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ABSTRACT 

A landscape quality can be analised through the evaluation of its aesthetics characteristics. The 
evaluation of landscape visual quality at the Passaúna Park Ecological Trail (Curitiba,PR) shows the 
outcome from the use of such methodology. The evaluation form and the field evaluation were 
developed by a multidisciplinary team of researchers/evaluators applying direct method for landscape 
analysis. The direct method for landscape analysis may be done either by field landscape observation 
or by proxy landscape observation (e.g.: photograph, video clip). The evaluators can be landscape 
experts or not. Their judgement are based on personal feelings and perceptions with significant level 
of subjectivity. For the trail in case were selected 38 landscape samples for evaluation at 200 meters 
one from each other. The image data bank built through the researching procedure allows the 
replication of the evaluation process with diversified groups of evaluators, for more statistics on the 
subject. 
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1.  INTRODUÇÃO  

A qualidade de uma paisagem pode ser avaliada através de suas características estéticas, analisando-se 
separadamente os elementos da percepção, como, por exemplo, intervisibilidade e singularidade. A 
análise visual de uma trilha de uso intensivo em áreas verdes através de variáveis estéticas é muito 
importante para se avaliar o estado de saúde dos ecossistemas em seu entorno. A utilização do método 
direto para fazer tal análise permite a avaliação do nível de qualidade da paisagem em sua totalidade, 
ainda que os resultados apresentem significativo grau de subjetividade. Por definição, o método direto 
envolve a observação da paisagem no local de ocorrência ou a observação de substitutos da paisagem, 
como, por exemplo, fotografias e filmes. 

Devido ao crescimento acelerado nas últimas quatro décadas, as cidades brasileiras experenciaram 
profundas transformações em suas paisagens, apresentando drásticas reduções de ambientes com 
características naturais, devido à demanda por novas áreas habitacionais. A cidade de Curitiba, cuja 
população quintuplicou para aproximadamente 1,8 milhões de habitantes em quarenta anos (IBGE, 
2000), é um bom exemplo deste fato. Muitas das paisagens bucólicas que inspiravam paz e harmonia, 



onde pinheirais entremeados por campos compunham o cenário, transformaram-se em ambientes 
insalubres, hostis e estressantes. As regulamentações e intervenções do poder executivo, com 
implantação de infraestruturas disciplinadoras do uso de áreas públicas, tornaram-se uma necessidade 
das políticas públicas para conter os níveis de depleção dos recursos naturais no Município e sua 
Região Metropolitana. 

Diante da perda da qualidade ambiental devido à urbanização acelerada, a Prefeitura Municipal de 
Curitiba, com base no Plano Diretor de 1966, passou a implantar, a partir dos anos setenta, um 
programa de arborização da cidade e instalação de parques e bosques em áreas destinadas à 
preservação de recursos naturais relevantes e ao lazer em espaços públicos. A criação de vários 
parques urbanos proporcionou à população ambientes naturais com infraestrutura para "...amenização 
climática, minimização da poluição, proteção acústica, paisagismo, conforto psicológico, atuação 
sanitária, opção recreativa, valorização imobiliária, preservação dos recursos hídricos e preservação da 
fauna e da flora" (ANDRADE, 2001, p. 26), além de servirem para atividades de pesquisas e educação 
ambiental . Anualmente, os parques de Curitiba são visitados por milhares de pessoas, constituindo-se 
em atrações turísticas internacionais e referências paisagísticas mundiais. 

O Parque Municipal do Passaúna não está entre os mais visitados de Curitiba, mas está localizado em 
uma área muito suscetível à fragilização. A análise visual da paisagem da Trilha Ecológica situada 
nesse Parque permite diagnosticar problemas decorrentes do uso da área, bem como permite avaliar as 
técnicas de manejo adotadas. Com o objetivo de auxiliar na revisão do seu plano de manejo e no 
planejamento de possível ampliação da extensão da trilha, elaborou-se o processo de análise visual da 
paisagem cujos resultados são apresentados a seguir. Tais resultados podem, também, servir de 
referência comparativa para estudos de diagnóstico e planejamento de parques e trilhas similares em 
outras localidades. 

 

2.  REVISÃO DA BIBLIOGRAFIA 

2.1.  Paisagem: base conceitual 

O termo paisagem tem sido empregado ao longo da história de maneiras distintas e com diferentes 
significados. O conceito de paisagem evoluiu de maneira diversificada, de tal maneira que Jordana 
(1992) afirma que não há uma definição absoluta de paisagem, mas sim, um sistema de definições. De 
acordo com Forman; Godron (1986), paisagem consiste em uma área de terra heterogênea composta 
de agrupamentos de ecossistemas interligados e que se repetem de forma similar. As abordagens de 
Leal (2002) e Gomez Orea (1994) concebem a paisagem como expressão resultante da interação 
espacial e temporal dos seres humanos com o meio, ou como diz Rocha (1995), a síntese de 
fenômenos de ordem fisiográfica, biológica e humana, que se integram e interrelacionam de modo 
sistemático. 

De forma sintética, Gomez Orea (1994, p.82-83) afirma que uma paisagem é a percepção do meio a 
partir de sua expressão externa. Para ele é a percepção que transforma o meio em paisagem. Tal 
percepção é culturalmente adquirida, subjetiva e diferente para cada observador. Desta forma, a 
paisagem é, ao mesmo tempo, um indicador do estado de saúde dos ecossistemas e um reflexo da 
bagagem cultural do observador. Seu significado cultural depende da educação e das experiências do 
sujeito que observa. Quanto a isto, Bley (1990, p. 16) acrescenta que o sujeito não se limita a receber 
passivamente os dados sensoriais, mas os organiza para lhes dar um sentido, de forma que a paisagem 
percebida é também "construída e simbólica". Assim, além das dificuldades que acompanham os 
estudos de percepção, há ainda as dificuldades em lidar com os significados sócio-culturais na análise 
da paisagem, a começar com a escolha das variáveis a serem avaliadas. 

Em função de a análise visual da paisagem ser feita com base em observação e julgamento individuais, 
influenciados pelos instintos de comportamento, emoções, educação, cultura e experiências de cada 
pessoa, a comparação da qualidade das paisagens é uma tarefa de grande dificuldade (LUCAS, 1990). 

A paisagem foi um dos primeiros recursos naturais a serem preservados quando se criou a primeira 



unidade de conservação do mundo, o Parque Nacional Yellowstone, nos Estados Unidos. Como 
afirmam Biondi; Leal (2002), é evidente sua importância e relevância em unidades de conservação, 
principalmente quando sua existência está vinculada a atitudes oriundas da administração local e do 
comportamento de seus visitantes. 

