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RESUMO 

 
 

O objetivo deste trabalho foi mapear os atrativos turísticos do parque municipal 

florestal do Morro do Espia, na cidade de Iguape, litoral sul de São Paulo, através da 

aplicação de ferramentas de geoprocessamento. Foram levantadas e analisadas 

informações sobre a situação do parque municipal (status legal) conjuntamente com 

a localização dos atrativos turísticos, o estado de conservação da cobertura vegetal 

da área do morro do Espia, hidrografia, altimetria e estruturas urbanas e malha viária 

do local. Utilizou-se cartas topográficas georreferenciadas do IGC e IBGE e IPHAN 

para determinar a exata localização do morro do Espia e de sua área tombada, além 

de imagens orbitais da plataforma google satélite. Realizou-se levantamentos em 

campo para georreferenciar o circuito turístico (trilhas, mirantes, balneários e sítios 

arqueológicos) com o uso de GPS de navegação e do software GTM. Estes dados 

foram processados no software QGIS com o objetivo de gerar cinco mapas de apoio 

(perímetro da área tombada do parque municipal do morro do Espia, vegetação 

predominante, altimetria, hidrografia, malha viária e infraestruturas urbanas) e um 

mapa síntese, agregando todos estes elementos. O resultado deste estudo gerou um 

arquivo cartográfico georreferenciado do circuito completo dos atrativos turísticos do 

morro do Espia e informações georreferenciadas, hospedadas no projeto de 

mapeamento colaborativo da superfície terrestre Open Street Map - OSM. Além disso, 

o estudo produziu informações passíveis de serem utilizadas pelos órgãos gestores 

para subsidiar planejamento e manejo desta área protegida.   

 

 

Palavras Chave: 1. Morro do Espia,  2. Parque Municipal, 3. 

Geoprocessamento, 4. Unidade de Conservação, 5. Atrativos Turísticos. 

 

 

 



 

 
ABSTRACT 

 

The objective of this work was to map the tourist attractions of the municipal forest park 

of Morro do Espia, in the city of Iguape, south coast of São Paulo, through the 

application of geoprocessing tools. Information on the situation of the municipal park 

(legal status) was collected and analyzed together with the location of tourist 

attractions, the conservation status of the vegetation cover of the Espia hill area, 

hydrography, altimetry and urban structures and the local road network. Georeferenced 

topographic maps from IGC and IBGE and IPHAN were used to determine the exact 

location of the Espia hill and its protected area, in addition to orbital images from the 

Google satellite platform. Field surveys were carried out to georeference the tourist 

circuit (trails, viewpoints, spas and archaeological sites) using GPS navigation and 

GTM software. These data were processed in the QGIS software with the objective of 

generating five support maps (perimeter of the protected area of the municipal park of 

Morro do Espia, predominant vegetation, altimetry, hydrography, road network and 

urban infrastructure) and a map, aggregating all these elements. The result of the study 

generated a georeferenced cartographic file of the complete circuit of the tourist 

attractions of Morro do Espia and georeferenced information, hosted in the Open Street 

Map - OSM collaborative mapping of the land surface. In addition, the study also 

produced information that could be used by management bodies for subsidiary 

planning and management of this protected area. 

 

 

 

Keywords: 1. Conservation Unit, 2. Geoprocessing, 3. Municipal Park, 4. Tourist 

attractions, 5. Morro do Espia. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente as geotecnologias integram o cotidiano de trabalho das organizações 

públicas e privadas em diversos ramos sociais, como por exemplo, abastecimento de 

água e esgoto, energia elétrica, transportes, agricultura, conservação e planejamento 

ambiental, mineração, marketing entre outros (Delou, 2006).  

Esta integração se deve especialmente, a popularização dos computadores pessoais, 

sistemas gerenciadores de bancos de dados relacionais e plataformas computacionais 

multimídia. Aliado a disseminação em massa da informática, ocorreu a difusão dos 

Sistemas de Informação Geográfica - SIG1 (Guimarães, 2007).  

Basicamente, um SIG é uma estrutura lógica de armazenamento de dados, análise e 

tratamento de informações espaciais, não espaciais e temporais (Silva, 1998).  

Além de armazenar e exibir dados geográficos, os SIG podem ser utilizados para 

possibilitar análises espaciais em um espaço de tempo sensivelmente inferior aos 

métodos analógicos. (Longley, 2013).  

A incorporação de muitas funções (ferramentas) de análise espacial em plataformas 

de SIG que permitem a visualização, edição e análise de dados georreferenciados 

realizado com rapidez também contribuíram para ampliar o uso deste sistema (Mila et 

al, 2005).  

Além disso, o acesso generalizado ao sistema global da rede de computadores 

(internet) tornou possível ao público leigo obter informações instantâneas em sítios web 

especializados na área geoespacial através de mapas interativos ou adquirir imagens 

de sensores orbitais, fotografias aéreas, bases cartográficas, estatísticas temporais de 

dados sócio econômicos e ambientais.  

Tal fato se deve, sobretudo, a evolução contínua de pesquisas direcionadas na 

construção de alternativas menos dispendiosas nos custos de produção e 

operacionalização, tendo em vista a elaboração de bases de dados geográficos que 

possibilitem de maneira simples e abrangente reunir, processar e entender melhor as 

informações do espaço geográfico de forma integrada (Guimarães, 2007). 

No que tange a área de meio ambiente, os SIG podem, por exemplo, ser empregados 

no mapeamento de conjuntos vegetacionais, no auxílio dos estudos para criação e 

planejamento espacial de áreas naturais, elaboração de zoneamentos de planos de 

 
1 SIG: O termo SIG é usado na literatura técnica do Brasil de maneira semelhante ao termo original em 
língua inglesa (GIS), abreviatura de Geographic Information System.   
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manejo em unidades de conservação, índice temporal de desmatamento, modelagem 

de alterações no uso e cobertura do solo, regularização fundiária de áreas de domínio 

público e priorização de áreas para conservação nos níveis global, regional e local 

(Cunha et al, 2012; Vieira, 2013). 

De acordo com Farias, Ladwig e Menezes, (2017), os SIG empregados na gestão 

ambiental constituem ferramentas indispensáveis na tomada de decisão para 

diagnósticos, prognósticos, representação do espaço e dos fenômenos, contribuindo 

para pesquisa científica, formulação de políticas públicas direcionadas para 

conservação da biodiversidade e gestão de unidades de conservação. 

Neste contexto, podemos afirmar que após a disseminação das geotecnologias na 

área ambiental, sobretudo no setor privado, diversos ramos da administração pública na 

esfera federal, estadual e municipal adotaram o uso de SIG no planejamento e gestão e 

se utilizam de plataformas multimídia para disponibilizar informação a população.  

Na área ambiental, citamos alguns exemplos bem sucedidos de SIG que utilizam 

plataformas interativas para disponibilizar informações geoespaciais ao público, sendo: 

o Instituo Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o Sistema Ambiental Paulista 

(DataGEO), o Instituto Pereira Passos (Data.RIO), o Sistema de Informações 

Geoambientais de Pernambuco (Caburé) e, na esfera municipal, o SIG da cidade de 

São Paulo (GeoSampa). 

Entretanto, segundo estudos de Favrin (2009), a grande maioria dos municípios 

brasileiros não faz uso de sistemas de informação geográfica para gestão e 

planejamento do seu território ou mesmo possuem algum tipo de plataforma multimídia 

direcionadas para informação georreferenciada, exceto algumas capitais.  

Assim sendo, percebemos que apesar do grande avanço na área de informática, o 

uso de sistemas de informação geográfica na gestão dos municípios encontra-se em 

estágio pouco avançado ou mesmo inexistente.  

Uma situação marcante no contexto de gestão ambiental, especificamente sobre a 

gestão de unidades de conservação municipais, é a ausência de informações de dados 

geográficos ou cadastrais destas áreas protegidas.  

O relatório “Valorização dos Parques e Reservas – ICMS Ecológico2 e as Unidades 

de Conservação da Mata Atlântica” da Fundação SOS Mata Atlântica (2019) menciona 

 
2 ICMS ecológico: O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) com critérios ambientais 
é conhecido como ICMS Ecológico (ICMS-E). Ele institui medidas ambientais como critério de repasse 
dos recursos financeiros, abrindo oportunidades para transformações importantes da gestão ambiental 
municipal. 
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que somente 35% das UCs municipais possuem algum tipo de informação nos websites 

das prefeituras ou estão registradas no CNUC3. Tal fato, evidencia o desafio de 

sistematizar informações a respeito destas áreas. 

Neste cenário, este trabalho de pesquisa almeja mapear os atributos turísticos de 

uma unidade de conservação municipal, denominada “Parque Municipal Florestal do 

Morro do Espia”, em Iguape, SP, a partir de sua área tombada pelo órgão de 

conservação do patrimônio.  

Para tanto, o trabalho adaptou a estrutura metodológica empregada em estudos 

geotécnicos, que emprega métodos para delimitar e distinguir a superfície terrestre 

através de categorias semelhantes ou planos de informação semelhantes.  

Ademais, a pesquisa considera que o produto (mapa síntese e seus componentes) 

possa auxiliar na formulação de propostas para demarcação dos limites da unidade de 

conservação municipal, tendo por base sua área tombada.    

Por fim, o resultado deste levantamento poderá acrescentar novas informações ao 

público ou servir de apoio à gestão municipal no desenvolvimento de pesquisas 

científicas ou propostas de melhorias no uso da área e, assim, estimular as instâncias 

governamentais no processo de integração desta área protegida ao SISNAMA4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 CNUC: O Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC) é mantido pelo MMA com a 
colaboração dos Órgãos gestores federal, estaduais e municipais. Seu principal objetivo é disponibilizar 
um banco de dados com informações oficiais do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. 
 
4 SISNAMA: Criado pela Lei 6.938/1981 e regulamentado pelo Decreto 99274/1990, o Sistema Nacional 
de Meio Ambiente é a estrutura adotada para gestão ambiental no Brasil. É formado pelos órgãos e 
entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios responsáveis pela proteção, 
melhoria e recuperação da qualidade ambiental no Brasil. Sua estrutura é composta pelo órgão superior 
(Conselho de Governo), pelo órgão consultivo e deliberativo (Conselho Nacional de Meio Ambiente - 
CONAMA), pelo órgão central (Ministério do Meio Ambiente), órgãos executores (ICMBio, IBAMA, Agência 
Nacional de Águas – ANA, Serviço Florestal Brasileiro – SFB, Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ), 
órgãos seccionais (Estados) e órgãos locais (Municípios). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d99274.htm
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2 OBJETO GERAL 

 

Este trabalho de pesquisa tem por objetivo georreferenciar os atrativos turísticos do 

“Parque Municipal Florestal do Morro do Espia”, com o uso de ferramentas próprias para 

SIG, a fim de obter um produto cartográfico, um mapa síntese, com os atrativos turísticos 

ambientais e históricos, tendo por base mapas de apoio (secundários), para 

contextualizar o mapa principal na superfície de estudo.  

