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Resumo 

A demanda de turistas urbanos por ambientes rurais 

e naturais, vem crescendo radativamente nas últimas 

décadas. Este processo, vem ocasionando uma 

diversificação na economia rural, despertando interesses 

entre empreendedores e políticos de regiões 

tradicionalmente agrárias. 

Tal fato é justificado porque o turismo, dependendo 

da forma como for conduzido, pode assumir o papel de vetor 

de desenvolvimento alternativo, capaz de impor uma série 

de melhorias econômicas e sociais. Contudo, em função do 

imediatismo que o transforma em produto, tem sido fator 

predatório de ecossistemas naturais. 

A linguagem das ciências ambientais é muito rica, 

porque sendo uma questão multidisciplinar, incorpora 

conceitos de diversas áreas do conhecimento. Para, analisar 

os mecanismos que compõe a paisagem e sua 

interatividade com as ações antrópicas, foi realizado um 

diagnóstico e zoneamento dos vetores de visibilidade da 
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paisagem cênica do Córrego da Goiabeira, no município de 

Ewbank da Câmara (MG). A técnica de análise da paisagem 

está intimamente associada a facilidade ou dificuldade de 

visualização da área pesquisada. 

Conhecida regionalmente por locar a Represa 

Chapéu D`uvas, o município de Ewbank da Câmara, está 

localizado na Zona da Mata Mineira. Inserida no Complexo 

Serrano da Mantiqueira, serpenteada pelo rio Paraibuna, o 

município apresenta relevo de “mar de morros”, vegetação 

característica de Mata Atlântica, e abundância em recursos 

hídricos. Sua paisagem singular, dota o município de 

potencial para a exploração da atividade turística em seus 

moldes ecológicos. 

A microbacia de drenagem formada pelo Córrego da 

Goiabeira, situada à margem direita do Rio Paraibuna, à 

sudoeste da área urbana municipal, é um exemplo concreto 

da necessidade de compatibilização de uso de solo para fins 

turísticos. Isto porque, a existência de atrativos naturais 

somado à exuberante paisagem cênica, pode vir a 

impulsionar um fluxo turístico para a região. 

Dentro dessa perspectiva, acreditamos que a 

avaliação e o diagnóstico da visibilidade da paisagem da 

sub-bacia do Córrego da Goiabeira é uma valiosa 

ferramenta para o planejamento sustentável do seu espaço 

natural. Vale ainda ressaltar,que esse modelo de 

diagnóstico que relaciona a paisagem e os vetores de 

visibilidade, pode ser utilizado tanto em ambientes rurais 

como nos naturais. 

Introdução 

A demanda de turistas urbanos por ambientes rurais 

e naturais, vem crescendo gradativamente nas últimas 

décadas. Este processo, vem ocasionando uma 

diversificação na economia rural, despertando interesses 

entre empreendedores e políticos de regiões 

tradicionalmente agrárias. 
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Tal fato é justificado porque o turismo, dependendo 

da forma como for conduzido, pode assumir o papel de vetor 

de desenvolvimento alternativo, capaz de impor uma série 

de melhorias econômicas e sociais. Contudo, em função do 

imediatismo que o transforma em produto, tem sido fator 

predatório de ecossistemas naturais. 

Com a intensificação das pressões antrópicas, sobre 

o meio ambiente, é possível observarmos um intenso 

processo de substituição das paisagens naturais por 

construídas. O mau uso do solo, subordinado a falta de 

planejamento ambiental, vem demonstrando ser um dos 

fatores que mais degradam a paisagem cênica. Deste modo, 

podemos perceber que o homem é agente integrante e 

modificador da paisagem natural, suas interferências são 

assim, respaldadas pela necessidade de manipulação dos 

recursos naturais como forma de sobrevivência. 

RODRIGUES (in: ALMEIDA E RIEDL, 2000:226), 

considera ainda o turismo como “uma atividade complexa 

que compreende tanto a produção como o consumo, tanto 

as atividades secundárias (produção do espaço), como as 

terciárias (serviços), que agem articuladamente, 

apropriando-se de lugares exóticos, de paisagens naturais, 

de paisagens históricas, transformando-os”. Portanto, ainda 

segundo a referida autora, compreender a paisagem 

analisá-la e controlar ou até mesmo limitar suas 

modificações são aspectos de suma importância para o 

desenvolvimento do turismo. Pelo exposto, é fácil 

concluirmos que o desenvolvimento do turismo rural em 

bases sustentáveis, requer um planejamento físico e 

gerencial cuidadoso, pautado em uma abordagem 

multidisciplinar, que forneça diretrizes rígidas, garantindo a 

funcionalidade estável do ambiente natural. Neste sentido, 

passa ser de fundamental importância criar uma visão 

sustentável no planejamento da paisagem cênica, como 

produto de consumo. 

