagem%e%safári%
Aquático:%pesca,%focagem,%passeio%fluvial%
(Rio%Cuiabá)%barco%e%lancha%

%%%Fonte:%A%autora%(2017).%
%

%

A%seleção%das%pousadas%da%Transpantaneira%para%a%pesquisa,%obedeceu%aos%

critérios%acima%citados.%A%seguir,%as%fotos%30,%31,%32%e%33%das%pousadas,%com%seus%

respectivos%sites,%para%fins%de%conhecimento.%

%

%

%
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%

$

%

Fonte:%http://www.pousalegre.com.br/pousada.htm%

Fonte:%http://hotelmt.com.br/pantanalAmatoAgrossoAhotel/%

Imagem%30A%Pousada%Pouso%Alegre%Lodge%

$

Imagem%5200A%Pousada%Rio%ClaroImagem%5201A%Pousada%Pouso%Alegre%Lodge%

$

Imagem%5202A%Pousada%Rio%Claro%

$

Imagem%5203A%Pantanal%Mato%Grosso%HotelImagem%5204A%Pousada%Rio%ClaroImagem%
5205A%Pousada%Pouso%Alegre%Lodge%

$

Imagem%5206A%Pousada%Rio%ClaroImagem%5207A%Pousada%Pouso%Alegre%Lodge%

$

Imagem%5208A%Pousada%Rio%Claro%

$

Imagem%5209A%Pantanal%Mato%Grosso%HotelImagem%5210A%Pousada%Rio%Claro%

$

Imagem%5211A%Pantanal%Mato%Grosso%Hotel%

$

Imagem%5212A%Hotel%Pantanal%Norte%–%Porto%JofreImagem%5213A%Pantanal%Mato%Grosso%
HotelImagem%5214A%Pousada%Rio%Claro%

$

Imagem%5215A%Pantanal%Mato%Grosso%HotelImagem%5216A%Pousada%Rio%ClaroImagem%
5217A%Pousada%Pouso%Alegre%Lodge%

$

Imagem%5218A%Pousada%Rio%ClaroImagem%5219A%Pousada%Pouso%Alegre%Lodge%

$

Imagem%5220A%Pousada%Rio%Claro%

$

Imagem%5221A%Pantanal%Mato%Grosso%HotelImagem%5222A%Pousada%Rio%ClaroImagem%
5223A%Pousada%Pouso%Alegre%Lodge%

$

Imagem%5224A%Pousada%Rio%ClaroImagem%5225A%Pousada%Pouso%Alegre%Lodge%

Imagem%31A%Pantanal%Mato%Grosso%Hotel%

$

Imagem%5226A%Hotel%Pantanal%Norte%–%Porto%JofreImagem%5227A%Pantanal%Mato%Grosso%Hotel%

$

Imagem%5228A%Hotel%Pantanal%Norte%–%Porto%Jofre%

$

Imagem%5229A%Caminhada%Alvorecer%TranspantaneiraImagem%5230A%Hotel%Pantanal%Norte%–%
Porto%JofreImagem%5231A%Pantanal%Mato%Grosso%Hotel%

$

Imagem%5232A%Hotel%Pantanal%Norte%–%Porto%JofreImagem%5233A%Pantanal%Mato%Grosso%Hotel%

$

Imagem%5234A%Hotel%Pantanal%Norte%–%Porto%Jofre%

$

Imagem%5235A%Caminhada%Alvorecer%TranspantaneiraImagem%5236A%Hotel%Pantanal%Norte%–%
Porto%Jofre%

$

Imagem%5237A%Caminhada%Alvorecer%Transpantaneira%

$

Imagem%5238A%Passeio%Fluvial%na%Pousada%Rio%ClaroImagem%5239A%Caminhada%Alvorecer%
TranspantaneiraImagem%5240A%Hotel%Pantanal%Norte%–%Porto%Jofre%
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%

Fonte:%pousadarioclaro.com.br%

Fonte:%http://portojofre.com.br/pb/#aboutAus%

%

Imagem%32A%Pousada%Rio%Claro%

$

Imagem%5278A%Pantanal%Mato%Grosso%HotelImagem%5279A%Pousada%Rio%Claro%

$

Imagem%5280A%Pantanal%Mato%Grosso%Hotel%

$

Imagem%5281A%Hotel%Pantanal%Norte%–%Porto%JofreImagem%5282A%Pantanal%Mato%Grosso%
HotelImagem%5283A%Pousada%Rio%Claro%

$

Imagem%5284A%Pantanal%Mato%Grosso%HotelImagem%5285A%Pousada%Rio%Claro%

$

Imagem%5286A%Pantanal%Mato%Grosso%Hotel%

$

Imagem%5287A%Hotel%Pantanal%Norte%–%Porto%JofreImagem%5288A%Pantanal%Mato%Grosso%
Hotel%

$

Imagem%5289A%Hotel%Pantanal%Norte%–%Porto%Jofre%

$

Imagem%5290A%Caminhada%Alvorecer%TranspantaneiraImagem%5291A%Hotel%Pantanal%Norte%–%
Porto%JofreImagem%5292A%Pantanal%Mato%Grosso%Hotel%

$

Imagem%5293A%Hotel%Pantanal%Norte%–%Porto%JofreImagem%5294A%Pantanal%Mato%Grosso%
HotelImagem%5295A%Pousada%Rio%Claro%

$

Imagem%5296A%Pantanal%Mato%Grosso%HotelImagem%5297A%Pousada%Rio%Claro%

$

Imagem%5298A%Pantanal%Mato%Grosso%Hotel%

$

Imagem%5299A%Hotel%Pantanal%Norte%–%Porto%JofreImagem%5300A%Pantanal%Mato%Grosso%
HotelImagem%5301A%Pousada%Rio%Claro%

$

Imagem%5302A%Pantanal%Mato%Grosso%HotelImagem%5303A%Pousada%Rio%Claro%

Imagem%33A%Hotel%Pantanal%Norte%–%Porto%Jofre%

$

Imagem%5252A%Caminhada%Alvorecer%TranspantaneiraImagem%5253A%Hotel%Pantanal%Norte%–%
Porto%Jofre%

$

Imagem%5254A%Caminhada%Alvorecer%Transpantaneira%

$

Imagem%5255A%Passeio%Fluvial%na%Pousada%Rio%ClaroImagem%5256A%Caminhada%Alvorecer%
TranspantaneiraImagem%5257A%Hotel%Pantanal%Norte%–%Porto%Jofre%

$

Imagem%5258A%Caminhada%Alvorecer%TranspantaneiraImagem%5259A%Hotel%Pantanal%Norte%–%
Porto%Jofre%

$

Imagem%5260A%Caminhada%Alvorecer%Transpantaneira%

$

Imagem%5261A%Passeio%Fluvial%na%Pousada%Rio%ClaroImagem%5262A%Caminhada%Alvorecer%
Transpantaneira%