 

3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Os objetivos específicos desta pesquisa são:  

 

1) Georreferenciar em campo o circuito de trilhas ecológicas e os pontos de 

localização dos mirantes, balneários e locais históricos para determinar a sua 

localização e extensão; 

 

2) Produzir um (01) mapa de localização dos atrativos turísticos georreferenciados; 

 

3) Identificar através do uso de cartas topográficas georreferenciadas ou imagens 

raster: 1) O perímetro da área tombada do parque municipal desta área no morro 

do Espia, 2) Vegetação predominante, 3) Altimetria, 4) Hidrografia, 5) Malha viária 

e infraestruturas urbanas. 

 

4) Produzir cinco (05) mapas dos planos de informação acima mencionados. 

 

5) Produzir quatro (04) arquivos formato .gtx, disponíveis na plataforma de 

mapeamento colaborativo Open Street Map – OSM. 

 

O produto do trabalho consistirá em um (01) mapa síntese e cinco (05) mapas 

secundários (de apoio) e 04 arquivos públicos (trilhas disponíveis no Open Street Map – 

OSM) .  

O resultado (produto) da pesquisa servirá de fonte de dados para embasar a 

demarcação dos limites da UC ou preencher lacunas de informação sobre dos atrativos 

turísticos do parque municipal.  
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4 JUSTIFICATIVA 

 

4.1 Importância das Unidades de Conservação no Brasil 

 

O estabelecimento de áreas protegidas tem sido um dos principais instrumentos para 

a conservação da biodiversidade in situ5. Além de compor espaços territorialmente 

demarcados e mantidos sob normas específicas para fins de conservação e/ou a 

preservação de recursos naturais, estas áreas também incluem em casos específicos 

sistemas e meios tradicionais de sobrevivência de populações humanas. Segundo 

Milano (2001), a conservação in situ é uma estratégia eficaz e segura para a manutenção 

da biodiversidade, e as unidades de conservação são o pilar central desse processo. 

De acordo os critérios da União Mundial para a Conservação da Natureza 6(UICN), 

as áreas protegidas abarcam extensões terrestres e/ou marinhas especialmente 

dedicadas à proteção e manutenção da diversidade biológica e dos recursos naturais e 

culturais associados, manejados através de instrumentos legais ou outros instrumentos 

efetivos (UICN, 2008). 

No Brasil, apesar da prática de criação destes espaços ter iniciado de forma tímida 

no final da década de 1930, este quadro se reverteu nas décadas de 1980 e 1990, com 

um significativo avanço no estabelecimento destas áreas (Medeiros e Gary, 2006).   

Anterior a este processo, as unidades de conservação criadas entre 1937 até o final 

dos anos 70 atendiam parâmetros meramente estéticos, militares ou políticos, visando 

construir uma identificação nacional (Araújo et al, 2012).  

Pádua & Quintão (1984) descrevem que as unidades de conservação criadas neste 

período não atendiam critérios científicos para conservação da biodiversidade como um 

todo, pois não observavam o contexto ambiental no formato de um sistema integrado. 

Neste cenário, uma das principais estratégias para conservação da biodiversidade 

brasileira é a criação de áreas naturais protegidas. Nos últimos 30 anos, o Brasil 

desempenha papel pioneiro no desenvolvimento de políticas públicas proativas e 

 
5 O artigo 2º da Convenção da Diversidade Biológica, a conservação in situ significa “conservação de 
ecossistemas e hábitats naturais e a manutenção e recuperação de populações viáveis de espécies em 
seus meios naturais e, no caso de espécies domesticadas ou cultivadas, nos meios onde tenham 
desenvolvido suas propriedades características”  
 
6  Criada em 1948, a UICN é uma rede ambiental, composta por agências governamentais e organizações 
da sociedade civil. Sua atuação recai especialmente sobre os temas: sobrevivência da espécie, direito 
ambiental, áreas protegidas, políticas ambientais, sociais e econômicos, de gestão dos ecossistemas, e 
educação e comunicação (UICN, s/d). 
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eficazes de conservação ambiental e iniciativas de restauração ecológica (Joly et al., 

2010).  

Estas linhas de pensamento culminaram em ações políticas que produziram 

instrumentos legais para a criação e gestão de áreas protegidas, sendo um dos 

principais instrumentos o Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC 

(Brasil, 2000).  

O SNUC foi concebido para potencializar os objetivos de conservação das áreas 

protegidas, para serem planejadas e administradas de forma integrada, assegurando 

que amostras significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, 

habitats e ecossistemas estejam adequadamente representadas no território nacional e 

águas jurisdicionais (OLIVEIRA & BARBOSA, 2010).  

O Sistema pressupõe a criação e gerência de unidades de conservação nas três 

esferas político administrativa de governo: federal, estadual e municipal (MMA, 2020).  

As unidades de conservação integrantes do SNUC estão divididas em dois grupos, 

com características específicas: unidades de proteção integral e unidades de uso 

sustentável.  

O grupo das unidades de uso sustentável tem por objetivo compatibilizar a 

conservação da natureza com o uso racional de parte dos seus recursos naturais, ao  

passo que o objetivo das unidades de proteção integral é preservar a natureza o mais 

próximo de sua “origem”, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos 

naturais (Brasil, 2000).  

As unidades de proteção Integral são representadas por cinco categorias 

denominadas: estação ecológica, reserva biológica, monumento natural, refúgio de vida 

silvestre e parque (Brasil, 2000).  

Os parques têm por objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais in situ de 

grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas 

científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, 

de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico.   
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4.2 Importância Ambiental e Histórica do Parque Municipal para Iguape  

 

No tocante a conservação, a região do litoral sul do estado de São Paulo, composta 

pelos municípios de Cananéia, Ilha Comprida e Iguape, dispõe de um grande conjunto 

de áreas protegidas, constituindo o Mosaico de Unidades de Conservação do Litoral de 

São Paulo e Paraná (MMA, 2006) e o Sítio Mundial do Patrimônio Natural Reservas da 

Mata Atlântica do Sudeste (UNESCO, 1999).  

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2020).  

 

Inserido neste contexto, o município de Iguape detém aproximadamente 50% de seu 

território recoberto por unidades de conservação de proteção integral e uso sustentável 

(ICMBio, 2016).  

Além disso, o município acrescenta ao mosaico um parque municipal, localizado 

próximo a sua área urbana, denominado Parque Municipal Florestal do “Morro do Espia” 

(IGUAPE, 1987), objeto de estudo deste trabalho.   

O parque municipal foi criado pela Lei nº 937 “A”, em 24 de novembro de 1987, na 

esteira de formulação de políticas públicas ocorridas na década de 80 (Araújo et al, 

2012) direcionadas para a proteção da natureza, fato concretizado através da criação 

Figura 1 Mosaico de UC’s Litoral  Sul 
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de unidades de conservação estaduais e federais no último maciço florestal litorâneo de 

Mata Atlântica do estado de São Paulo, contribuindo para a formação do mosaico de 

UCs do Litoral Sul (MMA, 2006). 

 

Quadro 1 - UCs criadas no litoral sul do estado de São Paulo na década de 80 

Categoria da UC Data de criação 

APA Federal Cananéia-Iguape-Peruíbe 23/10/1984 

Arie Federal da Ilha Queimada Grande e Queimada Pequena 05/11/1985 

Estação Ecológica Estadual Juréia-Itatins 08/04/1986 

Estação Ecológica Federal Tupiniquins 21/07/1986 

Estação Ecológica Estadual dos Chauás 06/02/1987 

APA Estadual da Ilha Comprida 11/03/1987 

Parque Municipal Florestal do Morro do Espia 24/11/1987 

Arie Estadual da Ilha Comprida 30/11/1989 

 Fonte: Adaptado a partir do repositório cartográfico do ISA – Instituto Sócio Ambiental 

 

O parque municipal localiza-se na porção ocidental de um maciço litorâneo 

escarpado, típico da Serra do Mar, de formação cristalina7, totalmente coberto por 

floresta ombrófila densa submontana8 de Mata Atlântica e defronte a um dos canais do 

lagamar da foz do rio Ribeira,  conhecido por Canal do Mar Pequeno (Figura 2).  

Em um panorama geográfico mais amplo, o morro do Espia localiza-se em uma 

grande planície costeira, composta por um sistema fluvial de rios meândricos, ilhas 

fluviais, ilhas marítimas e áreas alagadas, recobertas por floresta ombrófila densa, 

restingas e manguezais, constituindo o complexo lagunar-estuarino da foz do rio 

Ribeira9, patrimônio natural tombado pela UNESCO na década de 90 (Ab’Sáber, 2003; 

UNESCO, 1999; ICMBio, 2016).  

Esse mosaico de paisagens de áreas úmidas de grande diversidade natural e notável 

beleza cênica abriga espécies ameaçadas de extinção e endêmicas, como o mico-leão-

 
7Maciço cristalino: São imensos blocos de rochas muito antigas, as primeiras que apareceram na crosta 
terrestre. Constituídos de rochas cristalinas, do tipo magmático-plutônicas, formadas em eras pré-
cambrianas, ou de rochas metamórficas, originadas de material sedimentar do Paleozoico. São extensões 
resistentes, estáveis, bastante desgastadas e geralmente associadas à ocorrência de minerais metálicos. 
 
8 Floresta Ombrófila Densa Submontana: vegetação caracterizado como mata perenifólia, 
cujo dossel varia de 30 a 50 metros, com árvores emergentes. Possui densa vegetação arbustiva, 
composta por samambaias, arborescentes, lianas, epífitas (bromélias e orquídeas) palmeiras (Euterpe 
edulis)  e figueiras (IBGE, 2012). 
 
