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Resumo 

 

A proposta de avaliar o potencial turístico das paisagens, a partir de uma abordagem 

sistêmica, busca contribuir, utilizando diversos produtos cartográficos, com o 

planejamento e o desenvolvimento da atividade turística no município de Paranaíba 

(MS), servindo de subsidio na consolidação de tal atividade. O município de Paranaíba 

está inserido em uma região turística denominada Vale do Aporé, estabelecida em 1998. 

Compreende-se que a região é detentora de potencial para o desenvolvimento e prática 

da atividade turística, no entanto, a falta de interesse local e a falta de planejamento tem 

dificultado a realização. Sendo assim, este trabalho buscou identificar as paisagens do 

município e avaliar o potencial turístico das mesmas, propondo por fim um zoneamento 

turístico. Para isso, foi utilizada uma metodologia de análise integrada, com auxílio das 

geotecnologias, pautada na cartografia das paisagens. Com quatro grandes paisagens de 

primeiro nível identificadas e especializadas a proposta de zoneamento turístico 

determinou duas zonas, sendo uma mais próxima do perímetro urbano, e outra na 

porção noroeste de Paranaíba. Deste modo, entende-se que a proposta de zoneamento 

turístico tende a auxiliar no desenvolvimento sustentável do turismo e assim fomentar a 

sua consolidação enquanto atividade econômica.  

 

Palavras – chave: Potencial das Paisagens; Cartografia das Paisagens; Geotecnologias; 

Zoneamento; Turismo.  

 

Resumen 

La propuesta para evaluar el potencial turístico de los paisajes, desde un enfoque 

sistémico, busca fortalecer, utilizando diversos productos cartográficos, a la 

planificación y desarrollo de la actividad turística en el municipio de Paranaíba (MS), 

sirviendo como subsidio en la consolidación de dicha actividad. El municipio de 

Paranaíba / MS se inserta en una región turística llamada Vale do Aporé, establecida en 

1998. Se entiende que la región tiene potencial para el desarrollo y la práctica del 

turismo, sin embargo, el interés local y la falta de planificación lo han dificultado. Así, 

este trabajo buscó identificar los paisajes del municipio y evaluar su potencial turístico, 

proponiendo finalmente una zonificación turística. Para esto, se utilizó una metodología 

de análisis integrada, con la ayuda de geotecnologías, basada en la cartografía del 

paisaje. Con cuatro grandes paisajes de primer nivel identificados y especializados, la 

propuesta de zonificación turística determinó dos zonas, una más cerca del perímetro 

urbano y la otra en la parte noroeste de Paranaíba. Por lo tanto, se entiende que la 

propuesta de zonificación turística tiende a ayudar en el desarrollo sostenible del 

turismo y, por lo tanto, fomenta su consolidación como actividad económica. 

 

Palabras - clave: Potencial de los Paisajes; Cartografía de los Paisajes; geotecnologías; 

zonificación; Turismo. 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Localização do município de Paranaíba (MS)................................................22 

Figura 2: Localização da Região Econômica do Bolsão (MS)......................................24 

Figura 3: Localização da Região Turística Vale do Aporé (MS)...................................26 

Figura 4: Esquema Sistêmico.........................................................................................31 

Figura 5: 1º Conjunto Geográfico de Berg.....................................................................35 

Figura 6: 2º Conjunto Geográfico de Berg.....................................................................36 

Figura 7: Representação da obtenção de imagens por sensores remotos.......................43 

Figura 8: Procedimento metodológico para identificação das unidades de paisagem...58 

Figura 9: Geologia do município de Paranaíba (MS)....................................................69 

Figura 10: Solos do município de Paranaíba (MS)........................................................72 

Figura 11: Variação Mesoclimática do município de Paranaíba (MS)..........................74 

Figura 12: Hipsometria do município de Paranaíba (MS).............................................76 

Figura 13: Declividade do município de Paranaíba (MS)..............................................77 

Figura 14: Uso e cobertura da terra do município de Paranaíba (MS)...........................79 

Figura 15: Unidades de paisagem do município de Paranaíba (MS).............................84 

Figura 16: Naturalidade das paisagens de Paranaíba (MS)............................................91 

Figura 17: Diversidade das paisagens de Paranaíba (MS).............................................93 

Figura 18: Complexidade das paisagens de Paranaíba (MS).........................................95 

Figura 19: Singularidade das paisagens de Paranaíba (MS)..........................................97 

Figura 20: Qualidade visual das paisagens de Paranaíba (MS).....................................99 

Figura 21: Potencial turístico das paisagens de Paranaíba (MS).................................101 

Figura 22: Cachoeira da Jussara...................................................................................102 

Figura 23: Cachoeira da Turbina..................................................................................102 

Figura 24: Trilha de dificuldade moderada/alta...........................................................102 

Figura 25: Casa de Pedras............................................................................................103 

Figura 26: Pintura Rupestre..........................................................................................103 

Figura 27: Mirante do Urubu.......................................................................................104 

Figura 28: Mirante do Urubu.......................................................................................104 

Figura 29: Rio Paranaíba..............................................................................................105 

Figura 30: Ponte Alencastro.........................................................................................105 

Figura 31: Ponte Alencastro e rio Paranaíba................................................................105 

Figura 32: Brinquedos aquáticos..................................................................................106 



Figura 33: Estrutura da Estância Turística...................................................................106 

Figura 34:Saida das comitivas .....................................................................................107 

Figura 35: Chegada das comitivas...............................................................................107 

Figura 36: Mapa de Atrativos de Paranaíba (MS)........................................................110 

Figura 37: Mapa da relação do potencial turístico das paisagens com os atrativos 

identificados...................................................................................................................112 

Figura 38: Mapa da proposta de zoneamento turístico................................................115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1: Dados gerais da região do Bolsão (MS).......................................................23 

Quadro 2: Metadados dos indicadores utilizados..........................................................55 

Quadro 3: Informações das imagens utilizadas..............................................................56 

Quadro 4: Metadados das imagens SRTM....................................................................56 

Quadro 5: Indicadores e autores utilizados na avaliação do potencial das paisagens…62 

Quadro 6: Valores de declividade encontrados no município de Paranaíba (MS)........75 

Quadro 7: Dados quantitativos do uso e cobertura da terra de Paranaíba (MS)............78 

Quadro 8: Tabulação cruzada (hipsometria x declividade)...........................................80 

Quadro 9: Tabulação cruzada (morfologia x litologia)..................................................81 

Quadro 10: Tabulação cruzada (morfologia x solos).....................................................82 

Quadro 11: Tabulação cruzada (unidades x uso e cobertura da terra)...........................82 

Quadro 12: Caracterização das unidades de paisagem de Paranaíba(MS)....................86 

Quadro 13: Hierarquização e classificação dos atrativos.............................................108 

Quadro 14: Relação Potencial das paisagens com classificação dos atrativos............113 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

AMR-MS – Atlas Multireferencial de Mato Grosso do Sul 

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

CBERS - Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres 

CNPQ – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

CNT – Complexo Natural Territorial 

CPRM – Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais 

DCR – Desenvolvimento Científico Regional 

DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

DPI – Divisão de Processamento de Imagens 

EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos 

FUNDTUR- Fundação do Turismo 

FUNDECT – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e 

Tecnologia/MS 

GMS – Graus Minutos e Segundos 

GNSS – Global Navigation Satellite System 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IMASUL – Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul 

INPE – Instituo de Pesquisas Espaciais 

LANDSAT – Land Remote Sensing Satellite (Estados Unidos da América) 

LAPEGEO – Laboratório de Prática e Geoprocessamento 

MDE – Modelo Digital de Elevação 

MMA – Ministério do Meio Ambiente 

MTUR – Ministério do Turismo 

OLI – Operacional Terra Imager 

OMT – Organização Mundial do Turismo 

OEA – Organização dos Estados Americanos 

PDTUR – Programa de Desenvolvimento Turístico 

REM – Radiação Eletromagnética 

RADAM – Radar da Amazônia 

SIG – Sistema de Informação Geográfica 

SISLA – Sistema Interativo de Suporte ao Licenciamento Ambiental 



SPOT - Satellite Pour l'Observation de la Terre (França) 

SRTM - Missão Topográfica Radar Shuttle 

TGS – Teoria Geral dos Sistemas 

UFMS – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

URSS – União das Republicas Socialistas Soviéticas  

UTM – Universal Transverso Mercador  

WGS84 – World Geodetic System 1984 

ZEE - Zoneamento Ecológico Economico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

LISTA DE FIGURAS...................................................................................................9  

LISTA DE QUADROS...............................................................................................11  

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS.................................................................12  

SUMÁRIO...................................................................................................................14  

1. INTRODUÇÃO......................................................................................................16  

1.1. Objetivo geral..............................................,,,,.....................................................19  

1.2. Objetivos Específicos............................,..............................................................19  

2. LOCALIZAÇÃO, HISTÓRICO E ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS......20  

2.1. Paranaíba...............................................................................................................21  

2.2. Região do Bolsão..................................................................................................23  

2.3. Região Turística do Vale do Aporé......................................................................25  

3. REFERENCIAL TEÓRICO................................................................................27  

3.1. Abordagem Sistêmica nos estudos de Paisagem..................................................28  

3.2. A paisagem como categoria de análise na Geografia...........................................32  

3.3. Cartografia das paisagens.....................................................................................37  

3.5. Geotecnologias – Sensoriamento Remoto e Sistemas de Informação Geográfica 

(SIG)............................................................................................................................42 
 

4.6. Turismo e Geografia.............................................................................................46  

4.7. Potencial turístico das paisagens e atrativos hierarquizados................................48  

4.8. Zoneamento turístico............................................................................................51  

4. MATERIAIS E MÉTODOS.................................................................................54  

4.1.  Etapa 1- Revisão bibliográfica e aquisição de dados...........................................55  

4.2.  Etapa 2 - Caracterização da área de estudo.........................................................56  

4.3. Etapa 3 – Aplicação das Geotecnologias na identificação e classificação das 

unidades de paisagem..................................................................................................57 

 

4.3.1. Etapa 3.1 – Modelo Digital de Elevação (MDE) e Hipsometria.......................58  

4.3.2. Etapa 3.2 – Mapeamento da Declividade..........................................................59  

4.3.3. Etapa 3.3 – Mapeamento do uso e cobertura da terra........................................59  

4.3.4. Etapa 3.4 – Tabulação cruzada e identificação das unidades de paisagem.......60  

4.4. Etapa 4 – Avaliação do valor e potencial turístico das paisagens do município de 

Paranaíba......................................................................................................................61 

 

4.5. Etapa 5 - Identificação, hierarquização e espacialização dos atrativos de 

Paranaíba......................................................................................................................64 

 

  



  

4.6. Etapa 6 – Determinação da proposta preliminar de zoneamento.........................65  

5. RESULTADOS......................................................................................................66  

5.1. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARANAÍBA (MS).....................67  

5.1.1. Geologia.............................................................................................................67  

5.1.2. Solos..................................................................................................................70  

5.1.3. Clima..................................................................................................................73  

5.1.4. Hipsometria e declividade.................................................................................75  

5.1.5. Uso e cobertura da terra.....................................................................................78  

5.2. IDENTIFICAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E CARTOGRAFIA DAS UNIDADES 

DE PAISAGEM DE PARANAÍBA (MS)..................................................................80 

 

5.2.1. Tabulações Cruzadas.........................................................................................80  

5.2.2. Caracterização das unidades de paisagem.........................................................83  

5.2.3. Grandes unidades de Paisagem..........................................................................88  

5.3. AVALIAÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO DAS PAISAGENS DE 

PARANAÍBA (MS).....................................................................................................89 
 

5.3.1. Naturalidade das paisagens................................................................................89  

5.3.2. Diversidade das paisagens.................................................................................92  

5.3.3. Complexidade das paisagens.............................................................................94  

5.3.4. Singularidade das paisagens..............................................................................96  

5.3.5. Qualidade Visual das Paisagens........................................................................98  

5.3.6. Valor do Potencial das Paisagens....................................................................100  

5.4. IDENTIFICAÇÃO, HIERARQUIZAÇÃO E ESPACIALIZAÇÃO DOS 

ATRATIVOS DE PARANAÍBA (MS).....................................................................102 
 

5.4.1. Identificação e visita aos atrativos...................................................................102  

5.4.2. Hierarquização dos atrativos............................................................................107  

5.4.3. Espacialização dos atrativos............................................................................109  

5.5. Proposta de zoneamento turístico para o município de Paranaíba/MS...............111  

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS..............................................................................116  

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS..............................................................119  

 

 



16 

 

 

 

 

 

 



17 

 

1-INTRODUÇÃO 

As paisagens como unidades de integração de natureza holística e sistêmica 

são a base para a realização de diversas investigações ambientais e territoriais, desde o 

inventário e diagnóstico de seus componentes e processos, até o seu planejamento, 

elaborado a partir do estudo das propriedades e características dessas unidades, o que 

permite estabelecer as formas mais adequadas de uso sob uma utilização racional, 

diversificada e sustentável do território.  

Reconhece-se a importância dos mapas dos geossistemas para investigações 

espaciais, pois mostram a divisão de um território em áreas relativamente homogêneas 

(unidades de paisagens), que são delimitadas, classificadas e espacializadas com base no 

uso de certas abordagens de classificação (tipológico, regional o topológico), de acordo 

com um ou variados critérios (variáveis ou indicadores de diagnóstico) e que são 

representadas usando legendas hierárquicas. Em outras palavras, pode-se afirmar que é 

a determinação, qualitativa ou quantitativa, de diferentes níveis de homogeneidade 

territorial (BRUM et al., 2001; KLIJN, 1994; MATEO; SILVA, 2002; GÓMEZ; 

RIESCO, 2010; VALLÉS; GALIANA; BRU, 2013). 

Neste sentido, a proposta de avaliar o potencial das paisagens a partir de uma 

abordagem sistêmica, utilizando a cartografia das paisagens, busca o fortalecimento de 

uma proposta pautada na oferta de diversos produtos cartográficos que possam subsidiar 

diretrizes quanto à indução da atividade turística.  

Localizado na porção nordeste do estado de Mato Grosso do Sul, o município 

de Paranaíba encontra-se inserido no Território Rural do Bolsão, ao mesmo tempo em 

que pertence a região turística Vale do Aporé (Figura 03). Como a grande maioria dos 

municípios dessa porção do estado, Paranaíba tem a base da sua economia estruturada 

nas atividades do setor primário, sobretudo a pecuária. A escolha deste município como 

área de estudo deste trabalho é justificada principalmente pelo potencial natural ali 

existente, no qual já existem práticas, mesmo que incipientes, de turismo de natureza, 

podendo no futuro, com o planejamento necessário, se consolidar como uma atividade 

econômica alternativa para Paranaíba e região.  

Segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT), o turismo tem se 

tornado uma das atividades mais rentáveis da atualidade, ao mesmo tempo em que é 

uma das que menos degrada o meio ambiente, o que vai na contramão de muitas 

atividades econômicas estruturadas no capitalismo atual. Porém, é pertinente destacar 
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que há uma linha tênue entre o turismo sustentável e o predatório, no qual o bom 

planejamento é uma das chaves para se diferenciar um do outro.  

Para Salinas e Osório (2006), o turismo sustentável não é um setor do turismo 

como muitos apontam, e sim um objetivo no qual todos os tipos de turismo, não 

somente o Ecoturismo, o Geoturismo, etc., devem ter em seu desenvolvimento enquanto 

atividade econômica.  

O objetivo desta pesquisa é apresentar como a avaliação do potencial das 

paisagens, pautada na cartografia das paisagens, pode contribuir para a consolidação do 

turismo de forma sustentável no município de Paranaíba, que possui potencialidades 

naturais, mas que ainda não despontou em suas atividades turísticas. Neste aspecto, a 

elaboração de mapas e matrizes, apoiados numa metodologia com análises integradas 

tende a subsidiar tomadas de decisões quanto às futuras atividades turísticas a serem 

desenvolvidas no município, bem como a localização das principais potencialidades 

socioambientais de tais atividades. 

Quanto à parte metodológica desta pesquisa, buscou-se apoio em bibliografias 

fundamentais acerca dos temas aqui trabalhados, em sua grande maioria embasados a 

partir de uma abordagem sistêmica, para se alcançar os objetivos específicos e assim 

concretizar o objetivo principal, a avaliação do potencial turístico das paisagens de 

Paranaíba. Deste modo, os procedimentos metodológicos consistiram em seis etapas, 

descritas adiante, contando com o auxílio direto das geotecnologias, a partir de técnicas 

de Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto.  

Em um primeiro momento buscou-se a leitura de obras cientificas que 

permitissem uma base estrutural para a realização desta pesquisa, além da aquisição de 

dados secundários que possibilitaram, em uma segunda etapa, a caracterização da área 

de estudo, elaborada em mapas temáticos com informações físico-geográficas.  

A etapa de mais complexidade e de suma importância neste trabalho consistiu 

na identificação e classificação das unidades de paisagem, pautada na cartografia das 

paisagens e em uma metodologia de identificação a partir do cruzamento de dados 

físico-geográficos em ambiente SIG. Neste contexto, com a identificação e classificação 

destas paisagens, a presente pesquisa também buscou avaliar o potencial turístico das 

paisagens identificadas, a partir do uso de indicadores adaptados de obras de autores que 

trabalham com o tema paisagístico. Deste modo, a inovação proposta nesta pesquisa, 

fica por conta da combinação e adaptação de várias metodologias, que já tem sido 

empregadas em trabalhos similares.   
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Nesta pesquisa, buscou-se também propor um zoneamento turístico para 

Paranaíba, combinando os atrativos identificados com o potencial turístico das 

paisagens, sendo uma ferramenta que poderá auxiliar no desenvolvimento sustentável 

no município.  

 

1.1 – Objetivo Geral 

Contribuir para a valorização do potencial turístico das paisagens do município 

de Paranaíba, Mato Grosso do Sul, utilizando a cartografia das paisagens, apoiada no 

uso das geotecnologias. 

1.2 – Objetivos Específicos 

 Realizar a caracterização socioambiental do município de Paranaíba 

(MS), discutindo a situação atual frente às possibilidades de consolidação do turismo. 

 Identificar, classificar e cartografar as unidades de paisagem do 

município de Paranaíba (MS), 

 Avaliar e determinar o potencial das paisagens para o turismo no 

município mediante o emprego de indicadores geoecológicos selecionados  

 Realizar uma proposta preliminar de zoneamento turístico no município 

de Paranaíba.  
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2 – LOCALIZAÇÃO, HISTÓRICO E ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS 

2.1- Paranaíba 

O município de Paranaíba está localizado no estado de Mato Grosso do Sul, 

entre as coordenadas geográficas 19º10’00” e 19º50’00 de latitude Sul e 51º00’00’’ e 

51º50’00’’ de longitude Oeste do meridiano de Greenwich, sendo um município 

fronteiriço com os estados de Minas Gerais e Goiás. Possui uma população estimada em 

42.010 habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e 

uma área de 5.460 km², estando a pouco mais de 400 quilômetros de distância da capital 

do estado, Campo Grande. Com uma posição estratégica, já que está na divisa com dois 

estados, o município é cortado por importantes estradas estaduais e federais, como 

pode-se observar no mapa (Figura 1). 

O território no qual se encontra o município de Paranaíba foi povoado 

primitivamente pelos índios Caiapós, e somente no fim de primeira metade do século 

XIX começou a ser colonizado por famílias oriundas dos estados de Goiás, Minas 

Gerais e São Paulo, lideradas pelos irmãos Garcia Leal (CAMARGO, 2011). 

Segundo esta autora, a partir de 1836, José Garcia Leal foi nomeado diretor do 

povoado e assim foi conquistando espaço e poder político na região. Em 1838, o até 

então povoado foi elevado ao nível de distrito administrativo, subordinado à comarca de 

Mato Grosso, com sede em Cuiabá. 

Emancipado em 1857, segundo dados históricos da prefeitura de Paranaíba, o 

município teve um papel fundamental na Guerra do Paraguai, servindo de apoio 

logístico e abrigo para civis fugitivos do conflito. Neste período, destaca-se Alfredo de 

Taunay, autor do romance Inocência, que descreve em sua obra os cenários 

paisagísticos da região. Com o fim do conflito, muitos combatentes fixaram residência 

na região, iniciando assim um novo ciclo de colonização. 

Paranaíba possui uma grande extensão territorial como a grande maioria dos 

municípios de Mato Grosso do Sul. Dos 5460 km² de território apresentados 

anteriormente, apenas 7.74 km² de Paranaíba podem ser considerados área urbanizada, 

segundo o IBGE. Esta tamanha diferença evidencia os processos de colonização no 

estado, sobretudo nesta região leste, e como as atividades agropastoris, principalmente a 

pecuária, são estruturantes para a economia do município e região.  
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Figura 1: Localização do município de Paranaíba (MS) 

 
Fonte: Autor,2019  
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2.2. Região do Bolsão  

O município está inserido na Região econômica do Bolsão, caracterizada em 

sua grande parte pelas atividades agropastoris. Além de Paranaíba, também fazem parte 

de tal região os seguintes municípios: Água Clara, Aparecida do Taboado, Brasilândia, 

Cassilândia, Chapadão do Sul, Inocência, Paraíso das Águas, Santa Rita do Pardo, 

Selvíria e Três Lagoas, como apresentado no quadro 1 e na figura 2.  

O Bolsão é uma região com características muito próprias devido à estreita 

ligação e proximidade com outros estados brasileiros (Goiás, Minas Gerais e São 

Paulo). Mesmo interligado as demais regiões de Mato Grosso do Sul pela BR-262, esta 

região permanece com uma forte relação socioeconômica com outros estados, 

fornecendo produtos do setor primário e importando maquinários e outros produtos 

industrializados (SEMAC, 2015).   

Quadro 1: Dados Gerais da Região do Bolsão 

Município Extensão 

Territorial 

(Km²) 

População 

(Habitantes) 

Densidade 

demográfica 

(Hab/km²) 

Água Clara 7.809,17 13.938 1,78 

Aparecida do 

Taboado 

2.750,15 23.733 8,63 

Brasilândia 5.806,90 11.943 2,06 

Cassilândia 3.649,72 21.491 5,89 

Chapadão do Sul 3.248,08 21.257 6,54 

Inocência 5.776,03 7.711 1,33 

Paraiso das Águas 5.032,47 4.942 0,98 

Paranaíba 5.402,65 41.227 7,63 

Santa Rita do Pardo 6.143,07 7.530 1,23 

Selvíria 3.258,33 6.427 1,97 

Três Lagoas 10.206,95 109.633 10,74 

Total 59.084 269.832 4,57 

Fonte: SEMAC/BDE-MS – Estimativa da população – 2013 

 

Apesar de ter se desenvolvido estruturalmente dentro das características 

agropastoris com forte predomínio da pecuária, a região do Bolsão tem se esforçado 

para diversificar sua economia, com incentivos à instalação de polos industriais 

importantes e mobilização para atividades econômicas alternativas, tais como o turismo 

(SEMAC,2015).
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Figura 2: Localização da Região Econômica do Bolsão (MS) 

 
Fonte: Autor, 2019 
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2.3. Região Turística do Vale do Aporé 

 

O município de Paranaíba, juntamente com alguns outros municípios (Água 

Clara, Cassilândia, Chapadão do Sul e Inocência) do Território Rural do Bolsão, 

também está incluído em outra proposta de regionalização, destinada ao planejamento e 

desenvolvimento da atividade turística, denominada Vale do Aporé (Figura 3).  

Tal proposta foi estabelecida a partir do Plano de Desenvolvimento do Turismo 

Sustentável em Mato Grosso do Sul (PDTUR/MS) em 1998, dividindo o estado em sete 

macrorregiões.  

No entanto, a partir de 2016 iniciou-se uma nova classificação turística no 

estado, reduzindo de 79 para 60 municípios, como objetivo de aperfeiçoar a distribuição 

de recursos no fortalecimento do turismo enquanto atividade econômica. Essa subtração 

de 19 municípios retirou Chapadão do Sul e Água Clara da região turística do Vale do 

Aporé. Na presente pesquisa optou-se por trabalhar com a antiga configuração da 

região, pois tal trabalho apoia-se na ideia de que a integração entre municípios vizinhos, 

principalmente no que tange ao planejamento e gestão, tende a facilitar a consolidação 

do turismo em toda a região.  