$

Imagem%5263A%Passeio%Fluvial%na%Pousada%Rio%Claro%

$

Imagem%5264A%Cavalgada%no%Hotel%Pantanal%MTImagem%5265A%Passeio%Fluvial%na%Pousada%
Rio%ClaroImagem%5266A%Caminhada%Alvorecer%Transpantaneira%
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Algumas%das%atividades%ecoturísticas%oferecidas%aos%turistas%pelas%pousadas,%

estão%demostradas%nas%imagens%34,%35,%36,%37,%38,%39%e%40,%a%seguir.%

Foto:%Simone%Raquel%(2016).%

%

Imagem%34A%Caminhada%Alvorecer%Transpantaneira%

$

Imagem%5304A%Passeio%Fluvial%na%Pousada%Rio%ClaroImagem%5305A%Caminhada%
Alvorecer%Transpantaneira%

$

Imagem%5306A%Passeio%Fluvial%na%Pousada%Rio%Claro%

$

Imagem%5307A%Cavalgada%no%Hotel%Pantanal%MTImagem%5308A%Passeio%Fluvial%na%
Pousada%Rio%ClaroImagem%5309A%Caminhada%Alvorecer%Transpantaneira%

$

Imagem%5310A%Passeio%Fluvial%na%Pousada%Rio%ClaroImagem%5311A%Caminhada%
Alvorecer%Transpantaneira%

$

Imagem%5312A%Passeio%Fluvial%na%Pousada%Rio%Claro%

$

Imagem%5313A%Cavalgada%no%Hotel%Pantanal%MTImagem%5314A%Passeio%Fluvial%na%
Pousada%Rio%Claro%

$

Imagem%5315A%Cavalgada%no%Hotel%Pantanal%MT%

$

Imagem%5316A%Safari%fotográfico%no%Pouso%AlegreImagem%5317A%Cavalgada%no%Hotel%
Pantanal%MTImagem%5318A%Passeio%Fluvial%na%Pousada%Rio%Claro%

$

Imagem%5319A%Cavalgada%no%Hotel%Pantanal%MTImagem%5320A%Passeio%Fluvial%na%
Pousada%Rio%ClaroImagem%5321A%Caminhada%Alvorecer%Transpantaneira%

$

Imagem%5322A%Passeio%Fluvial%na%Pousada%Rio%ClaroImagem%5323A%Caminhada%
Alvorecer%Transpantaneira%

$

Imagem%5324A%Passeio%Fluvial%na%Pousada%Rio%Claro%

$

Imagem%5325A%Cavalgada%no%Hotel%Pantanal%MTImagem%5326A%Passeio%Fluvial%na%
Pousada%Rio%ClaroImagem%5327A%Caminhada%Alvorecer%Transpantaneira%

$

Imagem%5328A%Passeio%Fluvial%na%Pousada%Rio%ClaroImagem%5329A%Caminhada%
Alvorecer%Transpantaneira%

Imagem%35A%Passeio%Fluvial%na%Pousada%Rio%Claro%

$

Imagem%5330A%Cavalgada%no%Hotel%Pantanal%MTImagem%5331A%Passeio%Fluvial%na%Pousada%
Rio%Claro%

$

Imagem%5332A%Cavalgada%no%Hotel%Pantanal%MT%

$

Imagem%5333A%Safari%fotográfico%no%Pouso%AlegreImagem%5334A%Cavalgada%no%Hotel%Pantanal%
MTImagem%5335A%Passeio%Fluvial%na%Pousada%Rio%Claro%

$

Imagem%5336A%Cavalgada%no%Hotel%Pantanal%MTImagem%5337A%Passeio%Fluvial%na%Pousada%
Rio%Claro%

$

Imagem%5338A%Cavalgada%no%Hotel%Pantanal%MT%

$

Imagem%5339A%Safari%fotográfico%no%Pouso%AlegreImagem%5340A%Cavalgada%no%Hotel%Pantanal%
MT%

$

Imagem%5341A%Safari%fotográfico%no%Pouso%Alegre%

$
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%

Foto:%Angela%Carrion%(2016).1

1

%

Foto:%Angela%Carrión%(2016).%

%

Imagem%36A%Cavalgada%no%Hotel%Pantanal%MT%

$

Imagem%5356A%Safari%fotográfico%no%Pouso%AlegreImagem%5357A%Cavalgada%no%Hotel%Pantanal%
MT%

$

Imagem%5358A%Safari%fotográfico%no%Pouso%Alegre%

$

Imagem%5359A%Observação%de%animaisImagem%5360A%Safari%fotográfico%no%Pouso%
AlegreImagem%5361A%Cavalgada%no%Hotel%Pantanal%MT%

$

Imagem%5362A%Safari%fotográfico%no%Pouso%AlegreImagem%5363A%Cavalgada%no%Hotel%Pantanal%
MT%

$

Imagem%5364A%Safari%fotográfico%no%Pouso%Alegre%

$

Imagem%5365A%Observação%de%animaisImagem%5366A%Safari%fotográfico%no%Pouso%Alegre%

$

Imagem%5367A%Observação%de%animais%

$

Imagem%5368A%Pesca%no%Hotel%NorteImagem%5369A%Observação%de%animaisImagem%5370A%
Safari%fotográfico%no%Pouso%Alegre%

$

Imagem%5371A%Observação%de%animaisImagem%5372A%Safari%fotográfico%no%Pouso%
AlegreImagem%5373A%Cavalgada%no%Hotel%Pantanal%MT%

$

Imagem%5374A%Safari%fotográfico%no%Pouso%AlegreImagem%5375A%Cavalgada%no%Hotel%Pantanal%
MT%

$

Imagem%5376A%Safari%fotográfico%no%Pouso%Alegre%

$

Imagem%5377A%Observação%de%animaisImagem%5378A%Safari%fotográfico%no%Pouso%
AlegreImagem%5379A%Cavalgada%no%Hotel%Pantanal%MT%

$

Imagem%5380A%Safari%fotográfico%no%Pouso%AlegreImagem%5381A%Cavalgada%no%Hotel%Pantanal%
MT%

Imagem%37A%Safari%fotográfico%no%Pouso%Alegre%

$

Imagem%5382A%Observação%de%animaisImagem%5383A%Safari%fotográfico%no%Pouso%Alegre%

$

Imagem%5384A%Observação%de%animais%

$

Imagem%5385A%Pesca%no%Hotel%NorteImagem%5386A%Observação%de%animaisImagem%5387A%Safari%
fotográfico%no%Pouso%Alegre%

$

Imagem%5388A%Observação%de%animaisImagem%5389A%Safari%fotográfico%no%Pouso%Alegre%

$

Imagem%5390A%Observação%de%animais%

$

Imagem%5391A%Pesca%no%Hotel%NorteImagem%5392A%Observação%de%animais%

$

Imagem%5393A%Pesca%no%Hotel%Norte%

$

Imagem%5394A%%Trilha%interpretativaImagem%5395A%Pesca%no%Hotel%NorteImagem%5396A%Observação%
de%animais%