9 A Bacia Hidrográfica do Rio Ribeira de Iguape delimita uma área de influência de 30.174 km2 ao sudeste 
do Estado de São Paulo, e abrange uma porção do estado do Paraná. Do litoral em direção ao interior 
destacam-se a baixada sedimentar, onde ocorrem as formações de planícies de restinga, planícies 
aluviais e lagunas, e a região serrana, que inclui os sistemas elevados, tanto os maciços costeiros quanto 
as porções mais internas da Serra do Mar (ICMBio, 2016). 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Crosta_terrestre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crosta_terrestre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paleozoico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vegeta%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Floresta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dossel_florestal
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rvore
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arbusto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Samambaia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Orqu%C3%ADdea
https://pt.wikipedia.org/wiki/Palmeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Euterpe_edulis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Euterpe_edulis
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de-cara-preta (Leontopithecus caissara), criticamente ameaçado, o petrel do Atlântico 

(Pterodroma incerta) e o papagaio da cara roxa (Amazona brasiliensis).  

No ano de 2017, o lagamar da planície costeira de Iguape-Cananéia foi incluso na 

lista de sítios RAMSAR10 pelo Ministério do Meio Ambiente do Brasil.  

Desde sua adesão à Convenção, o Brasil promoveu a inclusão de vinte e quatro 

(24) unidades de conservação e três (03) Sítios Ramsar Regionais, somando 27 Sítios 

na Lista de Ramsar no Brasil.   

A inserção dessas áreas na Lista de Ramsar faculta ao Brasil a obtenção de apoio 

para o desenvolvimento de pesquisas, o acesso à fundos internacionais para o 

financiamento de projetos e a criação de um cenário favorável à cooperação 

internacional (MMA, 2020). 

 

Figura 2 – Carta topográfica do morro do Espia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Carta topográfica do IGC. 

 

 
10 Os sítios Ramsar são zonas húmidas classificadas como local de importância ecológica internacional 
segundo a Convenção sobre as Zonas Húmidas de Importância Internacional.  
A Convenção de Ramsar é um tratado ambiental intergovernamental promovido em 1971 pela UNESCO,  
e entrou em vigor em 1975. Permite a ação nacional e cooperação internacional em relação à conservação 
de zonas húmidas e ao uso sustentável dos seus recursos (ramsar.org). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Conven%C3%A7%C3%A3o_sobre_as_Zonas_H%C3%BAmidas_de_Import%C3%A2ncia_Internacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/UNESCO
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Fonte: Fotografia do autor (2020) 

 

Figura 4 - Vista panorâmica da área urbana de Iguape a partir do mirante da Pedra Lisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fotografia do autor (2020) 

Figura 3 - Vista panorâmica do maciço do morro do Espia 
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Fonte: Fotografia do autor (2020) 

 

Compete ressaltar que a área de estudo se encontra tombada pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural Nacional – IPHAN11, juntamente com marcos 

históricos importantes da região, como o Canal do Valo Grande e o braço de mar 

chamado Mar Pequeno (IPHAN, 2011). 

A toponímia12 desta formação geológica, “Morro do Espia”, advém de um antigo posto 

de vigilância localizado no topo desta serra, outrora utilizado no período colonial para 

vigiar estrategicamente a entrada e saída de embarcações no porto de Iguape e vila do 

Icapara, servindo de “espia” para alertar a população sobre a presença de piratas e 

potências estrangeiras (Silveira, 2015). 

Este patrimônio natural possui relação intrínseca com a história da ocupação humana 

na região e na fundação do Brasil, pois abrigou os primeiros grupos humanos que se 

 
11 IPHAN: O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional é uma autarquia federal do Governo do 
Brasil, criada em 1937, vinculada ao Ministério do Turismo, responsável pela preservação e divulgação 
do patrimônio material e imaterial do país (IPHAN, s/d) 
 
12 Toponímias: Os nomes das áreas de estudo e seus marcos históricos e geográficos foram confirmados através de 
consultas aos repositórios cartográficos do IGC, IBGE e IPHAN. Considerou-se adotar a terminologia semântica 
“Morro do Espia”, conforme registrado em Lei municipal, em detrimento de outras fontes catalográficas que citam 
Morro da Espia. 
 

Figura 5 - Vista panorâmica da planície costeira de Iguape-Cananéia a partir do 
mirante da Pedra Lisa. 
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instalaram no local e serviu de base para as primeiras incursões portuguesas no território 

sul americano, em busca de metais e pedras preciosas (Bueno, 2010).  

Do ponto de vista simbólico-religioso, a região atrai peregrinos desde o final do século 

XVII, visto que em 1646 foi encontrado na praia do Una, na Juréia, a imagem do Bom 

Jesus13. A imagem foi transferida para Iguape e lavada nas águas do riacho que nasce 

na vertente ocidental do morro do Espia. A partir desta data, o riacho tornou-se 

consagrado como local mítico (IPHAN, 2009).  

Os primeiros registros cartográficos sobre a área de estudo com representação dos 

acidentes geográficos, ora estudados, datam do século XVI (1553-1597). 

No mapa adaptado de portulanos quinhentistas por Benedito Calixto (S. Paulo, 

segunda edição, 1927) em sua obra intitulada “Capitanias Paulistas”, é possível 

identificar o litoral dos atuais estados de São Paulo e Rio de Janeiro, a ponta da Jureia 

e a foz do rio Ribeira de Iguape, grafada como “Yguá”, que no léxico tupi-guarani significa 

“local da enseada” (Silveira, 2015). 

 
Figura 6 – Representação cartográfica quinhentista do litoral sudeste do Brasil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: http://www.novomilenio.inf.br/santos/mapa17a.htm 

 
13Bom Jesus de Iguape: A devoção cristã ao Senhor Bom Jesus possui suas raízes em Portugal, levada aos países de 
colonização portuguesa, como o Brasil, Angola e Açores. Sob essa invocação, o catolicismo venera a imagem 
de Jesus Cristo, especialmente em diferentes episódios de sua Paixão.Os primeiros vestígios do culto ao Senhor Bom 
Jesus, no Brasil, remontam ao século XVII (Santuário Senhor Bom Jesus de Iguape - SP, s/d). 
 

http://www.novomilenio.inf.br/santos/mapa17a.htm
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Angola
https://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7ores
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jesus_Cristo
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4.3 Importância Econômica e Social do Parque Municipal para Iguape 

 

Uma das atribuições dos municípios é a criação e implementação de espaços 

protegidos em seu território, isto é, de unidades de conservação (UCs) municipais, 

conforme as diretrizes do Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, 

anteriormente mencionado.  

Além de favorecer a conservação ambiental, as unidades de conservação contribuem 

diretamente para a manutenção do patrimônio natural e cultural do país, além de 

incentivar pesquisas científicas, educação, preservação de espécies, geração e 

distribuição de renda através de visitação (ICMBio, 2019). 

Neste aspecto, o turismo em UC impulsiona o crescimento regional, sendo 

considerando atividade positiva para os municípios. A oferta de atrativos turísticos 

proporciona o aumento na demanda por serviços no setor varejista, nas redes hoteleiras, 

bares, restaurantes, transportes, entre outros. Estes serviços promovem a geração de 

emprego e, consequente, distribuição de renda (Fundação Florestal, 2014).  

Segundo informação do relatório do ICMBio “Contribuições do Turismo para a 

Economia Brasileira, Efeitos dos Gastos dos Visitantes (2019)”, os visitantes gastaram 

cerca de R$ 2,4 bilhões nos municípios de acesso às UCs. A contribuição total desses 

gastos para a economia nacional foi de cerca de 90 mil empregos, R$ 2,7 bilhões em 

renda, R$ 3,8 bilhões em valor agregado ao PIB e R$ 10,4 bilhões em vendas.  

O setor de hospedagem registrou a maior contribuição, com R$ 740 milhões em 

vendas diretas, seguido pelo setor de alimentação com R$ 531 milhões. Assim, foram 

gerados em nível municipal, um total aproximado de R$ 174 milhões; em nível estadual, 

R$ 594 milhões e em nível federal, R$ 323 milhões; totalizando R$ 1,1 bilhão em 

impostos (ICMBio, 2019).  

De acordo com o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Cananeia-Iguape-

Peruíbe (ICMBio, 2016), o turismo na região estuarina de Iguape e Cananeia se alicerça 

na visitação de balneários (praias e cachoeiras), prática de esportes náuticos (pesca 

amadora, submarina, passeios de escuna), prática de esportes de aventura e 

ecoturismo14 (camping, tracking, ciclismo) e festas populares (carnaval, réveillon, festa 

 
14 O Plano de Manejo da APA-CIP define ecoturismo ou turismo ecológico como "segmento da atividade turística 
que utiliza de forma sustentável, o patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de 
uma consciência ambientalista por meio da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das populações" 
(ICMBio/MMA, 2016).  
O ecoturismo ou turismo de natureza, segundo a EMBRATUR (Agência Brasileira de Turismo) é um segmento de 
atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e 

https://pt.wikipedia.org/wiki/EMBRATUR
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da Tainha e a festa do Senhor do Bom Jesus de Iguape). 

Além do turismo em UC, os municípios podem se beneficiar do ICMS Ecológico15. 

Conforme estudo da Fundação SOS Mata Atlântica, nos últimos 10 anos, foram 

repassados aos municípios do Pará, Minas Gerais e Rio de Janeiro mais de R$ 2,5 

bilhões através deste serviço, envolvendo 849 municípios dos três estados. Desses, 212 

municípios (25%) recebiam ICMS Ecológico pela existência das UCs municipais e 621 

(73%) pela presença de UCs nas três esferas político-administrativas. 

Ao mesmo tempo que as políticas ambientais e mecanismos oficiais de manutenção 

e geração de receita através de ativos ambientais se sofisticaram nos últimos 30 anos 

(Barros, 2004; Medeiros et al, 2005, Silva, 2005), em muitos segmentos sociais ainda 

prevalece a ideia de que os investimentos em conservação no Brasil são suficientes, 

porém não trazem qualquer benefício econômico para a sociedade, ou ainda, que a 

política de criação de unidades de conservação representa um entrave ao 

desenvolvimento, visto que atividades produtivas são incompatíveis com a conservação 

(Medeiros & Young, 2011). 

Este falso argumento demonstra o pouco interesse de alguns setores da sociedade, 

sobretudo àqueles com influência sobre os tomadores de decisão, têm em compreender 

a importância das unidades de conservação como promotoras de desenvolvimento e 

bem‐estar social.  