Em uma análise, pode-se notar que os municípios do Vale do Aporé não podem 

ser caracterizados como municípios turísticos, já que a consolidação do turismo, como 

atividade econômica ainda é incipiente em toda a região. A grande maioria destes possui 

potencial, como foi e vem sendo confirmado por meio do projeto de Desenvolvimento 

Cientifico Regional (DCR) intitulado “Estudo de viabilidade do turismo como indutor 

do fortalecimento das econômicas locais: Uma proposta de desenvolvimento regional 

para a região turística da Costa Leste, MS”, realizado por pesquisadores de várias 

instituições, porém é evidente a falta de investimento, planejamento e principalmente 

interesse local, tanto da gestão pública, quanto da iniciativa privada, na possível 

consolidação da atividade turística no município e região.  
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Figura 3: Localização da Região Turística Vale do Aporé (MS) 

 
Fonte: Autor, 2019
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3 – REFERENCIAL TEÓRICO  

3.1. Abordagem Sistêmica nos estudos de Paisagem 

Para compreender a ciência como é vista atualmente, as transformações que 

ocorreram e ainda ocorrem, deve-se ter como um divisor de águas na história a Idade 

Média. Nesta época a ciência estava estruturada de forma dogmática nos pensamentos 

de Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino e Santo Ambrósio, com clara influência da 

metafisica e adaptações de pensadores gregos como Aristóteles (VICENTE e PEREZ 

FILHO, 2003; ANDERY et al, 1988).  

Neste período, meados do século XIII, Tomás de Aquino, pregador da razão, 

sendo talvez o nome mais relevante desta fase do pensamento cientifico, estabeleceu 

uma estrutura conceitual que combinava o abrangente sistema da natureza de Aristóteles 

à teologia e crenças católicas. Tal estrutura permaneceu incontestável durante centenas 

de anos, reforçando uma ideia de natureza que se baseava na razão e na fé, sendo 

completamente diferente da ciência contemporânea (CAPRA, 1982).  

No entanto, entre o século XVI e XVIII, ocorreu uma mudança drástica em 

como as pessoas observavam e descreviam o mundo na sua forma de pensar. A antiga 

visão orgânica da natureza, baseada na razão e na fé cristã, foi substituída pela noção 

mecanicista, como se o mundo fosse uma grande máquina. Aqui, fica evidente a 

influência da física e da astronomia, com pensadores como, Galileu, Newton e 

Copérnico (CAPRA, 1982).  

Um fato que vale destaque foi à oposição de Copérnico à concepção 

geocêntrica da Igreja, compreendendo que a Terra não era o centro do universo, mas 

sim um de muitos planetas que circundam as galáxias. Assim surgiu a teoria do 

Heliocentrismo, refutando a antiga ideia geocêntrica. Consequentemente, neste sentido, 

o homem deixou de ser a figura central da criação divina, sendo rebaixando a um mero 

componente da natureza (CAPRA, 1982).  

Foi a partir do século XVII, com o movimento Iluminista, sendo um processo 

intelectual que rompeu determinadas regras e introduziu outras novas, evidenciou-se um 

novo enfoque na produção do conhecimento científico (VICENTE e PEREZ FILHO, 

2003). Nesse sentido, Rene Descartes é considerado o fundador da filosofia moderna, já 

que se propôs a construir um novo sistema de pensamento, que prometia a unificação de 

todo o saber. 

Descartes, por ser racionalista, estava em uma constante busca pela razão, e é 

nesse ponto que o mesmo utiliza o princípio da dúvida para estabelecer sua linha de 
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pensamento. Por exemplo, a famosa frase “Penso, logo existo” evidencia o caráter 

racionalista de Descartes, colocando a razão humana como o grande fundamento da 

ciência, sendo algo que não se pode colocar em dúvida (CAPRA, 1982).  

Deste modo, com o objetivo de reestabelecer a ciência, Descartes propôs 

quatro regras básicas na busca pela razão, que se tornaram os alicerces do Método 

Cartesiano. Para o filósofo, estas regras seriam o caminho para se chegar a algo 

inquestionável, a verdade.  

Descartes propôs:  

 Regra da evidência, colocando que a aceitação de evidência só pode 

ocorrer de forma clara, que não possua questionamento; 

 Regra da análise, sendo a divisão do que for mais complexo para o mais 

simples, e vise e versa, com o objetivo de ordenar as ideias, e a partir deste ordenamento 

se discutir o método;  

 Regra da síntese; basicamente a sintetização de todo o processo de 

análise;  

 Regra da enumeração, concluindo a análise, chegando ao que o autor 

descreve como verdade.  

Capra (1982) acredita que o erro de Descartes e da grande maioria de 

pensadores da Revolução Cientifica foi acreditar e afirmar com convicção a existência 

de uma verdade absoluta. Para o autor os estudos de física contemporânea, por exemplo, 

provam que nada é inquestionável, ou seja, não existe uma verdade absoluta.  

Neste sentido, Santos (2008) compreende que essa nova racionalidade 

cientifica, seguida, sobretudo por pensadores do iluminismo, é antes de tudo um modelo 

totalitário.  

Sendo um modelo global, a nova racionalidade científica é também 

um modelo totalitário, na medida em que nega o carácter racional a 

todas as formas de conhecimento que não são pautadas pelos seus 

princípios epistemológicos e pelas suas regras metodológicas. É esta a 

sua característica fundamental e a que melhor simboliza a ruptura do 

novo paradigma cientifico com os que o precedem (SANTOS, 2008 

p.21) 

 

Para Santos (2008), a preocupação em testemunhar uma ruptura com o 

pensamento grego e as crenças cristãs, possibilitando uma única forma de pensamento, 

representou uma serena arrogância, talvez um excesso de confiança na questão 

epistemológica, o que caracterizou os protagonistas desta revolução cientifica, podendo 

ser observado em diversas passagens nas obras destes filósofos.  
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Foi a partir do século XIX, que se iniciou um processo de afirmação de 

análises integradas, a partir de uma visão holística principalmente, no pensamento 

científico, apontando assim uma tendência a reflexão em relação à ordem cientifica 

vigente, que como Santos (2008) apresenta, tinha duas distinções fundamentais até 

então, entre o conhecimento cientifico e o senso comum, e entre a natureza e a pessoa 

humana. Neste período ocorreu uma ruptura com o método cartesiano. 

Compreende-se que o método cartesiano, ao contrário do que almejava 

Descartes, realizava estudos de forma fragmentada e não conseguia explicar a realidade 

de forma abrangente, ou seja, não explicava o todo. Desta forma, se fez necessário um 

processo de reorientação do pensamento cientifico, surgindo assim estudos integrados 

que partiam de uma abordagem sistêmica (VICENTE E PEREZ FILHO, 2003; 

BERTALANFFY, 1973).  

A abordagem sistêmica começou a ganhar significância a partir dos estudos de 

Ludwig Von Bertalanffy e Deffay, no início do século XX, com aplicações em biologia 

e termodinâmica (LIMBERGER, 2006). Bertalanffy, biólogo austríaco, ganhou 

destaque de pioneirismo nestes estudos, sendo considerado o autor da primeira 

formulação de uma teoria de organização dos sistemas. Para o austríaco a obra de Lotka 

(1925) foi fundamental na elaboração de sua obra Teoria Geral dos Sistemas (TGS), já 

que seus objetivos eram semelhantes (BRAZ, 2017; VALE 2012). 

Segundo Mirandola (2006) na metade do século XX, Bertalanffy publicou o 

artigo “Um esboço da Teoria Geral dos Sistemas”, apresentando a necessidade de se 

explicar os fenômenos de forma integrada, e que as ciências não poderiam mais 

sobreviver ao reducionismo tradicional. Tal publicação representou um marco no 

pensamento cientifico contemporâneo no qual vários pesquisadores adotaram esta 

teoria.  

A partir de los años 60 se ha difundido ampliamente el enfoque 

sistémico en muchas disciplinas científicas. El enfoque sistémico, 

surgió en la ciencia contemporánea como respuesta a la creciente 

especialización y al aislamiento de las diferentes ramas del 

conocimiento. Gracias al surgimiento del enfoque sistémico, se ha 

elaborado un idioma y una metodología científica completamente 

formalizada, aplicable a prácticamente todas las disciplinas científicas 

(MATEO, 2011 p.40)  

 

Deste modo, pode-se afirmar que a abordagem sistêmica, estruturada 

principalmente na TGS, surge pela carência de novas diretrizes na ciência e 
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principalmente pelo enfoque mecanicista, pautado no método cartesiano, que parecia 

desprezar elementos fundamentais para a humanidade (BERTALANFFY, 1973).     

Com esse novo enfoque, sistêmico, é fato que surgiram diversas abordagens e 

conceituações, principalmente no que refere ao significado de sistema. Neste sentido, 

compreende-se que não é possível identificar uma única definição que classifique o que 

seria um sistema. Alguns autores indicam que para se caracterizar um sistema é 

necessário que se tenha um conjunto de objetos que possa se relacionar no mesmo 

tempo e espaço, porém, outros dizem que além destas relações é essencial que haja uma 

finalidade, uma execução de uma determinada função por parte deste conjunto, só assim 

seria considerado um sistema (LIMBERGER, 2006; CHRISTOFOLETTI, 1979). 

Levando em consideração essas definições, Vale (2012) pressupõe que um 

sistema deve conter suas partes componentes, as quais podem ser chamadas de 

unidades, elementos ou componentes. Tais partes devem se encontrar inter-relacionadas 

e dependentes umas das outras, a partir de ligações que denunciem o fluxo.  

Os sistemas apresentam também entrada e saída (input e output), sendo a 

entrada composta por aquilo que um determinado sistema recebe, ou seja, é o alimento 

do mesmo, como a comida para um animal, ou a matéria prima para uma fábrica, 

energia solar para terra, etc. E a saída consequentemente é o resultado de todo o 

processo de transformação que ocorre dentro de tal sistema (VALE, 2012)  

 

Figura 4: Esquema Sistêmico 

 
Fonte: Vale (2012) adaptado de Christofoletti (1979) 

 

Se tratando de Geografia Física, para se compreender a aproximação desta 

ciência com a abordagem sistêmica, pode-se ter como ponto de partida a introdução da 

Ecologia no domínio Geográfico. Segundo Vale (2012), a influência da Ecologia na 

Geografia foi expressiva, sobretudo no século XIX e início do século XX, com 

geógrafos alemães e russos.  
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Neste contexto, Carl Troll, biogeógrafo alemão, definiu o termo “ecologia das 

paisagens” em 1939 que posteriormente denominou a Geoecologia, em 1966, tratando 

de forma especifica das inter-relações os organismos, ou as comunidades biológicas, e 

os fatores, estudando assim o manejo integral como um ecossistema. Deste modo, a 

adoção do conceito de sistema em estudos ecológicos favoreceu diretamente o 

desenvolvimento da Geografia Física, já que a paisagem é melhor compreendida a partir 

de uma abordagem sistêmica (VALE, 2012).  

Troppmair e Galina (2006) afirmam que a abordagem sistêmica foi essencial 

para a Geografia, e que a direção e integração do meio ambiente com seus elementos, 

conexões e processo, adquiriu uma importância crescente ao longo dos anos. Neste 

sentido, foi a partir da década de 1960, influenciado pela TGS e principalmente pelo 

conceito de ecossistema, que o russo Viktor Borisovich Sochava propõe o conceito 

Geossistema, em um contexto histórico de aplicação efetiva da Geografia no 

desenvolvimento e fortalecimento do Estado Soviético (TEIXEIRA et al, 2017).  

Sochava utilizou a teoria das paisagens da Escola Russa, a Landschaft e a 

interpretou a partir da TGS, definindo que o conceito de paisagem natural seria 

sinônimo da noção de Geossistema. Neste sentido, a paisagem era considerada uma 

formação sistêmica, sendo formada por cinco atributos fundamentais: estrutura, 

funcionamento, dinâmica, evolução e informação (MATEO e SILVA, 2002).  

De forma resumida, Geossistema é um sistema natural, complexo e integrado, 

havendo circulação de energia e matéria, ocorrendo exploração biológica, inclusive 

antrópica (TROPPMAIR E GALINA, 2006). Desta forma, Sochava (1977) destaca que 

embora os Geossistemas sejam fenômenos naturais, os fatores econômicos e sociais, 

que influenciam diretamente na estrutura e características destes fenômenos, devem ser 

levados em consideração nos estudos de tais sistemas.  

Neste contexto, os princípios da abordagem sistêmica tornam-se fundamentais 

na aplicabilidade da Geografia moderna, principalmente no que tange ao planejamento 

do desenvolvimento econômico e resolução dos problemas de cunho territorial e 

ambiental. (SOCHAVA, 1977).  

 

3.2. A paisagem como categoria de análise na Geografia.  

Pode-se afirmar que o conceito de paisagem ao longo da história adquiriu um 

caráter polissêmico, ou seja, com o passar do tempo surgiram diversas abordagens 

conceituais e cognitivas referentes ao que se entende por paisagem e o que a compõe. 
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No entanto a noção de paisagem, em forma empírica, baseada na observação do meio, já 

estava presente na vida humana antes mesmo da elaboração conceitual.  

Para fins de sobrevivência, o homem primitivo notava a necessidade de 

representar o espaço, a fim de registrar elementos fundamentais do meio em que vivia. 

Nesse sentido, as pinturas rupestres, que apresentavam animais silvestres, rios, cadeias 

montanhosas, etc., podem ser consideras as primeiras concepções humanas a respeito da 

paisagem (MAXIMIANO, 2004; JELLYCOE y JELLYCOE, 1991).  

Etimologicamente o vocábulo paisagem tem sua gênese do latim pagus que 

significa país, no sentido de região, setor territorial e lugar. Foi a partir deste significado 

que se derivou de forma semelhante o vocábulo em outras línguas latinas, como francês 

(paysage), espanhol (paisaje), etc. (FERREIRA, 2015; PASSOS, 2006; VITTE, 2007). 

Nas línguas de origem germânicas, o vocábulo landschaft, em alemão, que 

significa uma unidade de ocupação humana, uma jurisdição, deu origem ao termo 

holandês landschap, por exemplo. Já no idioma britânico, o termo landscape (inglês), 

deriva-se da palavra landscip, que surgiu no século XVI, para representar a organização 

dos campos (VITTE, 2007; CHRISTOFOLETTI, 1999; SCHAMA, 1996; PREGILL & 

VOLKMAN, 1998).  

Neste sentido a noção de paisagem, a partir de um caráter geográfico, teve sua 

origem na Alemanha e na Rússia em meados do século XIX, influenciando 

posteriormente alguns aspectos fundamentais das escolas geográficas de outros países 

da Europa, Ásia e América Latina (BOLLO-MANENT, 2017; MATEO e SILVA, 

2002).  

La noción de paisaje, designada con el término alemán landschaft, fue 

desarrollada por Humboldt y posteriormente por los sabios 

Docuchaev, Siegfried Passarge (1866-1958) y Lev Semionovich Berg 

(1876-1950) en el siglo XIX y principios del siglo veinte. Esta visión 

tenía una acepción fuertemente natural. El contenido de esa noción 

expresaba la idea de interacción entre los componentes naturales en un 

espacio físico concreto (MANENT, 2017, p. 126) 

 

Alexander Von Humboldt, utilizando uma visão holística, conseguiu se 

destacar neste período de pioneirismo dos estudos paisagísticos, retratando suas 

viagens, sobretudo ao continente americano, associando elementos diversos da natureza 

e da vida humana nas paisagens, proporcionando uma sistematização da ciência 

geográfica, a partir de um modo descritivo, com um conteúdo holístico pautado na 

observação da paisagem (SILVEIRA e VITTE, 2009; SCHIER, 2003; PEDRAS, 2000).  
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Para Frolova (2007), a landschaft, era apresentada nesta época como grupo de 

objetos e fenômenos que se repetem regularmente sobre a superfície terrestre, sendo 

vinculado aos fatos visíveis, fruto da experiência comum de observação.  

A partir do século XIX, outros geógrafos alemães, procuraram definir a 

landschaft, a paisagem, se aproximando do caráter naturalista e positivista de 

Humboldt. Friedrich Ratzel, por exemplo, mesmo se diferenciando em alguns aspectos 

da obra de Humboldt, teve seus trabalhos pautados na linha do racionalismo e do 

positivismo natural, sendo estes fundamentais na criação da Landschaftskunde ou 

Ciência das Paisagens. (SCHIER, 2003; MOURA e SIMÕES, 2010).  

Em fins do século XIX, Ratzel influenciou o conhecimento das 

paisagens, com sua linha de pensamento sobre as relações causais 

existentes na natureza. Na virada do século, suas ideias foram 

assimiladas pela Landschaftskunde, uma ciência das paisagens, 

considerada sob ótica territorial, ou seja, uma expressão espacial das 

estruturas da natureza, organizadas por leis cientificamente 

observáveis (MAXIMIANO, 2004, p.86) 

 

Neste mesmo período, na Rússia, Vasily Dokouchaev, um dos percursores dos 

estudos paisagísticos da Escola Russa, sendo considerados por muitos o “pai” da 

Pedologia, ou Ciência dos solos, definiu o Complexo Natural Territorial (CNT), que no 

futuro serviria como base para o desenvolvimento de estudos paisagísticos integrados, 

encabeçados principalmente por Sochava, com o desenvolvimento do conceito de 

Geossistema.  

Dokouchaev parte, nas suas reflexões, da ideia filosófica espalhada no 

século XIX de que a natureza é única, contínua e indivisível. Do 

outro, a análise da prática agrária que o conduz a propor questões 

sobre o papel do solo nos sistemas territoriais, que considera pela 

primeira vez como corpus natural específico (FROLOVA, 2007, 

p.162). 

 

Neste sentido, Frolova (2007) ainda destaca que embora tenham utilizado o 

vocábulo landschaft dos alemães, os russos passaram a levar em consideração aspectos 

que antes não possuíam relevância na análise da paisagem, como por exemplo, o solo, já 

que este não está ligado a visibilidade, que era um fator primordial na concepção de 

paisagem Alemã. Deste modo, essa nova abordagem nos estudos paisagísticos 

fortaleceu a interação entre os elementos da natureza orientando a geografia russa para 

uma análise sintética e integradora da paisagem.  

No entanto, somente no século XX, sobretudo na União Soviética, que a 

concepção de paisagem, como uma totalidade dialética de base natural foi desenvolvida. 
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Neste contexto, pode-se dizer que duas condições determinantes permitiram tal 

desenvolvimento, o Marxismo, pautado no Lenismo, como doutrina oficial, o que dava 

privilégio a uma análise totalizadora e integradora dos fenômenos, e principalmente a 

necessidade do desenvolvimento de estado soviético, sustentado no planejamento 

centralizado, que notava a necessidade do conhecimento das unidades naturais de forma 

integrada, para assim serem dominadas e modificadas (MATEO e SILVA, 2002).  

A ascensão da ciência da paisagem, a Landschaftskunde, deve-se muito, 

principalmente nos países do leste europeu, a Lev Semionovitch Berg, importante 

geógrafo e biólogo russo, que propôs a primeira definição cientifica de paisagem, 

mostrando-a como um objeto integrador da geografia, marcando sua especificidade em 

relação a outras disciplinas, representando a finalidade dos seus estudos. Deste modo, 

Berg define a paisagem como uma região que as particularidades do relevo, do clima, 

do solo, da vegetação, da água e das atividades humana, são organizadas em um 

conjunto geográfico harmônico, como apresentado na Figura 5 (FROLOVA, 2007).  

 

Figura 5: Primeiro Conjunto Geográfico Harmônico de Berg 

 
Fonte: Frolova (2007).  

 

Frolova (2007) explica que durante boa parte do século XX, a grande maioria 

dos geógrafos físicos hesitou em definir o papel do homem nessa paisagem integradora, 

inclusive Berg, que em um primeiro momento incluía o homem como parte integradora 

e fundamental na paisagem (Figura 5), porém em seguida alterou seu ponto de vista 

(Figura 6). 
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Figura 6: Segundo conjunto Geográfico Harmônico de Berg 

 
Fonte: Frolova (2007). 

 

 Deste modo, compreende-se que os esforços dos soviéticos em encontrar um 

modelo teórico integrado que possibilitasse realizar determinadas classificações das 

unidades de paisagem resultaram na elaboração da Teoria dos Geosistemas, na qual 

Sochava utilizou as bases teóricas da TGS, de Bertalanffy, aplicando-as aos estudos da 

superfície terrestre (BARBOSA e GONÇALVES, 2014; CAVALCANTI e CORRÊA, 

2016).  

Nos anos 60 do século XX, Victor Sochava, especialista siberiano, 

pela primeira vez tentou elaborar a Teoria dos Geossistemas. 

Realmente, ele utilizou toda a teoria sobre paisagens (Landschaft) 

elaborada pela Escola Russa. Ele interpretou essa herança sob uma 

visão da Teoria Geral de Sistemas. Isso significava que o conceito de 

Landschaft (paisagem natural) foi considerado como sinônimo da 

noção de geossistema. Assim, a paisagem era considerada como uma 

formação sistêmica, formada por cinco atributos sistêmicos 

fundamentais: estrutura, funcionamento, dinâmica, evolução e 

informação. Pela primeira vez, a análise espacial (própria da 

Geografia Física) articulava-se com a análise funcional (próprio da 

Ecológica Biológica) (MATEO e SILVA, 2002, p.96). 

 

Sochava (1977) compreendia que embora os geossistemas fossem sistemas 

naturais, elementos econômicos e sociais tinham influência nas conexões dentro destes 

sistemas, ficando evidente em paisagens que já sofreram modificações ocasionadas pelo 

homem. Os estudos de Sochava influenciaram inúmeros trabalhos posteriores, não 

somente na escola russa, mas em toda a geografia física.  

A partir da década de 1980, com forte influência nos estudos de ecologia do 

alemão Karl Troll, começa-se a discutir sobre a Geoecologia da Paisagem, sendo esta 



37 

 

uma disciplina que analisava de forma funcional as estruturas da paisagem. Neste 

sentido, Mateo (2010) define a Geoecologia da Paisagem como:  

Uma ciência ambiental, que oferece uma contribuição essencial no 

conhecimento da base natural do meio ambiente, entendido como o 

meio global. Propicia, ainda, fundamentos sólidos na elaboração das 

bases teóricas e metodológicas do planejamento e gestão ambiental e 

na construção de modelos teóricos para incorporar a sustentabilidade 

ao processo de desenvolvimento (MATEO, 2010, p.7).   

 

Compreende-se que no contexto global atual, com o intenso uso dos elementos 

da natureza, a forte ocupação humana e as transformações que ocorrem no espaço, à 

paisagem deve ser compreendida como um conjunto de feições naturais, sociais e 

culturais, e é exatamente no auxílio para se chegar a essa compreensão que se aplica 

Geoecologia da Paisagem. 

As bases teóricas da Geoecologia da Paisagem convertem-se em um elemento 

complementar, porém com grande potencial, na elaboração de programas de 

desenvolvimento tanto econômico quanto social, sendo esta mais uma ferramenta no 

ordenamento territorial de um determinado local, auxiliando assim na consolidação das 

mais diversas atividades (MATEO, 2010).  No caso especifico deste trabalho, foram 

utilizadas as bases conceituais desta abordagem para se determinar o potencial turístico 

das paisagens de Paranaíba, servindo de subsidio para o planejamento e manutenção de 

uma possível atividade turística no município.  

 

3.3. Cartografia das paisagens  

A cartografia destaca-se como umas das atividades mais antigas que se tem 

conhecimento, tendo sua origem datada dos primórdios da humanidade, quando o 

homem notou a necessidade de representar o espaço terrestre a fim de registrar os 

ambientes e os elementos essenciais para a sua sobrevivência (SAKITANI, 2006; 

RAISZ, 1969).  

Desta maneira, pode-se afirmar que as primeiras representações do espaço 

geográfico foram as pinturas rupestres, nas quais o homem primitivo apresentava e 

registrava suas atividades e elementos do seu meio. Posteriormente, com a evolução do 

pensamento e consequentemente o desenvolvimento da sociedade, novas técnicas de 

representação do espaço foram desenvolvidas, sobretudo com a expansão dos impérios 

da antiguidade (MARTINELLI, 2013; RAISZ, 1969). 
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Segundo Sakitani (2006), as bases da cartografia que se conhece atualmente 

foram iniciadas pelos gregos, que calcularam o tamanho aproximado da Terra e 

admitiram sua esfericidade, assim construíram as primeiras projeções cartográficas, que 

uniam os conhecimentos matemáticos/geométricos com suas vivências de mundo.  

Martinelli (2013) destaca que o aparecimento e o aperfeiçoamento das 

representações do espaço, sobretudo os mapas, surgiram conforme os anseios e 

necessidades da sociedade se tornavam evidentes, tendo os mais diversos fins, 

principalmente organizacionais e militares. Neste sentido, vale destacar o período do 

Renascimento como um marco na expansão das técnicas cartográficas, já que foi neste 

momento da história em que as primeiras relações capitalistas se apresentaram, criando 

rotas comerciais que futuramente se consolidariam no período das grandes navegações. 