As paisagens possuem tanto um valor estético quanto um valor de uso, e ambos interferem no seu 
valor econômico. 

 

2.2.  Valor estético da paisagem 

 

Para Jordana (1992), a dimensão estética é a concepção mais primitiva, mais intuitiva e primária da 
paisagem, possuindo ligação direta com a sensação e a percepção. Segundo Font (1992), a relação 
sensorial com a paisagem, apesar do predomínio do contato visual, também se processa por outras 
impressões como sons, odores, umidade e temperatura. O valor estético das paisagens se processa, 
portanto, de acordo com a percepção das pessoas. Dependendo do observador, uma paisagem pode 
parecer atraente ou desagradável, por isto a análise visual tende a ser subjetiva. A percepção implica, 
primeiro, em um estímulo sensitivo provocado pelos elementos do meio e suas interrelações, e em 
seguida, em uma interpretação dos estímulos sensoriais, que resultam na visualização de uma 
paisagem (JORDANA, 1992). Portanto, a percepção da paisagem a partir dos estímulos recebidos do 
meio é um ato criativo do próprio indivíduo, condicionado pelo comportamento e capacidade 
imaginativa, fatores educativos e culturais imprimidos pela sociedade (condicionantes da sensibilidade 
e atitudes do observador) e também por fatores emotivos, afetivos e sensitivos oriundos das relações 
do observador com o ambiente. 

De acordo com Bombim et alii (1987), a qualidade visual intrínseca de um determinado local está 
diretamente ligada aos elementos naturais ou antrópicos que compõem a paisagem, sendo que estes, ao 
serem desagregados, são chamados de componentes da paisagem. O relevo, a água, a vegetação e as 
ações humanas constituem-se nos principais destes componentes paisagísticos. Seus elementos visuais 
particulares, como a forma, a cor, as linhas, a textura, o espaço e a escala, são as causadoras das 
impressões e emoções estéticas nos observadores (PIRES 1993). O resultado da manifestação isolada 
ou conjunta destes elementos visuais é o fator condicionador do aparecimento de determinadas 
características que determinam a qualidade visual da paisagem. (RAMOS et alii, 1976; PIRES, 1993). 

A avaliação da qualidade visual ou do valor estético de uma paisagem se apresenta, portanto, como um 
esforço de retenção de valores plásticos e emocionais. Constitui-se em uma condição inicial para a 
análise sistemática de outros valores mais complexos, como, por exemplo, fragilidade, capacidade e 
adequação (YAZIGI, 2002).  

Estudos ligados ao caráter visual da paisagem e à sua qualidade estética vêm sendo incorporados a 
processos de planejamento territorial e ambiental em muitos países desde os anos sessenta. O 
departamento de agricultura dos Estados Unidos, por exemplo, começou a partir daquela década a ver 
na paisagem um recurso a ser tratado como parte essencial do meio físico, recebendo consideração 
igual à dos demais recursos (PIRES, 1993).  

2.3.  Valor de uso da paisagem 

Devido a uma demanda crescente da procura por lugares que apresentam belezas cênicas atraentes às 
pessoas, a paisagem tem se tornado um importante recurso dentro do planejamento territorial, com 
vista a assegurar a conservação dos recursos naturais, ao mesmo tempo que se faz uso destes para 
atividades ligadas ao turismo, lazer, descontração e outras formas de entretenimento. Assim, a 
paisagem passou a ser considerada como um recurso natural no sentido socieconômico do termo, 
porque satisfaz as condições de utilidade e escassez (GOMEZ OREA, 1994, p.83). Ou seja, como a 
disponibilidade de paisagens de boa qualidade é decrescente, as paisagens de boa qualidade 



transformam-se, conseqüentemente, em um recurso de carácter crescentemente escasso. 

Ao se atribuir à paisagem a condição de recurso socioeconômico, ela torna-se objeto de inventariação 
e valoração para que possa ser explorado social ou economicamente. Na interpretação de Gomez Orea 
(1994), tal procedimento permite atribuir "valor potencial de uso" a um recurso renovável. O valor 
potencial de uso depende da experiência subjetiva do avaliador, é determinada pela percepção e leva a 
uma avaliação pessoal sobre a qualidade. 

Antes de a ecologia tornar-se um tema de interesse fundamental para as sociedades humanas, a 
natureza era pensada apenas como cenário onde ocorrem as atividades humanas, e nunca como objeto 
das atividades econômicas (BERGER; BLOMBERG, S.; FOX, C. et al, 1987, p. 109). O reconhecimento 
do cenário como um recurso econômico incentivou a criação de métodos para serem empregados em 
estudos de valoração da qualidade paisagística em qualquer sítio. Enquanto recurso econômico ou 
ecológico, a paisagem pode ser analisada objetivamente, enquanto que esteticamente há forte 
influência do subjetivismo (MARENZI, 1996). 

 

3.  MÉTODO PARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA PAISAGEM 

O método adotado foi baseado, em parte, na metodologia utilizada por Biondi; Leal (2002) no estudo 
da capacidade paisagística do Parque Estadual de Vila Velha, PR. No referido estudo, as autoras 
realizaram amostragens seqüenciais na trilha de visitação do Parque, abrangendo áreas de 200 m² 
(10x20m) a uma distância de 50 metros entre cada ponto de amostragem. Para o Parque do Passaúna, 
igualmente, utiliza-se como base a trilha destinada à visitação do Parque, com intervalos de 200 
metros entre os pontos de amostragem, sem delimitação da área de abrangência para a análise da 
paisagem em cada um destes pontos. A análise é feita com base no campo visual que cada observador 
tem a partir de cada ponto de amostragem, com atribuição de valor escalar a sete elementos visuais da 
composição paisagística. O julgamento dos avaliadores é baseado em aspectos sensitivos e 
perceptivos, envolvendo significativo grau de subjetividade. Na avaliação da Trilha do Parque 
Passaúna a subjetividade é parcialmente controlada com a definição de uma escala de valores para 
cada variável estética. A valoração da totalidade da paisagem é obtida pelo cálculo da média aritmética 
dos valores atribuídos a cada variável estética em cada paisagem amostral. 

