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Introdução

O Balneário Cassino foi planejado para ser um balneário destinado ao lazer da população

de alto poder aquisitivo, entretanto com o passar do tempo deixou de ser de uso exclusivo

para o lazer ao atender as demandas residenciais de várias classes de renda, incluindo tanto

ocupação regular como irregular gerando uma expansão urbana espontânea e desordenada

causando uma série de repercussões na qualidade ambiental/paisagem que comprometem a

qualidade de vida da população.

A pesquisa tem o estudo da paisagem, que de acordo com Oliveira (2003), paisagem total;

paisagem percebida. A paisagem total se concentra na importância da paisagem como

indicador ou fonte de informação sintética do território e a paisagem visual é o que o

observador é capaz de perceber deste território. Assim a resposta perceptiva do observador

é desencadeada pelos os elementos da paisagem que provocam estímulos para que este os

interprete.

Portanto, se tem este estudo como ponto de partida para investigar as repercussões que a

expansão urbana do Balneário Cassino causa na sua qualidade da paisagem/ambiental por

meio da percepção dos moradores a partir da identificação das unidades de paisagem; do

estabelecimento de um instrumento de avaliação a fim de formar uma base de dados

espacializados para servir de subsídios ao planejamento e gestão ambientais.

Metodologia

Para alcançar os objetivos pretendidos será estabelecido um procedimento metodológico

que consiste na identificação de unidades de paisagem, dentro das quais será aplicado o

instrumento de avaliação da qualidade ambiental. As unidades de paisagem serão

estabelecidas por meio da identificação seguida da espacialização de informações sócio-

ambientais, tais como: geomorfologia, proximidade da linha de praia, tipo de solo,

adensamento urbano, nível de renda da população, padrão das construções, dentre outras.
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O instrumento de avaliação consiste no uso do método desenvolvido por Bonaiuto

et.al(2002), adaptado para este trabalho. Este método implica no uso de um índice de

Qualidade Ambiental Residencial e de Vizinhança Percebida – QARVP (Perceived

Residential Environment Quality (PREQ). Este índice é baseado em categorias:

características arquitetônicas e de planejamento urbano; características das relações sociais;

características funcionais; características contextuais-locais e características de

comportamento de vizinhança. Cada categoria é composta por uma série de critérios e estes

por itens que os qualificam.

Cada item será avaliado por 30 moradores de cada unidade de paisagem anteriormente

estabelecida numa escala que varia de 1 a 3, em que 1 indica avaliação negativa, 2

intermediária e 3 positiva a fim de obter informações, as quais serão convertidas em

indicadores de qualidade ambiental e espacializados conforme as unidades de paisagem.

Resultados Esperados

Espera-se que alcançados tais objetivos de acordo com a metodologia proposta seja

possível contribuir para gestão ambiental do Cassino por meio das informações obtidas na

avaliação dos moradores. Uma vez que os indicadores simplificam a manutenção do banco

de dados e a apresentação das informações sem prejuízo na qualidade de interpretação. A

base de dados produzida e convertida em mapas temáticos facilitarão a identificação da

qualidade da paisagem. Além disso, a constituição de um banco de dados permite o

cruzamento e a integração destes.
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