A linguagem das ciências ambientais é muito rica, 

porque sendo uma questão multidisciplinar, incorpora 
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conceitos de diversas áreas do conhecimento. Para, analisar 

os mecanismos que compõe a paisagem e sua 

interatividade com as ações antrópicas, foi realizado um 

diagnóstico e zoneamento dos vetores de visibilidade da 

paisagem cênica do Córrego da Goiabeira, no município de 

Ewbank da Câmara (MG). A técnica de análise da paisagem 

está intimamente associada a facilidade ou dificuldade de 

visualização da área pesquisada. 

Conhecida regionalmente por locar a Represa Chapéu 

D`uvas, o município de Ewbank da Câmara, está localizado 

na Zona da Mata Mineira. Inserida no Complexo Serrano da 

Mantiqueira, serpenteada pelo rio Paraibuna, o município 

apresenta relevo de “mar de morros”, vegetação 

característica de Mata Atlântica, e abundância em recursos 

hídricos. Sua paisagem singular, dota o município de 

potencial para a exploração da atividade turística em seus 

moldes ecológicos. 

A microbacia de drenagem formada pelo Córrego da 

Goiabeira, situada à margem direita do Rio Paraibuna, à 

sudoeste da área urbana municipal, é um exemplo concreto 

da necessidade de compatibilização de uso de solo para fins 

turísticos. Isto porque, a existência de atrativos naturais 

somado à exuberante paisagem cênica, pode vir a 

impulsionar um fluxo turístico para a região. 

Dentro dessa perspectiva, acreditamos que a 

avaliação e o diagnóstico da visibilidade da paisagem da 

sub-bacia do Córrego da Goiabeira é uma valiosa 

ferramenta para o planejamento sustentável do seu espaço 

natural. Vale ainda ressaltar,que esse modelo de 

diagnóstico que relaciona a paisagem e os vetores de 

visibilidade, pode ser utilizado tanto em ambientes rurais 

como nos naturais. 

Objetivo 

A implementação de atividades turísticas no meio 

rural conduz a mudanças estruturais visto que para atender 

à crescente demanda, intensifica o desenvolvimento de 
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empreendimentos de diversas naturezas. Entretanto, uns 

dos maiores entraves ao desenvolvimento do turismo rural, 

são os altos custos na elaboração de projetos sustentáveis. 

O crescimento desordenado e a falta de planejamento que 

resultam na descaracterização da paisagem e na 

degradação ambiental, ocasionam o comprometimento da 

qualidade de vida da população receptora, e a estagnação 

do fluxo turístico. Neste contexto, com o auxílio de Sistema 

de Informações geográficas (SIG), desenvolveu-se uma 

proposta metodológica, com fins conservacionistas que 

engloba dados físicos e de percepção da paisagem cênica 

da bacia do Córrego da Goiabeira. 

Para analisar os mecanismos que compõem a paisagem e 

sua interatividade com o observador, realizamos o 

mapeamento e o diagnóstico das zonas de visibilidade da 

microbacia do Córrego da Goiabeira. Neste sentido, através 

do cruzamento de informações geocodificadas, buscamos 

avaliar a heterogeneidade e a diversidade em termos de 

unidade para cada área, com intuito de gerar produtos que 

possam, futuramente, subsidiar o planejamento turístico 

rural da região. Pretendemos com este estudo, agilizar o 

processo de avaliação de áreas propícias à implantação de 

equipamentos e atividades turísticas em ambientes rurais e 

naturais, com forma de minimizar os impactos ambientais, e 

conseqüentemente os sobrecustos causados pelos períodos 

prolongados de avaliação em campo. 

Para as ciências ditas ambientais é necessário 

integrarmos metodologias e técnicas que permitam planejar 

as condições futuras e detectar os possíveis níveis de 

fragilidade ambiental. A utilização do geoprocessamento, em 

ambiente de SIG, tem demostrado ser uma ferramenta de 

auxílio muito importante, permitindo a integração de 

informações provenientes de fontes variadas e em diversos 

temas, estabelecendo, assim uma dinâmica realista no 

planejamento e diagnóstico da paisagem com fins de 

desenvolvimento turístico. 

Metodologia 
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NAVEH & LINBERMAM (1994) argumentam que a 

necessidade de compreensão das relações entre o homem 

e a paisagem, criaram novos enfoques para a pesquisa 

científica. No entanto, não adianta somente diagnosticar, é 

preciso também prognosticar. Por um Lado, “a ecologia da 

paisagem avalia os atributos da terra como componentes de 

ecossistemas e também os processos que influenciam estes 

componentes, incluindo um estudo especial de variáveis 

chaves, controladas pela inteligência humana.” Por outro 

lado, as pesquisas ( de significativas relevâncias) estas de 

nada valem se não forem assumidas posturas políticas para 

defender e estabelecer a qualidade sócio-ambiental, ao 

invés de ações recuperativas posteriores, geralmente de 

pouca eficácia. 

