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INTRODUÇÃO

Diante da crise ambiental, faz-se urgente o planejamento das atividades
humanas no espaço, sendo necessário impor limites à utilização das
paisagens. Formadas pelos indivíduos através da percepção de seu
entorno, as paisagens são apropriadas pelo turismo e quando
adequadamente combinados contribuem para a conservação de valores
estéticos, culturais e ambientais. Assim, o estudo da paisagem no
processo de planejamento é fundamental para assegurar a
sustentabilidade dos destinos turísticos. Morretes é um dos destinos
turísticos mais consolidados no Paraná e sua paisagem significa grande
parte da fonte de sustento da comunidade local.

OBJETIVO

Avaliar a percepção dos usuários da paisagem (residentes e turistas),
como subsídio ao planejamento do turismo.

ÁREA DE ESTUDO

•O município de Morretes possui área
de 685 km2;
•Localizado a 86 km de Curitiba,
capital do Paraná;
•Formações da Floresta Ombrófila
Densa;
•Região climática tipo Cfa;
•Sub-bacias dos rios Mãe Catira,
Sagrado, Marumbi, Pinto e
Saquarema;
•O setor secundário se destaca pelo
atividade turística. Pode-se dizer que
Morretes vive o ciclo econômico do
turismo, responsável por 55,8% do
PIB municipal (PARANÁ
CIDADE/SEDU, 2008);
•Recebe mais de 140 mil turistas ao
ano (PARANÁ TURISMO/ SETU,
2006).

METODOLOGIA

•Para subsidiar a análise da percepção, foi realizada uma análise
quantitativa das paisagens, baseada em Hardt (2000).
•Foi estabelecido que as fotografias (substitutos) selecionadas deveriam
possuir o tamanho padrão de 10 x 15 cm, divididas em quadrículas de
medida 0,4 x 0,4 cm, totalizando 900 quadrículas por fotografia.
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•Extração de percentagem de componentes que ocorriam na paisagem
(naturais e antrópicos);
•Questionário de perfil socioeconômico, bem como a percepção dos
entrevistados em relação às paisagens. Para extrair a percepção, os
entrevistados organizaram as paisagens em ordem de preferência.
•Entrevistados selecionados de maneira aleatória;
•Número de amostras determinado pela predominância de uma mesma
resposta, ou seja, os questionários foram tabulados ao final de cada dia
de coleta e, havendo permanência do padrão de respostas, encerraramse as coletas;
•Verificação de padrões de preferências entre pessoas que possuem
diferentes níveis de familiaridade com a paisagem (residentes e turistas);
•Análise das preferências utilizando os resultados das quantificações de
seus componentes paisagísticos;
•Análises da preferência geral (todos os entrevistados sem distinção) e
por categoria de entrevistado (residentes e turistas);
•Análise dos resultados feita através do tratamento estatístico descritivo
por meio de média e porcentagem.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
106 questionários válidos, resultando em 88 turistas (83%) e 22
residentes (17%).
•A predominância de elementos antrópicos
1ª
em relação aos componentes naturais na
paisagem foi rejeitada pelos entrevistados;
•A predominância de componentes naturais
na paisagem por si só não foi suficiente;
•A combinação harmoniosa e integrada dos
componentes
naturais
(predominantes)
com
2ª
componentes antrópicos determinou a alta
valoração das paisagens;
•O elemento relevo acidentado por si só não
foi suficiente para alta valoração da
paisagem;
•O céu mostrou-se aparentemente sem
3ª
importância significativa para a análise da
preferência das paisagens;
•A vegetação por si só também não foi
suficiente para a alta valoração das
paisagens;
•A escassez de vegetação contribuiu para a
baixa valoração das paisagens;
4ª
•A água comportou-se de maneira
inesperada, pois sua presença por si só não
foi suficiente para garantir uma alta
valoração para a paisagem;
•Edificações contribuíram para a alta
valoração da paisagem quando apareceu
5ª
em estilo antigo, integrado aos
componentes naturais;
•As edificações influenciaram de maneira
positiva quando apresenta um senso claro
de funcionalidade e acessibilidade à
paisagem;
•O estilo moderno das edificações foi
6ª
rejeitado pelos entrevistados;
•As edificações com falta de tratamento
(manutenção) ou falta de preocupação
estética contribuíram para a valoração baixa
das paisagens;
•A infra-estrutura contribuiu positivamente
7ª
para a valoração da paisagem quando
apareceu integrada à cena, em estilo antigo;
•A infra-estrutura pareceu influenciar
positivamente na valoração quando dá um
sentido de acesso e liberdade de movimento
às paisagens;
•Assim, o fator diversidade mostrou-se
8ª
determinante para a preferência das
paisagens, corroborando com a literatura
existente.
•Os residentes e turistas possuem visões,
opiniões e expectativas diferentes em
relação às paisagens.
9ª
•Os residentes preferiram um sentido de
funcionalidade e que atendimento de
necessidades;
•Os turistas ordenaram as paisagens de
acordo com um critério estético, preferindo
paisagens belas e harmônicas.
●

CONCLUSÕES

Os resultados indicam a relevância da avaliação da preferência como
subsídio ao planejamento da paisagem para o turismo. Os estudos de
preferência de paisagem, aliados a análises técnicas servem para a
construção de diretrizes para o turismo, pautadas pela participação e coresponsabilidade de seus usuários.
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