Deste modo, com o florescimento e consolidação de novos e diferentes ramos 

de estudos, sobretudo relacionados as novas atividades do fim do século XVIII e início 

do século XIX, eis que surge outro tipo de cartografia, proveniente de um avanço 

significativo nas técnicas cartográficas dos séculos anteriores, a Cartografia Temática 

(MARTINELLI e GRAÇA, 2015; MUNHOZ, 2013; MARTINELLI, 2010; 

ROBINSON, 1982). 

A cartografia temática representa temas diferentes com ou sem   

expressão   física   no   espaço.   Ideias   abstratas   podem   ser   

representadas por meio de mapas, por exemplo, as áreas de influência 

de cidades, a densidade populacional, a produtividade de uma cultura, 

entre uma infinidade de temas (LE SANN, 2005, p.62.) 

 

Diante disso, a cartografia teórica moderna iniciou seu desenvolvimento a 

partir da segunda metade do século XIX, tendo seus objetivos ainda voltados para o 

levantamento e topografia militar, enfatizando técnicas e práticas da Cartografia 

Topográfica. Posteriormente, buscando se firmar como um campo de ciência 

independente, a Cartografia voltou seu foco principal para a Cartografia Temática 

(ARCHELA e ARCHELA, 2002).   

Para Martinelli e Salomão Graça (2015), a Cartografia Temática é 

historicamente sucessiva a Cartografia Topográfica, sendo essencialmente analógica. 

Tal afirmação aponta que a Cartografia Temática não é um ramo distinto da Cartografia, 

mas sim um avanço que proporcionou a análise espacial dos mais diversos temas 

relevantes para a humanidade. 

A partir da segunda metade do século XX, sobretudo após o fim da Segunda 

Guerra Mundial, novas ferramentas e técnicas, que surgiram com o imenso avanço 
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tecnológico e informacional deste período, foram incorporadas a Cartografia. Elementos 

como fotografias aéreas, imagens de satélites e a utilização de sistemas de informação, 

permitiram o surgimento de uma Cartografia em ambiente computacional, que passou a 

ser chamada de Cartografia Digital. Vale destacar que neste mesmo período muitos 

pesquisadores passaram a discutir a elaboração de um sistema teórico para a Cartografia 

enquanto ciência, como apresentado por Archela e Archela (2002). 

No início da década de 1970, diversos cartógrafos construíram 

modelos de comunicação da informação cartográfica. O debate entre 

pesquisadores de renome internacional - como K. A Salichtchev 

(União Soviética), A H. Robinson, B. B. Petchenik e J. L. Morrison 

(Estados Unidos), L. Ratajski (Polônia), C. Koeman (Holanda), A. 

Kolacny (Eslováquia), entre outros - possibilitou diversas análises 

teóricas da Cartografia (ARCHELA e ARCHELA, 2002, p. 162). 

 

Neste contexto, a Semiologia Gráfica, originada da Teoria Geral dos Signos, 

tendo Bertin (1967) como um dos principais nomes desta corrente, teve um papel 

significativo no desenvolvimento teórico da Cartografia. Bertin foi o primeiro 

pesquisador a enfatizar a transcrição da linguagem escrita para a linguagem visual, 

sistematizando a linguagem gráfica como um sistema de símbolos gráficos tendo 

significados e significantes (ARCHELA e ARCHELA, 2002; ARCHELA, 2001; 

MIRANDOLA; 2010).  

A teoria da Semiologia Gráfica trabalha com o nível monossêmico de 

imagens, construindo um sistema semântico pelas regras relacionadas 

aos signos. Segundo a teoria, um componente de mapa é uma 

tipologia de informação mapeada. Os componentes possuem 

características de organização, comprimento e modo de implantação. 

A eles são associadas variáveis visuais (tamanho, cor, granulação, 

valor ou intensidade, orientação e forma) que são os elementos 

gráficos para transcrever as relações entre os dados do mundo real, 

atributos dos lugares ou espaços, o que terá o potencial de revelar o 

conteúdo da informação, facilitando a compreensão em prol do 

conhecimento estruturado da realidade (MIRANDOLA, 2010, p.18).  

 

Mirandola (2010) ressalta que a Semiologia Gráfica apresenta inúmeros 

fundamentos que estão relacionados a comunicação visual e a linguagem gráfica, 

portanto o trabalho com um sistema monossêmico, pautado nesta teoria, enriquece em 

vários aspectos a confecção de mapas temáticos para os mais diversos fins, sobretudo 

mapas destinados a atividade turística. Porém, é de suma importância destacar que nem 

todos os mapas são monossêmicos, ou seja, existem mapas estruturados de outras 

formas.   
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Portanto, compreende-se que a Cartografia é uma forma de comunicação que 

tem atuado nas mais diversas atividades humanas, inclusive na instrumentação do 

turismo, praticamente desde o seu surgimento enquanto atividade econômica. E assim 

como outras formas de comunicação com o turista, como os folhetos de divulgação e 

placas informativas que são disponibilizados nos espaços turísticos, os mapas devem 

orientar as pessoas na localização de objetos e localidades de seu interesse.  

Porém, no presente trabalho a aplicabilidade da Cartografia Temática se 

resume em especial nas tarefas de planejamento e gestão da atividade turística, se 

constituindo em um instrumento extremamente útil nas etapas de diagnóstico, de 

implementação e avaliação do potencial turístico. Deste modo, como será apresentado a 

seguir, este trabalho contou com as bases teóricas da Cartografia das Paisagens, que 

possui uma série de especificidades que devem ser conhecidas por quem deseja utiliza-

la.  

 As paisagens geográficas, como uma categoria científica, podem ser 

consideradas sistemas espaço-temporais complexos, integrados por elementos e 

processos tanto naturais quanto antrópicos, nos quais a ação humana modifica suas 

propriedades naturais originais. Neste sentido as paisagens possuem particularidades em 

relação à estrutura, funcionamento, dinâmicas e evolução que lhes conferem 

propriedades de integridade, limites próprios e uma associação de elementos e 

fenômenos, em constante e complexa interação, constituindo assim verdadeiros espaços 

naturais que o homem transforma para se consolidar como sociedade (MATEO, 2011; 

NAVEH, LIEBERMAN, 2001; SALINAS, 1991; SALINAS e RAMÓN, 2013; 

BASTIAN e STEINHARDT, 2002; KIYOTANI, 2014; KHOROSHEV e 

ALESHCHENKO, 2008; ZONNEVELD, 1995; FROLOVA, 2006; MAXIMIANO, 

2004).  

Neste sentido, as paisagens vistas como unidades de integração de natureza 

holística e sistêmica são a base para a realização de inúmeras investigações de cunho 

ambiental ou territorial, desde a fase de diagnóstico até o planejamento das atividades, 

permitindo estabelecer as formas mais adequadas de uso, como diversidade e 

sustentabilidade no território (BASTIAN, STEINHARDT, 2002; BERTRAND, 

BERTRAND, 2006; BUSQUET, CORTINA, 2009; MUÑOZ-PEDREROS, 2004; 

TESSER, 2000; FLOCH, BRU, 2017). 

Portanto, as unidades de paisagem podem ser utilizadas como unidades de 

planejamento e gestão ambiental ou territorial, servindo assim de suporte nas atividades 
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de ordenamento e planejamento, a final as mesmas representam a síntese dos 

componentes e processos físico-geográficos e socioeconômicos, definindo assim a 

homogeneidade existente em um determinado espaço geográfico (PALACIO-PRIETO, 

SÁNCHEZ, 2004).   

Um importante instrumento para o estudo das paisagens, sobretudo na 

identificação e classificação de unidades, é a cartografia. O uso desta 

atividade/linguagem (cartografia pode ser considerada uma linguagem) permite a 

aproximação das dinâmicas espaciais e temporais das paisagens, auxiliando os 

pesquisadores e planejadores na elaboração de medidas apropriadas que possibilitam 

evitar as problemáticas que surgem ao analisar os potenciais e limitações no 

desenvolvimento e consolidação das mais diversas atividades socioeconômicas em um 

determinado território (GONZÁLEZ et al., 2003; CAVALCANTI, 2014).  

Deste modo, o objetivo da cartografia nos estudos de paisagem não é 

meramente a função de representar e espacializar os fenômenos ou atributos, mas 

também propor a comunicação em termos de linguagem gráfica e visual.  

Diversos autores reconhecem a importância dos mapas de paisagens nas 

investigações espaciais, pois estes mostram a divisão de um território em áreas 

relativamente homogêneas, ou seja, com características semelhantes ou aproximadas, 

chamadas de unidades de paisagem, sendo delimitadas, classificadas e mapeadas a partir 

do uso determinadas abordagens de classificação (tipológica, regional, topológica) de 

acordo com um ou mais critérios (variáveis ou índices) BRUM et al., 2001; KLIJN, 

1994; MATEO, SILVA, 2002; GÓMEZ, RIESCO, 2010; VALLÉS, GALIANA, BRU, 

2013). No sentindo de confirmar a importância da cartografia das paisagens nos estudos 

e no ordenamento territorial, inúmeros trabalhos foram realizados em diferentes escalas 

e em diferentes regiões do mundo (ISACHENKO, 1973; SALINAS, QUINTELA, 

2000; RAMON, SALINAS, REMOND, 2009). 

Compreende-se então que a cartografia das paisagens, como uma concepção 

integradora das características dos componentes e processos naturais e antrópicos, em 

nível espacial, de um determinado espaço geográfico, torna-se uma ferramenta 

fundamental no planejamento e manutenção das mais diversas atividades de cunho 

ambiental e territorial. No caso especifico deste trabalho o uso desta ferramenta foi 

direcionado na classificação e avaliação do potencial turístico das paisagens de 

Paranaíba, auxiliando assim na identificação dos potenciais e limitações para o 

desenvolvimento da atividade turística no município.  
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3.4. Geotecnologias – Sensoriamento Remoto, Sistema de Informações Geográficas 

(SIGs) 

Os estudos do fenômeno turístico apoiados nas ciências geográficas e 

cartográficas, bem como na ciência da informação, podem transformar o modo de se 

comunicar e planejar o turismo, para isso as pesquisas têm se apoiado nas técnicas que 

auxiliam na espacialização das informações, obtidas a partir de dados sejam eles 

secundários ou primários. 

Nodari et al (2006, p. 217) ressaltam a importância do uso das geotecnologias 

no turismo, notadamente nos recursos oferecidos pelo Sistema de Informações 

Geográficas (SIGs): A quantidade e o tipo de dados do setor turístico demandam uma 

ferramenta de gerenciamento que se defronta com as carências de um instrumento que 

otimize o armazenamento, análise e manipulação desses dados.  

Para o setor, um aspecto importante é a necessidade de interligar um banco de 

dados com a localização espacial dos pontos turísticos ou de interesse turístico. Assim, a 

implantação de um Sistema de Informações Geográficas (SIG), em uma região de 

potencial turístico, subsidiaria o gerenciamento e a disponibilização de informações 

rápidas e precisas para comunidades e órgãos afins. 

As geotecnologias trouxeram e trazem avanços significativos no 

desenvolvimento de pesquisas, planejamento, gestão e manejo nas mais diversas áreas 

relacionadas a estrutura do espaço geográfico. A ideia de espaço geográfico e o que o 

compõe, a forma que está organizada e estruturada é uma das principais preocupações 

dos geógrafos enquanto pesquisadores. Neste contexto o Sensoriamento Remoto e os 

SIG’s tornam-se um ferramental de apoio bastante significativo na realização de 

pesquisas (FITZ, 2008).  

O Sensoriamento Remoto tem sua origem diretamente ligada ao surgimento da 

Fotografia aérea, sendo estreitamente ligada ao uso militar. Foi durante a Segunda 

Guerra Mundial o grande desenvolvimento desta ferramenta, introduzindo novos 

sensores, como o radar e os filtros infravermelhos (FLORENZANO, 2007).  

No Brasil, o Sensoriamento Remoto foi impulsionado a partir da década de 

1960, com a realização do projeto RADAMBRASIL, cujo objetivo era realizar um 

levantamento de forma integrada dos recursos naturais do Brasil. Tal programa 

proporcionou a capacitação e especialização de inúmeros técnicos, que antes só 

trabalhavam a partir da fotografia aérea (ROSA, 2007).  
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De uma maneira geral, o Sensoriamento Remoto pode ser definido como uma 

forma de obter informações de um objeto/alvo, não sendo necessário o contato físico 

com o mesmo. Deste modo, as informações são obtidas a partir da radiação 

eletromagnética, que são geradas por fontes naturais, tais como o Sol e a própria Terra, 

ou por fontes artificiais, como os radares (ROSA, 2007). 

Rosa (2007) define radiação eletromagnética (REM) como sendo uma forma de 

energia que consiste seu movimento na velocidade da luz, podendo ser em ondas ou 

partículas eletromagnéticas, não sendo necessário um meio material para se propagar.  

 As funcionalidades do Sensoriamento Remoto podem ser vistas na Figura 7, 

retirada da obra Iniciação ao Sensoriamento Remoto, de Florenzano (2007).  

 

Figura 7: Representação da obtenção de imagens por sensores remotos 

 
                                     Fonte: Florenzano (2007). 

 

Sendo assim, nas últimas décadas, muitos satélites de sensoriamento remoto, 

têm sido desenvolvidos e lançados com altas resoluções espaciais, fornecendo um 

instrumento apropriado (imagens) para análises tanto no meio acadêmico quanto no 

meio profissional. Essa evolução na análise espacial permitiu uma visão ampla e 

multitemporal dos elementos da paisagem. 

Se tratando de Sensoriamento Remoto, um satélite pode ser considerado uma 

ferramenta colocada em órbita com o objetivo de obter informações da superfície da 

Terra ou de outro astro. Deste modo, mesmo tendo funções semelhantes, os satélites são 

agrupados em categorias, conforme a motivação de sua criação, podendo ser para uso 

militar, científico, comunicação, meteorológico, observação, etc. (ROSA, 2007). Dentre 

os inúmeros satélites de sensoriamento remoto utilizados no Brasil, estão o LANDSAT 

(utilizado nesta pesquisa), CBERS, IKONOS e SPOT.  
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Outra geotecnologia muito utilizada em trabalhos de cunho geográfico, sendo 

fundamental na realização desta pesquisa, são os SIGs. Aliado ao Sensoriamento 

Remoto, o uso de SIGs em trabalhos geográficos, sobretudo em mapeamentos 

temáticos, já se tornou algo não apenas comum, mas sim fundamental. Nesta plataforma 

é possível trabalhar com dados espaciais e dados alfanuméricos em ambiente 

computacional, promovendo uma integração de informações.  

Para Mirandola (2004), os SIG’s possuem um enorme potencial, pela 

capacidade de manipular e armazenar grande quantidade de dados, além de possuir um 

leque de ferramentas integradas. 

Neste sentido, Rosa (2013) define SIG como:  

“Conjunto de ferramentas computacionais, composta por 

equipamentos e programas que, por meio de técnicas, integra dados, 

pessoas e instituições, de forma a tornar possível a coleta, o 

armazenamento, o processamento, a análise e a disponibilização de 

informações georreferenciadas, que possibilitam maior facilidade, 

segurança e agilidade nas atividades humanas, referentes ao 

monitoramento, planejamento e tomada de decisão, relativas ao 

espaço geográfico”. 

 

As aplicações em SIG são as mais diversas possíveis, englobando inúmeras 

atividades e ciências, sobretudo a Geografia. Ações vinculadas ao planejamento, as 

tomadas de decisão, manejo e monitoramento, se tornaram melhores trabalhadas como o 

auxílio de um SIG (FITZ, 2008; MIRANDOLA, 2006).  

Mirandola (2006) destaca que além das diversas aplicações que podem ser 

realizadas em um SIG, estes sistemas permitem associar informações de outras 

geotecnologias, como o Sensoriamento Remoto, por exemplo. Para a autora, os SIGs se 

transformam em ferramentas poderosas para a compreensão da dinâmica espacial do 

planeta Terra.  

Para Fitz (2008), o desenvolvimento dos SIGs deve-se principalmente à 

evolução dos computadores e programas específicos, ou seja, hardwares e softwares 

respectivamente, que com o passar dos anos adquiriram a capacidade de resolver 

problemas de maneira mais rápida e eficaz. De forma geral, os produtos gerados por um 

SIG estão vinculados ao espaço físico, porém pode-se trabalhar diversos fenômenos que 

ali ocorre, tais como os climáticos, humanos, sociais e econômicos.  

Na busca por medidas que contribuem para a diminuição dos problemas 

globais, sejam eles de caráter social ou ambiental, ambos os frutos de um acelerado 

processo de desenvolvimento econômico, torna-se evidente a necessidade de se 
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conhecer a distribuição espacial dos elementos que compõe o espaço geográfico. Neste 

sentido as Geotecnologias podem ser vistas como ferramentas fundamentais no 

planejamento e realização das mais diversas atividades cujo objetivo consiste na análise 

espacial do planeta Terra.  

Deste modo, o estudo do espaço geográfico e dos aspectos ambientais 

inseridos, que necessita diversos conhecimentos e informações, passou a ser trabalhado 

de maneira mais ágil, fácil e rápida com as tecnologias informatizadas, dando destaque 

as geotecnologias, em função das suas funcionalidades (FITZ, 2008). 

Porém, foi a partir da segunda metade do século XX que ocorreu uma grande 

revolução no armazenamento e processamento de dados espaciais, já que foi neste 

período que surgiram as tecnologias informatizadas. Deste modo, tornou-se possível 

armazenar e manipular dados em ambiente computacional, inclusive informações 

espaciais (ROSA, 2013).  

Segundo Rosa (2013), a observação e a representação da superfície terrestre, 

historicamente, tem se apresentado como algo fundamental no desenvolvimento da 

sociedade. Desde a antiguidade, o homem nota a importância de especializar os 

elementos do seu meio, para os mais diversos fins como sobrevivência e organização 

social.    

Desde os tempos remotos até a atualidade, as informações e dados 

espaciais têm sido apresentados de forma gráfica pelos antigos 

cartógrafos e utilizados por navegadores e demais profissionais. A 

coleta de informações sobre a distribuição geográfica de recursos 

minerais, propriedades rurais e urbanas, animais e plantas sempre foi 

uma parte importante das atividades das sociedades organizadas. A 

obtenção de informações sobre a distribuição geográfica dos recursos 

naturais alavancou o desenvolvimento de inúmeros países, permitindo 

a ocupação territorial (ROSA, 2013 p.4).  

 

Neste contexto, Buzai (2015) observa de forma interessante que o os SIGs 

adentraram dentro da Geografia a partir de uma revolução tecnológica, como já foi 

citado aqui anteriormente, porém o autor salienta que a compreensão dos fundamentos 

conceituais desta tecnologia, aliada ao seu funcionamento, partem de uma revolução 

intelectual.  

La revolución tecnológica se encuentra relacionada con los métodos y 

las técnicas aplicadas, mientras que la revolución intelectual se centra 

en la forma de pensar la realidad, es decir, la base empírica en la cual 

el ser humano desarrolla sus actividades en el planeta (BUZAI, 2015 

p.33) 
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Compreende-se então que de nada vale a tecnologia se o conhecimento 

cientifico for incipiente. São fundamentais os domínios dos conceitos e uma visão 

sistêmica integrada dos elementos que compõe o espaço geográfico, só assim os SIGs e 

as outras geotecnologias, tornam-se ferramentas auxiliadoras e integradoras nas mais 

variadas atividades humanas.  

3.5. Turismo e Geografia  

Pode-se dizer que o turismo tem uma dinâmica um tanto quanto peculiar, já 

que ao mesmo tempo em que é uma atividade econômica emergente, também é um 

fenômeno social, que vem se tornando, cada vez mais, objeto de estudos acadêmicos nas 

mais diversas áreas da ciência. Neste sentido, compreende-se que o turismo exige uma 

reflexão e uma ação interdisciplinar (BECKER, 2014).  

Neto (2003) afirma que o turismo pode ser considerado um dos principais 

fenômenos socioeconômicos do século XX, sendo aproveitado primeiramente apenas 

por uma parcela privilegiada da sociedade, e que gradualmente se converteu a um 

fenômeno de massas, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial. 

Porém, definir o conceito de turismo nunca foi uma tarefa simples, ainda mais 

se considerar a análise de Becker (2014) de que o mesmo transita por diversas 

abordagens cientificas e teóricas para constituir sua estrutura epistemológica. Neste 

sentido, dentre as inúmeras abordagens sobre o que se define por Turismo, a única 

semelhança entre os diversos conceitos é de que a atividade turística é um fenômeno, 

tanto econômico, quanto social (GARCIA NETTO et all, 2008). 

Para Garcia Netto et all (2019), o turismo é uma atividade econômica que 

alcança sua função social, quando começa a produzir emprego e renda, portanto 

contribuindo com o desenvolvimento local e a melhoria na qualidade de vida do 

entorno.  

Partindo da interdisciplinaridade do turismo enquanto ciência emergente, 

fenômeno social e atividade econômica, é fundamental destacar a proximidade dos 

estudos turísticos com a Geografia, já que o espaço geográfico em seu conceito mais 

puro é o campo de atuação das atividades humanas e o principal objeto de consumo para 

o turismo. A geografia também se assemelha ao turismo no que tange a pluralidade, 

permeando pelos diversos campos da ciência.  

Esta, indiscutivelmente, é fundamental por oferecer o campo de 

atuação da oferta turística: o espaço geográfico. Poucas ciências 

sociais e humanas possuem tantas aproximações em seus universos de 

estudos quanto a Geografia e o Turismo. Além disso, o Turismo 



47 

 

assemelha-se com a Geografia na busca pelo seu objeto específico de 

análise. A Geografia traz, em sua gênese, enquanto ciência moderna, a 

síntese do conhecimento de várias ciências e, assim, construiu o seu 

próprio alinhamento epistemológico (BECKER, 2014 p. 55).  

 

Rodrigues (1992) afirma que aproximação da Geografia com o turismo, em 

âmbito cientifico, iniciou-se a partir da década 1960, respondendo ao acelerado 

processo de consolidação da atividade turística como fenômeno social e econômico, 

como foi destacado por Neto (2003) e apresentando aqui anteriormente.  

Neste contexto, apesar de ambas serem classificadas como ciências sociais e 

humanas, tanto o Turismo quanto a Geografia mantêm forte ligações com as ciências 

físicas naturais. O espaço geográfico, por exemplo, é o palco das relações entre a 

sociedade e natureza, na qual o homem constrói e modifica se apropriando de bens 

naturais por meio da técnica, os transformando em recursos naturais, por fim dotados de 

um valor econômico (BECKER, 2014).  

O Turismo, ao contrário de outras atividades capitalistas que se apropriam da 

natureza, depende da preservação dos recursos naturais, já que em muitos casos a 

natureza é o principal produto turístico disponível (CORIOLANO 2007). Deste modo, a 

Organização Mundial do Turismo (OMT), classifica a atividade turística como a que 

menos degrada o meio ambiente e ao mesmo tempo a que emprega o maior número de 

pessoas. Porém, vale ressaltar, que nem sempre o Turismo foi considerado uma 

atividade harmônica com a natureza. Beni (1999) explica: 

“Embora o impacto do Turismo sobre o meio ambiente natural e 

artificial (construído pelo homem) tenha sido reconhecido há muito 

tempo, a ação demorou bastante para chegar. Parte do problema pode 

ter sido a falta de conhecimento da relação complexa entre turismo e 

meio ambiente. Outro fator foi à falta de coordenação entre a política 

de desenvolvimento e a ambiental. Afinal, a questão dos impactos do 

turismo sobre o meio ambiente começou a ser pesquisada 

adequadamente a partir dos anos iniciais da década de 1980” (p. 11). 

 

Sendo assim, os efeitos indiretos e diretos da relação entre o Turismo e a 

Natureza só podem ser compreendidos e solucionados a partir de uma perspectiva 

sistêmica e holística, permitindo a identificação dos componentes de ambos os sistemas 

e suas ações interativas (BENI, 1999).  

Para Velásquez e Oliveira (2016), é devido à tamanha complexidade da 

atividade turística, que é interdependente de seus indicadores para se consolidar, tal 

como estrutura, serviços, atratividade, etc., que se faz necessária uma abordagem 

sistêmica para se estudar e realizar o turismo de forma adequada.  
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Vale destacar que o Ministério do Turismo (2007, p. 16), descreve a 

importância do investimento nos estudos do setor através da consolidação de um 

“sistema de informações turísticas que possibilite monitorar os impactos sociais, 

econômicos e ambientais da atividade, facilitando a tomada de decisões no setor e 

promovendo a utilização da tecnologia da informação como indutora de 

competitividade”. Na tentativa de entender a expansão do setor rumo ao interior do país 

é necessária à realização dos estudos de diagnóstico do potencial turístico para o 

planejamento das atividades do setor.  