Conforme defendido por Gurgel et al (2009), esse dogma se sustenta, entre muitos 

outros fatores, em decorrência da significativa falta de dados econômicos e informações 

sistematizadas, sobretudo, em nível municipal. Apenas uma pequena quantidade de 

estudos de caso sobre a dinâmica de visitação e renda dos parques municipais se 

encontram disponíveis para o grande público (Fundação SOS Mata Atlântica, 2019). 

 
busca a formação de uma consciência ambientalista através da interpretação do ambiente, promovendo o bem-
estar das populações envolvidas 
 
 
15 O ICMS Ecológico foi estabelecido pela Lei Estadual 8.510, de 29 de dezembro de 1993, consistindo em 0,5% da 
parcela do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que constitui a cota-parte dos 
municípios. Para a composição do índice de área protegida, consideram-se o tamanho de cada espaço protegido e 
a porcentagem que ocupam no território de cada município. Além disso, há um critério de ponderação que leva em 
conta o nível de restrição de uso de cada área. Estações Ecológicas e Reservas Biológicas recebem peso 1,0, 
enquanto Parques têm peso 0,8. Zonas de Vida Silvestre das Áreas de Proteção Ambiental (APAs) recebem peso 0,5. 
Reservas Florestais, Reservas de Desenvolvimento Sustentável e Reservas Extrativistas recebem peso 0,2. Já as APAs 
e Áreas Naturais Tombadas, onde são permitidas diversas atividades produtivas, têm peso 0,1. Somente essas 
categorias entram no cálculo, segundo o que determina a Lei. 
Além do tamanho das áreas, são considerados também para o cálculo, o tamanho da população, o valor adicionado 
e a arrecadação de impostos do município (ISS, IPTU, etc). 
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Na ausência de políticas públicas direcionadas para e sustentabilidade da economia 

nas esferas municipais, o parque do morro do Espia encontra-se à meio passo desta 

dicotomia, pois dispõem de todos os atributos turísticos necessários para receber 

visitação e gerar mais dividendos ao município. 

Em contrapartida, a UC não dispõe de estrutura administrativa capaz de atender 

adequadamente o grande volume de visitantes que frequentam o município de Iguape e 

Ilha Comprida.  

Esta situação, possivelmente, se deve ao fato de que a UC não possuir registro de 

dados cadastrais, limite físico consolidado, plano de manejo, conselho consultivo, 

sinalização ou agentes ambientais, em que pese a recente restauração de trilhas para 

caminhada ecológica. Neste contexto, a municipalidade deixa de agregar um elemento 

importante ao seu conjunto de possibilidades turísticas e se ausenta de usufruir 

diretamente do potencial econômico que a unidade de conservação oferece.  

Ademais, o município pode agregar mais receita ao seu ICMS Ecológico 16- Imposto 

Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (recurso utilizado pelo governo como 

incentivo às atividades de preservação ambiental). 

Entretanto, não basta a criação de áreas protegidas, é compulsório que as UCs 

mantenham níveis satisfatórios de qualidade de conservação ambiental e atendimento 

ao público. 

Nesta conjuntura, a pesquisa em tela propõe realizar o mapeamento dos atrativos 

turísticos da área de abrangência do parque municipal, valendo-se de técnicas e 

conhecimentos em geociências e geoprocessamento, tendo em vista a produção de 

mapas que possam embasar a gestão da UC para futuramente elaborar normativas, 

plano de manejo ou plano de uso público para as áreas destinadas à visitação. 

 

 

 

 

 

 

 
16 Dos 169 municípios paulistas que possuem espaços territoriais sob proteção legal, Iguape foi o 

município que mais se beneficiou da compensação financeira do ICMS Ecológico, recebendo R$ 
7.525.733,04 no ano 2019. (Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do estado de São Paulo, 2020) 
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5 METODOLOGIA 

 

5.1 Fundamentação Metodológica da Análise Espacial 

 

Considerando que o objetivo da pesquisa busca explorar o meio físico (espaço 

terrestre de uma unidade de conservação) com enfoque em seus atrativos turísticos 

(ambientais e históricos) em conjunto com o contexto da paisagem, o trabalho adaptou 

para a ambiência deste estudo o arcabouço metodológico utilizado por Zuquette e 

Gandolfi (2004) e Zuquette (2015) para estudos geotécnicos17.  

Basicamente, estes autores enunciam que a análise espacial de uma determinada 

superfície pode ser realizada através da delimitação e separação dos elementos que a 

constituem em atributos específicos ou planos de informação específicos.  

Estes planos são agrupados conforme características semelhantes ou homogêneas 

e categorizados de acordo com a escala de interesse do pesquisador, tendo em vista 

facilitar a elaboração de cartas georreferenciadas (Zuquette, 2015).  

A figura 5 exemplifica o conceito de separação dos elementos da paisagem (realidade 

do espaço geográfico) em atributos específicos ou planos de informações.   

 

 

 

Fonte: Souza (2017). 

 
17 Geotécnica: É a aplicação de métodos científicos e princípios da geomorfologia para a aquisição, 
interpretação e uso do conhecimento da crosta terrestre e materiais terrestres para a solução de 
problemas de engenharia (Glossary of Geology: American Geological Institute, 1980).  

Figura 7 - Categorias de planos de informação 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Crosta_terrestre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Engenharia
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De modo análogo, o geoprocessamento se utiliza destas técnicas de “separação” das 

informações da superfície terrestre (dados geográficos) para transformá-los em atributos 

descritivos, a fim de facilitar sua expressão nas localizações geográficas em um mapa 

(Maguire, 1991). 

Segundo Veiga e Silva (2004), o geoprocessamento consiste no processamento 

informatizado de dados georreferenciados, utilizando programas computacionais que 

permitem a visualização da informação cartográfica “no formato de mapas, relatórios e 

tabelas, constituindo ferramenta de análise e subsídio à tomada de decisão”. 

Neste sentido, o procedimento metodológico desta pesquisa fez uso de um dos 

fundamentos utilizados em estudos geotécnicos (separação dos elementos de interesse 

da superfície terrestre) em consonância com a lógica de funcionamento do 

geoprocessamento18 para realizar a análise espacial do objeto alvo (localização dos 

atrativos turísticos do parque municipal). 

Cabe destacar que o geoprocessamento compõe a estrutura de funcional de um SIG 

(Sistema de Informação Geográfica19).  

A figura 8 representa a arquitetura de funcionamento de um SIG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INPE (2020). 

 
18 Geoprocessamento: Conjunto de tecnologias voltadas a coleta e tratamento de informações espaciais 
para um objetivo específico. As atividades envolvendo o geoprocessamento são executadas por sistemas 
específicos mais comumente chamados de Sistemas de Informação Geográfica - SIG. (INPE, 2020). 
 
19 SIG: É um sistema que processa dados gráficos e não gráficos (alfanuméricos) com ênfase a análises 
espaciais e modelagens de superfícies (INPE 2020).  

Figura 8 - Diagrama de constituição de um SIG 
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Em relação a escala de trabalho para elaboração dos mapas geoprocessados, 

definiu-se em função da legibilidade do mapa e compreensão dos atributos nele 

inseridos, sem perder de vista o conjunto da área de pesquisa.  

Segundo Cadaval Bedê et al (1996), a seleção das escalas a serem empregadas em 

mapas direcionados para superfícies restritas, devem fundamentar-se no tamanho da 

área de interesse e no nível de detalhamento pretendido.  

Usualmente, utiliza-se no mapeamento de áreas rurais a escala 1:10000 e em áreas 

urbanas as escalas mais utilizadas são 1:5000 ou 1:10000 (IBGE, 2010). 

Tendo em vista que a área de estudo se restringe a porção ocidental de uma formação 

geomorfológica de pequenas dimensões em relação ao conjunto geográfico da região, 

a escala utilizada nos processamentos de SIG (mapas dos planos de informação) não 

deve ser superior a 1:25000 e nas representações gráficas não devem exceder 1:15000. 

Ademais, o estudo pautou-se na experiência prática de outros autores na coleta de 

dados cartográficos para geoprocessamento que, em geral, determinam para trabalhos 

deste porte um espectro de escala limitado. 

 

5.2 Procedimentos Metodológicos 

 

Quanto aos procedimentos metodológicos, o estudo dividiu-se em três etapas: uma 

etapa exploratória (planejamento e pesquisa preliminar), uma etapa de desenvolvimento 

do produto cartográfico (elaboração dos mapas de apoio através de geoprocessamento) 

e uma etapa de validação do produto (mapa síntese). 

Na primeira etapa, realizou-se o levantamento bibliográfico sobre o parque municipal 

e foi realizado um reconhecimento em campo. Nesta etapa também foi feito contato com 

o órgão gestor da unidade de conservação, aquisição das cartas topográficas de 

referência, delimitação da área de estudo e aquisição da plataforma para realizar o 

geoprocessamento (plataforma QGIS).  

Na segunda etapa, ocorreu a elaboração dos mapas georreferenciados dos atrativos 

turísticos (ambientais e históricos) e a elaboração dos mapas secundários ou mapas 

apoio, para contextualizar as estruturas no meio ambiente.  

O quadro 2, a seguir, elenca os atrativos presentes no interior da área tombada.  
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Quadro 2 - Tabela de atrativos georreferenciados no parque municipal 

Atrativos Turísticos 

Circuito de Trilhas Ecológicas 

Trilha da Pedra Lisa 

Trilha da Fonte do Senhor Bom Jesus 

Trilha do Itaguá 

Trilha da Fonte da Saudade 

Mirantes 

Mirante do Cristo 

Mirante do Telégrafo 

Mirante da Pedra Lisa (Boa Vista) 

Sítios arqueológicos 
Ruína Colonial do Itaguá 

Caverna do Ódio (Sambaqui) 

 

Os mapas secundários foram elaborados para identificar: 1) perímetro detalhado da 

superfície do parque municipal (morro do Espia); 2) cobertura vegetal; 3) hidrografia; 4) 

altimetria; 5) estruturas urbanas e malha viária.  

Nesta etapa foram executadas as validações topológicas e revisão de todos os mapas 

(revisão qualitativa) a fim de ajustar a escala de trabalho e a constituição dos vetores 

utilizados. Os arquivos produzidos no geoprocessamento foram disponibilizados na 

plataforma Open Street Map - OSM. 

Por fim, na terceira e última etapa foi elaborado o mapa síntese, ou seja, o mapa final 

representando todos os elementos estudados na pesquisa.  