$
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Foto%Simone%Raquel%(2016).%

Foto:%Carlos%Alberto%(2016).%

Imagem%38A%Observação%de%animais%

$

Imagem%5427A%Pesca%no%Hotel%NorteImagem%5428A%Observação%de%animais%

$

Imagem%5429A%Pesca%no%Hotel%Norte%

$

Imagem%5430A%%Trilha%interpretativaImagem%5431A%Pesca%no%Hotel%NorteImagem%5432A%
Observação%de%animais%

$

Imagem%5433A%Pesca%no%Hotel%NorteImagem%5434A%Observação%de%animais%

$

Imagem%5435A%Pesca%no%Hotel%Norte%

$

Imagem%5436A%%Trilha%interpretativaImagem%5437A%Pesca%no%Hotel%Norte%

$

Imagem%5438A%%Trilha%interpretativa%

$

Imagem%5439A%%Trilha%interpretativaImagem%5440A%Pesca%no%Hotel%Norte%

$

Imagem%5441A%%Trilha%interpretativaImagem%5442A%Pesca%no%Hotel%NorteImagem%5443A%
Observação%de%animais%

$

Imagem%5444A%Pesca%no%Hotel%NorteImagem%5445A%Observação%de%animais%

$

Imagem%5446A%Pesca%no%Hotel%Norte%

$

Imagem%5447A%%Trilha%interpretativaImagem%5448A%Pesca%no%Hotel%NorteImagem%5449A%
Observação%de%animais%

$

Imagem%5450A%Pesca%no%Hotel%NorteImagem%5451A%Observação%de%animais%

Imagem%39A%Pesca%no%Hotel%Norte%

$

Imagem%5408A%%Trilha%interpretativaImagem%5409A%Pesca%no%Hotel%Norte%

$

Imagem%5410A%%Trilha%interpretativa%

$

Imagem%5411A%%Trilha%interpretativaImagem%5412A%Pesca%no%Hotel%Norte%

$

Imagem%5413A%%Trilha%interpretativaImagem%5414A%Pesca%no%Hotel%Norte%

$

Imagem%5415A%%Trilha%interpretativa%

$

Imagem%5416A%%Trilha%interpretativa%

$

Imagem%5417A%%Trilha%interpretativa%

$

Imagem%5418A%%Trilha%interpretativaImagem%5419A%Pesca%no%Hotel%Norte%

$

Imagem%5420A%%Trilha%interpretativaImagem%5421A%Pesca%no%Hotel%Norte%

$
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%

%

Foto:%Angela%Carrión%(2016).%

%

% Essas% atividades% ecoturísticas,% proporcionam% aos% turistas% uma% vivência% e%

experiência%em%sua%prática,%a%exemplo%de%uma%caminhada%ou%trilha%com%interpretação%

do% % bioma,% pelo% guia% de% turismo%especializado%em%áreas%naturais,% apresentando%o%

entorno%da%paisagem,%como%a%fauna%e%a%flora.%Já%no%passeio%fluvial,%ocorre%uma%melhor%

visualização%das%aves%e%alguns%mamíferos%como%a%onça%pintada,%capivara,%ariranha%às%

margens%do%rio%Cuiabá.%Ressaltando%que%todo%trajeto%é%acompanhado%de%um%piloteiro%

nativo% e% o% guia% de% turismo,% certificando% assim% a% pratica% da% sustentabilidade% nas%

atividades%desenvolvidas.%

% Na%cavalgada,%onde%os%animais%são%da%região,%chamados%de%cavalo%pantaneiro,%

essa%atividade%acontece%na%primeira%hora%da%manhã,%em%que%o%sol%está%favorável%e%o%

trajeto%percorrido%oferece%o%contato%com%a%vegetação%nativa%e%a%percepção%de%alguns%

sentidos,% como% sonoro,% através% dos% diferentes% cantos% dos% passáros,% aves% e/ou%

mamíferos,%acompanhados%do%cheiro%peculiar%das%plantas%e%flores%do%cerrado.%

% A%pesca%amadora%ou%profissional%ocorrida%nos%corixos,%baías%e% rios,%são%um%

espetáculo%a%parte,%tanto%pela%variedades%de%peixes,%com%%opções%diferenciadas,como%

Imagem%40A%%Trilha%interpretativa%

$

Imagem%5452A%%Trilha%interpretativa%

$

Imagem%5453A%%Trilha%interpretativa%

$

Imagem%5454A%%Trilha%interpretativa%

$

Imagem%5455A%%Trilha%interpretativa%

$

Imagem%5456A%%Trilha%interpretativa%

$

Imagem%5457A%%Trilha%interpretativa%

$

Imagem%5458A%%Trilha%interpretativa%
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pelos%serviços%oferecidos%pelas%pousadas.%A%observação%de%aves%e%mamíferos%é%um%

nicho%de%mercado%em%alta,%com%a%biodiversidade%apresentada%pelo%rico%bioma,%cada%

temporada% as% pousadas% estruturamAse% melhor% e% os% guias% se% especializam% nas%

atividades,%atraindo%turistas%internacionais%e%nacionais%para%o%destino.%Nesse%contexto,%

os%proprietários%das%pousadas%aprimoram%seus%serviços,%com%ações%com%diretrizes%

responsáveis%e%menos%impactante,%favorecendo%%a%conservação%ambiental.%

As% pousadas% procuram% ofertar% as% atividades% em% consonância% com% as%

características% do% bioma% pantanal,% visto% que,% proprietários% já% se%mobilizam% para% a%

implementação% das% ações% com% sustentabilidade,% como:% colocação% de% teto% verde,%

fazendo%a%compostagem%do%lixo,%cultivando%a%própria%horta,%estação%de%tratamento%de%

água,%sistema%de%recuo%de%águas%da%pia,%chuveiro%e%do%ar%condicionado%reutilizandoA

as%nos%vazos%sanitários,%tornando%assim%o%turismo%mais%responsável%e%conservando%

as%paisagens%e%seu%entorno.%

1 PodeAse%citar%duas%pousadas%que%foram%contempladas%com%o%prêmio%SEBRAE%

MT%de%Sustentabilidade%2017,%a%Pousada%Piúval%e%a%Pousada%do%Rio%Claro,%servindo%

de% modelo% e% guia% para% as% outras% pousadas% tanto% na% implantação% das% ações%

sustentáveis,%como%o%planejamento%responsável%do%ambiente.%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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6.1CONSIDERAÇÕES1FINAIS%