3.6. Potencial turístico das paisagens e atrativos hierarquizados 

Compreende-se que o planejamento e a gestão territorial do turismo têm 

destacado dois conceitos muito importantes e altamente discutidos: a atratividade e o 

potencial turístico, sendo estes utilizados por inúmeros autores e instituições oficiais 

que estudam o turismo enquanto atividade econômica ou fenômeno social. 

O conceito de potencial turístico tem sido muito discutido em âmbito 

acadêmico ou não, podendo ser considerado, de forma resumida, os elementos naturais 

e/ou antrópicos passíveis de aproveitamento turístico. Pode também ser definido como 

um conjunto de condições naturais e culturais que influenciam de forma positiva o 

organismo humano, promovendo a restauração das capacidades de trabalho dos seres 

humanos. Tal conceito também está ligado a aptidão de um determinado território para 

o desenvolvimento da atividade turística a partir da suscetibilidade deste território em 

relação aos recursos disponíveis (ALMEIDA, 2009; LENO-CERRO, 1993; 

SALGADO, 2016; NIKOLAIEV, AVESSALOMOVA, CHIZHOVA, 2011). 

Neste sentido, pode-se afirmar que as paisagens podem possuir graus/níveis de 

potencial, sendo avaliadas a partir de estudos específicos, sobretudo com a utilização da 

cartografia. Salinas (1991) compreende que o potencial da paisagem pode ser 

considerado a capacidade produtiva, informativa e reguladora das unidades de paisagens 

associadas a certas possibilidades e condições para diferentes tipos de uso, tendo como 

objetivo central satisfazer as necessidades da sociedade. 

Deste modo, a paisagem passa a possuir determinadas funções 

socioeconômicas que lhe são atribuídas de acordo com as suas propriedades naturais. 

Por exemplo, pode-se determinar o potencial da paisagem para inúmeras atividades no 

ordenamento territorial, como: potencial hídrico, potencial agrícola, potencial extrativo, 

potencial turístico, etc. (MIRAVET et al., 2018). 
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No presente trabalho, a paisagem foi avaliada a partir do seu potencial para o 

turismo, para isso utilizou-se de critérios e indicadores para identificar o grau de 

potencialidade de cada unidade. Vale ressaltar que a determinação do potencial turístico 

é feita por meio de critérios de avaliação flexíveis, baseados no uso de indicadores que 

proporcionem a magnitude dos fenômenos ou processos a serem avaliados e que, no 

caso deste trabalho, consistiram em determinar o potencial das paisagens para uso 

turístico na região município de Paranaíba. 

Entende-se que o conhecimento do potencial turístico das paisagens de um 

determinado território permite estabelecer um zoneamento, dividindo em áreas 

homogêneas de acordo com a aptidão de cada unidade para o desenvolvimento de 

diversas atividades turísticas, levando em conta aspectos como a formatação de 

produtos a partir da infraestrutura, demanda, marketing, entre outros que compõe o que 

alguns autores denominam de produto turístico.  

Outro conceito que é muito discutido no que tange ao planejamento e gestão do 

turismo é a atratividade. Os atrativos turísticos são aqueles elementos, objetos ou 

eventos naturais/culturais que, combinados com os recursos turísticos, possibilitam 

atrair o deslocamento de pessoas para um determinado destino. Neste sentido, uma 

parcela de autores classifica-os em: naturais (praias, rios, cachoeiras, etc.), culturais 

(cidades históricas, igrejas, museus, festas, etc.), e antrópicos (parques temáticos, 

eventos, etc.) (OLIVEIRA; GIMENES-MINASSE; MORAL, 2015; WALLINGRE; 

TOYOS, 2010; OMT, 1978; OEA, 1978; LOPEZ, 1998). 

Segundo Cohen e Benzeni (2016), os atrativos turísticos não são atributos 

absolutos de um lugar, mas sim produtos construídos em relação a sociedade de origem 

do turista, que por meio da imaginação, percepção e processos de valorização social 

definem quais características de um lugar possuirão certo grau de atratividade e assim 

serem comercializados.  

Deste modo, compreende-se que o atrativo é um conceito subjetivo, relativo e 

dinâmico ao longo do tempo, pois são fatores socioeconômicos, políticos e culturais que 

caracterizam os diferentes momentos de uma sociedade, determinando assim as 

preferencias da demanda em relação a um ou outro atrativo.  

A classificação dos Atrativos Turísticos é feita principalmente através da 

análise da sua própria natureza, dividindo-os em tipos (naturais, históricos, 

monumentais, artísticos e técnicos e manifestações tradicionais e eventos programados) 

e subtipos (planícies, costas, edifícios religiosos, artesanatos, festivais, etc.), sendo bem 
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conhecidos e utilizados nas classificações da Organização dos Estados Americanos e da 

Organização Mundial de Turismo (OEA, 1978; OMT, 1978). 

Muitas vezes o conceito de atrativo ou atratividade tem sido utilizado como 

sinônimo de recurso turístico e vice-versa, sendo importante realizar alguns 

esclarecimentos acerca destes conceitos nesta parte do trabalho. Boullon (2006), por 

exemplo, indica que o termo recurso teve sua gênese nas ciências econômicas, podendo 

este ser de origem natural, humana ou econômica.  

Por outro lado, Leno-Cerro (1993) utiliza em suas obras os conceitos recurso e 

atrativo como sinônimos, sendo ambos os meios aos quais se recorre para realizar um 

processo produtivo e assim satisfazer alguma necessidade humana especifica.  Já para 

Navarro (2015), os recursos (naturais, humanos, econômicos) tem uma ideia de 

mercadoria em seu estado original, sendo utilizados para solucionar uma necessidade ou 

realizar uma determinada atividade, sendo um conceito que na verdade se aplica aos 

atrativos naturais e culturais. 

Neste sentido, Lia Domínguez de Nakayama, citada por Varisco et al. (2014), 

define a diferença entre recurso e atrativo a partir de três requisitos que os elementos 

naturais e culturais devem contemplar para se inserirem na atividade turística, sendo: ser 

atraente, estar apto e estar disponível. Deste modo, o primeiro dos três requisitos 

constitui a base dos atrativos, que somados com aptidão e a disponibilidade tornam-se 

recursos.  

Sendo assim, Navarro (2015) salienta que pode haver recursos turísticos que 

não são atrativos, ou seja, eles estão disponíveis apenas para resolver uma necessidade. 

São relevantes, mas não motivam uma viagem, por exemplo, para que isso aconteça é 

necessário que o recurso seja conhecido e visitado. Todavia, não é possível conceber 

atrativos turísticos que não sejam recursos turísticos. Assim, os recursos turísticos 

originam atrativos, tanto quanto estes mesmos atrativos são baseados em recursos 

turísticos.  

Esta discussão parece um tanto quanto confusa e realmente é, afinal existem 

inúmeras abordagens diferentes acerca dos conceitos estruturantes do Turismo, 

sobretudo o que se entende por atrativo. Para alguns autores os conceitos são sinônimos 

e para outros existe uma relação de interdependência entre os dois conceitos. Neste 

contexto, Gurria di Bella (1991) vai além, analisando que um mesmo elemento pode ser 

considerado um recurso para um determinado sujeito (planejador) e atrativo para outro 

(turista). 
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Por fim, neste trabalho optou-se por utilizar a nomenclatura, ou conceito, de 

atrativo, que segundo muitos autores deste seguimento, é o componente mais importante 

do produto turístico e determina de forma decisiva a seleção, pelo turista, do destino de 

sua viagem, e assim satisfazer suas principais motivações. 

3.7. Zoneamento turístico 

A zona turística, zoneamento turístico ou zoneamento turístico, pode ser 

definida como: o processo de identificação e agrupamento de áreas com potencial para 

desenvolvimento recreativo e turístico, ou seja, áreas (como amplos espaços 

geográficos) onde há atrações turísticas suficientes (em termos de qualidade e 

quantidade) que justificam o desenvolvimento de atividades recreativas e turísticas 

(BÁEZ & ACUÑA, 2003).  

Outros autores falam da regionalização do turismo de um determinado 

território, principalmente quando se referem a um estado ou país (MACHADO, 

TOMAZZONI, 2011; ACADEMIA DE CIÊNCIAS DE CUBA, 1989; COLETIVO DE 

AUTORES, 1990; MINISTÉRIO DO TURISMO DO BRASIL, 2013 ). 

Neste sentido, tais áreas diferenciadas ou áreas nesse processo devem ter (real 

ou potencialmente) uma série de condições como acessibilidade, provisão de serviços 

básicos, infraestrutura etc., que permitam o desenvolvimento de atividades turísticas e 

recreativas. 

Deste modo, o zoneamento turístico pode incluir critérios como a localização 

das atrações, sua funcionalidade e acessibilidade e o nível de desenvolvimento da 

infraestrutura turística, entre outros. Embora qualquer um dos critérios possa ser 

selecionado isoladamente para o zoneamento, o desenvolvimento natural e histórico da 

região, manifestado nas tendências de natureza e desenvolvimento dos sistemas naturais 

e socioeconômicos, faz parte dos pré-requisitos para desenvolver o Potencial turístico 

regional (MIRZEKHANOVA E DEBELAIA, 2015). 

Para Salinas (2013), o zoneamento turístico pode ser considerado uma forma 

de planejamento territorial que busca organizar o uso do espaço de maneira racional e 

representa o resultado final do inventário e avaliação dos atrativos, recursos e 

potencialidades existentes no território, o que permitirá o desenvolvimento do turismo 

na região. 

Sendo assim, mediante ao zoneamento, é estabelecido o tipo de atividade 

turística que pode ser desenvolvida em cada território, de acordo com suas 

características naturais e socioeconômicas, tipo e grau de modificação antrópica e 
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requisitos das várias atividades recreativas e capacidade de carga turística que cada área 

pode suportar. 

Compreende-se então que o principal objetivo do zoneamento turístico é 

reduzir a degradação ou perda de recursos naturais e antrópicos, que podem ocorrer 

como resultado do desenvolvimento de atividades turístico-recreativas, ou seja, 

contribuir para uma relação harmoniosa entre natureza e sociedade, especificamente no 

turismo. O tipo de atividade turística que pode ser desenvolvida, como é evidente, 

influencia a identificação das diferentes áreas, por exemplo, para o turismo de alta 

renda, as regras e regulamentos que governarão são mais rígidos e a quantidade de 

turistas admitidos, por unidade de área em um dia, elas serão mais baixas e, geralmente, 

estarão abaixo dos limites da capacidade de carga (SALINAS, 2013).  

Quanto aos princípios geográficos gerais do zoneamento turístico, estes são: 

objetividade; complexidade da avaliação, considerando se possível uma variedade de 

tipos de turismo a serem desenvolvidos; a hierarquia, que permite distinguir unidades 

taxonômicas de diferentes níveis; facilidade de sua elaboração, estabelecendo tarefas 

claras para sua realização. 

O tema do zoneamento turístico, e os métodos e técnicas para sua realização, 

não foram suficientemente desenvolvidos e discutidos no campo científico 

internacional, com poucas publicações a esse respeito, sendo, desde a sua criação, mais 

associados aos estudos de turismo e conservação em áreas protegidas, a formulação de 

seus planos de manejo e a determinação da capacidade de carga, recepção ou apoio de 

cada uma das áreas estabelecidas nos planos de manejo e nos programas de uso público 

(MIRZEKHANOVA E DEBELAIA, 2015; BLASCO, GUIDE E PRATS, 2013 E 

QUIGUANGO, 2015). 

No entanto, existem vários métodos e variáveis utilizados, para a determinação 

dessas áreas (zonas), desde a análise qualitativa da distribuição e qualidade dos atrativos 

até o uso de Análise de Cluster, Modelos de Densidade, Teoria dos Grafos. e a 

Avaliação Multicritério, entre outras, como forma de agrupar os atrativos, utilizando 

uma série de critérios previamente definidos, que podem ser ponderados e que permitem 

a determinação de áreas mais ou menos homogêneas, em termos dos critérios utilizados. 

e que, com o apoio dos SIG, eles podem ser mapeados, obtendo um mapa de áreas ou 

regiões turísticas ou com potencial para o desenvolvimento de atividades turísticas-

recreativas (MADRID E ORTIZ, 2005; CHHETRI E ARROWSMITH, 2008; 

VALLDEPÉREZ E PRATS, 2013). 
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Neste contexto, pode se afirmar que os mapas do zoneamento turístico 

permitem comparar unidades taxonômicas da mesma classificação hierárquica por sua 

riqueza de conteúdos e por suas perspectivas para o crescimento do setor de turismo. 

Esses mapas não apenas determinam a necessidade de selecionar unidades territoriais de 

diferentes níveis taxonômicos, mas também fornecem uma descrição complexa sobre as 

áreas e objetos estudados. Comparados a outros mapas turísticos, os mapas de 

zoneamento fornecem informações simultâneas sobre vários aspectos: inventário, 

avaliação e recomendações de uso (MIRZEKHANOVA E DEBELAIA, 2015). 

Entre as fontes de informação usadas para criar esses mapas estão: mapas de 

vários tipos, estatísticas, estudos sociológicos, observações de campo e análises de 

especialistas. Todos os dados obtidos são analisados, selecionados, processados e depois 

convertidos na forma dos sinais e outros elementos da legenda. 

Nesta pesquisa, foram consultados vários trabalhos que, por meio da aplicação 

de diferentes metodologias e utilizando diversas variáveis, definiram o zoneamento 

turístico dos territórios estudados, dentre os quais se destacam: o Zoneamento turístico 

da sub-região Barlovento do Estado Miranda, Venezuela, por Jesús Lemus e María 

Antonieta Díaz, que propuseram a formação de áreas turísticas nesta sub-região, 

agrupando as áreas de acordo com a distribuição e concentração das atrações turísticas, 

o fornecimento de infraestrutura, serviços básicos, centros turísticos e análise de 

transportes e comunicações, buscando assim maior objetividade e precisão na definição 

de zonas, com o grau de acessibilidade e conectividade que as atrações têm entre si e 

com o raio de influência das atrações mais importantes, utilizando a metodologia 

denominada teoria dos grafos, apoiada pela Análise da rede viária existente na área 

(LEMUS E DIAZ, 2018). 

Outros trabalhos consultados se concentraram na determinação de uma 

proposta de zoneamento turístico para uma região na parte europeia da Rússia, 

analisando suas características naturais, econômicas e sociais, que permitiram 

estabelecer áreas relativamente homogêneas para uso turístico-recreativo e seu 

mapeamento, sendo unidades delimitadas em três níveis taxonômicos: áreas (10), 

províncias (24) e distritos (17), o mapa apresentado também inclui as principais 

modalidades turísticas a serem desenvolvidas em cada distrito e os atrativos existentes 

classificados em: áreas naturais geológicas, arqueológicas e etnográficas, hidrológicas, 

botânicas, zoológicas, histórico-arquitetônicas e naturais protegidas 

(MIRZEKHANOVA E DEBELAIA, 2015) 
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4 - MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste capítulo serão apresentados os procedimentos e técnicas incluídos na 

metodologia que conduz a presente pesquisa. Foram elaboradas seis etapas, iniciando 

com os trabalhos de nível compilatório e concluindo com a avaliação do potencial 

turístico das paisagens de Paranaíba a partir da identificação e classificação das 

unidades, elaborando uma proposta preliminar de zoneamento turístico para o 

município. 

4.1. Etapa 1- Revisão Bibliográfica e Aquisição de Dados 

Os trabalhos iniciais de gabinete consistiram na leitura de obras científicas 

(livros, teses, dissertações e artigos científicos) estruturantes para elaboração do 

referencial teórico desta pesquisa, e na coleta de dados secundários relacionados à área 

de estudo, no caso o município de Paranaíba.  

O levantamento e leitura de obras bibliográficas iniciaram-se com obras 

relacionadas à abordagem sistêmica, não só na geografia, mas na ciência em geral. Em 

um segundo momento foram lidas obras conceituais relacionadas à paisagem, como 

categoria de análise, a Cartografia e as geotecnologias. Por fim, as leituras foram 

direcionadas para área do planejamento, com obras que discutem o conceito de turismo 

e sua importância tanto como atividade econômica quanto como fenômeno social, além 

do conceito de zoneamento e propostas já elaboradas por outros pesquisadores.  

A aquisição de dados secundários consistiu no levantamento de informações e 

dados espaciais relacionados às características físico-geográficas de Paranaíba. Deste 

modo, foi acessada a plataforma digital SISLA/IMASUL, na qual foi realizado o 

download em formato shapefile das seguintes informações físico-geográficas da área de 

estudo: Geologia, Solos e Hidrografia.  

Quadro 2: Metadados dos indicadores utilizados 

Indicador Ano Fonte 

Geologia 2006 SISLA/IMASUL 

Solos 1985 SISLA/IMASUL 

Hidrografia 2010 SISLA/IMASUL e 

ANA 

Fonte: Autor, 2019 
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Os shapefiles dos limites político/administrativos dos municípios e estados 

foram adquiridos de forma gratuita na plataforma digital do IBGE junto com as 

informações de caráter socioeconômico e histórico da área de estudo.  

Também foram obtidas imagens de satélite para a elaboração e análise do mapa 

de uso e cobertura da terra do município de Paranaíba. Tais imagens foram adquiridas 

de forma gratuita no catálogo da Divisão de Processamento de Imagens (DPI) do 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). O satélite escolhido para realização 

deste mapeamento foi o Landsat-8, tendo uma resolução espacial de 30 metros. O 

quadro a seguir apresenta as informações das imagens utilizadas. 

Quadro 3: Informações das imagens de satélites utilizadas 

DATA  SATÉLITE/SENSOR Órbita/Ponto 

18-07-2018 Landsat 8/OLI 222/74 

10-08-2018 Landsat 8/OLI 223/74 

10-08-2018 Landsat 8/OLI 223/73 

Fonte: Autor, 2019 

A escolha das datas das imagens utilizadas foi motivada pela ausência de 

nuvens, já que nos meses de julho e agosto a ocorrência de chuvas é mínima, devido ao 

inverno seco da área de estudo.  

Por fim, se fez necessário à obtenção de imagens para se analisar o relevo, para isso 

foram escolhidas imagens da Missão Topográfica Radar Shuttle (SRTM), 

disponibilizadas de forma gratuita na plataforma digital da Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA).   

Quadro 4: Metadados das imagens SRTM 

Ano Resolução 

espacial 

Projeção Cartas Fonte: 

 

 

2000 

 

 

90 metros 

 

Sistema de 

Coordenadas 

Geográficas 

SE-22-Y-D; 

SE-22-Z-C; 

SF-22-V-B; 

SF-22-X-A. 

 

 

 

NASA 

Fonte: Autor, 2019 

4.2. Etapa 2 - Caracterização da Área de Estudo 

Nesta etapa foi realizada a caracterização do município de Paranaíba, com 

dados físico-geográficos obtidos de forma gratuita nas plataformas SISLA e 

EMBRAPA, e no Atlas Multirreferencial de Mato Grosso do Sul (AMR-MS). Ressalta-
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se que esta etapa foi fundamental para realização desta pesquisa, já que os dados físico-

geográficos aqui apresentados e espacializados em forma de mapas temáticos, foram 

elementos cruciais para mapear e analisar as unidades de paisagens da área de estudo. 

A caracterização da área de estudo ocorreu a partir da análise dos seguintes 

dados: geologia, solos, clima e uso e cobertura da terra. Para a elaboração dos mapas, 

foi utilizado o software ArcGIS, sendo uma ferramenta de suma importância para a 

realização deste trabalho.  

 

4.3. Etapa 3 – Aplicação das Geotecnologias na identificação e classificação das 

unidades de paisagem 

Pode-se afirmar que as Geotecnologias sejam as principais ferramentas para a 

realização desta pesquisa. A partir da utilização das mesmas pode-se levantar e obter 

dados espaciais, processar e analisar imagens de satélite, estruturar um banco de dados e 

elaborar diversos mapas temáticos em ambiente SIG.  

A terceira etapa consistiu na identificação, classificação e mapeamento das 

unidades de paisagem do município de Paranaíba, a partir de uma metodologia de 

tabulação cruzada, como pode ser observado no esquema (Figura 8) a seguir: 
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Figura 8: Procedimentos para a identificação das unidades de paisagem 

     
Fonte: Autor (2019) 

 

 

Esse processo metodológico foi validado em várias publicações anteriores dos 

autores (SALINAS e QUINTELA, 2000; SALINAS e RAMÓN, 2013; SALINAS et al., 

2013) e resume a experiência adquirida por vários outros autores com diferentes 

abordagens, em diferentes escalas e em diferentes países, nas últimas décadas. 

4.3.1. Etapa 3.1 – Modelo Digital de Elevação (MDE) e Hipsometria 

Para iniciar o cruzamento de dados espaciais para se chegar ao mapa das 

paisagens de Paranaíba, primeiramente se fez necessário gerar o MDE, sendo um dado 

no qual se apresenta o relevo de uma determinada área, representando as altitudes da 

superfície topográfica e os elementos existentes sobre elas. Para isso, foram utilizados o 

software ArcGis, em sua versão 10.3, e imagens SRTM da área de estudo.  

Foi realizada a reprojeção da imagem para coordenadas UTM, zona 22 sul, 

utilizando o Datum WGS84. Anteriormente a imagem se encontrava em Sistema de 

Coordenadas Geográficas, sendo assim, neste processo foi utilizada a ferramenta 

Project Raster. 
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Devido à localização de Paranaíba e o tamanho de seu território, foi necessário 

realizar um procedimento que consiste na união de mais de uma imagem, criando assim 

um mosaico a partir da ferramenta Mosaic.  

Com o mosaico criado, foi importado para a plataforma SIG o shapefile da 

delimitação do município de Paranaíba, que com a utilização da ferramenta Clip, serviu 

de máscara (modelo) para se recortar o mosaico, possibilitando que todo conteúdo do 

mosaico que estivesse fora do limite municipal fosse excluído. Finalizando, alterou-se a 

rampa de cores e definiram-se os intervalos em 100 metros, sendo este um número 

adequado para a análise aqui buscada.  

 

4.3.2. Etapa 3.2 – Mapeamento da Declividade  

O mapa de declividade foi elaborado a partir do MDE, realizando determinados 

processamentos na imagem por meio das ferramentas do ArcToolBox do software 

ArcGis, o que possibilitou analisar as porcentagens de declividade da área de estudo.  

O passo seguinte consistiu na correção de imperfeições, utilizando 

primeiramente a ferramenta Fill para identificar, a partir do preenchimento da imagem, 

tais imperfeições e assim corrigi-las.  

Feita as devidas correções, iniciou-se o processo, a partir das ferramentas de 

modelagem de terreno (surface), mais precisamente a ferramenta Slope, de elaboração 

do mapa de declividade do município de Paranaíba. Vale ressaltar que a declividade 

pode ser medida tanto em graus quanto em porcentagem, e no caso do presente trabalho 

a preferência foi pela medição em porcentagem.     

4.3.3. Etapa 3.3 – Mapeamento do uso e cobertura da terra 

Nesta etapa, foi utilizado o SIG Spring, em sua versão 5.3, desenvolvido e 

disponibilizado de forma gratuita pelo INPE. Deste modo, criou-se um banco de dados 

georeferenciado, para se utilizar a plataforma SIG e um projeto delimitado a partir das 

coordenadas geográficas do município de Paranaíba, definindo a área física a ser 

trabalhada.  

Tendo o projeto criado, as imagens do LANDSAT 8 foram importadas para a 

plataforma SIG, mais precisamente as bandas 4,5 e 6 que são as necessárias para se 

realizar a composição colorida ideal para este trabalh. Em seguida iniciou-se o processo 

de união das imagens, já que foi preciso utilizar mais de uma imagem, devido à 
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localização e extensão territorial do município. Para isso foi utilizada uma ferramenta de 

criação de mosaicos, presente no software Spring. 

Após o processo de criação do mosaico, foi aplicado o contraste nas três 

bandas, a partir da ferramenta que equaliza o histograma, criando assim uma imagem 

sintética, na qual os elementos distribuidos ao longo do território de Paranaíba se 

tornam mais visiveis ao olho humano. Este processo é chamado de pré-processamento 

da imagem, e seguiu os padrões técnicos apresentados em INPE (2006). Terminado este 

procedimento, utilizou-se do shapefile do limite municipal da área de estudo como 

mascara, recortando as imagens trabalhadas na plataforma. 

Utilizando o método de crescimento de regiões, sendo uma técnica de 

agrupamento de dados, onde se associa apenas as regiões adjacentes, foi realizado o 

processo de Segmentação. Tal processo rotula cada pixel como uma região distinta, 

calculando sua similiaridade e o tamanho de sua área.  