A organização e o conteúdo das etapas da pesquisa para mapeamento do parque 

municipal encontram-se elencados no Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Etapas de trabalho 

Etapa I - Pesquisa Preliminar 

Objetivo Atividade Resultado/Produto 

1 - Levantamentos 
Bibliográficos 
 

Consulta ao órgão ambiental 
municipal via internet (e-mail) 
 

Registro da Lei Municipal de 
criação do parque municipal do 
Morro do Espia – Iguape/SP 

Consulta às teses, artigos, 
livros, revistas, sítio web etc. 
relativos ao objeto da pesquisa 

 
Compilação de material 
bibliográfico sobre o parque 
municipal e região da UC 
 
Bibliografia geral e específica 
sobre UC 
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2 - Reconhecimento em 
campo 

Caminhamento nas trilhas, 
balneários, mirantes e sítios 
arqueológicos 

Fotografias dos locais visitados 
e plotagem das trilhas, mirantes 
e ruínas históricas e pré-
históricas 

 
3 - Aquisição de Cartas 
Topográficas 
 

Consulta ao sítio web do IGC 
e IBGE  

 
Cartas topográficas da região 
de estudo em escala 1:10.000 e 
1:50.000 respectivamente 
 

4 – Aquisição de 
arquivos para 
geoprocessamento 

Organização de um banco de 
dados referente a vegetação,  

Arquivos relativos ao local da 
pesquisa para SIG em formato 
específico .shp, dwg, jpg, gif, 
dng, dwx etc. 

5 - Delimitação da área 
de estudo  
 

 
Delimitação da área de estudo 
“Parque Municipal Florestal 
Morro do Espia” a partir da 
área tombada pelo IPHAN 
 

Carta de localização da área 
tombada pelo IPHAN com 
delimitação do perímetro 
protegido 

6 - Aquisição de 
plataforma para 
geoprocessamento  

 
Aquisição do QGIS e GPS 
TrackMaker PRO para 
geoprocessar os dados 
coletados 
  

 
Software QGIS versão estável 
 LTR 3.10 “A Coruña”  
 
Software GPS TrackMaker PRO 
III (para plotagem em campo) 

 Etapa II – Elaboração dos Mapas 

Objetivo Atividade Resultado/Produto 

1 – Elaboração dos 
mapas base (de apoio) 

Mapeamentos: perímetro da 
UC, cobertura vegetal, 
hidrografia, altimetria, 
infraestruturas urbanas e 
malha viária, atrativos 
turísticos  
(trilhas, balneários, mirantes e 
sítios arqueológicos) 

Mapas georreferenciados dos 
planos de informação (escala 
1:10.000)  

2 – Validação dos 
dados 

 
Revisão da vetorização dos 
dados (validação topológica)  
 

Mapas avaliados e classificados 

 
3 – Disponibilização 
dos dados na 
plataforma livre do 
Open Street Map 
 

Elaboração dos arquivos em 
formato map.osm e submissão 
na plataforma 

Arquivos submetidos à 
plataforma 

III Elaboração do Mapa Síntese (produto) 

 
1 – Elaboração do 
Mapa Síntese 
 

Categorização dos planos de 
informação e confecção do 
mapa final 

Mapa georreferenciado dos 
atrativos turísticos 
conjuntamente ao contexto da 
superfície terrestre (natural e 
antrópico) 
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O diagrama seguir (quadro 4) sistematiza as etapas desenvolvidas no processo de 

construção da pesquisa.   

 

          Quadro 4 - Etapas de desenvolvimento da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fonte: elaborado pelo autor. 

 

5.2.1 Fundamentação da Validação Topológica  

 

No que tange a geração e padronização dos metadados para base de dados 

matriciais e vetoriais e compilação cartográfica dos produtos georreferenciados, adotou-

se as normativas da cartografia nacional utilizada pelo IBGE.  

Estas normativas enfatizam o mapeamento cartográfico strictu sensu, voltado para 

validação de produtos cartográficos, para a descrição minuciosa dos elementos, 

organização e normatização de dados geomáticos do meio ambiente. 

A validação topológica dos dados adotou a metodologia de Delou, 2006 e IBGE, 2010. 

A etapa de validação topológica dos elementos vetoriais é importante, pois verifica a 

consistência dos dados quanto aos requisitos básicos exigidos para adaptação ao SIG 

(para processamento de análises espaciais). 

A análise topológica tratou de eliminar linhas duplicadas e elementos gráficos 

excedentes a fim de propiciar o fechamento de polígonos e a perfeita conectividade de 

elementos lineares na composição de redes ou zonas, garantindo a confiabilidade dos 

produtos (vetores) e informações de seus atributos. Verificada a inexistência de “nós 

abertos”, ou seja, elementos vetoriais desconexos com os elementos da paisagem 

Planejamento  
da pesquisa 

Levantamento de 
Dados 

(Etapa I) 

Avaliação e 
Classificação  

 Elaboração de Mapas 
de Apoio ou Básicos 

(Etapa II) 

Mapa Síntese 
Produto 

(Etapa III) 
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classificados, os produtos podem ser categorizados e interpretados conforme os 

parâmetros preestabelecidos no escopo da metodologia da pesquisa.  

➢ Os requisitos topológicos atendidos no processo de vetorização são:  

➢ Conectividade (as linhas que começam ou terminam num mesmo ponto são 

conectadas por nós);  

➢ Fechamento de polígonos (todos os elementos do tipo área devem estar 

fechados); Não duplicidade de linhas (cada linha raster deve gerar uma única 

linha vetorial);  

➢ Integridade ou “completitude” dos elementos (toda linha vetorial deve estar 

completa, mesmo que, no arquivo raster, estas linhas apareçam interrompidas); 

➢ Integração de geometria de elementos entre categorias (os elementos do tipo 

linha e do tipo polígonos de arquivos (ou categorias) diferentes são tratados de 

modo que uma única linha seja adotada para ser copiada para o arquivo da outra 

categoria.  

Ademais, os polígonos interrompidos pela linha de borda da carta, devem ser 

fechados pelo delimitador, que é um elemento coincidente com a linha de borda ou 

“frame” do grid da carta (IBGE, 2010). 

 

5.2.2 Vetorização dos elementos de estudo 

 

Por definição, a vetorização é o processo de conversão de arquivos matriciais 

(imagens raster) em arquivos vetoriais (conjuntos geométricos).  

As representações vetoriais, têm em comum o fato de que os domínios espaciais são 

representados por conjuntos de traços, deslocamentos ou vetores, adequadamente 

referenciados, (Rodrigues, 1990). Segundo Rotunno (2018) a vetorização pode ser 

manual, automática ou semiautomática.  

O método previsto neste trabalho é o semiautomático. A vetorização semiautomática 

foi executada por meio de adaptações para adequar-se a escala de trabalho utilizada no 

mapeamento da área do parque municipal, tendo por base as especificações definidas 

nas normativas e manuais do IBGE e DSG.  

O padrão metodológico utilizado para vetorização dos elementos seguiu as 

normativas do manual de referência para elaboração de bases cartográficas do IBGE - 

Base Cartográfica Contínua do Brasil ao milionésimo, 3ª Versão, Volume I (IBGE, 2010).  

A vetorização, conforme a padronização de produtos gerados pelo IBGE, deve 
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fornecer arquivos shape file (extensão .shp da Esri ®), com as seguintes working units 

(linhas de trabalho): master units = km; sub units = m; m por km = 1.000; positional units 

por m = 10. 

A pesquisa adotou 10 pré-requisitos para elaboração dos vetores (quadro 3) do 

mapeamento do parque municipal do Morro do Espia.  

 

     Quadro 5 - Padrões de vetorização (requisitos topológicos) 

1 As linhas vetoriais devem estar superpostas às linhas raster correspondentes 

2 
Cada arquivo vetorial superposto ao arquivo raster correspondente não deve apresentar 

deslocamentos nos elementos representativos da paisagem 

3 
Não se admite linha vetorial fora do campo definido pelas carreiras de pixels da linha 

raster 

4 
Somente os elementos de interesse representados no interior da área delimitada do 

parque municipal na carta topográfica devem ser vetorizados. 

5 Nenhuma informação secundária deve ser vetorizada. 

6 Não devem ser seguidas as convenções cartográficas da carta topográfica 

7 As linhas só devem ser vetorizadas como “line strings” ou “complex chain”. 

8 Não são admitidas “shared cells”. 

9 

Todas as áreas que aparecem nos arquivos raster representadas por meio de padrões 

de desenho ou por meio de fundo de cor (elementos da vegetação) devem ser 

vetorizadas pelas linhas que delimitam estas áreas.  

10 
Todos os elementos representados por duas linhas paralelas devem ser vetorizados em 

uma única linha, seguindo a linha média, equidistante às duas linhas. 

     Fonte: Adaptado de IBGE (2010). 

 

5.2.3 Revisão da Vetorização 

 

Após a vetorização dos planos de informação, todos os elementos estruturados em 

vetores (linha, ponto ou polígono) foram revisados, atendendo 19 requisitos, definidos 

no quadro 4.   

Os arquivos vetoriais, após validados, foram manipulados para formato de leitura 

(layout) na plataforma SIG do QGIS.  

 

Quadro 6 - Elementos vetoriais revisados 

1 Nome dos arquivos 

2 Tipo do arquivo (.shp) 
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3 Estrutura dos arquivos 

4 “Working Units” 

5 Ausência de elementos 

6 Linhas interrompidas e/ou incompletas 

7 Elementos duplicados 

8 Conectividade das linhas 

9 Fechamento de polígonos 

10 Linhas com espaçamento entre vértices maior que os valores especificados 

11 Elementos vetoriais divergentes com os elementos raster correspondentes 

12 Células fora das especificações 

13 Deslocamento de elementos 

14 Elementos vetorizados em categorias erradas 

15 Ligação dos elementos entre cartas adjacentes 

16 Vetorização incorreta de elementos, tais como “patterns” 

17 Posicionamento e grafia dos textos 

18 
Nível, cor, estilo, peso, fonte, tamanho e tipo (ponto, linha, polígono, célula, texto) 

dos elementos vetoriais 

19 Elementos coincidentes tratados em desacordo com as normas prescritas. 

Fonte: Adaptado de IBGE (2010).  

 

 5.3 Pesquisa preliminar (Etapa I)  

 

A etapa de delimitação do parque municipal ocorreu a partir de fontes secundárias, 

tendo em vista que a unidade de conservação municipal não dispõe de limites definidos 

no decreto de criação ou em lei posterior.  