A% relação% entre% turismo% e% paisagem% é% intrínseca% visto% que% dos% conceitos%

estruturantes% do% estudo% da% geografia% (espaço),% a% paisagem% é% um% dos% recursos%

indispensáveis%para%a%atividade%turística.%Mercadologicamente%o%turismo%apropriaAse%

da%paisagem%para%elaborar%diversos%tipos%de%ofertas,%estruturadas%em%segmentos%da%

oferta%e/ou%da%demanda,%tais%como%o%turismo%cultural,%o%turismo%religioso,%o%turismo%

gastronômico,%o%turismo%rural,%o%turismo%de%sol%e%praia,%o%ecoturismo%entre%outros.%

Nesse%contexto%é%necessário%aprofundarAse%no%conhecimento%científico%sobre%

paisagem%e,%por%isso,%o%turismo,%enquanto%ciência%em%construção,%se%vale%do%auxílio%

de% outras% ciências% –% como% a% geografia% –% para% nutrirAse% de% embasamento% teóricoA

metodológico%com%o%objetivo%de%que%os%pesquisadores%da%área%possam%ampliar%os%

conhecimentos%e%melhor%relacionar%os%conceitos%de%paisagem%com%análise%de%espaços%

e%situações%específicas%da%dinâmica%turística,%tal%qual%foi%o%escopo%deste%estudo.%Uma%

aproximação% teóricoAmetodológica% sobre% a% paisagem% de% uma% destinação% turística%

específica,%a%Estrada%Parque%Transpantaneira%no%Pantanal%de%PoconéAMT,%área%foco%

desta%pesquisa.%

% Desta%maneira,%para%tratar%da%qualidade%visual%da%paisagem%%da%Estrada%Parque%

Transpantaneira,%neste%estudo,%foi%elegido%o%método%para%a%análise%e%avaliação.%%O%

que%permeou%a%investigação%foi%a%intencionalidade%de%tratar%a%paisagem%como%suporte%

para%compreender%os%componentes%biofísicos%relacionados%as%ofertas%de%atividades%

ecoturísticas%da%Transpantaneira.%

% Para%tal%estruturouAse%ao%longo%do%estudo%em%conjunto%de%discussões%teóricas%

e%metodológicas%acerca%do% tema%paisagem%e%sua%relação%com%a%atividade%turística.%

Enfatizando% alguns% aspectos% conceituais% sobre% o% turismo% em% áreas% naturais% e/ou%

protegidas%relacionandoAas%com%as%diretrizes%do%ecoturismo,%sempre%na%tentativa%de%

aproximar%o%campo%teórico%à%empiria%da%Transpantaneira.%

% ConsideraAse% então,% que% a% paisagem% assume% um% importante% papel% para% o%

turismo%em%espaços%naturais%e/ou%áreas%protegidas,%principalmente%para%as%atividades%

de% ecoturismo% que% o% destino% oferece,% sendo% necessário,% nesse% contexto,% o%

planejamento%e%a%gestão%ambiental%para%a%sustentabilidade%do%espaço%turístico.%Assim,%

a%análise%da%paisagem%é%fundamental%para%a%estruturação%e%aplicação%de%ações%de%
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conservação% dos% recursos% cênicos% em% áreas% naturais,% sendo% ou% não% unidades% de%

conservação.%

% Identificar%e%descrenver%os%componentes%biofísicos%que%compoem%a%paisagem%

no% entorno% da% Estrada% Parque% Transpantaneira% e% como% estes% implicam% na% atual%

organização% do% turismo% local% foi% o% primeiro% passo% para% revelar% algumas%

particularidades%do%espaço%pantaneiro.%Para%esta%primeira%observação%e%descrição%dos%

aspectos% relacionais% entre% turismo% e% paisagem% do% bioma% pantanal% de% PconéAMT,%

adotouAse% um% modelo% metodológico,% que% orientou% todo% o% desenvolvimento% da%

pesquisa,% de% que% a% análise% da% qualidade% visual% da% paisagem% da% Transpantaneira%

pudesse%obedecer%alguns%aspectos%menos%subjetivos%e%mais% técnicosAdescritivos%a%

partir%do%método%de%avaliação%que%orientaram%a%análise.%%

% Dessa% forma,% a% partir% dos% critérios% préAdeterminados% por% um% método% de%

avaliação%já%estruturado%e%adaptado%por%Pires%(2011),%aplicado%na%Transpantaneira%foi%

possível%descrever%e%caracterizar%os%atributos%da%paisagem%do%entorno%e%ao%longo%da%

Estrada%Parque,%proporcionando%informações%relevantes%acerca%da%segmentação%do%

destino%e%das%atividades%ecoturísticas%ofertadas%aos% turistas%e%visitantes%na%região,%

tendo% como% finalidade%o% entendimento% da%dinâmica%da% referida%estradaAparque,% no%

bioma%pantanal,%mantendo%o%foco%do%Ecoturismo,%considerado%o%principal%segmento%

no% destino% analisado.% Assim,% este% objetivo% específico% foi% concluído% totalmente,%

facilitando%a%escolha%dos%pontos%e%vistas%a%serrem%observados.%

A%metodologia%utilizada%para%a%avaliação%da%qualidade%visual%mostrouAse%válida%

em% sua% aplicação,% para% qualquer% área% natural% e% bioma,% e% eficaz% para% delinear% a%

vocação% e% potencialidade% para% o% segmento% turístico.% Ao% selecionar% uma% equipe,%

conferindo%maior%credibilidade%à%avaliação,%obteveAse%maior%veracidade%dos%resultados%

por%ter%sido%in*loco.%PontuaAse,%neste%parâmetro,%que%a%equipe%teve%treinamento,%para%

nivelar%os%conhecimentos%sobre%elementos,%componentes,%avaliação%e%métodos%de%

avaliação%da%Paisagem.%%

A%análise%dos%dados%coletados%da%avaliação%da%Qualidade%Visual%da%Paisagem%

obteve,%em%sua%maioria,%uma%pontuação%classificada%em%MODERADO%à%GRANDE%no%

nível% de% destaque/classe% da% Qualidade% Visual% dos% componentes% e% indicadores% da%

paisagem,% representadas% no% instrumento% de% avaliação.% Este% objetivo% também% foi%

concluído%em%100%.%IndicouAse%uma%harmonia%entre%os%componentes%da%paisagem%no%

Pantanal%de%PoconéAMT,%no%entorno%da%Estrada%Parque%Transpantaneira,%tornandoA
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se%a%paisagem%um%importante%recurso%para%as%atividades%turísticas,%em%especial,%para%

o%Ecoturismo.%

% Desta% maneira,% para% o% planejamento% e% a% gestão% do% espaço% turístico% da%