A extensão da trilha, aproximadamente 3.800 metros, permitiu o estabelecimento de dezenove pontos 
de amostragem. Como as pessoas que visitam o Parque geralmente percorrem a trilha em ambos os 
sentidos, procede-se a análise do cenário que se apresenta ao observador em ambas as direções, de 
forma que em cada um dos dezenove pontos de amostragem são avaliadas duas amostras de paisagem 
(direção Sul e direção Norte), totalizando 38 paisagens amostrais. Adotou-se o iniciou da numeração 
dos pontos de amostragem a partir da extremidade Sul da trilha. 

A primeira coleta de dados foi realizada através da observação da paisagem in locu por uma equipe 
multidisciplinar composta por seis pesquisadores/avaliadores com formação acadêmica nas seguintes 
áreas: arquitetura, engenharia florestal, biologia, engenharia civil, ciência política e administração. A 
base de dados pode ser ampliada por outros grupos de avaliadores através da observação de imagens 
fotográficas (substitutos da paisagem) dos pontos de amostragem. 

O uso de imagens, sejam fotografias, pinturas, desenhos, mapas, etc., constitui-se em uma técnica de 
substituição da paisagem para facilitar seu estudo, mas tal técnica possui suas limitações. As imagens 
não são a realidade que representam, assim como os mapas não são os territórios. Entre a realidade e a 
imagem interpõe-se uma série de “...mediações que fazem com que a imagem não seja restituição, mas 
reconstrução da realidade” (TARDY, 1976, p. 65). As imagens são aparências, ou conjunto de 
aparências, isoladas do local e do tempo em que primeiro apareceram. Embora as imagens fotográficas 
sejam substitutos privilegiados da realidade, porque conseguem ser mais fortes do que os substitutos 
metonímicos verbais ou pictoriais, as imagens sempre são um produto da técnica, e condicionam o 
modo de olhar por conter apenas parte da realidade. Ademais, "...embora todas as imagens corporizem 
um modo de ver, a nossa percepção e a nossa apreciação de uma imagem dependem também do nosso 
próprio modo de ver” (BERGER; BLOMBERG, S.; FOX, C. et al, 1987, p. 13-14). 

O uso de substitutos da paisagem possibilita a reprodução da análise visual através da atribuição de 



valor escalar às variáveis estéticas selecionadas. Mas, como a imagem da paisagem não é a paisagem 
em si, a análise é feita com menos informações. Mesmo assim, os valores que se obtem desta forma 
são estatisticamente válidos. 

3.1.  Arquivo de imagens 

O conhecimento dos modos de produção das imagens constitui uma condição de inteligibilidade das 
mesmas, porque elas só podem ser produzidas enquanto alteração, voluntária ou involuntária, da 
realidade, resultado de processos de derivação, conforme observa (TARDY, 1976, p. 65). Para a 
análise visual da qualidade paisagística da Trilha Ecológica do Parque Municipal do Passaúna, Carlos 
Gonzaga e Adilson Wandembruck produziram dois álbuns fotográficos digitais com as imagens das 
paisagens amostrais (GONZAGA; SEGER; WANDEMBRUCK et al, 2004). Cada álbum foi 
produzido com a utilização de técnicas distintas: Gonzaga digitalizou com um scanner Genius HR8X 
um total de 118 diapositivos Agfa CTprecisa 100, 135 mm, ISO 100, fotografados com uma câmara 
Nikon N6006, lente Tamron 28-105 mm, zoom fixo em 28 mm; Wandembruck arquivou 102 imagens 
utilizando uma câmara digital Sony F717 instalada sobre tripé, mantendo o zoom fixo em amplitude 
máxima.  

Cada paisagem amostral foi registrada em um conjunto de três imagens fotográficas, que colocadas 
lado a lado reproduzem a paisagem observável em um raio de visão de 150 graus, tendo como eixo 
central o vetor direcional da trilha (ver Fig. 01). As fotografias objetivam a utilização como substituto 
da paisagem durante a reprodução do processo de análise visual. 

 
Na          Nb          Nc 
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Figura 01.  Diagrama para registros fotográficos 

 

3.2.  Características estéticas valoradas 

Para cada paisagem amostral os avaliadores atribuem valor a sete características estéticas. Os valores 
são atribuídos conforme uma escala de valor com os números impares de 1 (um) a 9 (nove). A 
padronização da escala de valor visa minimizar a interferência da subjetividade dos avaliadores 
durante a análise, e permite a comparação entre resultados de análises feitas por diferentes grupos de 
avaliadores. 

As seguintes características estéticas foram utilizadas como variáveis para a análise visual da paisagem 
da Trilha Ecológica do Parque Municipal do Passaúna: 

a) Intervisibilidade: refere-se ao grau de visibilidade ou ao campo visual pertinente a cada ponto de 
amostragem (BIONDI; LEAL, 2002).  

Escala utilizada:  

1 = visibilidade muito restrita: é possível observar de 0 a 20% dos elementos da mesma além do 
primeiro plano da paisagem; 

3 = visibilidade restrita: visibilidade de 21 a 40% além do primeiro plano; 



5 = visibilidade média: visibilidade de 41 a 60% além do primeiro plano; 

7 = visibilidade ampla: visibilidade de 61 a 80% além do primeiro plano; 

9 = visibilidade total: visibilidade acima de 80%, sendo possível observar a maior parte dos planos 
subseqüentes ao primeiro. 

b) Diversidade: se expressa pela existência de uma variedade paisagística em um determinado espaço. 
A diversidade de paisagens em comparação às paisagens homogêneas é mais valorizada, pois, além de 
chamar mais a atenção do observador pela presença de elementos visuais distintos, também quebra a 
monotonia que se estabelece quando existe uma homogeneidade visual (PIRES, 1993).  

Escala utilizada:  

1 = mínima: não apresenta elementos visuais distintos, sendo representada por uma paisagem 
monótona; 

3 = pequena: apresenta um elemento que se destaca dentro da paisagem; 

5 = média: apresenta de 2 a 3 elementos que se destacam na paisagem, há um equilíbrio entre os 
elementos visuais distintos e o restante da paisagem, não caracterizando uma paisagem monótona; 

7 = grande: apresenta de 4 a 5 elementos que se destacam na paisagem, há existência de diversos 
elementos visuais distintos, favorecendo a formação de paisagens dinâmicas; 

9 = máxima: apresenta acima de 5 elementos que se destacam, caracteriza-se pela diversidade extrema 
de elementos, tornando a paisagem dinâmica e atrativa. 

c) Singularidade: caracterizada pela presença de variáveis naturais ou antrópicas em uma paisagem, as 
quais se transformam em ponto de atração visual pelo seu caráter de unicidade, destaque, valor 
tradicional ou interesse histórico. (PIRES, 1993).  