Cabe destacar que o levantamento de dados deparou-se com a escassez de 

referências bibliográficas, referências físicas (placas) ou informações oficiais sobre o 

parque municipal. Igualmente não foi encontrado nenhuma menção sobre plano de 

manejo ou algum tipo de plano de uso.  

Apenas a pesquisa de Pretti (2008) e sítios webs na internet, direcionados ao público 

adepto do esporte de aventura (ciclismo, camping e tracking), mencionam o circuito de 

trilhas ecológicas. 

Segundo informação do Departamento de Desenvolvimento Sustentável, Divisão de 

Meio Ambiente da prefeitura municipal de Iguape, não há outro documento referente aos 

limites do parque municipal, exceto seu decreto de criação. 

O ato legal de criação da UC versa:  
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LEI Nº 937-“A” DE 24 DE NOVEMBRO DE 1987 DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO 
PARQUE FLORESTAL MUNICIPAL DO MORRO DO ESPIA, NESTE MUNICÍPIO. 

 

Neste contexto, a pesquisa considerou situar a ‘área da UC’, ou seja, o morro do Espia 

na porção ocidental do maciço montanhoso adjacente a área urbana de Iguape até o 

talvegue mais próximo deste mesmo maciço, defronte ao Canal do Mar Pequeno e Ilha 

Comprida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: plataforma do Google Earth® (2019). 

 

Com base nestas informações, buscou-se delimitar um perímetro por meio de 

consultas ao acervo das cartas topográficas do IBGE, IGC20 e bibliografia do IPHAN.  

A carta topográfica do IBGE para Iguape 1:50000, representa topograficamente parte 

do município e localiza o “morro do Espia” no maciço montanhoso defronte ao canal do 

Mar Pequeno e a Ilha Comprida (figura 10).  

 

 
20 IGC: O Instituto Geográfico e Cartográfico de São Paulo, criado em 1979, promove o conhecimento do 
território paulista através de produção cartográfica e estudos geográficos relacionados à Divisão 
Administrativa e Territorial do Estado de São Paulo, sendo tais atribuições executadas desde 1886 por 
instituições predecessoras. 

Figura 9 - Localização do morro do Espia no maciço montanhoso. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1979
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Fonte: Carta topográfica do IBGE (1973). 

 

A figura 11, a seguir, amplia a carta topográfica do IBGE, onde é possível identificar 

o morro do Espia e o mirante (monumento) do Cristo.  

 

 

 

 

 

Figura 10 - Carta topográfica do IBGE (Folha SG-23-V-A-IV-2) 
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Fonte: Carta topográfica do IBGE (1973) adaptada pelo autor. 

 

Na carta topográfica do IGC para o estado de São Paulo, é possível identificar o 

maciço montanhoso em meio a planície costeira de Iguape.  

A elipse vermelha destaca o maciço em meio a planície costeira. (figura 12 e 13).  

 

Figura 12 – Recorte do município de Iguape a partir da carta topográfica do IGC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Carta topográfica do IGC (2020), adaptado pelo autor. 

Figura 11 - Recorte da carta do IBGE com ênfase no morro do Espia 
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Fonte: Recorte da carta topográfica do IGC (2020), georreferenciada pelo autor. 

 

Tendo em vista delimitar um perímetro mais exato para embasar a localização dos 

atrativos turísticos e os atributos dos mapas de apoio, buscou-se informações no sítio 

web do Instituto Histórico e Artístico Nacional - IPHAN 

(http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/).  

Nos arquivos digitais do Instituto foi possível identificar o perímetro urbano tombado 

de Iguape em carta topográfica, com delimitação mais precisa do centro colonial, da área 

histórica do morro do Espia (objeto de estudo deste trabalho) e do Canal do Valo Grande 

(IPHAN, 2009a), 

A figura 14 delimita (cor roxa) a área do perímetro tombado e sua “zona de 

amortecimento” (cor amarela).   

A partir destas informações, a pesquisa delimitou a área do objeto de estudo a partir 

da elevação natural do terreno do morro do Espia, circunscrito entre o centro histórico 

de Iguape, o Colégio Técnico Agrícola e a vila do Icapara, defronte ao Mar Pequeno e a 

Ilha Comprida.  

 

 

 

 

Figura 13 - Recorte a partir da carta do IGC com ênfase no morro do Espia 

http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/
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Figura 14 - Mapa do perímetro tombado de Iguape pelo IPHAN 

 

Fonte: IPHAN (2009a). 

 

5.4 Elaboração dos Mapas com Uso de Geoprocessamento (Etapa II) 

 

Optou-se por iniciar o recorte da área para elaboração dos mapas a partir da carta do 

Instituto Geográfico e Cartográfico do estado de São Paulo (IGC - Cartas Topográficas 

1:10000).   

A carta topográfica do IGC foi obtida no sitio web do DATAGEO – Sistema Ambiental 

Paulista, no formato de imagem, através de serviço WMS21 no endereço: 

 
21 WMS - O serviço WMS produz mapas dinâmicos partir de dados georreferenciados em um servidor 
remoto. Esses mapas são geralmente apresentados no formato de figura (PNG, JPEG ou GIF). Também é 
possível consultar os atributos dos elementos que compõem os mapas. 
Fonte: http://geoserver.aesa.pb.gov.br/geoprocessamento/geoportal/webservices.html 
 

http://geoserver.aesa.pb.gov.br/geoprocessamento/geoportal/webservices.html
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http://datageo.ambiente.sp.gov.br/serviceTranslator/rest/getXml/Arcgis_Server_IGC_C

artas_Topograficas/0/1525457039863/wms  

O sistema de referência de coordenadas de origem da carta topográfica utilizado pelo 

IGC é o WGS 84, código EPSG22 4326 (European Petroleum Survey Group).   

A fim de georreferenciar o objeto de estudo a partir da carta, uma base de dados em 

arquivo formato vetor dos limites municipais de Iguape, projetada no mesmo sistema de 

referência (WGS84), foi adicionado ao projeto de delimitação do maciço do morro do 

Espia. Após, definiu-se um retângulo envolvente sobre o objeto alvo e exportou-se em 

formato imagem para o banco de dados deste projeto de pesquisa.  

A ferramenta “georreferenciador GDAL” do aplicativo QGIS23 foi utilizada para 

georreferenciar a imagem recortada do objeto, utilizando as coordenadas planas da 

carta do servidor WMS do IGC.  

Vinte (20) coordenadas geográficas pré-estabelecidas em pontos de interesse, 

distribuídas no interior do recorte, foram plotadas. O erro residual médio foi de 0,981.  

Por fim, o recorte da área de estudo e o limite municipal de Iguape foram convertidos 

para o datum horizontal SIRGAS 2000 na projeção UTM 23 S. 

 A seguir, ficha de metadados da carta topográfica do IGC. 

 

Quadro 7- Ficha de Metadados da carta topográfica IGC 1:10000 

OGC-WMS 

Resumo Mosaico de Cartas Topográficas na escala 1:10.000 elaboradas pelo 

IGC entre os anos de 1978 e 2006, integrando o Mapeamento 

Sistemático do Estado de São Paulo. Recurso disponível também no 

Geoportal IGC: www.igc.sp.gov.br/geoportal. 

Opções de transferência Endereço(s):http://datageo.ambiente.sp.gov.br/serviceTranslator/re

st/getXml/Arcgis_Server_IGC_Cartas_Topograficas/0/1525457039

863/wms 

 
22 EPSG - o Grupo de Pesquisa Petrolífera Europeia – European Petroleum Survey Group (EPSG), 
sistematizou todos os Sistemas de Referência de Coordenadas (SRC) do planeta por códigos, os códigos 
EPSG. Portanto, uma projeção de qualquer lugar do mundo pode ser identificada através do padrão EPSG. 
Por exemplo, o Código EPSG: 4326 indica que dados vetoriais ou matriciais foram reprojetados para 
o WGS 84 (World Geodetic System), definidas em 1984.  
Fonte:http://processamentodigital.com.br/2013/07/27/lista-dos-codigos-epsg-mais-utilizados-no-
brasil/ 
 
23 QGIS é um Sistema de Informação Geográfica (SIG) de código aberto com a Licença Pública Geral GNU. 
O QGIS é um projeto oficial da Open Source Geospatial Foundation (OSGeo). Funciona em Linux, Unix, 
Mac OSX, Windows e Android e suporta inúmeros formatos de vetores, rasters e bases de dados e 
funcionalidades. Fonte: https://www.qgis.org/pt_BR/site/about/index.html 

http://datageo.ambiente.sp.gov.br/serviceTranslator/rest/getXml/Arcgis_Server_IGC_Cartas_Topograficas/0/1525457039863/wms
http://datageo.ambiente.sp.gov.br/serviceTranslator/rest/getXml/Arcgis_Server_IGC_Cartas_Topograficas/0/1525457039863/wms
http://datageo.ambiente.sp.gov.br/serviceTranslator/rest/getXml/Arcgis_Server_IGC_Cartas_Topograficas/0/1525457039863/wms
http://datageo.ambiente.sp.gov.br/serviceTranslator/rest/getXml/Arcgis_Server_IGC_Cartas_Topograficas/0/1525457039863/wms
http://datageo.ambiente.sp.gov.br/serviceTranslator/rest/getXml/Arcgis_Server_IGC_Cartas_Topograficas/0/1525457039863/wms
http://processamentodigital.com.br/2013/07/27/lista-dos-codigos-epsg-mais-utilizados-no-brasil/
http://processamentodigital.com.br/2013/07/27/lista-dos-codigos-epsg-mais-utilizados-no-brasil/
https://www.qgis.org/pt_BR/site/about/index.html
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Endereço(s):http://geoportal.igc.sp.gov.br:6080/services/IGC/GeoP

ortal_Cartas_Topograficas_ImgSrv/ImageServer/WMSServer 

Protocolo: OGC:WMS-1.3.0-http-get-map 

Dados de identificação 

Citação Título: IGC - Cartas Topográficas 1:10.000 

Data início do mapeamento 01/01/1970 

Ponto de contato Gerência de Cartografia 

Nome da organização/autor Instituto Geográfico e Cartográfico do Estado de São Paulo (IGC-

SP) 

Informações de contato E-mail: igcvendas@sp.gov.br 

Tipo de representação Raster 

Escala 1: 10000 

Mapeamento Básico 

Palavras-chave 

 

cartas; carta; folhas; folha; topográficas; mapeamento; sistemático; 

igc; 10000; articulação; topográfica; sistemático; 10k; 

Retângulo Envolvente Longitude Oeste: -53.188125999 

Longitude Leste: -44.125214999 

Latitude Norte: -19.916982000 

Latitude Sul: -25.250410999 

Metadado 

Identificador  {3E072D75-78FE-4CF5-A7AE-07884C43AFF0} 

Data do metadado 04/05/2018 

Nome metadado padrão Metadata for Datasets ISO19139/19115 

Versão do Perfil do Metadado 2003 

 

5.4.1 Delimitação do perímetro do Morro do Espia 

 

Delimitou-se o Morro do Espia através do relevo, utilizando a carta topográfica do 

IGC, tendo por referência a área tombada. (Figura 14).  