Transpantaneira% primeiro% é% necessário% conhecer% os% elementos% que% formam% este%

espaço.%E,%para%isso,%a%paisagem%serveAnos%valorosamente%para%descrever%e%explicar%

a%interArelação%de%tais%elementos.%Somente%a%partir%disso%será%possível%compreender%

melhor% o% espaço% analisado,% ou% seja,% os% reflexos% da% paisagem% na% organização% do%

ecoturismo%na%Transpantaneira.%

% A% despeito% da% relação% entre% paisagem% e% ecoturismo% na% Estrada% Parque%

Transpantaneira%ficou%evidente%que%os%aspectos%visuais%da%paisagem%têm%uma%direta%

relação%com%a%forma%que%o%turismo%local%se%organiza.%Assim,%devido%a%singularidade%

paisagísticas% do% bioma% pantanal% da% Transpantaneira,% centrados% sobretudo% na%

diversidade%de% fauna%e% flora%e%suas% relações%com%o%ciclo%de% inundações% (cheias%e%

vazantes)%da%planície%pantaneira,%a%principal%modalidade%do% turismo%organizada%na%

região%é%o%Ecoturismo.%A%partir%do%ecoturismo%estruturamAse%atividades%diversas%como%

safaris,% observação% de% aves% e% mamíferos% (em% evidência% o% crescente% turismo% de%

observação%de%onças%do%Pantanal),%passeios%de%barco,%pesca%esportiva%e%cavalgadas%

pela%paisagem%pantaneira.%

% O%%visual%paisagístico%de%grande%valor,%como%apontado%nas%pesquisas%de%campo%

é%o%que%estrutura%essas%atividades%atraindo%a%atenção%de%um%público%de%visitantes%%

centrados%no%ecoturismo,%sejam%dos%estrangeiros%ou%brasileiros.%Para%atender%a%essa%

demanda%e%oferecer%as%atividades%anteriormente%descritas,%formamAse%pousadas%com%

estruturas%diferenciadas%ao%longo%da%Estrada%Parque%Transpantaneira.%

Em%relação%à%identificação%das%pousadas%e%atividades%ecoturísticas%existentes%

ao% longo% dos% 145% km% da%Transpantaneira,% que% são% oferecidas% para% os% turistas% ou%

visitantes,%foi%atingida,%em%sua%maioria,%já%que%duas%(2)%das%quatorze%(14)%pousadas%

não%estavam%operando%na%temporada%de%2017,%da%visita%a%campo.%

Todas% as% visitas% a% campo% foram% registradas% com% imagens,% ressaltando% os%

atributos% da% paisagem% e% suas% transformações,% identificando% a% parte% estrutural% da%

estrada,%sendo%consideradas%como%mais%impactantes%as%mudanças%de%32%pontes%de%

madeira% por% pontes% de% concreto,% e% a% diminuição% de% 122% pontes% para% 119% pontes,%

mostrandoAse% uma% ferramenta% para% outros% estudos% na% dimensão% visual,% tanto% na%

qualidade,%quanto%na%fragilidade%da%paisagem.%
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% Toda% essa% análise% não% só% % explica% as% conformações% da% paisagem% e% suas%

interconexões%com%o%turismo,%como%também%podem%dar%suporte%ao%planejamento%de%

atividades% e% estruturas% que% possam% se% desenvolver% ao% longo% da% Estrada% Parque%

Transpantaneira.%Assim%os%atrativos%avaliados%pela%análise%da%paisagem%podem%ser%

considerados%para%melhor%estruturar%o%turismo%na%região,%com%melhor%aproveitamento%

da%oferta%e%adequação%de%estruturas%aos%visitantes,%mas%também%excelente%forma%de%

acompanhar% os% efeitos% benéficos% e% maléficos% da% atividade% turística,% assim% como%

auxiliar% na% estruturação% de% alternativas% da% comercialização% do% destino% em% que% a%

competição% entre% as% empresas% locais% possam% dar% lugar% a% ações% % inteligentes% de%

atuarem%no%mercado%turístico.%

Então,% consideraAse% que% a% qualidade% visual% da% paisagem% implica% em%

determinados% tipos% de% atratividade,% e% a% partir% delas% originamAse% atividades% que%

atendam%ao%gosto%de%demandas%específicas,%logo%o%reflexo%disso%é%a%estruturação%de%

meios%de%hospedagem%e%de%passeios%bastante%específicos.%

% ConsideraAse%ainda%que%este%estudo%é%o%primeiro%sobre%a%qualidade%visual%da%

paisagem%da%Transpantaneira,%podendo%servir%de%auxílio%para%a%estruturação%de%novas%

investigações%sobre%a%relação%entre%a%paisagem%e%o%turismo%no%Pantanal.%Temos%como%

o% olhar% do% turista% ou% do%morador% local% sobre% a% paisagem% e% o% turismo% podem% ser%

investigados,% além% dos% impactos% do% turismo% sobre% a% paisagem,% as% contradições%

reveladas%pela%organização%do%turismo%local%e%os%efeitos%sobre%o%ambiente,%além%da%

tendência%e%acompanhamento%do%mercado,%visto%a%qualidade%visual%da%Paisagem.%

% Assim,%ao% identificar%as%ofertas%de%atividades%ecoturísticas%das%pousadas%no%

entorno% da% Estrada% Parque,% ficou% perceptivel% a% direta% relação% e% a% importância% da%

paisagem% para% o% turismo% na% Transpantaneira.% Ademais% foi% possível% perceber% que%

ainda% há% pouca% diferenciação% das% atividades% ofertadas,% já% que% quase% todas% as%

pousadas% oferecem% quase% sempre% as% mesmas% atividades% e% possuem% estruturas%

semelhantes.%Diante%disso,%consideraAse%que%ainda%há%outras%possibilidades%para%uma%

melhor%dinamicidade%do%turismo%na%Transpantaneira,%já%que%o%ecoturismo%pode%e%deve%

estar% relacionado% a% outras% práticas% turísticas% tais% como:% o% turismo% rural,% turismo%

cultural,%pedagógico%e%mesmo%o%turismo%de%aventura.%Resta%então%aos%profissionais%e%

empresários% locais% dar% um% melhor% aproveitamento% aos% recursos% que% a% paisagem%

oferece%no%Pantanal,%bem%como%ao%poder%público%desenvolver%estratégias%de%melhor%
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estruturação% da% rodovia,% vislumbrando% um% múltiplo% aproveitamento% da%

Transpantaneira%enquanto%Estrada%Parque.%

% Por% fim,% coube% mesmo% que% ainda% de% forma% limitada,% proporcionar% novas%

percepções%metodológicas%e%empíricas%para%a%compreensão%do%ambiente%pantaneiro.%

A% Estrada% Parque% Transpantaneira% revelouAse% rica% e% diversa,% mas% com% grandes%

desafios%a%serem%vencidos%para%que%o%destino%se%consolide%como%um%produto%turístico%

competitivo%não%só%no%cenário%brasileiro,%mas%também%no%cenário%internacional.%

A% realização% desta% pesquisa% proporcionou% um% prazeroso% desafio% à%

pesquisadora,%tanto%na%oportunidade%de%pesquisar%sua%região%turística%e%de%trabalho,%

quanto%aos%objetivos%propostos%pelo%tema%Paisagem%na%dimensão%Visual,%e%executado%

com%uma%orientação% impecável%do%seu%professor%orientador.%Todos%esses%atributos%

incentivaram%e%beneficiaram%a% conquista% de%conhecimentos% científicos,%na% área%de%

formação%da%pesquisadora.%%
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ANÁLISE1DA1PAISAGEM1NA1ESTRADA1PARQUE1TRANSPANTANEIRA1–1PANTANAL1DE1
POCONÉ1–1MATO1GROSSO_MT%