Escala utilizada:  

1 = ausência: não apresenta variáveis naturais ou antrópicas que se destaquem na paisagem; 

3 = pequena: as variáveis naturais não apresentam força de atração visual dentro da paisagem; 

5 = média: as variáveis naturais começam a chamar a atenção do observador no contexto geral da 
paisagem; 

7 = grande: apresenta variáveis naturais de grande beleza cênica, embora não seja raro encontrar 
paisagens semelhantes na região; 

9 = única: apresenta variáveis naturais únicas, de grande beleza cênica, e que se destacam por sua 
raridade. 

d) Contraste: presença de elementos contrastantes que podem dependendo da avaliação realizada, 
aumentar ou diminuir a qualidade visual da paisagem (PIRES, 1993). O contraste pode ser positivo ou 
negativo, de acordo com as características do elemento contrastante, ou seja, um alto contraste pode 
valorizar ou depreciar a paisagem, em função de seu caráter positivo ou negativo, podendo melhorar 
ou piorar a paisagem. 

Escala utilizada:  

1 = ausente, ou alto (negativo), sendo muito depreciativo: apresenta elementos contrastantes negativos, 
que diminuem a qualidade da paisagem, não apresentando elementos de contraste positivos; 

3 = pequeno, ou alto (negativo), sendo depreciativo: há uma supremacia do contraste alto (negativo) 
sobre o contraste pequeno (positivo), depreciando a paisagem; 

5 = médio: há um equilíbrio entre elementos de contraste positivos e negativos, conferindo 
neutralidade à qualidade visual da paisagem; 

7 = alto (positivo), sendo valorativo: os elementos de contraste positivos estão presentes em maior 
número e imprimem um aumento na qualidade visual da paisagem; 

9 = muito alto (positivo), sendo valorativo: 



e) Unidade: refere-se à qualidade do conjunto das variáveis avaliadas, em que o todo é maior que a 
soma das partes (JORDANA, 1992).  

Escala utilizada:  

1 = mínima: a qualidade visual da paisagem não apresenta um conjunto harmonioso entre as partes que 
a formam, sendo representada pela análise individual de seus elementos; 

3 = pequena: a qualidade visual da paisagem apresenta uma relação incipiente entre as partes que a 
formam, porém já é possível identificar uma pequena relação entre as mesmas; 

5 = média: os elementos (partes) formadores da paisagem já apresentam uma inter-relação que 
possibilita analisar a paisagem de maneira integrada; 

7 = grande: o grau de interação entre os elementos formadores da paisagem é suficientemente 
marcante para analisá-la de maneira integrada; 

9 = muito grande: o conjunto das variáveis (elementos da paisagem) forma uma paisagem harmoniosa, 
em que cada um destes elementos contribui para a qualidade do conjunto. 

f) Intensidade: ligada à intensidade de composição da paisagem, dando força e reforçando sua 
qualidade visual, tornando-a mais atrativa (JORDANA, 1992).  

Escala utilizada:  

1 = mínima: 

3 = pequena: 

5 = média: 

7 = grande: 

9 = muito grande: 

g) Naturalidade: a naturalidade está ligada ao grau de aproximação da paisagem atual, com os 
aspectos paisagísticos primitivos sem a interferência de ações humanas. Quanto maior for esta 
aproximação maior será a naturalidade da paisagem de um local analisado (PIRES, 1993). Como em 
toda a área do Parque praticamente não existem áreas com características ambientais primitivas, foi 
levado em consideração para a pontuação deste ítem, a presença de elementos da paisagem que se 
aproximem pela sua aparência às condições ambientais originais da região.  

Escala utilizada:  

1 = mínima: não apresenta alterações antrópicas na paisagem natural; 

3 = pequena: a paisagem já sofreu pequena alteração devido às atividades antrópicas; 

5 = média: a paisagem apresenta alterações antrópicas que depreciam a paisagem; 

7 = grande: o grau de alteração antrópica compromete a paisagem pela perda de seu valor natural; 

9 = máxima: os elementos naturais são insignificantes frente à presença das alterações antrópicas na 
paisagem, ocorrendo a perda da naturalidade. 

3.3.  Tabulação dos dados 

A valoração de cada paisagem amostral é obtida a partir da somatória da média de valor atribuído a 
cada uma de suas características estéticas, dividida pelo número de variáveis estéticas avaliadas. Com 
base na valoração média, cada paisagem amostral é classificada em um dos cinco níveis de qualidade 
visual: excelente (7,41 a 9,00 pontos), ótima (5,81 a 7,40), boa (4,21 a 5,80), ruim (2,61 a 4,20), 
péssima (1,00 a 2,60). 

n 
V  =  Σ vi  ÷ n 

i = 1 
 



A primeira utilização dos instrumento de coleta de dados sobre a qualidade visual da Trilha Ecológica 
do Parque Municipal do Passaúna, em Curitiba, PR, foi realizada por uma equipe multidisciplinar 
composta por seis avaliadores com formação acadêmica nas seguintes áreas: arquitetura, engenharia 
florestal, biologia (2), engenharia civil, ciência política e administração. Esta primeira valoração foi 
baseada na observação local das paisagens, e servirá de parâmetro comparativo para as análises que 
podem ser realizadas através da observação das fotografias. 

 

4.  CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA ANALISADA 

4.1. Localização e Caracterização Física 

O Rio Passaúna faz parte da Bacia Hidrográfica do alto-Iguaçu, sua nascente situa-se no município de 
Almirante Tamandaré (UTM 665.000 - 666.000 e 7.199.000 - 7.200.000). Ao longo de seu percurso 
marca as divisas entre o município de Curitiba e os municípios de Campo Magro, Campo Largo e 
Araucária, sucessivamente. Nestes últimos situam-se a barragem que originou o lago do rio Passaúna 
(UTM 661.000 -662.000 e 7.175.000 - 7.176.000) e a foz no rio Iguaçu (UTM 657.000 -658.000 e 
7.168.000 - 7.169.000). A Barragem do Passaúna foi construída em 1989 pela SANEPAR (Companhia 
de Saneamento do Paraná), que processa em média 1.800 litros de água por segundo na estação de 
tratamento de água local, para abastecer a população do município de Araucária e quase 1/3 da 
população do município de Curitiba (24% da população da região metropolitana de Curitiba). 