Com a área de estudo segmentada, iniciou-se a classificação, utilizando o 

classificador supervisionado Bhattacharya, na qual foram determinadas seis classes 

temáticas, sendo: área urbanizada, representando o perimetro de urbano de Paranaíba e 

construções em geral no município; corpo d’agua continental, que consiste nos rios e 

mananciais com maior representatividade espacial na resolução da imagem utilizada; 

florestal, representando a vegetação natural, áreas de proteção permanente (APP) e mata 

ciliar; lavoura temporária, equivalente ao cultivo de cana-de-açucar; pastagem, sendo as 

áreas destinadas a pecuária, podendo ser pastagem natural ou plantada; silvicultura, 

representando a cultura de eucalipto e seringueira.  

Vale ressaltar que o mapeamento de uso e cobertura da terra teve como base a 

aplicação de técnicas de processamento digital de imagens proposta por Florenzano 

(2007), e a definição das classes temáticas seguiu o Sistema de Classificação do Uso da 

Terra (SISCUT), incluso no Manual técnico de uso da terra do IBGE.  

4.3.4. Etapa 3.4 – Tabulação cruzada e identificação das unidades de paisagem 

Para realização desta etapa, utilizou-se a plataforma ArcGIS e suas ferramentas 

Tabulate Area e Union. A primeira destas duas ferramentas tem a função de gerar 

tabelas de cruzamento, em que as colunas representam um indicador e as linhas outro, 

apresentando áreas (km²) homogêneas entre os dois indicadores. Já a ferramenta Union, 

consiste na sobreposição de arquivos, no caso deste trabalho, sobreposição de arquivos 
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shapefiles. Todos os cruzamentos aqui realizados passaram por essas duas ferramentas, 

que trabalham de forma integrada.  

Entende-se que esta, dentre todas as outras etapas, é a que possui maior 

complexidade ao mesmo tempo em que é fundamental para o andamento da 

metodologia. De forma resumida, a identificação destas paisagens ocorre em quatro 

momentos contínuos, ou seja, o próximo momento depende de seu antecessor. Por 

exemplo, o primeiro cruzamento resultará em um número x de classes, que se tornara 

um indicador para o próximo cruzamento, e assim sucessivamente.  

Neste contexto, a primeira tabulação cruzada, para se identificar as grandes 

unidades de paisagem de Paranaíba, consistiu no cruzamento dos indicadores, 

hipsometria e declividade, o que resultou no primeiro nível de paisagem, no qual foi 

chamado de Morfologia do relevo. Compreende-se que não se pode determinar o relevo 

apenas pelas informações de altitude e declives, e sim com uma análise de inúmeros 

processos que ocorrem na área. Porém, optou-se por chamar de Morfologia, pelo fato de 

serem indicadores essenciais para a formação do relevo.  

Em um segundo momento, realizando o mesmo processo, ou seja, sobrepondo 

camadas (arquivos shapefile) e aplicando uma tabulação cruzada em dois indicadores, 

neste caso, a morfologia do relevo com litologia e pedologia, resultou nas unidades de 

segundo nível. Estas unidades foram denominadas neste trabalho de geoformas que 

cruzadas e sobrepostas com o mapa de uso e cobertura da terra, resultaram nas unidades 

finais de paisagem.   

 

4.4. Etapa 4 – Avaliação do valor e potencial turístico das paisagens do município 

de Paranaíba  

Nesta etapa do trabalho foram consultados trabalhos aplicados nas mais 

diferentes áreas e escalas, sendo desde simples inventários e avaliações de atrativos e 

recursos, as avaliações multicritérios com o uso de SIG e outras tecnologias para 

determinar o potencial das paisagens para o turismo e outras atividades de cunho 

territorial (PÉREZ–VIVAR, 2013; ANDREU et al., 2005; LAGUNA e NOGUÉS, 

2001). Compreende-se então que não exista uma abordagem metodológica única e 

universal que possa ser aplicada de forma uniforme em todos os casos 

(NIEWAROWSKI, 1977).  

Deste modo o potencial das paisagens para uso turístico no município de 

Paranaíba foi determinado seguindo os indicadores apresentados no Quadro 5 sendo: 
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naturalidade, diversidade, complexidade, singularidade e qualidade visual das 

paisagens.  Tais indicadores foram integrados em um índice agregado de acordo com a 

fórmula:  

PP=N+D+C+S+QV. 

Onde:  

 PP: é o Potencial Turístico da Paisagem  

 N: é a Naturalidade 

 D: é a Diversidade 

 C: é a Complexidade 

 S: é a Singularidade 

 QV: é a Qualidade Visual  

Quadro 5: Indicadores e autores utilizados na avaliação do potencial das paisagens.  

Unidade 

de 

Paisagem 

Naturalidade 

(Segundo 

Machado 

2004, 

modificado) 

Diversidade 

(Segundo 

Índice de 

Shannon-

Weaner) 

Complexidade 

 (Segundo 

Snaken e 

Antrop, 1983) 

Singularidade 

 (Segundo 

Mateo, 2011) 

Qualidade 

Visual         

(elaborado 

pelo autor) 

Valor 

Total 

Fonte: Autor, 2019. 

 

Para determinar a Naturalidade das paisagens (N) de cada unidade, optou-se 

por seguir a proposta de Machado (2004), levando em consideração: o estado dos 

elementos da paisagem, a entrada de energia e matéria no sistema pela sociedade, as 

alterações físicas do relevo, a extração de elementos deste sistema, a fragmentação da 

continuidade natural proporcionada muitas vezes pela existência de infraestruturas, e a 

modificação da dinâmica natural da paisagem. Deste modo, três classes foram 

especializadas, adaptando a proposta de Machado (2004), em mapa temático, sendo: 

seminatural, natural assistido e transformado.  

Na classificação da Diversidade das paisagens (D), utilizou-se o índice 

conhecido como Shannon-Weaner Diversity, apresentado por Baev e Lyubomir (1995). 

O cálculo de diversidade considerou o número de diferentes tipos de paisagem de 

segundo nível presentes nas unidades de primeiro nível, podendo ser avaliada em tês 

classes: alta diversidade, média diversidade e baixa diversidade.  

A Singularidade das paisagens (S) foi calculada de acordo com a proposta de 

Mateo (2011) que classifica as unidades de paisagem de segundo nível em paisagens: 

única, rara e dominante. Nesta pesquisa a classe Singularidade Alta representa o que é 
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único se tratando de paisagem do município; Média quando é rara, ou seja, possui algo 

que desperte a atenção; e Baixa quando a paisagem é comum, sendo algo encontrado 

com facilidade dentro de um determinado território, não tendo nada de especial.  

A Complexidade das paisagens (C) também conhecida como Complexidade 

Tipológica, segundo Snaken e Antrop (1983), foi calculada considerando o número de 

polígonos das unidades de segundo nível existentes nas unidades de primeiro nível. 

Sendo avaliado no presente estudo como alto, quando há mais de 10.000 polígonos de 

unidades de segundo nível nas unidades de primeiro nível, médio, quando este valor é 

entre 2.000 e 10.000 e Baixo, quando é inferior a 2.000 polígonos. 

Para calcular a Qualidade Visual das paisagens (QV) foi elaborada uma 

formula, na qual foi determinado pesos em indicadores específicos, como será explicado 

adiante. Deste modo, a formula consiste em: QVP= (0,15) VR+ (0,10) V+ (0,25) A+ 

(0,10) CF+ (0,25) FC+ (0,15) CE. 

Onde:  

VR: é a variedade das formas do relevo, sendo classificadas como: 

 Ampla variedade (3) 

 Média variedade (2) 

 Baixa variedade (1)  

V: é a avaliação da presença vegetação e alguns tipos de uso nas unidades de 

paisagem, sendo classificadas como: 

 Existência de vegetação natural ou seminatural (3) 

 Existência de silvicultura e lavoura temporária (2) 

 Existência de vegetação degradada e pastagem (1) 

A: refere-se à presença de água nas unidades de paisagem, sendo classificadas 

como: 

 Alta presença de corpos d’agua (3) 

 Presença média de corpos d’agua (2) 

 Baixa ou inexistente presença de corpos d’agua (1) 

CF: é a avaliação da existência de diferentes cores e formas nas paisagens, 

sendo classificado como: 

 Ampla diversidade de cores e formas (3) 

 Média diversidade de cores e formas (2) 
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 Baixa diversidade de cores e formas (1)  

FC: refere-se ao fundo cênico das paisagens, considerado por outros autores 

como a diversidade visual do padrão de paisagem e foi classificado como: 

 Alta diversidade visual do padrão de paisagem (3) 

 Média diversidade visual do padrão de paisagem (2) 

 Baixa diversidade visual do padrão de paisagem (1) 

CE: é a presença de componentes excepcionais de alto valor nas paisagens, 

sendo classificado como: 

 Alta presença (3) 

 Média presença (2) 

 Baixa presença (1)  

Para a determinação da Qualidade Visual (QV), os pesos que aparecem na 

fórmula foram estabelecidos por um grupo de especialistas (Professores do Laboratório 

de Geoprocessamento). A Qualidade Visual foi classificada como Alta quando o valor 

alcançou o valor de 11 pontos, Média quando o valor obtido foi 9 pontos e Baixa 

quando o valor foi 8 pontos.  

Ressalta-se que a classificação foi realizada de forma crescente, ou seja, a 

somatória que resultou no maior número de pontos foi classificada como alta, a 

intermediaria como média e a com menos pontos foi classificada como baixa.  

É importante destacar que na elaboração dos mapas de cada categoria 

(diversidade, naturalidade, singularidade, complexidade, qualidade visual) foram 

utilizadas as cores, vermelho, amarelo e verde, na representação das respectivas classes.  

 

4.5. Etapa 5 – Identificação, hierarquização e espacialização dos atrativos de 

Paranaíba  

A identificação dos atrativos realizada nesta etapa consistiu em uma análise 

espacial do município, utilizando as imagens de alta resolução disponíveis 

gratuitamente no software Google Earth, e no trabalho de campo realizado em 

Paranaíba. Deste modo, com o uso do GPS, foram obtidas as coordenadas geográficas e 

fotografias dos atrativos visitados. 

Posteriormente, os atrativos identificados foram hierarquizados seguindo uma 

adaptação dos critérios da Organização dos Estados Americanos (OEA) que classifica 
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os atrativos em: Naturais e paisagens naturais; históricos monumentais, artísticos e 

técnicos; manifestações tradicionais e acontecimentos programados; e outros. Vale 

ressaltar que em cada categoria desta classificação existem subcategorias, o que será 

melhor compreendido nos resultados desta pesquisa.  

Quanto ao mapeamento dos atrativos, este foi realizado utilizando o SIG 

ArcGIS, no qual as coordenadas geográficas foram importadas para o ambiente 

computacional. 

 

4.6 Etapa 6 – Determinação da proposta preliminar de zoneamento 

Esta etapa consistiu na elaboração de uma proposta preliminar de zoneamento 

para fins de planejamento turístico no município de Paranaíba. Para isso, foram 

sobrepostos os dados informacionais e espaciais (mapa) do potencial das paisagens do 

município, com os dados espaciais dos atrativos identificados, possibilitando assim 

determinar os tipos de turismos que podem ser praticados e avaliar o real potencial 

turístico de cada área do território de Paranaíba. Para a realização desta etapa, foi 

utilizada a plataforma ArcGIS, na sobreposição dos arquivos shapefiles, e uma matriz 

apresentando a relação entre os dois indicadores.  

Vale ressaltar que esta proposta de zoneamento tem como uma de suas 

referências o Zoneamento Ecológico Econômico de Mato Grosso do Sul (ZEE/MS) que, 

por conseguinte tem como base as Diretrizes Metodológicas para o Zoneamento do 

Ecológico-Econômico do Brasil, publicada pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

no ano de 2006. Deste modo, a proposta aqui apresentada se difere pela escala mais 

detalhada de trabalho, já que consiste em âmbito municipal ao invés de estadual.  

Neste sentido, a realização do zoneamento permitiu a divisão da área de estudo 

em unidades individualizadas, a partir de características especificas que classificam 

cada zona, levando em conta aspectos de relevância para a atividade turística. Tal 

proposta constitui-se como um instrumento dedicado ao planejamento e ordenamento 

territorial, visando a utilização adequada do território, o que tende a proporcionar mais 

qualidade, eficiência e sustentabilidade no desenvolvimento do turismo no município. 
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5. RESULTADOS 

5.1. Caracterização do município de Paranaíba (MS)  

A variedade dos tipos de rocha, solos, clima, vegetação e usos da terra faz do 

Mato Grosso do Sul, um estado de inúmeras paisagens. Em toda sua extensão, há 

diversas morfologias da superfície terrestre, formando assim diferentes compartimentos 

de relevo. Neste sentido, a caracterização físico-geográfica foi fundamental para se 

compreender as características da área de estudo, auxiliando na identificação das 

unidades de paisagem do município de Paranaíba. 

Um ponto importante para se destacar é a incompatibilidade das escalas das 

informações cartográficas secundarias, o que reflete a falta de dados atualizados e 

escalas mais detalhadas disponíveis para a realização de pesquisas.   

5.1.1 Geologia 

A Geologia no município de Paranaíba, mapeada no presente trabalho, utilizou 

dados espaciais fornecidos pela CPRM – Serviço Geológico do Brasil, disponibilizados 

em uma escala de 1:1.000.000, a partir do Sistema Interativo de Suporte ao 

Licenciamento Ambiental (SISLA).  

Deste modo, a geologia de Paranaíba, pode ser dividida em quatro formações, 

sendo elas: Cachoeirinha, Marília, Vale do Rio do Peixe e Serra Geral, como 

apresentado na Figura 9.  

 A geologia do estado de Mato Grosso do Sul é constituída por três unidades 

geotectônicas diferentes: Plataforma (Craton) Amazônica, Cinturão Metamórfico 

Paraguai-Araguaia e Bacia Sedimentar do Paraná, esta última consiste na unidade na 

qual se encontra o município estudado no presente trabalho (AMR-MS, 1990).  

A formação predominante em Paranaíba, Vale do Rio do Peixe, corresponde a 

uma grande parte da antiga Formação Adamantina fazendo parte do Grupo Bauru. 

Possui uma espessura preservada da ordem de 100 metros, com uma classificação 

litológica que predominam os arenitos finos e muito finos, com aspecto maciço ou 

estratificação cruzada tabular e acanalada de médio a pequeno porte, de cores marrom-

claro rosado e alaranjado (FERNANDES; COIMBRA, 2000). 

Encontrada na porção oeste e noroeste do município, a Formação Marília não 

possui uma configuração geográfica expressiva em Mato Grosso do Sul, 

individualizando-se basicamente em variações da Fácies Ponte Alta na serra do Aporé. 

Litologicamente consiste em um conjunto de rochas silicificadas, sendo um arenito que 
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varia de médio a grosseiro, com aspecto maciço e colorações róseo-avermelhado 

(AMR-MS, 1990). 

A Formação Serra Geral encontra-se próxima dos principais rios do município. 

Tal formação faz parte do grupo São Bento e litologicamente as exposições de derrames 

basálticos são constituídas por rochas de coloração verde e cinza escuro, com uma 

granulação de fina a média (AMR-MS, 1990). 

Com uma menor representatividade, a Formação Cachoeirinha é constituída de 

argilas e areias brancas, cinza, amarelas e avermelhadas segundo o Serviço Geológico 

do Brasil (CPRM), aparecendo nos níveis topográficos mais elevados, recobrindo a 

Região da Serra do Aporé.   
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Figura 9: Geologia do município de Paranaíba (MS) 

 
Fonte: Autor, 2019
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5.1.2. Solos 

A partir dos dados do Macrozoneamento Geoambiental (1989), disponibilizado 

pelo SISLA/IMASUL, com uma escala de 1:1.000.000, e com a nomenclatura 

atualizada seguindo a classificação brasileira de solos, conforme determinado pelo 

Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 2014), entende-se que no 

município de Paranaíba encontram-se os seguintes tipos de solos: Argissolo Vermelho, 

Argissolo Vermelho-Amarelo, Latossolo Vermelho, Neossolo Litólico, Neossolo 

Quartzarênico e Nitossolo Bruno (Figura 10).    

O Latossolo Vermelho Distrófico é classe predominante no município, 

representando grande parte da área total do território. Este tipo de solo tem a cor 

avermelhada, geralmente com grande profundidade, homogêneo, possui uma boa 

drenagem e quase sempre uma baixa fertilidade natural, ou seja, se faz necessário a 

utilização de correções químicas para a realização das atividades agrícolas. Sua 

ocorrência abrange boa parte do território nacional, sendo responsáveis por boa parte da 

produção de grãos desenvolvidos na região Centro-Oeste (IBGE, 2007). 

O Argissolo Vermelho é a segunda classe que predomina no município. Os 

solos desta classe são expressivos no Brasil, tendo ocorrência em praticamente todas as 

regiões. Possuem uma profundidade variável, geralmente entre pouco profundos e 

profundos, sua característica marcante é a presença de um aumento de argila do 

horizonte superficial A para o subsuperficial B, geralmente acompanhado de uma 

grande diferenciação de cores e outras características (IBGE, 2007).  

Com uma porcentagem menor em relação área total de Paranaíba, mas com 

características de composição semelhantes ao Argissolo Vermelho, a classe Argissolo 

Vermelho – Amarelo ocupa uma área pequena do município. São solos com muito 

baixa ou média fertilidade natural, necessitando muitas vezes de fertilizantes para se 

obter uma boa produtividade (EMBRAPA, 2014). 

Ocupando a porção noroeste do município, nas regiões de topo do Vale do 

Aporé, a classe Neossolo Quartzarênico representa uma área pequena do território de 

Paranaíba. No geral, são solos constituídos por material mineral ou material orgânico 

pouco espesso, não apresentando qualquer tipo de Horizonte B diagnóstico. São 

profundos e arenosos, sendo muito expressivo em todo o Brasil, apresentando grandes 

concentrações em alguns estados do Centro-Oeste e Norte (IBGE, 2007). Considerando-

se o relevo de ocorrência, o processo erosivo não é alto, porém, deve-se precaver com a 

erosão devido à textura ser essencialmente arenosa (EMBRAPA, 2014).  
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Ainda na porção noroeste, nas regiões de encosta principalmente, e um recorte 

na região central do município, a classe Neossolo Litólico possui características de 

composição que se assemelham a classe Neossolo Quartzarênico. Congregam solos 

rasos, onde geralmente a soma dos horizontes sobre as rochas não ultrapassa 50 cm. 

Normalmente estes solos são indicados para a preservação da fauna e flora 

(EMBRAPA, 2014).  

Por fim, o Nitossolo Bruno, uma classe caracterizada pela presença de um 

horizonte B nítico, tem textura argilosa ou muito argilosa, geralmente são 

moderadamente ácidos ou ácidos com saturação por bases baixas e altas (IBGE, 2007). 

Ocupa a área as margens do rio Paranaíba, tendo sua principal limitação consistida na 

baixa fertilidade, devido a presença de alumínio, relevo ondulado e forte ondulado, 

permeabilidade restrita e impedimentos a mecanização (EMBRAPA, 2014).  
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Figura 10: Pedologia do município de Paranaíba (MS) 

 
Fonte: Autor, 2019
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5.1.3 Clima   

O clima regional representa uma interação combinada da circulação 

atmosférica secundária e fatores geográficos que apresentam certa significância, tais 

como a continentalidade, a latitude e altitude, já que são modificadores das 

características mais amplas dos sistemas atmosféricos atuantes. Deste modo, o conceito 

de clima regional tem por objetivo a maior homogeneidade possível (AMR-MS, 1990). 

Para definir o clima regional e suas variações, o AMR-MS (1990) utilizou os 

seguintes elementos:  

 Índice efetivo de umidade de Thornthwaite  

 Precipitação total anual 

 Excedente hídrico total anual 

 Número de meses por ano com excedente hídrico  

 Deficiência hídrica total anual  

 Número de meses por ano com deficiência hídrica. 

Sendo assim, o município de Paranaíba apresentou duas classes climáticas, que 

podem ser vistas na Figura 11, sendo sub úmido, a classe que engloba uma grande parte 

do município, e a classe úmido a sub úmido com menor relevância dentro do território.  
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Figura 11: Clima do município de Paranaíba/MS 

 
Fonte: Autor, 2019 
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5.1.4 Hipsometria e declividade do município de Paranaíba (MS) 

A hipsometria ou altimetria tem como objetivo a medida da diferença de nível, 

ou seja, a distância vertical entre dois ou mais pontos em um determinado terreno, 

sendo um dos elementos fundamentais na definição das unidades de relevo, já que com 

as cotas de altitude, a definição dos intervalos e a identificação de determinados 

processos que ocorrem na área estudada, algumas formas do relevo se tornam evidentes, 

tais como, encostas, colinas, planícies, planaltos, etc.  

No caso do município de Paranaíba, as áreas planas, de baixa altitude, 

representadas pela cor verde, encontram-se próximas ao rio Paranaíba, e as áreas de 

maior altitude, com o relevo mais acidentado, representadas pelas cores de tom 

avermelhado, estão na porção noroeste do município. Deste modo, utilizando intervalos 

de 100 metros, pode-se identificar seis classes hipsométricas, como apresentado na 

Figura 12.  

Quanto a declividade (Figura 13), o município apresenta declives superiores a 

45%, na porção noroeste, onde estão localizadas áreas de escarpas, podendo ser 

considerado, segundo Ramalho Filho e Beek (1995), um relevo montanhoso. Porém em 

grande parte do município predominam declives que variam de 0 a 12,4%, 

proporcionando um relevo que permeia entre o plano e o ondulado.  

 

Quadro 6: Valores de declividade encontrados no município de Paranaíba (MS) 

Formas do relevo Intervalos declividade (%) 

Plano 0 a 3,3 

Suavemente ondulado 3,4 a 6,7 

Ondulado 6,8 a 12,3 

Fortemente ondulado 12,4 a 24,3 

Fortemente ondulado a 

montanhoso 

24, 4 a 71,4 

Fonte: Adaptado de Ramalho Filho e Beek (1995) 
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Figura 12: Hipsometria do município de Paranaíba (MS) 

 
Fonte: Autor, 2019
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Figura 13: Declividade do município de Paranaíba (MS) 

  
Fonte: Autor 2019 
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5.1.5 – Uso e cobertura da terra 

A análise do uso e cobertura da terra se converteu em um elemento 

fundamental para avaliar a modificação dos componentes naturais no processo de 

assimilação do território pela sociedade, contribuindo também para estabelecer os 

cenários mais provaveis de sua dinâmica, o que contribui para o planejamento ambiental 

e o ordenamento territorial. Nesse sentido, o mapeamento do uso e cobertura da terra 

subsídia a classificação e a cartografia das unidades de paisagem, já que é considerado 

um indicador diagnóstico, ou um fator diferenciador das unidades inferiores da referida 

classificação.  

No processo de classificação foram consideradas áreas de 30x30 metros, 

devido a resolução espacial do satélite utilizado, identificando seis classes temáticas 

abrangentes. Vale ressaltar que existe uma homogeneidade no município de Paranaíba, 

em relação ao seu uso e cobertura da terra, como apresentado na Figura 14 e no Quadro 

7. Percebe-se que a classe pastagem é claramente predominante, rearfirmando o fato de 

o município ter ser desenvolvido estruturalmente com atividades agropastoris, 

sobretudo a criação bovina.  

 

Quadro 7: Dados quantitativos  do uso e cobertura da terra de Paranaíba (MS) - 2018 

Fonte: Autor, 2018 

 

A classe pastagem, representando as gramineas que em quase que sua 

totalidade é destinada a pecuária, equivale a quase 73% do território de Paranaíba, tendo 

uma área de 3941,73 km² de extensão e está distribuida por todo o município. No 

entanto, pode-se destacar a concentração da classe florestal, representando a vegetação 

natural e matas ciliares, na parte noroeste do município, na qual está localizada a Serra 

do Aporé, que é o setor mais alto de Paranaíba. Outra observação importante é a 

concentração de lavouras temporarias e silvicultura no setor sudeste e leste do 

município. 

Classes Temáticas Km² % 

Área Urbanizada 

Corpo d’agua continental 

Florestal 

Lavoura Temporária 

Pastagem 

Silvicultura 

21,80 

85,93 

1208,27 

54,89 

3941,73 

87,44 

0,40% 

1,59% 

22,40% 

1,01% 

72,99% 

1,61% 
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Figura 14: Uso e cobertura da terra do município de Paranaíba (MS) - 2018 

 
Fonte: Autor, 2018
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Compreende-se que o uso e cobetura da terra em Paranaíba possui uma grande 

homogeneidade, porém existem certos fragmentos concentrados em algumas partes do 

território. Essa concentração, de determinadas classes em certos setores do município, é 

um fator que deve ser levado em consideração na identificação das paisagens, pois 

sendo um indicador de classificação, pode alterar completamente a dinâmica das 

mesmas. 