Para as ciências ditas ambientais é necessário 

integrarmos metodologias e técnicas que permitam planejar 

as condições futuras e detectar os possíveis níveis de 

fragilidade ambiental. A utilização do geoprocessamento, em 

ambiente de SIG, tem demostrado ser uma ferramenta de 

auxílio muito importante, permitindo a integração de 

informações provenientes de fontes variadas e em diversos 

temas, estabelecendo, assim uma dinâmica realista no 

planejamento e diagnóstico da paisagem com fins de 

desenvolvimento ecoturístico. 

De acordo com esta ótica, buscamos o 

desenvolvimento de uma metodologia baseada em técnicas 

de geoprocessamento, realizada através de cruzamentos de 

cartogramas temáticos, visando uma utilização da paisagem 

cênica de forma conservacionista, partindo, para isso, de 

uma sistemática de planejamento que utilize a sub-bacia 

hidrográfica, como unidade deste sistema. 

Segundo PIRES & SANTOS (In: GUERRA & 

CUNHA,1998), “as bacias hidrográficas possuem um caráter 

integrador das dinâmicas ocorridas nas unidades 

ambientais, e entre elas, as bacias de drenagem revelam-se 

excelentes áreas de estudo para o planejamento.” 
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O zoneamento georreferênciado, será intensamente 

utilizada nos diversos estudos temáticos da paisagem 

cênica a serem desenvolvidos na microbacia do ribeirão de 

Santa Clara. Por meio destas informações básicas, o 

planejamento e a execução de qualquer pesquisa na área 

será muito mais eficiente e consistente em informações. 

Demostramos aqui, portanto, a grande utilidade de bancos 

de dados espacializados e informatizados em trabalhos que 

exigem a integração de informações em diversos temas 

visto que, oferece suporte efetivo aos trabalhos de 

diagnóstico, sejam qualitativos ou quantitativos. 

Pesquisa e Elaboração da Base Digital 

Pesquisa e Elaboração da Base Digital 

 O primeiro modulo deste trabalho é o de maior 

relevância, pois este define a precisão e veracidade do 

resultado final. Neste contexto, este módulo foi dividido em 

três estágios: inventário dos dados, conferência em campo e 

confecção da base digital. 

 O inventário dos dados, foi realizado a partir de 

consultas a diversas fontes disponíveis. Após a seleção dos 

dados, estes foram conferidos em campo, no intuito de 

atualiza-los e de obtermos conhecimento da realidade 

ambiental da área pesquisada. O terceiro estágio, consiste a 

digitalização de toda a base cartográfica, dando origem aos 

cartogramas temáticos que irão fundamentar todo restante. 

Análise dos dados por geoprocessamento 

A partir do diagnóstico e zoneamento ambiental com 

auxílio do sistema de Análise Geo-ambiental (SAGA/UFRJ), 

realizamos a análise de dados ambientais originados de 

cruzamentos temáticos. Desta forma, optamos pela 

realização da avaliação em três estágios: avaliação direta, 

avaliação complexa, potenciais ambientais. 

Conferência em campo dos resultados gerados pelo SIG 
e elaboração do relatório final. 
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Este módulo, consiste na conferência em campo dos 

resultados gerados em ambiente SIG no módulo anterior. 

Portanto, na tentativa, de se obter a minimização da 

margem de erro aceitável, é de suma relevância, a 

identificação e a correção de possíveis falhas, geradas pela 

manipulação dos dados. Neste contexto, após os ajustes 

necessários, será elaborado um relatório final, para fins de 

planejamento turístico na microbacia. 

Considerações Finais 

Como foi observado neste projeto de pesquisa, o 

planejamento turístico em ambientes rurais e naturais, 

requer a manipulação de grandes quantidades de 

informações, neste sentido, o sistema SAGA/UFRJ, foi de 

grande auxílio na execução deste trabalho. Vale ressaltar, 

que optamos pela utilização deste SIG pela sua eficácia na 

manipulação de dados ambientais, comprovado pelas 

pesquisas ambientais desenvolvidas pelo Laboratório de 

Geoprocessamento e Cartografia Automatizada do Centro 

de Ensino Superior de Juiz de Fora (LabGCA/CESJF). 

Pretendemos desta forma dinamizar o processo de 

planejamento turístico rural e natural, na sub-bacia 

hidrográfica do Córrego da Goiabeira. Contudo, esperamos 

que outros setores do município venham a se beneficiar com 

os resultados obtidos através desta metodologia, Pois, 

acreditamos que os altos custos na elaboração de projetos, 

com embasamento científico, seja um dos principais fatores 

que inviabilizam o relacionamento harmonioso entre as 

atividades turísticas e a paisagem cênica. 

Os resultados do trabalho, não podem ser 

considerados como uma verdade absoluta mas, como uma 

ferramenta de grande relevância na abertura de debates 

sobre o assunto e de orientação para tomada de decisão por 

administradores. 
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