Segundo Gordzki, citado por Paton (1984), dentro do contexto geológico, a Bacia do Rio Passaúna se 
insere na Série Ecológica Açungüi, caracterizada principalmente por rochas sedimentares e 
metamórficas, além de rochas intrusivas compostas de granitos. Bigarella; Salamuni; Pinto (1967), 
incluem a região nas formações geológicas Votuverava e Água Clara, caracterizadas 
fundamentalmente por filitos calcários, quartzitos, calcários e conglomerados, apresentando, portanto, 
inúmeras jazidas de calcários dolomíticos, talco e caulim. 

Os solos são em geral ácidos e argilosos, variando sua composição em conformidade com a litologia, o 
relevo e a drenagem. A temperatura média anual fica no intervalo de 12º a 18ºC, com precipitações 
uniformemente distribuídas ao longo do ano (média anual de 1250 a 2500 mm) e geadas freqüentes no 
inverno (ROTA; OLIVEIRA, 1981). 

Por ser um dos mananciais disponíveis para abastecimento de água de Curitiba e Araucária, foi criada 
em 1991 a Área de Proteção Ambiental Estadual (APA) do Rio Passaúna, para assegurar a qualidade 
das águas da represa. No mesmo ano, a Prefeitura Municipal de Curitiba implantou o Parque 
Municipal do Passaúna em um trecho ao longo da barragem, Parque este que faz parte do sistema de 
unidades de conservação do município (SMMA, 1995). A criação de vários parques urbanos, a partir 
dos anos setenta, proporcionou à população de Curitiba ambientes naturais para "...amenização 
climática, minimização da poluição, proteção acústica, paisagismo, conforto psicológico, atuação 
sanitária, opção recreativa, valorização imobiliária, preservação dos recursos hídricos e preservação da 
fauna e da flora" (ANDRADE, 2001, p. 26). Também propiciou espaços e estímulos para atividades de 
pesquisa e educação ambiental. 

O Parque do Passaúna possui uma área de 6,5 milhões de metros quadrados, dos quais quase metade é 
tomada pelas águas da represa do Passaúna. É considerado o primeiro Parque Municipal do Brasil 
inserido dentro de uma Área de Proteção Ambiental para preservação de um manancial de 
abastecimento d'água (SMMA, 1995). 

Como reforço da política de conservação ambiental da área e de valoração imobiliária do entorno 
(ANDRADE, 2001), foi implantada a infraestrutura de facilitação do acesso e de disciplinamento do 
uso do solo para permitir sua maximização como área de lazer, minimizando preventivamente os 
possíveis impactos ambientais que tal uso possa acarretar.  

4.2.  Trilha do Parque Municipal do Passaúna 



Para a visitação, foi implantada às margens da barragem, uma trilha ecológica em um trecho do 
Parque. Esta recebeu instalações infraestruturais em estilo comum a outros parques de Curitiba, 
destacando-se o uso de troncos de eucalipto. Tais instalações, ao disciplinarem o uso de áreas com alto 
potencial de fragilização, oferecem à população acesso a espaços públicos de lazer e contemplação, 
seguindo as orientações do plano diretor de 1966, que recomendava a instalação de parques e bosques 
em áreas destinadas à preservação de recursos naturais relevantes e ao lazer em espaços públicos. 

Com 2,0 metros de largura e 3,8 Km de extensão e impermeabilizada com pavimento asfáltico, a trilha 
é praticamente plana, podendo ser percorrido à pé sem muito esforço, além de servir também como 
ciclovia. Consiste basicamente em um corredor posicionado entre a borda do Reservatório de água e 
uma massa de vegetação arbórea e arbustiva delineada por uma cerca de alambrado. Esta massa 
vegetativa supera no geral os dois metros de altura, apresentando árvores de grande envergadura em 
alguns pontos. Poucas árvores existem entre a trilha e a borda da água, mas em alguns pontos o 
posicionamento de algumas árvores parece ter sido calculado para maximizar o efeito estético. 

A visitação é mais intensa aos finais de semana, e, principalmente durante as estações mais quentes. 
Porém, a trilha é utilizada dia e noite por pessoas de todas as idades que fazem da pesca artesanal uma 
das principais atividades de lazer desenvolvida em toda a sua extensão. 

Uma das conseqüências positivas da implantação da trilha foi a contenção da ocupação urbana às 
margens do reservatório, contrastando positivamente com o que ocorre na margem oposta, no distrito 
de Ferraria em Campo Largo, onde a expansão urbana acelerada avança sobre a zona de proteção da 
represa (ZPRE). 

4.3.  Caracterização Paisagística do Parque 

Ao longo da trilha, a paisagem se apresenta bastante heterogênea, composta por uma seqüencia de 
cenários em que a água é onipresente, compondo com vegetação de pequeno e médio porte, campos e 
intervenções antrópicas para habitação, atividades agropecuárias e lazer. Pela sua abundância, o 
elemento água se apresenta como a matriz paisagística do Parque.  

Além desta matriz, estruturas antrópicas constituem-se em componentes da paisagem. Entre outras 
estruturas, foram mantidas, como memória do que o lugar foi antes do alagamento, três antigas 
chaminés de olarias e quatro casas de oleiros, estas utilizadas para as instalações administrativas do 
Parque. A fim de facilitar a caminhada, foram construídas pontes de troncos de eucalipto para a 
travessia de braços de água do lago, concebidas como cenários de referência e integradas ao ambiente. 
Para tornar o uso disciplinado e confortável, ergueram-se quiosques e churrasqueiras, aplainaram-se 
dois estacionamentos, e implantaram-se lixeiras, placas de orientação e um parque infantil. Também 
há uma prainha onde é proibido banho, não só porque é incompatível com a finalidade do lago, mas 
porque as "condições químicas" da água e a "ocorrência periódica de florações de cianobactérias" 
podem ocasionar problemas na pele e envenenamento por toxinas (PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ARAUCÁRIA, 2002, p. 32, doravante citada como PMA). 

Em todo o entorno do Parque, a intensa interferência antrópica ocorrida sobre os ambientes locais nas 
décadas anteriores descaracterizou sensivelmente a paisagem primitiva. Remanescentes com 
vegetação primária são atualmente muito raros e de tamanhos bem reduzidos, predominando 
formações secundárias em estágios de sucessão inicial e médio, entremeadas por plantios de vegetação 
exótica e áreas destinadas à agropecuária. O pouco da vegetação original que fazia parte da mata ciliar 
do rio desapareceu por completo com a construção da barragem. 