 

5.2 - Identificação, classificação e cartografia das unidades de paisagem de 

Paranaíba 

 

5.2.1 – Tabulações Cruzadas 

No processo de identificação das unidades de paisagem de Paranaíba, o 

primeiro resultado obtido, a partir do cruzamento dos dados de hipsometria e 

declividade, denominado de Morfologia, apresentou dez unidades, diferenciadas por 

cores, como pode ser visto no Quadro 8. 

 Oberva-se que as cores consistiram em uma forma de representar a união de 

áreas (km²) com caracterisicas similiares, dentro de uma determinada altitude 

(hipsometria) e de uma porcentagem de declividade, não fazendo parte da metodologia 

em si, sendo apenas representativa com o intuito de facilitar a compreensão do processo.  

Quadro 8: Tabulação Cruzada – Hipsometria x Declividade. 
Hipsometria 

Declividade 200 - 300 301 -400 401 - 500 501 - 600 601 - 700 701 - 800 

0 - 3,3 0,009 519,804 1094,930 140,829 42,536 77,678 

3,4 – 6,7 0,001 466,322 1691,123 257,287 148,681 67,278 

6,8 – 12,3 0,011 52,761 483,473 167,690 73,979 12,800 

12,4 – 24,3 0 1,044 28,580 64,899 34,485 2,736 

>24,4 0 0 0,099 18,509 10,960 0,174 

 Fonte: Autor, 2019 

 

Deste modo, associou-se cada área a sua respectiva unidade morfológica 

(representadas na quadro por cores), dentre elas pode-se eleger: planice de inundação, 

encostas dos vales, interfluvios alargados, encostra com declividade suave, topos, 

encosta com declividade em altimetria elevada, topos planos (declividade suave a 
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ondulada), e enconsta com delcividade suave a forte. Estas nomenclaturas foram 

escolhidas de acordo com as caracteristicas destas áreas. 

Como apresentado por Ramon e Salinas (2013), a definição das unidades conta 

diretamente com o conhecimento teórico de geográfia fisica e da subjetivade do 

pesquisador em identificar as áreas que podem ser unificadas ou separadas. Por 

exemplo, no primeiro cruzamento, que resultou em um determinado número de 

unidades na tabela (quadro), ao ter suas informações espacializadas, ou seja, mapeadas, 

teve o número de unidades reduzido, pois ficou evidente que determinadas áreas tinham 

caracteristicas semelhantes, e não fazia sentido serem classificadas como unidades 

diferentes. Portanto, no segundo cruzamento se apresentam oito unidades de 

morfologia, subtraindo duas do primeiro cruzamento (Quadro 8), como apresentado nos 

Quadros 9 e 10.  

Quadro 9: Tabulação Cruzada – Morfologia x Litologia 

Morfologia 

 

Geologia/Lito

logia 

Planície 

de 

Inundaç

ão 

Encosta 

dos 

Vales 

Interflúv

ios 

Encosta 

com 

declivida

de suave 

Topos Encosta 

com 

declividad

e suave a 

ondulada 

Topos 

planos 

Encosta 

com 

declividade 

suave a 

forte 

Serra 

geral/Basalto 

191,90 174,30 23,69 33,08 0 0 0 0 

Marília/ 

Arenito 

0 0 1,32 5,29 1,58 41,02 281,89 130,09 

Cachoeirinha

/Areia e 

arenito 

0 0 0 0 0 0 12,97 0,92 

Vale do rio 

do peixe/ 

Arenito e 

Argilito 

260,45 335,36 1019,73 2175,39 123,74 376,69 34,93 89,96 

Fonte: Autor, 2019 

 

Estes dois cruzamentos, apresentados nos Quadros 9 e 10, resultaram no que 

aqui é chamado de geoformas, iniciando assim a classificação do segundo nível das 

paisagens de Paranaíba. Aqui as caracteristicas físiográficas de cada unidade foram 

apresentadas, detalhando e fragmentando as unidades de primeiro nível. 
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Quadro 10: Tabulação Cruzada – Morfologia x Solos 

Morfologia 

 

Solos 

Planície 

de 

Inundaç

ão 

Encosta 

dos 

Vales 

Interflúv

ios 

Encosta 

com 

declivida

de suave 

Topos Encosta 

com 

declividad

e suave a 

ondulada 

Topos 

planos 

Encosta 

com 

declividade 

suave a 

forte 

Latossolo 

Vermelho 

242,23 281,95 762,48 1134,94 77,68 90,18 7,05 0,79 

Neossolo 

quartzarênico 

0 0 2,26 21,15 1,99 6,25 219,35 25,7 

Neossolo Bruno 37,37 45,49 0,13 0,13 

 

0 0 0 0 

Neossolo 

Litólico 

0 0 0,13 2,12 0,13 5,05 19,15 52,80 

Argissolo 

Vermelho 

124,77 238,37 260,59 1029,45 50,01 309,27 80,34 150,58 

Argissolo 

Vermelho 

Amarelo 

46,95 3,85 22,34 17,15 0 0 0 0 

Fonte: Autor, 2019 

Por fim, no ultimo cruzamento, que consistiu nas unidades de segundo nível 

(geoformas) com o uso e cobertura da terra, como apresentado no Quadro 11. Nesta 

parte haviam onze unidades de paisagem de segundo nível, no entanto após o 

cruzamento com os tipos de uso e cobertura, somou-se mais uma unidade, resultando 

assim em doze unidades no total.  

Quadro 11: Tabulação Cruzada – Unidades x Uso e Cobertura da Terra 

 
Fonte: Autor, 2019 
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5.2.2 – Caracterização das unidades de paisagem de Paranaíba 

Com os resultados obtidos nas tabulações cruzadas e sobreposição de mapas, 

pode-se realizar a caracterização das unidades de paisagem, o que proporcionou definir 

as unidades a partir das características físico-geográficas e os múltiplos usos do 

território.  Para melhor visualização da caracterização, foi elaborado o Quadro 12, que 

pode ser visto mais adiante.  

Com essas informações tornou-se possível elaborar o Mapa de unidades de 

paisagem do município de Paranaíba, além da legenda completa com as características 

de cada unidade. 

Observa-se no mapa de paisagens (Figura 15) e no Quadro 12 que há uma clara 

diferenciação, associadas as estruturas geológicas existentes e a litologia predominante, 

nas paisagens de Paranaíba, o que condiciona uma transição hipsométrica de 270 

metros, na planície aluvial do rio Paranaíba, a mais de 700 metros, já no planalto 

erosivo médio, na porção noroeste do município. Tal diferenciação, no sentido sudeste-

noroeste, condiciona a existência de uma rede de drenagem bem desenvolvida, com rios 

paralelos que correm do planalto até planície fluvial de maneira escalonada, semelhante 

a degraus.   

Neste sentido, as características do relevo, aliadas a rede de drenagem bem 

desenvolvida, condicionam a existência de cachoeiras e penhascos erosivos que vão 

encaixando nos arenitos mais finos do centro do município até a parte inferior, no qual 

os basaltos subjacentes, que são muito mais resistentes a erosão, começam a aflorar nos 

vales, próximos aos cursos d’agua.  

Essa distribuição e variação de altitude também refletem nos tipos de solo que 

se desenvolvem em cada porção do município. Nas áreas de planalto, por exemplo, 

nota-se a grande presença de argissolos vermelho e vermelho-amarelo, combinando 

com os latossolos profundos sobre basaltos e solos aluviais pouco desenvolvidos nas 

áreas de planície. Esta dinâmica condiciona amplas áreas de pastagens naturais e 

plantadas, sendo um dos fatores que proporcionaram a consolidação das atividades 

agropastoris em Paranaíba ao longo dos anos.  
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Figura 15: Unidades de Paisagem do município de Paranaíba/MS 

 
Fonte: Autor, 2019 
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Legenda detalhada 

1. Planície aluvial média (274 - 400m)  

1.1- Canal e planície de inundação, plana (0-3.3%) sobre basalto, com 

nitossolo bruno e argissolo vermelho, com vegetação florestal. 

1.2- Superfície baixa, plana a suave (0-6,7%), sobre basalto, com latossolo 

vermelho e nitossolo bruno, com pastagem. 

1.3- Superfície baixa, plana a suave (0-6,7%), sobre arenito e argilito, como 

latossolo vermelho, com pastagem e fragmentos de vegetação florestal.  

1.4- Encosta dos vales, suave (3,4-6,7%), sobre basalto, com argissolo 

vermelho e argissolo vermelho-amarelo, com pastagem.  

2. Planície erosiva baixa (401 - 500m)  

2.1- Canal e planície de inundação, plana (0-3.3%), sobre arenito e basalto, 

com argissolo vermelho e argissolo vermelho-amarelo, com vegetação florestal  

2.2- Encosta suave a ondulada (3,4-12,3%), sobre arenito e argilito, com 

latossolo vermelho e argissolo vermelho, com pastagem, fragmentos de lavoura 

temporária e vegetação florestal. 

2.3- Interflúvios alargados, plano a suave (0-6,7%), sobre arenito e argilito, 

com latossolo vermelho e argissolo vermelho, com pastagem e fragmentos de vegetação 

florestal.  

3. Planalto erosivo baixo (501-600m) 

3.1- Canal e encostas dos vales, plana (0-3,3%), sobre arenito e argilito, com 

argissolo vermelho e argissolo vermelho-amarelo, com vegetação florestal. 

3.2- Encosta ondulada (6,7-12,3%), sobre arenito e argilito, com argissolo 

vermelho e latossolo vermelho, com pastagem e vegetação florestal. 

3.3- Topo suave a ondulado (3,3 -12,3%), sobre arenito e argilito, com 

latossolo vermelho e argissolo vermelho, com pastagem.  

4. Planalto erosivo médio (601-785m) 

4.1- Encosta fortemente ondulada a montanhosa (12,4-71,4%), sobre arenito, 

com argissolo vermelho e neossolo litólico, com pastagem e vegetação florestal 

4.2- Topo suave a ondulado (3,4-12,3%), sobre arenito, com neossolo 

quartzarênico, argissolo vermelho e neossolo litólico, com pastagem e vegetação 

florestal.  
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Quadro 12: Caracterização das unidades de paisagem de Paranaíba/MS 

 

Unidades 

 

Hipsometria 

(em metros) 

 

Declividade 

(em %) 

 

Litologia 

Predominante 

 

Solos 

 

Uso e cobertura da terra 

1 – Planície aluvial média 274 – 400   0 – 6,7 Basalto, arenito e argilito Latossolo, nitossolo e 

argissolo 

Pastagem e Vegetação Florestal 

1.1 Canal e planície de 

inundação 

274 – 400  0 – 3,3 Basalto Nitossolo Bruno/Argissolo 

Vermelho 

Vegetação Florestal 

1.2 Superfície baixa 

plana 

300 – 400   0 – 6,7 Basalto Latossolo 

Vermelho/Nitossolo Bruno 

Pastagem 

1.3 Superfície baixa 

plana 

300 – 400   0 - 6,7 Arenito/Argilito Latossolo Vermelho Pastagem/Vegetação Florestal 

1.4 Encosta dos vales   

 

300–400  3,4 - 6,7 Basalto Argissolo Vermelho e 

Vermelho-Amarelo 

 

Pastagem 

2 - Planície erosiva baixa 274 - 500  0 - 12,3 Arenito, argilito e basalto Latossolo e Argissolo Pastagem, Florestal e Lavoura 

Temporária 

2.1 Canal e planície de 

inundação 

274 - 400  0 - 3,3 Arenito/Basalto Argissolo Vermelho e 

Vermelho-Amarelo 

 

Vegetação Florestal 

2.2 Encosta suave a 

ondulada 

401 - 500  3,4 - 12,3 Arenito/Argilito Latossolo 

Vermelho/Argissolo 

Vermelho 

Pastagem/Lavoura 

Temporária/Vegetação Florestal 

2.2 Interflúvios alargados  401 - 500 0 - 6,7 Arenito/Argilito Latossolo Vermelho/ 

Argissolo Vermelho 

Pastagem/Vegetação Florestal 
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3 - Planalto erosivo baixo 501 - 600  0 - 12,3 Arenito e argilito Argissolo e Latossolo Pastagem e Vegetação Florestal 

3.1 Canal e planície de 

inundação  

501 - 600  0 - 3,3 Arenito/ Argilito Argissolo Vermelho e 

Vermelho-Amarelo 

Vegetação Florestal 

3.2 Encosta ondulada 501 - 600  6,7 - 12,3 Arenito/Argilito Argissolo 

Vermelho/Latossolo 

Vermelho 

Pastagem/Vegetação Florestal 

3.3Topo suave a 

ondulado 

501 - 600  3,4 - 12,3 Arenito/Argilito Latossolo 

Vermelho/Argissolo 

Vermelho 

Pastagem 

4 - Planalto erosivo médio 601 - 785  3,4 - 71,4 Arenito Argissolo e Neossolo Pastagem e Vegetação Florestal 

4.1 Encosta fortemente 

ondulada a 

montanhosa 

601 - 700  12,4 - 71,4  Arenito Argissolo 

Vermelho/Neossolo Litólico 

Pastagem e Vegetação Florestal 

4.2 Topo suave a 

ondulado 

701 - 785  3,4 - 12,3 Arenito Neossolo 

Quartzarênico/Argissolo 

Vermelho/Neossolo Litólico 

Pastagem e Vegetação Florestal 

Fonte: Autor, 2019 
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5.2.3 - Grandes unidades de Paisagem de Paranaíba - MS  

Planície aluvial média. 

Ocupa a porção sudeste e leste do município, na divisa com os estados de 

Goiás e Minas Gerais e compreende a planície aluvial do rio Paranaíba, que foi 

desenvolvida em depósitos aluviais e arenitos, com alguns afloramentos de basalto, 

tendo solos pouco diferenciados, com certo acúmulo de matéria orgânica e úmido. 

Possui importantes áreas de vegetação florestal, parcialmente substituídas por 

pastagens. 

Esta grande unidade inclui quatro subunidades, que são: o canal e planície de 

inundação, duas superfícies baixas e uma encosta suave, sendo a transição da planície 

aluvial para a planície erosiva. No geral, esta grande unidade apresenta uma 

modificação antrópica média, associada às obras hidráulicas realizadas na parte inferior 

da bacia do rio Paraná, e com o desmatamento da vegetação natural, sobretudo para a 

implantação de pastagens para a pecuária.  

Planície erosiva baixa. 

Se tratando de área, esta é a maior unidade e ocupa a maior parte do município 

de Paranaíba. Possui um nível erosivo maior se tratando da depressão tectônica do 

Paraná, sendo desenvolvida sobre importantes espessuras de arenito e argilito da 

formação geológica Vale do Rio do Peixe.  

Possui uma rede de drenagem bem desenvolvida, o que condicionou a 

formação de três subunidades de paisagem com certa diferenciação, sendo: canal e 

plano de inundação, encosta suave a ondulada e interflúvios alargados. Esta unidade 

apresenta uma forte modificação antrópica, associada ao desmatamento da vegetação 

natural do Cerrado e sua substituição pelas áreas de pastagem, destinadas a pecuária 

extensiva principalmente. Nesta unidade se encontra a cidade de Paranaíba. 

Planalto erosivo baixo. 

Esta unidade corresponde a um primeiro nível dos planaltos da borda oeste da 

depressão tectônica do Paraná, sendo desenvolvida sobre arenitos e argilitos com solos 

subdesenvolvidos, e coberta por gramíneas em sua maioria. Compreende três 

subunidades, que são: canal e encosta dos vales, com vegetação florestal, encosta 

ondulada, com pastagens e fragmentos de vegetação florestal, e topo suave a ondulado, 

com presença de pastagem.  
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A modificação antrópica desta unidade é alta, associada ao desmatamento da 

vegetação original de Cerrado e sua substituição por áreas de pastagem destinada as 

atividades agropastoris.  

Planalto erosivo médio. 

Esta unidade compreende as maiores altitudes do município de Paranaíba, 

estando localizada na porção noroeste e oeste, com mais de 600 m acima do nível médio 

do mar, desenvolvida em sua grande parte com arenitos silicificados da formação 

Marilia que afloram em muitos lugares condicionando o desenvolvimento de uma 

superfície extensiva erosiva, com solos neossólicos líticos pouco desenvolvidos, com 

pastagens e alguns restos de vegetação nativa do Cerrado. 

Incluídas nesta grande unidade estão duas subunidades: Encostas fortemente 

ondulada a montanhosa e Topo suave a ondulado, ambas subunidades possuem em sua 

grande parte a presença de pastagem com alguns fragmentos de vegetação florestal de 

cerrado.  

Esta unidade passou por uma forte modificação, associada às escassas encostas 

em grandes áreas, permitindo o desenvolvimento de extensas áreas de pastagem. 

5.3. Avaliação do Potencial Turístico das paisagens de Paranaíba  

5.3.1. Naturalidade das paisagens 

Entende-se que quanto mais natural for uma determinada paisagem, mais valor 

a mesma possui e deve ser conservada, devido à sua importância como fonte 

biogenética, diversidade de espécies, absorção de carbono, regulador climático, fonte de 

umidade, etc. As paisagens mais naturais são a fonte da maior quantidade de serviços 

ambientais ou ecológicos, e para o turismo têm mais valor e atração. 

Neste sentido, utilizando a proposta de classificação de naturalidade de 

paisagens, adaptado de Machado (2004), observou-se que a classe Sistema Natural 

Assistido é predominante no município, representada principalmente pelas estruturas de 

fazendas, extensas áreas de pastagem, destinada em sua grande maioria para a pecuária 

e vegetação natural de cerrado.  

A segunda classe com maior proporção na área de estudo, é a Sistema 

Transformado, que consiste nas construções de rodovias, áreas construídas, áreas 

destinadas a agricultura e pastagem, destinada pecuária. Nas planícies de inundação e 

canais notou-se a totalidade da classe Sistema Seminatural, com uma infraestrutura 
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escassa, com uma dinâmica natural ainda controlada pelos sistemas naturais, com forte 

presença de vegetação e fragmentos de pastagem.  

Por fim, as áreas de escarpas, na parte noroeste do município, foram 

classificadas como Sistema Natural, com áreas densas de vegetação, presença de 

cachoeiras, e poluição físico-química inexistente. A espacialização destas classes pode 

ser observada na Figura 16. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



91 

 

Figura 16: Naturalidade das paisagens de Paranaíba/MS 

 
                        Fonte: Autor, 2019 
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5.3.2. Diversidade das paisagens.  

Se tratando de diversidade das paisagens, pode-se afirmar que quanto maior for 

tal diversidade, maior será valor destas paisagens, pois em menor espaço há mais tipos 

e, portanto, sua conservação é fundamental devido a sua importância como fonte 

biogenética, diversidade de espécies, etc. 

As paisagens com mais diversidade podem proporcionar maior quantidade e 

qualidade de serviços ambientais ou ecológicos, possuindo maior valor como 

patrimônio e podem assimilar diversas atividades socioeconômicas, conseguindo uma 

maior diversidade de uso com a qual pode ser evitado a homogeneização do território e 

evitar pragas, desastres naturais, etc.  

Para o turismo, especificadamente, as paisagens mais diversas, possuem maior 

valor, pois em um espaço curto encontramos mais diversidade, embora seu uso requeira 

preparar medidas adequadas para cada uma delas, considerando essa tal diversidade.  

Deste modo, em Paranaíba foram definidas duas classes de diversidade, Média 

e Baixa, sendo a segunda predominante no município e a primeira com predominância 

nas áreas da planície aluvial, como apresentado na Figura 17. 
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Figura 17: Diversidade das paisagens de Paranaíba/MS 

 
Fonte: Autor, 2019 
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5.3.3. Complexidade das paisagens.  

Quanto a complexidade das paisagens de Paranaíba, seguindo a abordagem de 

Complexidade Tipólogica, apresentada por Snaken e Antrop (1983), foi realizado um 

cálculo considerando o número de polígonos das unidades de segundo nível inseridas 

dentro das grandes unidades de primeiro nível.  

Deste modo, as unidades de segundo nível presentes na grande unidade 

Planície erosiva média apresentaram números de polígonos acima de 10000, portanto 

foram classificadas como unidades de paisagem de alta complexidade.  Já as unidades 

pertencentes a Planície aluvial média e ao Planalto erosivo baixo, apresentaram números 

entre 2000 e 10000 polígonos, caracterizando paisagens de complexidade média.  

Por fim, as unidades que apresentaram maior homogeneidade, 

consequentemente menos polígonos, foram as pertencentes a unidade de primeiro nível 

Planalto erosivo médio, possuindo um número total de polígonos inferior a 2000, 

portanto foram classificadas como paisagens de baixa complexidade.  

No mapa (Figura 18), pode-se observar melhor a espacialização da 

complexidade das paisagens de Paranaíba, que foram representadas pelas cores verde 

(alta complexidade), amarelo (média complexidade) e vermelho (baixa complexidade).  
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Figura 18: Complexidade das paisagens de Paranaíba/MS  

 
Fonte: Autor, 2019
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5.3.4. Singularidade das paisagens.  

Quando as paisagens são únicas ou raras em uma determinada região, no país 

ou no planeta, as mesmas possuem maior valor para sua conservação, pois representam 

geossistemas únicos que se tornam patrimônios para a conservação, e requerem uma 

ação bem pensada e concertada para evitar o desaparecimento, pois em muitos casos, 

espécies endêmicas de flora e fauna estão associadas à habitats únicos, comunidades e 

usos muito específicos que precisam de proteção especial. Do ponto de vista turístico, 

são importantes atrativos e podem vir a se tornar a base do desenvolvimento do turismo 

em um determinado território.  

Neste sentido, percebe-se ao analisar o Mapa de Singularidade (Figura 19) que 

grande parte do município de Paranaíba, representada pelas duas grandes unidades de 

planície (aluvial e erosiva) possui baixa singularidade, ou seja, são comuns e não 

possuem nenhuma especificidade que as tornam raras ou únicas. Por outro lado, os 

planaltos (unidade 3 e 4) apresentam singularidade média e alta respectivamente. 
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Figura 19: Singularidade das paisagens de Paranaíba/MS 

 
Fonte: Autor, 2019 
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5.3.5. Qualidade Visual das Paisagens 

A Qualidade Visual das Paisagens, um dos indicadores fundamentais na 

avaliação do potencial turístico das paisagens, pode ter sua distribuição espacial melhor 

analisada a partir da visualização da Figura 20. A maior unidade do município de 

Paranaíba, a Planície erosiva baixa, apresentou uma alta qualidade visual, devido a 

soma total dos indicadores inclusos na fórmula elaborada em laboratório, apresentada 

nos procedimentos metodológicos desta pesquisa.  

Outra unidade que apresentou uma alta qualidade visual foi o Planalto erosivo 

médio, devido à grande presença de corpos d’agua, vegetação, variedade de relevo, 

entre outros indicadores que integram esta categoria de análise. A unidade Planície 

Fluvial, apresentou uma qualidade visual média, tendo um alto valor de fundo cênico, 

presença de vegetação, corpos d’agua, etc., todavia não possui variedade de relevo.  

Por fim, a unidade de primeiro nível que apresentou uma qualidade visual 

baixa foi o Planalto erosivo baixo, que na soma dos indicadores inclusos na formula 

apresentou a menor média, certamente por ser a menor unidade do município e possuir 

certa homogeneidade de relevo, pouco valor de fundo cênico, pouca diversidade cores e 

formas, etc.  
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Figura 20: Qualidade Visual das paisagens de Paranaíba/MS 

 
Fonte: Autor, 2019 
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5.3.6. Valor do Potencial das Paisagens  

A integração de informações obtidas por meio dos indicadores apresentados 

anteriormente (diversidade, naturalidade, complexidade, singularidade e qualidade 

visual) e do trabalho de campo, realizado no município de Paranaíba, possibilitou a 

avaliação do potencial turístico das paisagens e consequentemente a elaboração do 

respectivo mapa, representado na Figura 21. 

A partir da análise do Mapa (Figura 21), percebe-se que as paisagens com 

potencial médio para o desenvolvimento do turismo, que correspondem às unidades 

Planície aluvial média e Planície erosiva baixa, são predominantes no município de 

Paranaíba. A maioria dos indicadores avaliados obteve uma classificação baixa e média 

nestas unidades, com exceção da complexidade e da qualidade visual na unidade 2 que 

foram altamente avaliadas, o que deixou estas unidades com o potencial médio.  

Observa-se também que o Planalto erosivo baixo obteve a menor pontuação 

potencial para o desenvolvimento do turismo, somando-se os diferentes indicadores 

analisados, os quais foram classificados em baixo e médio. 