Utilizou-se a cota de 25 metros para traçar os limites do morro, exceto nos pontos de 

localização de sítios arqueológicos próximos ao canal marítimo (cota 2 metros) e ao 

norte do maciço (cota 5 metros), nos limites da cobertura florestal preservada.  

A carta do IGC apresenta distância aproximada de 10 metros entre cotas conforme 

declividade representada na carta. Utilizou-se a escala 1:15000 para fazer a 

demarcação e escala 1:20000 para representar o polígono no mapa. 

A ferramenta utilizada para demarcar (plotar) a área foi o aplicativo “adicionar 

polígono”. Os ajustes nas áreas abaixo da cota 25 metros foram tratados com a 

ferramenta “ajuste de vértice”. A correção geométrica do polígono foi simplificada 

http://geoportal.igc.sp.gov.br:6080/services/IGC/GeoPortal_Cartas_Topograficas_ImgSrv/ImageServer/WMSServer
http://geoportal.igc.sp.gov.br:6080/services/IGC/GeoPortal_Cartas_Topograficas_ImgSrv/ImageServer/WMSServer
mailto:%0Aigcvendas@sp.gov.br%0A
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(removidos os cruzamentos e linhas duplas) com a ferramenta “simplificar geometria”.  

Após as correções, identificou-se que o polígono possui 491,87 ha.  

A partir desta delimitação, os demais planos de informação foram sobrepostos aos 

limites do polígono e recortados para melhor definição de seus atributos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

5.4.2 Delimitação da Cobertura Vegetal 

 

A cobertura vegetal do morro do Espia foi delimitada a partir do acervo digital da base 

de dados do Sistema de Informações Geográficas da Bacia do Ribeira de Iguape e 

Litoral Sul do CBH-RB24, através de downloads dos planos de informação no sítio web 

http://www.sigrb.com.br/index.php?id=5.  

O estudo utilizou os planos de informações “cobertura vegetal natural” e “cobertura 

da terra” para identificar áreas antropizadas e a classificação fitoecológica25 do morro do 

 
O SIG-RB - O Sistema de Informações Geográficas do Ribeira de Iguape e Litoral Sul é mantido até agosto 
de 2019 pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul (UGRHI-11), reunindo 
informações necessárias para a administração dos Recursos Hídricos da Bacia (CBH-RB, 2020). 
 
25 Fitoecológico: conjunto de gêneros florísticos típicos de formas biológicas características que se 

Escala 1:20000 

Figura 15 - Delimitação do perímetro tombado do morro do Espia 

http://www.sigrb.com.br/index.php?id=5
https://pt.wikipedia.org/wiki/Biologia


48 
 

Espia. A classificação é embasada no Mapa de Vegetação do Brasil (IBGE, 2004) e 

Manual Técnico da Vegetação Brasileira (IBGE, 1992). Além disso, foram realizadas 

incursões in loco a fim de confirmar a classificação fitoecológica. 

O polígono do perímetro do morro do Espia foi sobreposto aos planos de informação 

de cobertura da terra e cobertura vegetal natural para distinguir as formações florestais 

e áreas antropizadas (figura 16).  

Após este procedimento, foi realizado o refinamento no contorno das formações, 

tendo por base imagens da plataforma do Google Earth®, elaborado com os algoritmos 

do QGIS “ajuste de vértices” e “suavização de geometrias”. O datum dos vetores foi 

atualizado para SIRGAS 2000, haja vista, os vetores encontrarem-se no sistema 

geodésico de referência SAD 69. 

 

Figura 16 – Delimitação da cobertura vegetal predominante do morro do Espia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo auto 

 

 

 

 
repetem dentro de um mesmo clima, podendo ocorrer em terrenos de litologia variada, mas com relevo 
bem marcado. Com base em levantamento dos remanescentes de vegetação e em trabalhos de campo, 
o IBGE estimou a extensão dos tipos de vegetação do Brasil classificados em regiões fitoecológicas e 
áreas de vegetação com seus grupos e subgrupos (IBGE, 1992). 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Litologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vegeta%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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5.4.3 Delimitação da Hidrografia 

 

A hidrografia do morro do Espia foi elaborada a partir da rede de drenagem para o 

estado de São Paulo, oriunda do projeto GISAT 26 (cartas topográficas 1:50.000). 

proveniente do sitio web da Secretaria de Meio Ambiente do estado de São Paulo, no 

portal https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/cpla/cessao-de-dados/.  

A rede de drenagem do estado foi recortada sobre o polígono dos limites do município 

de Iguape, na escala 1:50000 e, logo após, novamente recortado em escala 1:20000 

sobre a área de estudo.  

Os traçados dos corpos hídricos foram elaborados sobre a carta topográfica 

georreferenciada do maciço do morro do Espia com apoio das imagens da base de 

dados do Google Earth®, no intuito de conferir a existência dos canais de drenagem. 

Incursões em campo foram realizadas para confirmar as informações. 

A ferramenta utilizada para traçar os canais de drenagem foi o algoritmo “adicionar 

linhas” do QGIS. Os ajustes foram tratados com o algoritmo “ajuste de vértice”.  

Foram identificadas treze (13) micro bacias, sendo que nove (09) convergem 

diretamente para o canal marítimo (Mar Pequeno) e quatro desaguam no canal artificial 

do Valo Grande, próximo ao leito natural do rio Ribeira de Iguape.  

Detectou-se ausência de cinco (05) corpos hídricos na carta georreferenciada do IGC 

e todos apresentaram pequenos deslocamentos. Dois (02) riachos localizados dentro da 

área urbana consolidada tiveram seus cursos desviados e canalizados. Quatro (04) 

foram completamente retificados, em decorrência da expansão da área urbana de 

Iguape e loteamentos rurais. 

Cabe destacar que o riacho que abastece parte do sistema de água e esgoto da área 

urbana de Iguape nasce na vertente ocidental do morro do Espia e abastece a fonte do 

Senhor (balneário da Fonte do Senhor Bom Jesus), outrora denominado riacho 

“Ypiranga” (Young, 1904).  

Atualmente parte do canal que atravessa a malha urbana encontra-se canalizado e 

recebe esgoto clandestino de origem doméstica e águas pluviais. 

 

 

 
26 O modelo digital de elevação (MDE) do Estado de São Paulo foi gerado a partir das curvas de nível 
extraídas das cartas do IBGE, Instituto Geográfico e Geológico (IGG) e Departamento de Serviços 
Geográficos do Exército, na escala 1:50.000 (projeto GISAT) e possui uma resolução horizontal de 30m 
(0,0002777 graus decimais).  

https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/cpla/cessao-de-dados/
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

5.4.4 Delimitação Altimétrica 

 

A altimetria do morro do Espia foi elaborada a partir dos arquivos cartográficos do 

IBGE, proveniente do sitio web 

(ftp://geoftp.ibge.gov.br/cartas_e_mapas/bases_cartograficas_continuas/bcim/versao2016/).  

tendo por base cartas topográficas na escala 1:50000. 

A altimetria do morro foi recortada a partir do arquivo vetor das curvas de nível do 

município de Iguape e sobreposta ao polígono da área tombada pelo IPHAN que delimita 

o morro do Espia, conforme explanado no item 5.3.  

As correções geométricas dos polígonos que representam as curvas de nível foram 

ajustadas com o algoritmo “simplificar geometria” e “verificar a validade” no QGIS.  

Os data dos vetores foram atualizados para SIRGAS 2000, na projeção UTM 23 J 

Sul. 

 

 

Figura 17- Delimitação da rede hidrográfica do morro do Espia 

ftp://geoftp.ibge.gov.br/cartas_e_mapas/bases_cartograficas_continuas/bcim/versao2016/
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

5.4.5 Delimitação da infraestrutura urbana e malha viária 

 

A infraestrutura e malha viária urbana localizada nas adjacências e interior do 

polígono do morro do Espia foram plotadas a partir da base  de dados do Open Street 

Map 27 no formato OSM, através de downloads dos planos de informação no sítio web 

https://www.openstreetmap.org/export#map=14/-24.6988/-47.5333. 

O processo de elaboração do mapa utilizou os procedimentos de confecção dos 

mapas anteriores, exceto a necessidade de transformação do vetor formato OMS para 

formato .shp. Erros de geometria, como por exemplo, linhas desconexas, foram retiradas 

por simples seleção de feição e deleção. 

 
27 Open Street Map (OSM) é um projeto de mapeamento colaborativo para criar mapas livres e editáveis 
do mundo, inspirado por sites como a Wikipédia®. Traduzindo para o português, o nome significa Mapa 
Aberto de Ruas. Ele fornece dados para centenas de sites na internet, aplicações de celular e outros 
dispositivos.  
Os mapas foram desenvolvidos e são mantidos por sua comunidade voluntária de mapeadores, que 
inserem e revisam dados de receptores GPS portáteis, fotografias aéreas, imagens de satélite e outras 
fontes livres. Os mapeadores com seu conhecimento local, editam os mapas com softwares abertos como 
o QGIS, iD ou o JOSM. A comunidade mais ampla, também confere e confirma os dados pela interface 
do próprio site Openstreetmap.org. 
 

Figura 18 - Delimitação altimétrica do morro do Espia 

https://www.openstreetmap.org/export#map=14/-24.6988/-47.5333
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mapeamento_colaborativo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Copyleft
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mundo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia
https://pt.wikipedia.org/wiki/GPS
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aerofotografia
https://pt.wikipedia.org/wiki/ID_(OpenStreetMap)
https://pt.wikipedia.org/wiki/JOSM
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A figura 19 retrata a localização dos acessos viários e infraestruturas urbanas 

localizadas no interior e adjacências. Identificou-se no interior do polígono do morro do 

Espia uma estrada municipal (estrada do Icapara ou Vereador Manoel Alves da Silva) 

que dá acesso ao circuito turístico. Além disso, identificou-se um reservatório de 

captação de água da SABESP e uma torre de antena de telefonia. Os locais foram 

georreferenciados (Quadro 8).  