FICHA1DE1CAMPO%

Pto.%de%Obs.%nº:%% Cena%Observada% Coordenadas%/%Rumo%
Foto%nº:%% % %
%

Componentes1e1
Indicadores1da1
Paisagem1

Nível1de1destaque1/1classe1de1qualidade1

Grande1(5)1 Moderado1(3)1 Pouco1(1)1/11
Nenhum1(0)1

Morfologia%/%Relevo% % % %
Afloramentos%Rochosos% % % %

Vegetação% % % %
Água% % % %

Afloramentos%Rochosos% % % %
Vegetação% % % %
Água% % % %

Atividades%Humanas% % % %
Singularidade% % % %
Fundo%Cênico% % % %
Cor%/%Tonalidade% % % %

Fonte:%Adaptado%por%Pires% (2009)% de%BLM% (USD)i%Bureau%of% Land%Management.%Visual% resource%management%
program% Div.% of% Recreation% and% Cultural% Resource.% Government% Printing% Office,% Washington.% D.C.% 1980.% In:%
IGNACIO,%C.F.%et*al.%Guia%para%elaboracion%de%estudios%del%medio%fisico:%contenido%y%metodologia.%2ª%ed.%Madrid:%
CEOTMA%2004.%(Série%Manualesi%3,%XI%Paisaje)%
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!

APÊNDICE!A!–!Quadro!de!Pontes!da!Transpantaneira!!

!Pontes!da!Transpantaneira!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

FOTO! DADOS!

!

Ponte!nº:!01!

Coordenadas:!
16º25’3”S!56º40’13”O!

Distância:!4!km!

Altitude:!140m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!02!

Coordenadas:!
16º25’19”S!56º40’13”O!

Distância:!400m!

Altitude:!140m!

Obs.:!
!

#

#

#

#

#

#

#

!

Ponte!nº:!03!

Coordenadas:!
16º25’32”S!56º40’12”O!

Distância:!500m!

Altitude:!136m!

Obs.:!

Rio!Bento!Gomes!

!

Ponte!nº:!04!

Coordenadas:!
16º25’48”S!56º40’11”O!

Distância:!600m!

Altitude:!134m!

Obs.:!
!
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#
#

!

!

FOTO! DADOS!

!

Ponte!nº:!05!

Coordenadas:!
16º26’27”S!56º40’15”O!

Distância:!1km!200m!

Altitude:!140m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!06!

Coordenadas:!
16º26’56”S!56º40’28”O!

Distância:!900m!!

Altitude:!145m!

Obs.:!
!

#

#

#

#

#

#

!

Ponte!nº:!07!

Coordenadas:!
16º27’12”S!56º40’40”O!

Distância:!700m!

Altitude:!145m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!08!

Coordenadas:!
16º27’49”S!56º41’00”O!

Distância:!1km!300m!

Altitude:!145m!

Obs.:!
!

#

#
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#
#

#

#

FOTO! DADOS!

!

Ponte!nº:!09!

Coordenadas:!
16º28’21”S!56º41’18”O!

Distância:!1km!200m!

Altitude:!139m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!10!

Coordenadas:!
16º28’55”S!56º41’36”O!

Distância:!1km!200m!

Altitude:!135m!

Obs.:!
!

#

#

#

#

#

!

Ponte!nº:!11!

Coordenadas:!
16º29’15”S!56º41’47”O!

Distância:!700m!

Altitude:!136m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!12!

Coordenadas:!
16º30’16”S!56º42’20”O!

Distância:!2km200m!

Altitude:!135m!

Obs.:!
!

#

#
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#

#

FOTO! DADOS!

!

Ponte!nº:!13!

Coordenadas:!
16º30’02”S!
56º42’26’O!

Distância:!400m!

Altitude:!134m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!14!

Coordenadas:!
16º31’11”S!
56º42’44”O!

Distância:!1km!
400m!

Altitude:!134m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!15!

Coordenadas:!
16º32’15”S!
56º43’12”O!

Distância:!2km!
200m!

Altitude:!133m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!16!

Coordenadas:!
16º34’13”S!
56º44’20”O!

Distância:!3km!
800m!

Altitude:!130m!

Obs.:!
!

#

#

#

#
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#

#

#

FOTO! DADOS!

!

Ponte!nº:!17!

Coordenadas:!
16º34’59”S!56º44’46”O!

Distância:!1km!600m!

Altitude:!125m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!18!

Coordenadas:!
16º35’50”S!56º45’15”O!

Distância:!1km!800m!

Altitude:!133m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!19!

Coordenadas:!
16º36’19”S!56º45’32”O!

Distância:!1km!100m!

Altitude:!123m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!20!

Coordenadas:!
16º36’46”S!56º45’48”O!

Distância:!900m!

Altitude:!120m!

Obs.:!
!

#

#

#

#

#
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#

#

#

#

FOTO! DADOS!

!

Ponte!nº:!21!

Coordenadas:!
16º37’14”S!56º46’03”O!

Distância:!1km!100m!

Altitude:!130m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!22!

Coordenadas:!
16º37’35”S!56º46’06”O!

Distância:!700m!

Altitude:!130m!

Obs.:!
!

Ponte!nº:!23!

!

Coordenadas:!
16º38’37”S!56º46’14”O!

Distância:!2km!

Altitude:!131m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!24!

Coordenadas:!
16º39’08”S!56º43’33”O!

Distância:!1km!200m!

Altitude:!134m!

Obs.:!
!

#

#

#

#

#
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FOTO! DADOS!

!

Ponte!nº:!25!

Coordenadas:!
16º39’25”S!56º46’57”O!

Distância:!900m!

Altitude:!128m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!26!

Coordenadas:!
16º39’54”S!56º47’38”O!

Distância:!1km!600m!

Altitude:!127m!

Obs.:!
!

Ponte!nº:!27!

Coordenadas:!
16º40’40”S!56º48’41”O!

Distância:!2km!400m!

!

Altitude:!128m!

Obs.:!
!

! Ponte!nº:!28!

Coordenadas:!
16º41’21”S!56º49’38”O!

Distância:!2km!100m!

Altitude:!128m!

Obs.:!
!

#

#

#
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#

FOTO! DADOS!
!

Ponte!nº:!29!

Coordenadas:!
16º42’31”S!56º50’59”O!

Distância:!3km!300m!

Altitude:!129m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!30!

Coordenadas:!
16º43’12”S!56º51’21”O!

Distância:!1km!500m!

Altitude:!129m!