Já a maior classificação, em termos de potencial para o desenvolvimento das 

atividades turísticas, foi alcançada pela Unidade 4 (Planalto erosivo-médio), na qual três 

(naturalidade, singularidade e qualidade visual) dos cinco indicadores obtiveram a 

avaliação máxima.  

Portanto, a unidade com maior altitude no município possui o maior potencial 

turístico, o que já era esperado antes dos resultados desta análise. Neste sentido, com a 

hierarquização e espacialização dos atrativos de Paranaíba, que serão apresentados nos 

próximos resultados, tornou-se possível realizar uma sobreposição de informações, 

possibilitando assim definir o real potencial turístico de Paranaíba.  

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

Figura 21: Potencial das paisagens de Paranaíba/MS  

 
Fonte: Autor, 2019 
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5.4. Identificação, hierarquização e espacialização dos atrativos de Paranaíba 

5.4.1. Identificação dos atrativos  

Cachoeira da Juçara e Cachoeira da Turbina 

Localizadas na fazenda Triângulo do Sol, a 50km do perímetro urbano de 

Paranaíba, estas duas cachoeiras são locais já frequentados por praticantes do 

seguimento do turismo de aventura. Dentre os esportes ali praticados, destaca-se o 

trekking, também conhecido como trilha, e o rapel, que tem sua prática motivada pela 

altura destas quedas d’agua. A cachoeira da Jussara (Figura 22) possui cerca de 36 

metros de altura, enquanto a Turbina (Figura 23) possui 48 metros de queda livre.  

 Figura 22: Cachoeira da Jussara        Figura 23: Cachoeira da Turbina 

   
          Fonte: Autor, 2018                              Fonte: Autor, 2018 

 

O estado de conservação em ambas é algo que vale o destaque, com a 

vegetação preservada e águas em um estado atrativo e adequado para a prática dos 

esportes e banho. Porém, o acesso, as duas cachoeiras, é limitado, já que ambas estão 

dentro de uma propriedade privada. A dificuldade para se chegar na cachoeira também é 

algo que vale a discussão, já que para um segmento de turistas tal dificuldade pode ser 

atrativa e para outros nem tanto, a Figura 24 apresenta uma parte do percurso.   

Figura 24: Trilha para chegar nas cachoeiras 

 
Fonte: Autor, 2018 
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Casa de Pedras 

  Este atrativo, identificado em trabalho de campo, é fruto de um processo 

erosivo de milhões de anos, resultando em um solapamento, como pode ser visto na 

Figura 25. O local possui um grau de naturalidade alto, e está em excelente estado de 

conservação, inclui uma queda d’agua que fecha o local como uma cortina, sendo algo 

que vale o destaque. Há também pinturas rupestres neste local, que podem ser vistas na 

Figura 26, e já estão sendo estudadas por pesquisadores, no sentido de avaliar a idade 

destas obras.  

 Figura 25: Casa de Pedras                       Figura 26: Pintura Rupestre 

   
Fonte: Autor, 2018                                  Fonte: Autor, 2018 

 

Quanto ao quesito de acessibilidade, este se encontra limitado, como as 

cachoeiras, já que também está dentro de uma propriedade privada. Para se chegar a 

propriedade, que se encontra em torno de 50km da cidade de Paranaíba, deve-se passar 

rodovias e estradas de terra, ambas estão em um bom estado de conservação. No 

entanto, para se chegar no atrativo de fato, deve-se realizar uma trilha de dificuldade 

moderada/difícil, o que pode ser difícil para determinados tipos de turistas.   

Mirante do Urubu 

Levando o mesmo nome de um atrativo consolidado no Rio de Janeiro, o 

Mirante do Urubu está localizado cerca de 60km da cidade de Paranaíba, no topo do que 

os locais chamam de “Serra do Aporé”. Com mais de 600 metros de altitude, é um local 

já frequentado por praticantes de Trekking, e acredita-se que exista um grande potencial 

para a prática do turismo de observação de aves, um segmento que vem ganhando 

inúmeros adeptos em todo o mundo. De forma, mas especifica, o Mirante do Urubu está 

em uma área de transição entre uma encosta ondulada e um topo plano. As Figuras 27 e 

28 a seguir, apresentam a vista panorâmica que se pode ter estando no mirante, sendo 

uma experiência incrível para o visitante.  
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 Figura 27: Mirante do Urubu                  Figura 28: Mirante do Urubu 

   
Fonte: Autor, 2018                                    Fonte: Autor, 2018 

O estado de conservação deste atrativo pode ser considerado alta, já que possui 

um grau de naturalidade excelente, com forte presença de vegetação natural, e a 

transformação antrópica é insignificante, representada apenas por algumas cercas. 

Quanto a acessibilidade, pode-se considerar de nível intermediário, já que a parte mais 

íngreme é possível realizar de veículos motorizados, como camionetes ou carros, 

restando apenas alguns quilômetros de caminhada na parte mais plana, ou seja, no topo. 

No entanto, um dos limitantes de acessibilidade é o fato deste atrativo estar em uma 

propriedade privada, como a maioria dos atrativos do município.  

Rio Paranaíba e Ponte Alencastro  

O Rio Paranaíba é um curso d’água formador do rio Paraná e que nasce no 

estado de Minas Gerais. É o principal de rio do município, que inclusive originou o 

nome do mesmo. Neste atrativo já existem algumas práticas de turismo fluvial e 

aquático, porém de forma incipiente e não planejada. Também é um local muito 

frequentado por pescadores, tanto esportivos quanto os tradicionais ribeirinhos.  

Quanto ao estado de conservação do Rio Paranaíba, pode-se avaliar como 

médio, afinal não possui um grau de naturalidade tão alta, já que existe forte presença 

antrópica em determinados setores de seu curso, proporcionado inclusive descarte de 

lixos e resíduos em suas águas. A acessibilidade é o ponto forte deste atrativo, que 

possui diversos meios para se chegar as margens, sendo por rodovias ou estradas de 

terra. Na Figura 29, fotografia tirada em visita de campo, pode-se observar uma das 

margens frequentadas por turistas.   
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Figura 29: Rio Paranaíba                        Figura 30: Ponte Alencastro 

   
Fonte: Autor, 2018                                    Fonte: Autor, 2018 

 

No rio Paranaíba encontra-se a Ponte Alencastro (Figuras 30 e 31), atrativo 

antrópico com uma forte atratividade arquitetônica que contrasta com a paisagem do rio. 

Esta ponte suspensa foi inaugurada em 2003 e divide os estados de Mato Grosso do Sul 

e Minas Gerais, integrando a rodovia BR-497. A acessibilidade pode ser considerada 

fácil e o estado de conservação, no que se pode ver em visita de campo, pode ser 

avaliado como alto.  

Figura 31: Ponte Alencastro e rio Paranaíba 

 
Fonte: CPAR/UFMS 

 

Estância Turística Alencastro 

A Estância Turística Alencastro é um atrativo antrópico localizado as margens 

do Rio Paranaíba, possui piscinas, tobogãs, bar, restaurante, marina e chalés para 

hospedagem, como pode ser visto nas Figuras 32 e 33. É um ambiente completo, no 

qual se pode realizar diversa atividades de lazer, como a pesca esportiva, passeios de 

lancha, prática de esportes, banhos nas piscinas e no rio, etc. Em visita técnica, notou-se 

o potencial do local, no entanto é evidente a necessidade de um estudo de capacidade de 

carga e principalmente o marketing, já que o local aparentou, de formar generalizada, 
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possuir a disponibilidade quase que exclusiva para o lazer local de Paranaíba, não sendo 

um atrativo que provoque o deslocamento de pessoas de outros municípios.  

 

          Figura 32: Brinquedos aquáticos           Figura 33: Parque aquático 

   
           Fonte: Estância Turística Alencastro   Fonte: Estância Turística Alencastro              

 

O Estado de conservação é médio para alto, levando em consideração os 

aspectos de infraestrutura, comodidade, e aparência das atrações. A acessibilidade pode 

ser considera fácil, já que está próximo de uma das principais rodovias que cortam o 

município, e também está situado nas margens do rio, facilitando o acesso fluvial.  

 

Cavalgada de Taunay 

A Cavalgada de Taunay é um evento cultural que ocorre a partir de uma 

parceria entre os municípios de Paranaíba e Inocência, ambos em Mato Grosso do Sul. 

Esta festividade teve sua primeira edição em 2017 e buscou percorrer os trechos que 

Visconde de Taunay, escritor do romance Inocência, que deu origem ao município 

vizinho de Paranaíba, cavalgou 150 anos atrás. O evento reúne historiadores, amantes 

de cavalaria, estudantes e moradores de ambos os municípios.  

Entende-se que é um evento em formação, longe de sua consolidação, mas que 

possui uma forte identidade local, o que é um fator primordial para o desenvolvimento 

de um atrativo cultural. Em 2018 ocorreu a segunda edição da cavalgada, que pode ser 

vista nas Figuras 34 e 35.  

O estado de conservação deste atrativo, buscou-se analisar qual a importância 

histórica e cultural deste evento para a população regional, e entende-se que exista sim 

uma identificação forte com a história de Taunay, que é apresentada nas escolas do 

município, por exemplo. Todavia, não se sabe qual a relevância desta história para um 
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visitante, um turista. Quanto a acessibilidade, esta pode ser avaliada como alta já que o 

ponto de partida e de chegada são as duas sedes municipais.  

 

 Figura 34: Saída das comitivas          Figura 35: Chegada das comitivas 

   
          Fonte: Prefeitura de Paranaíba, 2018    Fonte: Prefeitura de Inocência,2018 

 

5.4.2. Hierarquização dos atrativos 

A Hierarquização dos atrativos foi realizada com visitas aos atrativos e a 

realização dos relatórios de campo, com registros fotográficos e avaliações técnicas, 

possibilitou a classificação e hierarquização dos respectivos atrativos, seguindo uma 

adaptação dos critérios avaliativos da OEA, como apresentado no Quadro 13.  

Sendo assim, os atrativos foram divididos em três categorias: Natural, quando 

sua fonte de atratividade é um recurso natural, sem a modificação do homem, ou seja, é 

um atrativo por si só; antrópico, quando o atrativo é fruto da modificação do Homem 

em relação a natureza, ou quando é produzido pelo Homem; e cultural, quando o 

atrativo está ligado as memórias da comunidade, podendo ser uma construção histórica, 

uma festividade, um estilo musical, etc.  

Os atrativos também foram avaliados a partir dos seus respectivos estados de 

conservação, ou seja, o quão preservado e atraente é o local ou o evento. Deste modo, 

foram divididos em três classes avaliativas: alto, médio e baixo.  

A acessibilidade, fundamental no planejamento turístico, também foi avaliada 

neste processo de hierarquização e classificação dos atrativos de Paranaíba. Neste 

aspecto os atrativos identificados foram divididos em três classes avaliativas referentes 

ao acesso, sendo: difícil, em locais distantes do perímetro urbano, com acesso restrito e 

trilhas de dificuldade moderada e alta; intermediário, para locais distantes do perímetro 

urbano, porém com acesso mais flexível e possibilidade de chegar com veículos 

motorizados; e fácil, quando está próximo da cidade, e possui boas rodovias e estradas, 

facilitando o acesso ao atrativo.  
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Por fim, a classificação dos atrativos consistiu na análise dos indicadores. Por 

exemplo, se um atrativo tiver um alto estado de conservação, porém uma acessibilidade 

difícil, este foi classificado como Bom, e representado pela cor amarela. No entanto, se 

o atrativo contemplar os dois indicadores forma positiva, ou seja, uma conservação alta 

e um acesso fácil, este foi classificado como excelente, e teve sua representação na cor 

verde, como mostra o quadro abaixo.  

Quadro 13: Hierarquização dos atrativos de Paranaíba/MS 

 

Nome dos 

Atrativos 

 

Localização 

UTM 

 

Categoria 

 

Estado de 

conservação 

 

Acessibilidade 

 

Classificação 

Cachoeira 

da 

Turbina 

19°22’ S 

51°50’ O 

Natural Alto Difícil Bom 

Cachoeira 

da Jussara 

19°32’ S 

51°51’ O 

Natural Alto Difícil Bom 

Casa de 

Pedras 
19°34’ S 

51°55’O 

Natural/ 

Antrópico 

Alto Difícil Bom 

Mirante 

do Urubu 

19°31’ S 

51°57’ O 

Natural Alto Intermediário Excelente 

Rio 

Paranaíba 

19°61’ S 

51°00’ O 

Natural Médio Fácil Bom 

Estância 

Turística 

Alencastro 

19°65’ S 

51°02’ O 

 

Antrópico 

Médio Fácil Bom 

Ponte 

Alencastro 

19°67’ S 

51°05’ O 

Antrópico Alto Fácil Excelente 

Cavalgada 

de Taunay 

19º65’ S 

51°21’O 

Cultural Médio Fácil Bom 

Fonte: Autor, 2019 

Em uma análise das informações do Quadro 13, nota-se que a grande maioria 

dos atrativos foi classificada como Bom (representados pela cor amarelo), em uma 

escala de Excelente, Bom e Ruim. Apenas dois atrativos, o Mirante do Urubu e a Ponte 

Alencastro foram classificados como excelente, representados pela cor vende. Vale 

ressaltar que por mais que os atrativos foram classificados de forma positiva, nenhum 

está apto para receber o turista de forma satisfatória, ou seja, nenhum deles podem ser 

comercializados como produtos turísticos. 
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5.4.3 Espacialização dos atrativos 

A Espacialização dos atrativos foi realizada, após os mesmos estarem 

devidamente classificados e hierarquizados, tornou-se possível representa-los 

cartograficamente no mapa de atrativos.  

Na elaboração deste mapa utilizaram-se as informações obtidas na tabela de 

hierarquização (Quadro 13), aonde cada categoria de atrativo foi representada por um 

símbolo e a classificação pelas cores amarela e verde.   

Em uma breve análise visual, nota-se que a maioria dos atrativos da categoria 

natural encontra-se na parte noroeste do município, distante do perímetro urbano, e que 

possuir as maiores altitudes do território. Quanto aos atrativos antrópicos e culturais, 

todos estão próximos da cidade de Paranaíba, ou próximos do rio.  

Um fato que é importante destacar é a diferença entre os mapas turísticos e os 

mapas destinados para o planejamento turístico. O primeiro deles, é destinado aos 

turistas, possui uma simbologia própria, especifica e representativa, que tende a passar 

informações de forma mais rápida possível, facilitando assim a espacialização do 

turista.  Os mapas de planejamento turístico são destinados aos planejadores ou gestores 

do turismo, e estão diretamente ligados a identificação de atrativos, propostas de 

zoneamento, avaliação de potencial, etc., sendo uma ferramenta fundamental nas 

tomadas de decisão referentes a essa atividade econômica.  

Sendo assim, o mapa aqui apresentado na Figura 36, é destinado aos gestores e 

tem fins de planejamento da atividade turística, portanto utiliza uma linguagem 

cartográfica cientifica, e não parte de uma abordagem pictórica.  
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Figura 36: Mapa de Atrativos de Paranaíba/MS 

 
Fonte: Autor, 2019
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5.5. Proposta de zoneamento turístico para o município de Paranaíba/MS 

Com a avaliação do potencial turístico das paisagens, com três níveis 

potenciais (alto, médio e baixo) e com a classificação dos atrativos identificados, 

determinados em três classes (excelente, boa e inexistente), tornou-se possível realizar a 

relação entre ambos indicadores.  

Neste sentido, foi utilizada uma metodologia de sobreposição de informações 

cartográficas, em formato shapefile, também chamadas de camadas, possibilitando a 

visualização dos atrativos em suas respectivas áreas potenciais, como apresentado na 

figura 37.  

Optou-se também por elaborar uma matriz, apresentada neste trabalho no 

quadro 14, logo após o mapa (figura 37), que representasse a relação entre os atrativos e 

as paisagens com seus respectivos potenciais. Deste modo, as colunas representam os 

atrativos e suas classes (excelente, boa e inexistente), e as linhas representam as 

paisagens e seus níveis de potencial turístico (alto, médio e baixo). Quanto aos números, 

estes representam a quantidade de atrativos (8).  
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Figura 37: Mapa da relação do potencial turístico das paisagens com os atrativos identificados 

 
Fonte: Autor, 2019 
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Quadro 14-Relação Potencial das paisagens com classificação dos atrativos 

 Potencial das 

     Paisagens 

 

Classificação 

dos atrativos 

 

Alto 

 

Médio 

 

Baixo 

Excelente X 1 (D) 1 (B) 

Boa 3 (A) 3 (C) X 

Inexistente  X X X 

Fonte: Autor, 2019 

 

Neste sentido, pode-se observar que surgiram quatro combinações possíveis, 

que para serem representadas optou-se por utilizar letras do alfabeto (A, B, C, D). O X 

no quadro representa locais no qual a relação entre o potencial turístico das paisagens e 

classificação dos atrativos são inexistentes.  

Deste modo, três atrativos que possuem uma boa classificação estão inseridos 

no nível alto de potencial das paisagens, sendo as cachoeiras da Turbina e Juçara e a 

Casa de Pedras. Estes foram classificados como relação A. Classificado como relação 

B, o atrativo Mirante do Urubu, possui uma classificação excelente enquanto atração, 

porém está inserido em uma área de baixo potencial (turístico e paisagístico) do 

município.  

A relação C e D consistiram na em três atrativos de classificação boa 

(Cavalgada de Taunay, Estancia turística Alencastro e Rio Paranaíba), e um de 

classificação excelente (Ponte Alencastro), respectivamente. Ambos estão inseridos em 

uma área de médio potencial turístico das paisagens de Paranaíba.  

Porém, ao analisar as quatro possibilidades de zonas, que seriam as quatro 

relações (A, B, C e D), notou-se que duas zonas consistiriam em pequenas áreas com 

apenas um atrativo, Deste modo, optou-se por anexar, as áreas B e D com A e C, 

respectivamente, resultando em duas zonas, nomeadas desta vez por números (1 e 2).  

Os critérios utilizados na anexação destas áreas e consequentemente definindo as zonas 

desta proposta, foram a proximidade dos atrativos e a tipologia (antrópico, cultural, 

natural).  

Portanto, a Zona 1, representada pela cor verde, como apresentado no mapa 

(figura 39), consistiu em quatro atrativos naturais, sendo: cachoeira da Juçara, cachoeira 

da Turbina, Casa de Pedras e Mirante do Urubu. Ao observar o mapa, pode-se notar a 
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proximidade entre os atrativos dentro desta zona, sendo um ponto de destaque, afinal 

esta proposta tem como objetivo auxiliar o planejamento da atividade turística no 

município, e esta zona apresenta um facilitador na visita dos atrativos, que é a logística 

entre eles.  

Quanto a Zona 2, esta consistiu em quatro atrativos, um deles do tipo cultural, 

que é a Cavalgada de Taunay, dois de tipo antrópico, representados pela Estancia 

turística Alencastro e a ponte Alencastro, e por fim um de tipo natural, o rio Paranaíba. 

Esta zona está mais próxima do perímetro urbano e está representada pela cor vermelha, 

como pode ser visto no mapa (figura 38).  

A parte do território de Paranaíba representada pela cor branca foi considerada 

uma área sem interesse para a atividade turística, já que não foram encontrados atrativos 

significantes. Porém, ressalta-se que devido a extensão territorial do município, a 

dificuldade em se conseguir transporte adequado e principalmente guias locais, assume-

se a possibilidade de algum atrativo não ter sido especializado na presente pesquisa. 

Quanto a potencialidade dos atrativos, compreende-se que a zona 1 tem maior 

destaque, afinal os turismos de natureza, aventura, entre outros ligados a natureza, tem 

aumentado suas demandas nos últimos anos. Inclusive, como já foi apresentado 

anteriormente neste trabalho, atividades como trekking e rapel já são realizadas neste 

local. Portanto, acredita-se que a zona 1 pode se transformar em um produto turístico, 

sendo comercializada em sua totalidade e não de forma fragmentada (atrativo por 

atrativo).  

De forma subjetiva acredita-se que esta zona 1 tem maior potencial para 

turismo enquanto atrativos, no entanto,  a zona 2 é tão importante quanto, pois é nela 

que se encontram elementos fundamentais que fazem o turismo acontecer. Pode-se 

analisar no mapa (figura 38) que a sede municipal, ou seja, o perímetro urbano, está 

incluso na zona 2, e é nesta área que se encontram a infraestrutura e os serviços que a 

atividade turística necessita, tais como os restaurantes, hospedagens, saúde, segurança, 

etc. Quanto a logística entre as duas zonas, observa-se no mapa a presença de estradas e 

rodovias que permitem a conexão entre elas.   

Sendo assim, esta proposta de zoneamento buscou auxiliar, apresentando 

informações de forma cartográfica, sobre os atrativos e o território de Paranaíba, no 

desenvolvimento de um turismo sustentável e de qualidade no município. Porém, cabe 

aos gestores utilizarem ou não as informações aqui apresentadas.   
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Figura 38: Mapa da proposta de zoneamento turístico 

 
Fonte: Autor, 2019 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A importância dada nas últimas décadas à relação da paisagem com o turismo 

reflete as mudanças atuais na demanda dos visitantes e a necessidade de oferecer 

produtos que incorporem cada vez mais a valoração das paisagens onde os eventos 

acontecem. 

Nesse contexto, estudos nos níveis regional e local para o desenvolvimento do 

turismo nos dias de hoje tornam-se elementos importantes para avaliar as possibilidades 

de seu desenvolvimento, a partir da determinação do potencial turístico das paisagens e 

os seus atrativos. 

O município de Paranaíba, situado a nordeste do estado do Mato Grosso do Sul, 

assim como muitos outros municípios da região centro-oeste do Brasil, estruturou seu 

desenvolvimento econômico na pecuária extensiva, com a consequente expansão das 

áreas de pastagem e do desmatamento da vegetação original do Cerrado, fato que 

condicionou a perda de grande parte da diversidade natural da região, levando à 

homogeneização das paisagens.  

Sendo assim, a metodologia de identificação das unidades de paisagens, 

utilizando as geotecnologias, alcançou o que se esperava, possibilitando a divisão do 

território de Paranaíba em quatro grandes unidades, com suas respectivas subunidades, 

buscando quebrar em certo ponto a homogeneização do território. Deste modo, o 

trabalho procurou cartografar tais paisagens para avalia-las em relação ao seu potencial 

enquanto áreas para o desenvolvimento do turismo, uma atividade econômica que surge 

como alternativa as atividades agropastoris.  

Quanto à avaliação do potencial das paisagens, como forma de promover o 

desenvolvimento do turismo no município de Paranaíba, esta permitiu elaborar uma 

proposta de zoneamento para o desenvolvimento da atividade turística, visando uma 

economia mais diversificada, à melhoria do emprego e renda, levando a um melhor 

desenvolvimento social do município consequentemente e uma maior valorização e 

conservação por parte da população em relação aos recursos naturais e culturais que 

ainda existem.  

Deste modo, a proposta de zoneamento consistiu em duas zonas turísticas e uma 

área não turística, no entanto, vale ressaltar que o município de Paranaíba possui uma 

grande extensão territorial e sua área não foi explorada em totalidade por diversos 

fatores, tais como a falta de transporte adequado e disponibilidade de guias locais.  

.  
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Porém, um ponto positivo é que estas duas zonas possuem atrativos interessantes 

que se assemelham quanto ao tipo de turismo, sobretudo a zona 1, localizada na porção 

noroeste do município. Nesta zona em especifico, os atrativos são classificados como 

naturais, e a prática de atividades turísticas ligadas a natureza, tais como trekking, rapel, 

entre outros, são adequadas para serem realizadas, ao mesmo tempo em que a demanda 

por estas atividades tem crescido e ganhado destaque nos últimos anos.  

A zona 2, acredita-se ser uma área com um potencial menor enquanto atrativos 

turísticos, mesmo tendo o mesmo número de atrações que a zona 1, no entanto, devido a 

presença do perímetro urbano em sua área, é fundamental para o município no quesito 

serviços e infraestrutura, dois indicadores imprescindíveis para o desenvolvimento e 

consolidação do turismo. É nesta zona que estão localizados a grande maioria dos 

restaurantes, hotéis, serviços de saúde, segurança, etc.  

Dentre os desafios encontrados na realização desta pesquisa, vale destacar a 

busca por um trabalho inovador, o que resultou na combinação e adaptação de diversas 

metodologias que normalmente são trabalhadas de forma separada. Salienta-se também 

a falta de dados, sobretudo espaciais, atualizados, com escalas adequadas, o que 

dificulta a elaboração de mapas mais precisos e compatíveis com a realidade. 

Sendo assim, compreende-se que o turismo seja uma atividade transformadora 

quando estruturada de forma sustentável, utilizando o território e os bens naturais de 

forma adequada, e assim, portanto gerando emprego e renda para a população local, o 

que torna tal atividade uma fomentadora do desenvolvimento a nível local e regional. 