4.4. Fatores de depreciação da paisagem 

Pode-se afirmar que a formação do lago afetou positivamente a qualidade da paisagem das áreas 
posicionadas às suas margens, influenciando diretamente na valorização das propriedades em seu 
entorno. Mas esta qualidade corre o risco de depreciação com o contínuo avanço da urbanização, tanto 
no município de Curitiba quanto no município de Campo Largo. Há tendência de supressão dos 
ambientes naturais e de deterioração da qualidade da água do reservatório por eutrofização e 



assoreamento (PMA, 2002, p.4, 20). 

É possível constatar ao longo das margens do Rio Passaúna e seus tributários, tanto à montante quanto 
à jusante da Barragem, que trilhas de pescadores são um dos principais fatores de degradação das 
margens do rio e da qualidade das águas (PMA, 2002, p. 19), devido à eliminação da vegetação 
ripariana que poderia auxiliar na retenção de nutrientes carreados por chuvas, à compactação das áreas 
de alagamento que reduzem a permeabilidade do solo e ao acúmulo de lixo. Na área do Parque onde a 
trilha foi implantada, a evolução de tais inconvenientes parece contida. As lixeiras e o serviço de 
coleta impedem o acúmulo de lixo. A trilha previamente compactada coberta de asfalto impede a 
ramificação e multiplicação de trilhas irregulares. O roçamento periódico de parte das margens do lago 
ao longo da trilha permite o acesso confortável a locais de pesca, estimulando a permanência dos 
pescadores em áreas facilmente monitoráveis e, conseqüentemente, disciplinando o uso dos recursos 
disponíveis. Mas tal facilitação aumenta a freqüência e concentração do uso, contribuindo para 
acelerar o processo de lixiviação e erosão das margens onde o uso é mais intenso. 

Segundo Andrade (2001, p. 3) os primeiros parques de Curitiba foram concebidos e implantados com 
função estrutural sanitarista, contenção de enchentes e preservação de fundos de vale, mas a partir de 
1989 os novos parques passaram a ser concebidos com função simbólica e promocional. O Parque do 
Passaúna foi implantado com a concepção de conter marcos referenciais singulares de fácil 
memorização e identificação, que possam ser assimilados como imagens simbólicas da identidade da 
cidade e constituir-se em imagens promocionais no mercado turístico internacionais. Os símbolos mais 
singulares do Passaúna são as três enormes chaminés, remanescentes das antigas olarias que ocupavam 
parte da área inundada pela Represa. Como construções simbólicas no local, Andrade (2001, p. 66) 
cita o enorme mirante em estrutura metálica que se sobrepõe à altura das árvores, e o chapéu pensador, 
torre de troncos de eucalipto localizada em área privada com acesso restringido. 

A principal atração turística do Parque é o mirante em estrutura metálica, a 60 metros do nível da 
água, que oferece uma visão panorâmica parcial da trilha, do lago e seu entorno. Do mirante é possível 
vislumbrar a paisagem a muitos quilômetros de distância em várias direções, o que permite uma 
análise preliminar da matriz da paisagem na qual se situa a trilha avaliada. Por estar distante da trilha 
que acompanha a borda do lago, ele não foi incluído no processo de valoração discutido neste artigo. 

 

5.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dentre as 38 amostras da paisagem analisadas, três delas, equivalente a 7,9%, foram considerados 
como de ótima qualidade paisagística. Vinte e quatro delas, equivalente a 63,15%, de qualidade boa; e 
onze, equivalente a 28,94%, foram avaliadas como de qualidade ruim. Não houve ocorrência de casos 
nos níveis de qualidade "excelente" ou "péssima", respectivamente os extremos máximo e mínimo do 
nível de qualidade. Na média, a qualidade visual da paisagem da Trilha Ecológica do Parque 
Municipal do Passaúna foi classificada como de nível "bom", intermediário na escala classificatória. 

Embora tenha-se procurado ao máximo padronizar os parâmetros de avaliação para todos os 
avaliadores envolvidos, praticamente para todas as paisagens amostrais ocorreram variações no valor 
atribuído às variáveis estéticas adotadas. Em alguns poucos casos tais variações atingiram os 
extremos, ou seja, enquanto para um ou mais avaliadores a nota foi a mínima (1), para outros a nota 
foi a máxima (9). Entretanto, para a maioria das paisagens amostrais houve semelhança quanto à nota 
atribuída a cada uma delas. A realização do mesmo processo de análise visual por diferentes públicos 
tende a diminuir possíveis distorções nos resultados que tais divergências possam acarretar. Quando a 
avaliação da qualidade de uma paisagem é feita de forma direta e subjetiva, envolvendo a participação 
de múltiplos avaliadores, a ocorrência de homogeneidade nos resultados é quase improvável, porque 
“...a percepção varia de indivíduo para indivíduo” (JORDANA, 1992). Tal constatação é corroborada 
por Formam; Godron (1986), que mencionam a possibilidade de julgamentos distintos sobre a 
qualidade de uma mesma paisagem, não se podendo dizer qual é o melhor.  

Embora a ação antrópica registrada ao longo dos anos na região do Parque Municipal do Passaúna 
tenha descaracterizado fortemente a paisagem primitiva, constata-se pela valoração média das 
paisagens amostrais que, de maneira geral, ela é classificada como de boa qualidade, ou seja, alcançou 



50% da valoração média possível na escala classificatória utilizada. O extenso espelho de água 
formado após a construção da barragem do Rio Passaúna constitui-se no principal atrativo da 
paisagem local. A presença em abundância do elemento água pode ter contribuído para uma 
sensibilização favorável dos avaliadores e influenciado na determinação dos resultados obtidos. Tal 
observação tem por base os resultados dos estudos de avaliação da qualidade paisagística realizados 
por Marenzi (1996), Griffith (1979), Milano (1990), Alvarez Alfonso (1990), Pires (1993) e Hardt, (2000). A 
água, considerada por Eckbo (1990, p. 3) como "...o grande conector e coordenador, ativador e energizante, 
refrescante e enriquecedor" da natureza, constitui-se em um dos principais elementos de atração das pessoas para 
uma paisagem. 