Obs.:!
!

Ponte!nº:!31!

Coordenadas:!
16º43’34”S!56º51’34”O!

!

Distância:!800m!

Altitude:!138m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!32!

Coordenadas:!
16º44’14”S!56º51’43”O!

Distância:!1km!400m!

Altitude:!139m!

Obs.:!
!

#

#

#

#

#

#
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FOTO! DADOS!

!

Ponte!nº:!33!

Coordenadas:!
16º44’49”S!56º51’26”O!

Distância:!1km!200m!

Altitude:!133m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!34!

Coordenadas:!
16º45’57”S!56º51’06”O!

Distância:!3!km!

Altitude:!144m!

Obs.:!
!

Ponte!nº:!35!

Coordenadas:!
16º46’28”S!56º51’02”O!

!

Distância:!1!km!

Altitude:!140m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!36!

Coordenadas:!
16º47’01”S!56º50’58”O!

Distância:!1!km!

Altitude:!136m!

Obs.:!
!

#

#

#

#

#

#
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#

#

#

FOTO! DADOS!

!

Ponte!nº:!37!

Coordenadas:!

16º47’46”S!56º50’53”O!

Distância:!1!km!

Altitude:!133m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!38!

Coordenadas:!
16º48’01”S!56º50’51”O!

Distância:!1!km!

Altitude:!132m!

Obs.:!
!

! !

!

Ponte!nº:!39!

Coordenadas:!
16º48’17”S!56°50’50”O!

Distância:!1!Km!

Altitude:!127m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!40!

Coordenadas:!
16º48’31”S!56º50’47”O!

Distância:!400m!

Altitude:!127m!

Obs.:!
!

#

#

#

#
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#

#

FOTO! DADOS!

!

Ponte!nº:!41!

Coordenadas:!

16º48’54”S!56º50’45”O!

Distância:!700m!

Altitude:!127m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!42!

Coordenadas:!
16°49’17”S!56º50’42”O!

Distância:!700m!

Altitude:!127m!

Obs.:!
!

!

!
!

Ponte!nº:!43!

Coordenadas:!

16º49’48”S!56º50’37”O!

Distância:!1!km!

Altitude:!126m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!44!

Coordenadas:!
16º50’21”S!56º50’27”O!

Distância:!1!km!

Altitude:!126m!

Obs.:!
!

#

#

#
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FOTO! DADOS!

!

Ponte!nº:!45!

Coordenadas:!

16º50’32”S!56º50’22”O!

Distância:!400m!

Altitude:!126m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!46!

Coordenadas:!
16º50’53”S!56º50’13”O!

Distância:!700m!

Altitude:126m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!47!

Coordenadas:!
16º51’08”S!56º50’07”O!

Distância:!400m!

Altitude:!126m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!48!

Coordenadas:!
16º51’44”S!56º49’52”O!

Distância:!1!km!200m!

Altitude:!125m!

Obs.:!
!

#

#

#

#
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#

FOTO! DADOS!

!

Ponte!nº:!49!

Coordenadas:!

16º52’04”S!56º49’47”O!

Distância:!700m!

Altitude:!126m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!50!

Coordenadas:!
16º52’32”S!56º49’58”O!

Distância:!900m!

Altitude:!127m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!51!

Coordenadas:!
16º53’04”S!56º50’22”O!

Distância:!1!km!200m!

Altitude:!127m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!52!

Coordenadas:!
16º53’36”S!56º50’39””O!

Distância:!1!km!100m!

Altitude:!130m!

Obs.:!
!

#

#

#

#
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#

FOTO! DADOS!

!

Ponte!nº:53!

Coordenadas:!

16º54’32”S!56º51’14”O!

Distância:!2!km!200m!

Altitude:!129m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!54!

Coordenadas:!
16º55’05”S!56º51’55”O!

Distância:!1!km!500m!

Altitude:!128m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!55!

Coordenadas:!
16º55’29”S!56º52’25”O!

Distância:!1!km!200m!

Altitude:!129m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!56!

Coordenadas:!
16º55’53”S!56º53’18”O!

Distância:!1!km!100m!

Altitude:!129m!

Obs.:!
!

#

#

#

#

#
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#

FOTO! DADOS!

!

Ponte!nº:!57!

Coordenadas:!

16º56’16”S!56º53’18”O!

Distância:!1!km!

Altitude:!129m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!58!

Coordenadas:!
16º56’46”S!56º53’49”O!

Distância:!1!km!200m!

Altitude:!128m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!59!

Coordenadas:!
16º57’36”S!56º54’23”O!

Distância:!1!km!200m!

Altitude:!128m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!60!

Coordenadas:!
16º57’36”S!56º54’43”O!

Distância:!800m!

Altitude:129m!

Obs.:!
!

#

#

#

#



192#
#

#
#

#

#

FOTO! DADOS!

!

Ponte!nº:!61!

Coordenadas:!

16º57’51”S!56º55’00”O!

Distância:!600m!!

Altitude:!128m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!62!

Coordenadas:!
16º57’58”S!56º55’07”O!

Distância:!400m!

Altitude:!129m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!63!

Coordenadas:!
16º58’26”S!56º55’54”O!

Distância:!1!km!700m!

Altitude:!128m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!64!

Coordenadas:!
16º58’38”S!56º56’23”O!

Distância:!900m!

Altitude:!130m!

Obs.:!
!

#

#

#

#
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#

FOTO! DADOS!

!

Ponte!nº:!65!

Coordenadas:!

16º59’03”S!56º57’04”O!

Distância:!400m!

Altitude:!128m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!66!

Coordenadas:!
16º59’22”S!56º57’24”O!

Distância:!1!km!900m!

Altitude:!129m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!67!

Coordenadas:!
16º59’49”S!56º57’53”O!

Distância:!1!km!100m!

Altitude:!129m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!68!

Coordenadas:!
17º00’13”S!56º57’55”O!

Distância:!800m!

Altitude:!129m!

Obs.:!
!

#

#

#

#

#
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#

FOTO! DADOS!

!

Ponte!nº:!69!

Coordenadas:!

17º00’34”!56º57’50”O!

Distância:!700m!

Altitude:!129m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!70!

Coordenadas:!
17º00’53”S!56º57’45”O!

Distância:!600m!

Altitude:!129m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!71!

Coordenadas:!
17º01’05”S!56º57’42”O!

Distância:!400m!

Altitude:!129m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!72!

Coordenadas:!
17º01’23”S!56º57’38”O!

Distância:!500m!

Altitude:!130m!

Obs.:!
!

#

#

#

#

#
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#

FOTO! DADOS!

!

Ponte!nº:!73!

Coordenadas:!

17º01’44”S!56º57’33”O!

Distância:!700m!

Altitude:!130m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!74!

Coordenadas:!
17º02’11”S!56º57’27”O!

Distância:!800m!

Altitude:!130m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!75!