Porém é importante destacar que o primeiro passo, antes mesmo do planejamento, é o 

interesse e a persistência. O turismo não é uma atividade econômica imediatista, seu 

desenvolvimento é um processo e sua consolidação leva um tempo determinado.  

Por fim, entende-se que a academia tem cumprido seu papel enquanto 

fomentadora de conhecimento, com pesquisas nas mais diversas áreas, buscando 

contemplar a sua função social, dando resultados, por meio de projetos e pesquisas 

cientifica, a sociedade. A distância entre a universidade e a sociedade tem que ser nula, 

não pode existir, afinal o conhecimento tem que estar a serviço do bem estar da 

população, promovendo o desenvolvimento em todos os âmbitos. Quanto ao presente 

trabalho, este buscou auxiliar o desenvolvimento de uma atividade econômica 

emergente na região de Paranaíba, cabe aos gestores e especialistas do turismo 

utilizarem as informações aqui contidas. 

 



119 

 

 

 

 

 

 



120 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Academia de Ciencias de Cuba. Mapa Regiones Turísticas a escala 1:3 000 000, 

Nuevo Atlas Nacional de Cuba, Sección XIV Infraestructura Social, mapa 45, Editado 

por el Instituto de Geografía y el Instituto Cubano de Geodesia y Cartografía, impreso 

por el Instituto Geográfico Nacional de España, 1989.  

 

ARCHELA, R. S. Contribuições da Semiologia Gráfica para a Cartografia 

Brasileira. Geografia, Londrina, v.10, n. 1, p.45-50, 2001. 

 

ARCHELA, R. S; ACHELA, E. Correntes da cartografia teórica e seus reflexos na 

pesquisa. Geografia, Londrina, v.11, n. 2, p.161-170, 2002. 

 

ALMEIDA, M. Matriz de Avaliação do Potencial Turístico de Localidades 

Receptoras, Turismo em Análise, v. 20, n. 3, p. 541–563, 2009. 

 

ANDERY, M. et al. Para aprender a ciência. Rio de Janeiro: Espaço e Tempo, 1988. 

446p. 

 

ATLAS MULTIRRFERENCIAL. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul – 

SEPLAN. IBGE, 1990. 

 

BASTIAN, O.; STEINHARDT, U. Development and Perspectives of Landscape 

Ecology. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2002. 

 

BÁEZ, A; ACUÑA, A. Guía para las mejores prácticas de ecoturismo en áreas 

protegidas. México, D.F.: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas, 2003. 

 

BECKER, E. L. S. Geografia e Turismo: Uma Introdução ao Estudo de suas 

Relações. Revista Rosa dos Ventos, V.6, N.1, p. 52-65, 2014. 

 

BENI, M. C. Política e Estratégia do Desenvolvimento Regional: Planejamento 

Integrado e Sustentável do Turismo. Revista Turismo em Análise, São Paulo, V.10, 

N.1, p. 7-17, 1999. 

 

BERTALANFFY, L. Teoria geral dos sistemas. Petrópolis: Vozes, 1973. 351p. 

 

BERTIN, J. Sémiologie Graphique: les diagrammes, les réseaux, les cartes. Paris: 

Mounton e Gauthier-Villars. 1967. 

 

BERTRAND, G.; BERTRAND, C. Geografía del Medio Ambiente. El Sistema GTP: 

Geosistema, Territorio y Paisaje. Cuadernos Geográficos, Universidad de Granada, 43 

(2008-2), p. 385-388, 2006. 

 

BLASCO, D; GUÍA, J; PRATS. Tourism destination zoning in mountain regions: a 

consumer-based approach, Tourism geographies, pp. 1-7, 2013.  

 

BOLLO-MANENT  M. La Geografía del Paisaje y la Geoecología: Teoría  y 

enfoques, En: Checa-Artasu, M. M. y Sunyer, P. (Coords.) El Paisaje: Reflexiones y 



121 

 

métodos de análisis, Ediciones de Lirio, Universidad Autónoma de México, p. 125-152, 

2018 

 

BOULLÓN, R. Planificación del espacio turístico. 4. ed. México: Editorial Trillas, 

2006. 

 

BRAZ, A. M. Geotecnologias Aplicadas na Análise das Implicações entre o Uso, 

Cobertura e Manejo da Terra e da Qualidade das Águas Superficiais: Bacias 

Hidrográficas dos Córregos Lajeado Amarelo e Ribeirãozinho, Três Lagoas/MS. 
Dissertação de Mestrado em Geografia do Programa de Pós-Graduação em Geografia 

da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 2017, 287 páginas. 

 

BRUM, A. et al. Metodologias de análise e de clasificación das paisagen. O exemplo 

do projecto Estrela, Finisterra, XXXVI, n. 72, p. 157-178, 2001. 

 

BUSQUETS, J.; CORTINA, A. (Coord.).Gestión del Paisaje. Manual de protección, 

gestión y ordenación del paisaje, Barcelona: Editorial Ariel, 2009. 

 

CAMARGO, I. C. A ocupação de Paranaíba no século XIX e a gênese do latifúndio 

na região. Revista Trilhas da História, v.1, n. 1, p. 52-63, 2011. 

 

CAPRA, F. O ponto de mutação. São Paulo: Edgard Blücher, 1982. 447p. 

 

CAVALCANTI, L. C. S. Cartografia de paisagens: fundamentos. São Paulo: Oficina 

de Textos, 2014. 

 

CHHETRI, P; C. ARROWSMITH, C. GIS-based modelling of recreational potential 

of nature-based tourist destinations, Tourism Geographies, 10 (2), 233-257, 2008. 

 

CHRISTOFOLETTI, A. Análise de Sistemas em Geografia. São Paulo: Hucitec, 

1979. 

 

CHRISTOFOLETTI, A. Modelagem de Sistemas Ambientais. São Paulo: Ed. Edgard 

Blucher, 1999. 

 

COHEN, C.; BENSENY, G. Turismo y territorio. Un abordaje teórico desde los 

conceptos: recursos territoriales y atractivos turísticos. In: LAN, D. (Ed.).Geografías 

en diálogo. Aportes para la reflexión. Tandil: Universidad Nacional del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires, p. 35-41, 2016. 

 

COLECTIVO DE AUTORES. Estudio de los grupos insulares y zonas Litorales del 

archipiélago Cubano con fines turísticos Cayos Guillermo, Coco y Paredón 

Grande, Centro de Investigaciones en Geodesia y Cartografía, ICGC - Academia de 

Ciencias de Cuba, Editorial Científico Técnica, La Habana, 174 pp, 1990. 

 

CORIOLANO, L. N. M.T. O Turismo e a Relação Sociedade – Natureza: 

realidades, conflitos e resistências. Fortaleza: EdUECE, 2007. 

 

DESCARTES, R. O discurso do método. Brasil: Escala Educacional, 2006. 72p. 

 



122 

 

EMBRAPA. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. 4 eds. Brasília, DF, 2014. 

 

FERNANDES, L. A.; COIMBRA, A. M. Revisão estratigráfica da parte oriental da 

bacia Bauru (Neocretaceo). Revista Brasileira de Geociências, v. 30, n. 4, p. 717-728, 

2000. 

 

FERREIRA, C. C. Geotecnologias aplicada a criação e organização de banco de 

dados geoambientais da bacia hidrográfica do Rio Sucuriú – MS/BR. Dissertação 

de Mestrado, Geografia, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Três Lagoas, 

2011. 

 

FITZ, P.R. Geoprocessamento Sem Complicação. São Paulo: Oficina de Textos, 

2008. 

 

FLORENZANO, T. G. Iniciação em sensoriamento remoto: 2 ed. São Paulo: Oficina 

de Textos, 2007. 

 

FOLCH, R.; BRU, J. Ambiente, Territorio y Paisaje. Valores y valoraciones. 

Barcelona: Editorial Barcino SA, 2017. 

 

FROLOVA, M. A paisagem dos geógrafos russos: a evolução do olhar geográfico 

entre o século XIX e XX. Revista RA´E GA, Curitiba, n. 13, p. 159-170, 2007. 

 

FROLOVA, M. Desde el concepto de paisaje a la Teoría del geosistema en la 

Geografía rusa: ¿hacia una aproximación global del medio ambiente? Ería, n. 70, 

pp. 225-235, 2006. 

 

GARCIA NETTO, L. R; MIRANDOLA, P.H; MARIANI, M.A.P. Estudo das 

Potencialidades e possibilidades de consolidação da Rota pantanal-pacífico. V 

Seminário de Pesquisa em Turismo do MERCOSUL (SeminTUR) Caxias do Sul: 2008. 

 

GÓMEZ, J.; RIESCO, P. (Coord.) Marco conceptual y metodológico para los 

paisajes españoles: aplicación a tres escalas espaciales. Sevilla: Consejería de Obras 

Públicas y Vivienda, 2010.   

 

GONZÁLEZ, R.; SALINAS, E.; ACEVEDO, P.; MONTIEL, S.; REMOND, R. 

Programa de Ordenamiento Territorial del Estado de Baja California Sur, México 

(inédito), 2003. 

 

GURRÍA DI BELLA, M. Introducción al Turismo. México: Editorial Trillas, 1994. 

 

IBGE. Manual técnico de Geomorfología. Coordenação de Recursos Naturais e 

Estudos Ambientais. – 2 ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2009, 182 p. 

 

IBGE. Manual Técnico de Pedologia, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos 

Ambientais, 2 Ed. Rio de Janeiro, 2007. 

 

IBGE. Manual Técnico de Uso da Terra. Manuais Técnicos em Geociências, n. 7. Rio 

de Janeiro, IBGE, 2 ed. 271, 2012. 

 



123 

 

ISACHENKO, A. G. PrincipIes of Landscape Science and PhysicaI Geographic 

Regionalization. Melbourne: University Press, 1973. 

 

ISACHENKO, A. G. Theory and Methods of Geographical Science, Mocow: 

Academia Publ, 2004.  

 

JELLYCOE, G.; JELLYCOE, S. El paisaje del hombre: la conformación del entorno 

desde la prehistoria hasta nuestros días. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1995. 

 

KHOROSHEV, A. V., ALESHCHENKO, G. M. Methods to identify geosystems with 

a commonalty of intercomponent relationships, Geography and Natural Resources 

29, pp. 267–272, 2008. 

 

KIYOTANI, I. O conceito de paisagem no tempo. Geosul, Florianopolis, v. 29, n. 57, 

p. 27-42, 2014. 

 

KLIJN, F. Ecosystem classification for environmental management. Netherlands: 

Kluwer Academic Publisher, 1994. 

 

LEMUS, J; DIAZ, A. Zonificación turística en la subregión Barlovento del Estado 

Miranda. Una aproximación metodológica para la conformación de áreas turísticas, 

Terra nueva etapa, XXXIV, 55, pp. 15 – 42, 2018.  

 

LENO-CERRO, F. Técnicas de Evaluación del Potencial Turístico, Madrid, Serie 

Libros para el Turismo N.2, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 1993. 

 

LE SANN, J. G. O papel da Cartografia Temática nas pesquisas ambientais, 

Revista do Departamento de Geografia, USP, São Paulo, n.16, p. 61-69, 2005.  

 

LIBAULT, A. Geocartografia. São Paulo, Nacional/EDUSP, 1975, 388p. 

 

LIBAULT, A. Tendências atuais da cartografia. Boletim Paulista de Geografia, São 

Paulo, n.44, p6-14, 1967.  

 

LIMBERGER, L. Abordagem sistêmica e complexidade na geografia. Geografia - v. 

15, n. 2, jul. /dez. 2006. 

 

LÓPEZ, D. La ordenación y la planificación integrada de los recursos territoriales 

turísticos. Castellon: Publicacions de la Universitat Jaume I, 1998. 

 

MACHADO, A. An index of naturalness, Journal, Nature Conservation 12, pags. 95-

110, 2004. 

 

MACHADO, A. L; TOMAZZONI, E. L. A regionalização turística do Rio Grande 

do Sul e sua contribuição como referência para a gestão regionalizada do turismo 

no Brasil, Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo, v.5, n.2, pp. 226-247, 2011. 

 

MADRID, A; ORTIZ, L. Análisis y síntesis en cartografía. Capítulo IV: Las redes: 

graficación, estructura y funcionalidad. Bogotá, Colombia, 2005. 

 



124 

 

MARTINELLI, M. Cartografia Temática: caderno de Mapas. São Paulo: EDUSP, 

2003. 160p. 

 

MARTINELLI, M; SALOMÃO GRAÇA, A, J. Cartografia Temática: uma breve 

história repleta de inovações, Revista Brasileira de Cartografia, Rio de Janeiro, n. 

67/4, p. 913-928, 2015.   

 

MARTINELLI, M. Os mapas da Geografia e Cartografia Temática. São Paulo: 

Contexto, 2013. 109p. 

 

MATEO, J. M. R. Geografía de los Paisajes, Primera Parte, Paisajes Naturales, La 

Habana, Editorial Universitaria, 2011. 

 

MATEO, J. M. R; SILVA, E. V. A classificação das paisagens a partir de uma visão 

geossistêmica. Mercator – Revista de geografia, UFC, Fortaleza, v. 01, n. 1, p. 95-112, 

2002. 

 

MATO GROSSO DO SUL. Atlas Multirreferencial. SEPLANCT/MS, 1990 

 

MAXIMIANO, L. A. Considerações sobre o conceito de paisagem. Revista RA´E 

GA, Curitiba, n. 8, p. 83-91, 2004. 

 

Ministério do Turismo. Plano Nacional de Turismo 2007/2010 – Uma viagem de 

inclusão. Brasília, MTur, 2007. Disponível em: Acesso em 17 jan. 2010 

 

Ministério do Turismo do Brasil. Programa de Regionalização do Turismo e 

Diretrizes, Brasília, Mtur, 47 pp, 2013. 

 

MIRANDOLA, P, H. Análise geo-ambiental multitemporal para fins de 

planejamento ambiental: um exemplo aplicado à bacia hidrográfica do Rio 

Cabaçal, Mato-Grosso, Brasil. 317p. Tese (Doutorado em Geociências) – 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006. 

 

MIRANDOLA, P. H. A trajetória da tecnologia dos Sistemas de Informação 

Geográfica (SIG) na pesquisa geográfica. Revista Eletrônica da Associação dos 

Geógrafos Brasileiros, Seção Três Lagoas, Três Lagoas, v. 1, n. 1, p. 21-38, 2004. 

 

MIRANDOLA, P, H. Cartografia e sistemas de informação geográfica. Teoria e 

prática para representação de rotas turísticas: um exemplo aplicado a Rota 

Pantanal Pacifico – Brasil – Bolívia – Peru e Chile. 47p. Relatório de pós-doutorado 

júnior– Universidade de São Paulo, 2010. 

 

MIRAVET, B. L., A. E. GARCÍA-RIVERO, E. SALINAS, E., J. OLIVERA Y R. 

REMOND. El uso del Q-GIS en el análisis multicriterio para la determinación de 

potenciales naturales de un territorio, En: ANALES X CONGRESO 

INTERNACIONAL GEOMÁTICA, La Habana, Ministerio de Ciencia Tecnología y 

Medio Ambiente, 2018. 

 



125 

 

MIRZEKHANOVA, Z. G; I. D. DEBELAIA, I. D. Tourism Zoning of Area for 

Sustainable Development of the Example of Khabarovsky Krai, Mediterranean 

Journal of Social Sciences,Vol 6, No 3 S5, pp. 283-288, 2015. 

 

MOURA, D. V; SIMÕES, C. S. A evolução histórica do conceito de paisagem. Revista 

Ambiente e Educação, FURG, v.15, p. 187-194, 2010.  

 

MUNHOZ, J. C. A Cartografia Temática aplicada ao turismo e sua fruição no 

município de São Luiz do Paraitinga. Dissertação de Mestrado, Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Departamento de Geografia, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2013. 

 

MUÑOZ-PEDREROS, A. La evaluación del paisaje: una herramienta de gestión 

ambiental. Revista Chilena de História Natural, n. 77, p. 139-156, 2004. 

 

NAVARRO, D. Recursos turísticos y atractivos turísticos: conceptualización, 

clasificación y valoración. Cuadernos de Turismo, n. 35, enero-junio, p. 335-357, 

2015. 

 

NAVEH, Z.; LIEBERMAN, A. S. Ecología de Paisajes: Teoría y Aplicación. Buenos 

Aires: Editorial Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires, 2001. 

 

NETO, F. A new approach to sustainable tourism development: moving beyond 

environmental protection. Natural resources forum, 27, 212-222, 2003. 

 

NIKOLAIEV, VA. A.; AVESSALOMOVA, I. A.; CHIZHOVA, V. P. Paisajes 

antropico- naturales: urbanos, recreativos, de parques y jardines (en ruso). Manual 

docente Facultad de Geografía de la Universidad Estatal de Moscú, 2011. 

 

NODARI, L. D. T.; BECKER, T.; CANALE, D. P. A aplicação do geoprocessamento 

como ferramenta de auxílio ao turismo. In: CONGRESSO DE CADASTRO 

TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO E GESTÃO TERRITORIAL, 7, 2006, 

Florianópolis. Anais... Florianópolis: UFCS, 2006. 

 

OLIVEIRA, S. C.; GIMENES-MINASSE, M. H.; MORAL, S. C. Processo de 

Formatação de Atrativos Turísticos Sustentáveis. Turismo em Análise, v. 26, n. 3, p. 

639-667, 2015. 

 

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Metodologia de Inventario 

Turístico. Washington: OEA, 1978. 

 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE TURISMO. Avaliação dos Recursos Turísticos. 

Madrid: OMT, 1978 

 

PALACIO-PRIETO, J. L.; SÁNCHEZ, M. T. Guías metodológicas para la 

elaboración de Programas Estatales de Ordenamiento Territorial (2ª Generación). 

México: Instituto de Geografía, UNAM, 2004. 

 

PASSOS, M. M. A raia divisória: geossistema, paisagem e eco-história. Maringá: 

Eduem, 2006. 



126 

 

 

PEDRAS, L. R. V. A paisagem em Alexander Von Humboldt: o modo descritivo 

dos quadros da natureza. Revista USP, São Paulo, n.46, p. 97-114, 2000.  

 

PRIGILL, P; VOLKMAN, N. Landscapes in History. New York: John Wiley & Sons, 

1998. 

QUIGUANGO, I. G. Zonificación turística de los recursos y atractivos turísticos del 

cantón San Miguel de Urcuquí, Ecuador, Trabajo de Grado, Universidad Central del 

Ecuador, 177 pp, 2015.  

 

RADAMBRASIL, PROJETO. Folha SE. 22 Goiânia. Rio de Janeiro, 1984. 

 

RAISZ, Erwin. Cartografia geral. Rio de Janeiro, Científica, 1969, 436p. 

 

RAMÓN, A. M.; SALINAS, E.; REMOND, R. Diseño Metodológico para la 

Elaboración de Mapas de Paisajes con el Uso de los SIG: Aplicación a la cuenca 

alta del río Cauto, Cuba. GEOSIG, a. 1, n. 1, p. 95-108, 2009. 

 

ROBINSON, A. H. Early Thematic Mapping in the History of Cartography. 

Chicago: The University of Chicago Press, 1982. 280p. 

 

RODRIGUES, A. B. Geografia e Turismo – Notas introdutórias. Revista do 

Departamento de Geografia, USP, São Paulo, n. 6, p. 71-82, 1992. 

  

ROSA, R. Introdução ao Geoprocessamento. Uberlândia, EDUFU, 2013. 

 

ROSA, R. Introdução ao Sensoriamento Remoto. Uberlândia, EDUFU, 6a ed. 2007. 

 

SAKITANI, I. Geografia e Cartografia do Turismo. Dissertação de Mestrado, 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Departamento de Geografia, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. 

 

SALICHTCHEV, K. A. Cartografía. La Habana: Editorial Pueblo y Educación, 1979. 

215p. 

 

SALINAS, E. C. Análisis y evaluación de los paisajes en la planificación regional de 

Cuba, 1991, Tesis de Doctorado, Universidad de la Habana, Cuba. 

 

SALINAS, E. Geografía y Turismo Aspectos territoriales del Manejo y Gestión del 

Turismo, La Habana: Editorial Universitaria Félix Varela, 267 pp, 2013 

 

SALINAS, E. C; LA O OSÓRIO, J, A. Turismo y Sustentabilidad: de la Teoría a la 

Práctica en Cuba. Revista Cuadernos de Turismo, V.17, N.1, p. 201-221, 2006. 

 

SALINAS, E.; QUINTELA, J. Paisajes y Ordenamiento Territorial, Obtención del 

mapa de paisajes del Estado de Hidalgo en México a escala media con el apoyo de 

los SIG, Alquibla. Revista de Investigaciones del Bajo Segura, 7, Alicante, p. 517-527, 

2000. 

 



127 

 

SALINAS, E. C; RAMÓN, A. M. Propuesta metodológica para la delimitacion 

semiautomátizada de unidades de paisaje de nível local. Revista do Departamento de 

Geografia, USP, São Paulo, v. 25, n. 1, p. 1-19, 2013. 

 

SALGADO, R. Paisagens Turísticas: conexões ambientais e educacionais, Cuaderno 

de Geografia, 26 (47) p. 629-639, 2016. 

 

SCHAMA, S. Paisagem e Memória. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 

 

SCHIER, R. A. Trajetórias do conceito de paisagem na geografia, Revista. RA’E 

GA, 

Curitiba, n. 7, p. 79-85, 2003. 

 

SILVA, C. A. Análise Sistêmica, Turismo de Natureza e Planejamento Ambiental 

de Brotas: Proposta Metodológica. 2006. Doutorado em Geociência. Departamento de 

Geociências – UNICAMP, Campinas, São Paulo. 

 

SILVEIRA, R. W. D.; VITTE, A. C. A Paisagem em Humboldt: da 

instrumentalização do olhar à percepção do cosmos. In: EGAL - Encontro de 

Geógrafos da América Latina, 2009, Montevidéu - Uruguai. 12 Encuentro de Geógrafos 

de América Latina, 2009. v. 2. 

 

TEIXEIRA, N. F. F; SILVA, E. V; FARIAS, J. F. Geoecologia das paisagens e 

planejamento ambiental: discussão teórica e metodológica para a análise 

ambiental. Planeta Amazônia: Revista Internacional de Direito Ambiental e Políticas 

Públicas, Macapá, n.9, p. 147-158, 2017. 

 

TESSER, C. Algunas reflexiones sobre los significados del paisaje para la 

geografia. Revista de Geografía Norte Grande, n. 27, p. 19-26, 2000. 

 

TROPPMAIR, H; GALINA, M. H; Geossistemas. Mercator - Revista de Geografia, 

UFC, Fortaleza, n.10, p. 79-89, 2006. 

 

VALE, C. C. Teoria Geral do Sistema: Histórico e Correlações com a Geografia e 

com o Estudo da Paisagem. Revista Entre-Lugar. UFGD. Dourados, MS: ano 3, n.6, 

2012. 

 

VALERIANO, M. M. Topodata: guia para utilização de dados geomorfológicos 

locais. INPE: São José dos Campos, 2008. 

 

VALLÉS, M; GALIANA, F; BRU, R. Towards harmonization in landscape unit 

delineation: An analysis of Spanish case studies. Landscape Research, 38(3), p. 329-

346, 2013. 

 

VALLDEPÉREZ, I. P; PRATS, L. Zonificación turística en destinos rurales: un 

enfoque basado en el consumo en Terres de l’Ebre, Cuadernos de Estudios 

Empresariales, vol. 23, 75-106, 2013. 

 

VARISCO, C.; CASTELLUCCI, D.; GONZÁLEZ, M. C.; MUÑOZ, M. J.; PADILLA, 

N.; CAMPOLIETE, L.; BENSENY, G. El relevamiento turístico: de CICATUR a la 



128 

 

Planificación Participativa. Anais Brasileiros de Estudos Turísticos, v. 4, n.3, p. 45-

54, 2014. 

 

VICENTE, L.E.; PEREZ FILHO, A. Abordagem Sistêmica e Geografia. Geografia. 

Rio Claro: v. 28, n. 3, p. 345-362, 2003. 

 

VITTE, A. C. O Desenvolvimento do conceito de paisagem e sua inserção na 

geografia física. In: Revista Mercator, n. 11, 2007, p.71-78. 

 

WALLINGRE, N.; TOYOS, M. Diccionario de Turismo, Hotelería y Transporte. 

Buenos Aires: Ediciones Universidad del Salvador, 2010. 

 

ZEE/NACIONAL. Zoneamento Ecológico Econômico do Território Nacional. Brasília. 

1991. 

 

ZONNEVELD, I. S. Land Ecology. Amsterdam: SPB Academic Publication, 1995 