A presença de remanescentes florestais que ainda apresentam vegetação com características mais 
primitivas é muito rara. As florestas que não foram suprimidas inicialmente para dar lugar à 
agricultura e campos de pastagens, como a mata ciliar que cobria as margens do Rio Passaúna, 
desapareceram posteriormente com a construção da Barragem. Os locais que atualmente contém 
vegetação mais avançada foram, em geral, valorados como de boa ou ótima qualidade visual, como 
um bosque com o dossel tomado por pinheiros (Araucaria angustifolia), embora esteja localizado em 
uma das áreas do Parque mais fragilizadas pela ação antrópica. Tal resultado coincide com os de 
outros estudos que, independentemente do método utilizado, também constataram que a presença de 
vegetação incrementa a qualidade paisagística (GRIFFITH, 1979, MILANO, 1990, ALVAREZ 
ALFONSO, 1990, HARDT, 2000). A depleção de componentes naturais da paisagem, em especial da 
vegetação, tornou-se o principal fator para depreciação paisagística da região. Mesmo que a beleza 
plástica da água possa compensar, em parte, a perda da qualidade paisagística primitiva, a degradação 
ambiental muito visível em áreas de agropecuária e de intensa ocupação urbana interferiram 
negativamente na percepção dos avaliadores. 

Como a formação do reservatório de água para abastecimento da Região Metropolitana de Curitiba 
impôs restrições legais ao uso e ocupação do solo na área da Bacia Hidrográfica do Rio Passaúna, a 
paisagem local mostra sinais de recuperação da qualidade visual à medida em que novos maciços 
arbóreos crescem. 

A pouca arborização no espaço entre a trilha e a margem do lago, embora permita maior 
intervisibilidade, pode constituir-se em um problema. Além de serem poucas, algumas árvores neste 
posicionamento estão em processo de queda por excesso de uso e ausência de manutenção corretiva. A 
ausência de vegetação de maior porte faz com que a trilha e a margem do lago estejam sujeitas à 
exposição direta ao sol no período entre o meio da manhã e o por do sol. A presença de gramíneas, 
roçadas periodicamente facilita o acesso e permanência dos pescadores nas margens do lago, mas 
percebe-se que há preferência por locais que oferecem sombra, principalmente por aqueles que 
permanecem muitas horas pescando. Os locais mais utilizados apresentam sinais avançados de 
degradação pelo pisoteamento, com ocorrência de lixiviação e erosionamento. Como nos finais de 
semana e feriados com sol a visitação de pescadores ao Parque é grande e eles acomodam-se onde 
podem para encontrar um lugar adequado à pesca, várias partes das margens, independentemente de 
serem na sombra, apresentam sinais de degradação pelo uso. Se nenhuma medida for adotada para 
impedir o avanço do erosionamento, isto afetará a qualidade paisagística da trilha e, ainda mais grave, 
acentuará o nível de sedimentação e de poluição do reservatório d'água. O aumento da quantidade de 
árvores e arbustos na borda do lago pode acrescentar qualidade estética ao local, e ainda tornar o 
percurso da trilha mais confortável devido à redução da temperatura pela aumento das áreas com 
sombra. A borda do lago e o pavimento da trilham estariam menos expostos à radiação solar, e por 
isto, menos vulneráveis. Também amenizaria a relevância do impacto negativo que parte da 
infraestrutura do Parque exerce sobre a preservação das margens do Reservatório e da qualidade de 
suas águas. 

Há no Parque Municipal do Passaúna elementos antrópicos que, em associação com outros 
componentes formadores da paisagem local, provocam um efeito estético positivo quanto à 
singularidade e contraste. Tais elementos antrópicos são as chaminés e as casas antigas que preservam 
a memória das olarias (Alberto Klemtz, Isfer, Baggio e Santa Rosa) que operavam na área inundada. 
As chaminés, dependendo do ângulo de visão do observador, contrastam acentuadamente com a 
paisagem local de forma a afetar positivamente a percepção dos avaliadores.  

Entre os componentes da infra-estrutura, alguns contribuíram para uma melhoria da qualidade do 



cenário local, outros, porém, contrastam negativamente tanto com os elementos naturais quanto com 
os elementos antrópicos do entorno. As quatro pontes de madeira (duas com cobertura e duas sem 
cobertura) construídas para transpor braços de água (meandros) do lago ao longo da trilha, foram 
consideradas elementos de contraste positivo na paisagem do Parque. Na opinião da maioria dos 
avaliadores, as pontes sem cobertura apresentam-se melhor integradas na paisagem, principalmente 
porque interferem menos com a intervisibilidade local. A cobertura de pontes oferece proteção contra 
os raios solares e contra a chuva, mas sobre elas a percepção do cenário é restrita, apresentando menor 
intervisibilidade, menor diversidade e menor naturalidade. A cerca de tela metálica (alambrado) para 
a delimitação do Parque com as propriedades privadas do entorno é uma solução prática, de baixo 
custo e fácil manutenção, mas onde está exposta suprime a naturalidade, a unidade e a intensidade da 
paisagem local, principalmente nos trechos mais estreitos. Nos pontos em que a cerca está mais 
distante da trilha, ou parcialmente encoberta pela vegetação, seu impacto negativo é menor ou nulo. 
Os impactos da cerca poderiam ser minimizados se ela fosse mimetizada ou escondida pela vegetação, 
ou se passasse por uma revisão de design que utilizasse material menos contrastante com os elementos 
naturais. As placas metálicas de orientação aos visitantes, como as de "proibido banho", obedecem à 
normatização sobre segurança, mas apresentam contraste visual negativo com o cenário, e também 
foram apontadas como depreciadoras da qualidade da paisagem devido ao formato, material utilizado 
e localização. As placas de orientação feitas com madeira integram-se mais harmoniosamente à 
paisagem do entorno. Os impactos das placas metálicas poderiam ser minimizados com a substituição 
por placas de madeira, aos moldes das já existentes no Parque. 

Nos pontos onde é possível visualizar zonas urbanizadas com elevado nível de depleção ambiental 
ocorreu depreciação da paisagem. Tal resultado coincide com os resultados encontrados por Marenzi 
(1976), Griffith (1979), Formam e Godron (1986), Alvarez Alfonso (1990) e Hardt (2000). A 
urbanização é uma das maiores ameaças à manutenção da qualidade das águas do Reservatório, por 
constituir-se em fator de redução da cobertura vegetal, impermeabilização do solo, concentração de 
resíduos e efluentes que podem intoxicar o ambiente, etc. O conflito ocasionado por tal ocupação, ao 
lado do uso agropecuário inadequado de algumas propriedades, inclusive entre as lindeiras ao Parque, 
já foi diagnosticado desde o primeiro Plano de Zoneamento Ecológico–Econômico da APA 
(PARANÁ, 1994). Em uma delas, onde está assentada a torre de madeira conhecida como "chapéu 
pensador", citada por Andrade (2002, p. 66) como "...outra construcão emblemática no Parque", a 
qualidade visual do entorno é depreciada pela depleção quase completa da vegetação de médio e 
grande porte na encosta do morro onde tal torre se encontra. O corte raso, neste caso, foi sucedido pelo 
cultivo de pastagem para ovinocultura e o local recebeu uma das três piores avaliações em qualidade 
visual na Trilha Ecológica do Passaúna. 