Coordenadas:!
17º02’31”S!56º57’23”O!

Distância:!600m!

Altitude:!130m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!76!

Coordenadas:!
17º02’55”S!
56º57’17”O!

Distância:!800m!

Altitude:!130m!

Obs.:!
!

#

#

#



196#
#

#
#

#

#

FOTO! DADOS!

!

Ponte!nº:!77!!

Coordenadas:!

17º03’11”S!56º57’14”O!

Distância:!500m!

Altitude:!131m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!78!

Coordenadas:!
17º03’38”S!56º57’08”O!

Distância:!800m!

Altitude:!130m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!79!

Coordenadas:!
17º04’04”S!56º57’02”O!

Distância:!800m!

Altitude:!127m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!80!

Coordenadas:!
17º04’31”S!56º56’56”O!

Distância:!900m!

Altitude:126m!

Obs.:!
!

#

#

#

#
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#

FOTO! DADOS!

!

Ponte!nº:!81!

Coordenadas:!

17º04’52”S!56º56’51”O!

Distância:!600m!

Altitude:!127m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!82!

Coordenadas:!
17º05’44”S!56º56’39”O!

Distância:!1!km!600m!

Altitude:!126m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!83!

Coordenadas:!
17º06’21”S!56º56’31”O!

Distância:!1!km!200m!

Altitude:!127m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!84!

Coordenadas:!
17º07’16”S!56º56’19”O!

Distância:!1!km!700m!

Altitude:!126m!

Obs.:!
!

#

#

#

#
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#

FOTO! DADOS!

!

Ponte!nº:!85!

Coordenadas:!

17º07’48”S!56º56’11”O!

Distância:!1!km!

Altitude:!130m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!86!

Coordenadas:!
17º08’14”S!56º56’05”O!

Distância:!1!km!100m!

Altitude:!128m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!87!

Coordenadas:!
17º08’41”S!56º55’59”O!

Distância:!500m!

Altitude:!126m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!88!

Coordenadas:!
17º09’10”S!56º55’53”O!

Distância:!900m!

Altitude:!125m!

Obs.:!
!

#

#

#

#
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#

#

#

FOTO! DADOS!

!

Ponte!nº:!89!

Coordenadas:!

17º09’43”S!56º55’45”O!

Distância:!1!km!

Altitude:!128m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!90!!

Coordenadas:!
17º10’10”S!56º55’39”O!

Distância:!900m!

Altitude:!121m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!91!

Coordenadas:!
17º11’20”S!56º55’24”O!

Distância:!2!km!100m!

Altitude:!124m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!92!

Coordenadas:!
17º11’42”S!56º55’19”O!

Distância:!700m!

Altitude:!120m!

Obs.:!
!

#

#

#

#
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#

#

#

FOTO! DADOS!

!

Ponte!nº:!93!

Coordenadas:!

17º12’18”S!56º55’11”O!

Distância:!1!km!200m!

Altitude:!121m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!94!

Coordenadas:!
17º12’50”S!56º55’04”O!

Distância:!1!km!

Altitude:!119m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!95!

Coordenadas:!
17º13’20”S!56º54’58”O!

Distância:!900m!

Altitude:!123m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!96!

Coordenadas:!
17º13’53”S!56º54’51”O!

Distância:!1!km!

Altitude:!119m!

Obs.:!
!

#

#

#

#
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#

#
#

#

#

#

#

FOTO! DADOS!

!

Ponte!nº:!97!

Coordenadas:!

17º14’16”S!56º54’45”O!

Distância:!700m!

Altitude:!122m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!98!

Coordenadas:!
17º14’44”S!56º54’39”O!

Distância:!900m!

Altitude:!124m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!99!

Coordenadas:!
17º15’14”S!56º54’33”O!

Distância:!900m!

Altitude:!123m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!100!

Coordenadas:!
17º15’21”S!56º54’31”O!

Distância:!200m!

Altitude:!122m!

Obs.:!
!

#

#

#

#
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#

#
#

#

#

#

FOTO! DADOS!

!

Ponte!nº:!101!

Coordenadas:!

17º15’39”S!56º54’19”O!

Distância:!700m!

Altitude:!120m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!102!

Coordenadas:!
17º15’58”S!56º53’45”O!

Distância:!1km!100m!

Altitude:!123m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!103!

Coordenadas:!
17º16’10”S!56º53’23”O!

Distância:!800m!

Altitude:!120m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!104!

Coordenadas:!
17º16’24”S!56º52’58”O!

Distância:!900m!

Altitude:!121m!

Obs.:!
!

#

#

#

#
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#

#
#

#

#

#

FOTO! DADOS!

!

Ponte!nº:!105!

Coordenadas:!

17º16’18”S!56º52’51”O!

Distância:!200m!

Altitude:!128m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!106!

Coordenadas:!
17º16’37”S!56º52’34”O!

Distância:!600m!

Altitude:!122m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!107!

Coordenadas:!
17º17’03”S!56º51’46”O!

Distância:!1!km!600m!

Altitude:!122m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!108!

Coordenadas:!
17º17’14”S!56º51’27”O!

Distância:!700m!

Altitude:!122m!

Obs.:!
!

#

#

#

#
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#

#
#

#

#

FOTO! DADOS!

!

Ponte!nº:!109!

Coordenadas:!

17º17’15”S!56º51’24”O!

Distância:!50m!

Altitude:!123m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!110!

Coordenadas:!
17º17’27”S!56º51’08”O!

Distância:!650m!

Altitude:!124m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!111!

Coordenadas:!
17º17’42”S!56º50’35”O!

Distância:!1!km!

Altitude:!124m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!112!

Coordenadas:!
17º18’16”S!56º49’56”O!

Distância:!1!km!500m!

Altitude:!124m!

Obs.:!
!

#

#

#



205#
#
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#

#

#

FOTO! DADOS!

!

Ponte!nº:!113!

Coordenadas:!

17º18’20”S!56º49’50”O!

Distância:!200m!

Altitude:!124m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!114!

Coordenadas:!
17º18’24”S!56º49’45”O!

Distância:!300m!

Altitude:!125m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!115!

Coordenadas:!
17º18’25”S!56º49’48”O!

Distância:!100m!

Altitude:!125m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!116!

Coordenadas:!
17º18’59”S!56º48’54”O!

Distância:!1!km!800m!

Altitude:!126m!

Obs.:!
!

#

#

#

#

#
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#

#

FOTO! DADOS!

!

Ponte!nº:!117!

Coordenadas:!

17º19’33”S!
56º48’02”O!

Distância:!1!km!800m!

Altitude:!126m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!118!

Coordenadas:!
17º20’26”S!
56º47’00”O!

Distância:!2!km!400m!

Altitude:!126m!

Obs.:!
!

!

Ponte!nº:!119!

Coordenadas:!
17º20’37”S!
56º46’50”O!

Distância:!500m!

Altitude:!126m!

Obs.:!
!

#

!