Analisando as três paisagens amostrais que receberam as maiores valorações, pode-se observar as 
categorias estéticas que mais contribuem para a valoração paisagística da área estudada. A paisagem 
amostral de maior valoração apresenta contrastes visuais positivos, grande diversidade de elementos, 
singularidade, e grande intervisibilidade entre os diversos planos. A combinação de várias 
características confere à paisagem deste local uma grande intensidade visual, apesar de ser possível 
observar dele os efeitos negativos da urbanização sobre a mata ciliar da margem oposta. Destacam-se 
a presença de água dos dois lados da trilha, a ponte sem cobertura de onde é possível apreciar o 
entorno sem obstáculos para visão panorâmica de 360 graus, a grande distância da cerca de alambrado 
que a torna imperceptível, e a variedade de vegetação. Na paisagem amostral com a segunda maior 
valoração, a combinação de diversidade, singularidade e intervisibilidade faz a diferença. Na 
paisagem amostral com a terceira maior valoração, a qualidade paisagística deve-se, principalmente, à 
presença de um bosque com predominância de araucárias de grande porte. A intervisibilidade no local 
também é positiva. Portanto, diversidade, intervisibilidade e singularidade são os fatores em comum 
de maior peso nas paisagens de maior valoração. 

 

6.  CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Através da análise visual da paisagem é possível avaliar os impactos positivos e negativos que as 
intervenções antrópica ou eventos naturais possam ocasionar sobre a paisagem de um local. A técnica 
de valoração paisagística apresentada neste artigo mostrou-se funcional e eficaz para o contexto em 



que foi utilizado no Parque Municipal do Passaúna. Novas análises por grupos diferentes de 
avaliadores utilizando as fotografias como substitutos da paisagens permitirão um aprimoramento do 
método de valoração e resultados de valoração mais precisos. Com a ampliação da base de dados 
obtida, técnicas de análise multivariada podem ser adotadas para verificar, por exemplo, se o número 
de variáveis estéticas pode ser reduzido sem afetar significativamente o resultado da valoração. 

A Trilha Ecológica do Parque Municipal do Passaúna não apresenta nenhum cenário classificado 
como excelente, mas ao longo de seus quase quatro quilômetros de extensão oferece muitas paisagens 
aprazíveis ao olhar e à contemplação. A característica reflexiva da água concede grande dinamismo 
plástico às paisagens locais. Em função de tal característica, a escolha do horário, estação do ano, ou a 
mudança das condições meteorológicas no local, tendem a afetar drasticamente o resultado de 
qualquer valoração estética que possa ser feita pelos mesmos avaliadores. A ação antrópica registrada 
ao longo dos anos em toda a área do Parque Municipal do Passaúna e seu entorno foi a principal 
condicionadora da atual paisagem local. Essa área pode ser considerada um bom exemplo de como a 
atuação humana sobre os ambientes interfere na qualidade visual da paisagem, dependendo do uso que 
é feito de seus recursos naturais. 

A construção da Barragem do Rio Passaúna, devido à sua magnitude, e a redefinição da utilidade da 
Bacia Hidrográfica do Rio Passaúna pelos Decretos de criação das APAs municipal e estadual, foram 
responsáveis por grandes impactos ao meio ambiente, entre eles a configuração de uma nova estrutura 
paisagística dominada pelo espelho d'água do Reservatório. A implantação da infraestrutura da trilha 
do Parque Municipal do Passaúna pela Prefeitura Municipal de Curitiba, manipulada com técnicas de 
arquitetura da paisagem, também contribuiu para preservar, recuperar e criar cenários que estimulam a 
visitação ao local. Apesar de os níveis de poluição da água do Passaúna continuarem aumentando 
(PMA, 2002), a paisagem ao longo da trilha do Parque tornou-se mais atrativa do que era quando o 
Reservatório foi formado. 

Os materiais utilizados na cerca para delimitar os limites de acesso público ao Parque e nas placas de 
orientação feitas em metal sem qualquer diferenciação em relação às placas de trânsito comuns, 
depreciam a valoração da paisagem no Parque do Passaúna. 

A visualização das ocupações urbanas muito próximas do lago, em alguns pontos, também foi 
considerado um fator depreciador da qualidade visual da paisagem do Parque. 

Não há um padrão único que faça uma paisagem ser esteticamente valorada. Não obstante, diversidade 
e singularidade em conjunto tiveram grande peso na avaliação das duas paisagens com maior 
valoração. Por outro lado, os efeitos depreciativos causados pelas imagens da urbanização sobre a 
paisagem de áreas naturais nem sempre são suficientes para impedir que ela seja considerada de ótima 
qualidade visual, porque outras características podem compensar, ao menos parcial e temporariamente, 
pela fragilidade que apresentam. Na maioria das paisagens amostrais, devido à diversidade de 
componentes que as compõem, a variável diversidade é que geralmente recebeu maior valoração. Ao 
contrário, a variável intensidade foi a que na maioria das vezes menor valoração obteve. A variável 
naturalidade, igualmente, foi uma das que recebeu menor valoração, levando-se em conta que a 
supressão da vegetação original é um dos principais fatores de descaracterização da paisagem na 
região. 

Recomenda-se, portanto: 

Aumentar a quantidade de árvores entre a trilha e a margem do lago, com o plantio de espécies 
originais da região.  

Mimetizar ou esconder com vegetação a cerca de alambrado, ou revisar seu design a fim de utilizar 
material que apresente maior harmonização com a paisagem do entorno. 

Substituir as placas metálicas por placas de madeira, no estilo de outras já existentes ao longo da 
trilha. 

Quanto ao avanço da urbanização, é preciso uma ação conjugada entre os poderes públicos estadual e 
municipais, para coibir de maneira mais efetiva as formas de ocupação antrópica inadequadas. 
Ademais, recomenda-se um trabalho de educação ambiental e envolvimento pró-ativo de proprietários 
lindeiros ao Parque e ao lago, para adotarem atitudes conservacionistas em suas propriedades, como a 



recuperação da mata ciliar e o respeito à legislação pertinente ao uso e ocupação do solo no local. 
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