 

Quadro 8 – Coordenadas geográficas das estruturas urbanas 

Estrutura Urbana 
Coordenadas geográficas 

Projeção UTM 23 J Sul 

Reservatório SABESP 241795.48/7265907.73 

Antena telefonia 242278.48/7265405.52 

Torre de transmissão de energia elétrica 242273.55/7265340.25 

Acesso ao circuito turístico 242358.28/7265326.57 

Rodovia Vereador Manoel Alves da Silva 242097.64/7265157.75 

 

Figura 19 – Delimitação de infraestruturas e vias urbanas no morro do Espia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 



53 
 

5.4.6 Delimitação do Atrativos Turísticos 

 

Os atrativos turísticos foram delimitados a partir das informações adquiridos em 

campo. A marcação das trilhas ecológicas e pontos de localização dos mirantes, 

balneários e sítios arqueológicos foi realizada por caminhamento com o uso do receptor 

para navegação28 GPSMap 64s Garmim®. Registrou-se fotografias dos locais e de 

alguns dos equipamentos de apoio para segurança, informação e conforto dos usuários.  

Utilizou-se a plataforma do GPS TrackMaker PRO®29 (versão 4.9), para conversão 

dos pontos coletados no receptor. O circuito foi demarcado em etapas, tendo em vista a 

correção de deslocamentos e sobreposição de trilhas. Após, os dados foram migrados 

para a plataforma do QGIS.  

O georreferenciamento do circuito de trilhas ecológicas e a localização dos demais 

atrativos sobre o polígono do morro do Espia e a carta georreferenciada do IGC foram 

convertidos para projeção cartográfica plana, UTM zona 23J Sul, utilizando o Datum30 

oficial do Brasil, SIRGAS 200031.   

A correção topológica (validade das geometrias) das camadas vetoriais foi executada 

a partir do algoritmo “verificar a validade” para configurações de digitalização no QGIS. 

Esse algoritmo executa verificações de camadas vetoriais. 

Foram elaborados dois mapas, sendo um mapa com o circuito de trilhas sobreposto 

à carta topográfica do IGC e um segundo mapa do circuito sobreposto à imagem da 

plataforma Google Earth® (CNES/AIRBUS 2020).  

Os mapas do circuito de trilhas do morro do Espia estão representados nas figuras 

20 e 21 a seguir. 

 

 
28 O receptor GPS (sistema de posicionamento global - em inglês Global Position System) é um 
equipamento capaz de ler informações emitidas pelos satélites em órbita e calcular as coordenadas 
geodésicas (latitude, longitude e altitude (INPE, 2020) 
 
29 GTMPRO: O Projeto TrackSource é um trabalho voluntário para produção de mapas para 
aparelhos receptores GPS de navegação, com foco na produção de mapas da malha rodoviária e urbana 
do Brasil (sítio web do GTM, 2020). 
 
30 Datum:  O sistema de referência DATUM é de suma importância uma vez que ele se prende à 
necessidade de projetar um objeto curvo e a 3 dimensões (a Terra) como referência, num plano a duas 
dimensões mantendo no entanto os cruzamentos em ângulos retos dos meridianos e paralelos (o mapa), 
ou seja, o DATUM faz a medição a partir de parâmetros e pontos de controle utilizados para definir a forma 
tridimensional da Terra. (INPE, 2020).  
 
31 O Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas (SIRGAS) é o novo sistema de referência 
geodésico para o Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) e para as atividades da Cartografia Brasileira 
(IBGE, 2020). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/GPS
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 21 - Mapa do circuito de trilhas sobreposto à imagem do Google Earth®. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 20 - Mapa do circuito de trilhas sobreposto à carta topográfica do IGC 
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Conforme exemplificado no Quadro 2 (página 32), os atrativos foram agrupados em 

função de suas características turísticas mais relevantes, embora componham um 

circuito integrado e alguns atrativos também possuam algum tipo de banho não 

significativo, como por exemplo, a trilha do Itaguá.  

A descrição das características dos atrativos turísticos (extensão, altitude, registros 

fotográficos, origem da toponímia e particularidades históricas) encontra-se descrito na 

seguinte ordem: 1) Trilha e Mirante da Pedra Lisa; 2) Trilha e Balneário da Fonte do 

Senhor; 3) Trilha do Itaguá; 4) Trilha e Balneário da Fonte da Saudade; 5) Mirante do 

Cristo e Linha do Telégrafo; 6) Sítio arqueológico Caverna do ódio (Sambaqui); 7) Sítio 

arqueológico Ruinas do Itaguá. 

 

1) Trilha da Pedra Lisa: Possui 938 metros de extensão (somente ida), com 

altitude de 90 metros (início da trilha) até 290 metros (término). O nome da 

trilha provém do mirante localizado sobre um afloramento de rochas 

magmáticas do tipo granítico-gnaissico (Ab’Sáber, 2003).  

O Mirante da Pedra Lisa compõe o conjunto da trilha ecológica, sendo o clímax 

do atrativo. Oferece visão da área urbana de Iguape, da Serra da Momuna e 

Estação Ecológica Estadual dos Chauás. 

 

Figura 22 – Trecho inicial da trilha da Pedra Lisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fotografia do autor (2020). 

Ponto de referência UTM 23 S 242259.09/7265379.64 



56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fotografia do autor (2020) 

 

Figura 24 – Local de refeição localizado no trajeto da trilha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fotografia do autor (2020) 

Ponto de referência UTM 23 S 242182.21/7265965.77 

Figura 23 - Aspecto do sub-bosque de Mata Atlântica no interior da 
trilha 
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Fonte: Fotografia do autor (2020). 

 

Figura 26 - Equipamentos informativos sobre a flora do morro do Espia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Fotografias do autor (2020). 
 
 

 

Ponto de referência UTM 23 S 242192.14/7266166.32 

Figura 25 - Vista do mirante da Pedra Lisa 
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2) Trilha da Fonte do Senhor Bom Jesus: Possui 632 metros de extensão 

(somente ida), com altitude de 20 metros (início da trilha) até 175 metros 

(término). O nome da trilha provém do riacho (fonte) onde ocorreu a “lavagem” 

da imagem do Senhor Bom Jesus em 1647. 

O Balneário da Fonte do Senhor Bom Jesus localiza-se no sopé do morro do 

Espia, em um parque urbano pertencente a Igreja Católica. O acesso a trilha 

inicia-se no interior do parque, próximo a fonte. Além das piscinas públicas 

(figura 31), o local possui um lago e uma gruta artificial (figura 29), onde se 

encontra a “Pedra que Cresce”32. O parque atrai muitos turistas, 

especialmente na temporada de verão e na época da festa católica do Bom 

Jesus, no mês de agosto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fotografia do autor (2020). 

 
32 Pedra que Cresce: A imagem do Bom Jesus de Iguape, após ser trazida da praia do Una na Jureia, no 
ano de 1647, foi levada à principal fonte do arraial, onde deveria ser lavada para remoção da areia e do 
sal. Em pouco tempo a fonte se tornou destino dos peregrinos que iam à "Festa de Agosto" (inicialmente 
em louvor a Nossa Senhora das Neves) no final do mês de julho e início de agosto. Os romeiros, 
acreditando nos poderes milagrosos da pedra sobre a qual havia sido colocada a imagem para ser lavada, 
começaram a retirar-lhe lascas. Após séculos tendo lascas removidas, porém, a pedra continuava com o 
mesmo tamanho, dando origem à lenda da pedra que cresce (Revista do Instituto Histórico e Geográfico 
de São Paulo, vol. VIII, p. 268, 1903). 

Ponto de referência UTM 23 S 242181.33/7265964.71 

Figura 27- Início da trilha Senhor Bom Jesus 
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Fonte: Fotografia do autor (2020). 

 

Figura 29 - Equipamentos informativos sobre a flora do morro do Espia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Fotografias do autor (2020).  

 

Ponto de referência UTM 23 S 242120.72/7266042.32 

Figura 28 - Estrutura de travessia sobre riacho encachoeirado 
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Fonte: Fotografias do autor (2020).  

 

Figura 31 – Gruta da “Pedra que Cresce” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fotografias do autor (2020).  

Ponto de referência UTM 23 S 241700.14/7265744.52 

Ponto de referência UTM 23 S 241728.43/7265797.76 

Figura 30 - Entrada do balneário Fonte do Senhor Bom Jesus 
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Fonte: Fotografias do autor (2020).  

 

Figura 33 – Piscinas públicas e coreto do parque Fonte do Senhor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fotografias do autor (2020).  

 

 

Ponto de referência UTM 23 S 241759.95/7265813.20 

Ponto de referência UTM 23 S 241724.68/7265842.72 

Figura 32 - Fonte localizada no centro do parque 
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3) Trilha do Itaguá:  Possui 1.220 metros de extensão (somente ida), com altitude 

de 173 metros (início da trilha) até 10 metros (término). A trilha inicia-se no 

interior do morro do Espia, a partir da bifurcação que existe na trilha da Pedra 

Lisa. O caminho segue sentido canal do Mar Pequeno, com término no 

acostamento da estrada municipal do Icapara.  

O nome da trilha provém do antigo engenho colonial e de uma rocha localizada 

a beira mar, denominada de pedra do Itaguá ou da Paixão33, próxima as ruínas 

do Itaguá ou Fazenda da Porcina. Segundo Young (1904) e Fortes (2000), o 

local outrora era denominado por “pedra redonda” ou “pedra Ytaguá”34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fotografias do autor (2020). 

 

 

 
33 O nome “Pedra da Paixão” é originário da tradição popular. A tradição relata que um jovem casal de 
namorados frequentemente se encontrava naquela pedra. Entretanto, a moça era rica e o rapaz, pobre. 
O pai dela não admitia o romance e proibiu terminantemente a filha de encontrar-se com o rapaz. Este, 
desesperado, sentindo que jamais conseguiria ter a sua amada, foi até a Pedra da Paixão e tirou a própria 
vida (Fortes, 2000). A rocha encontra-se situada nas coordenadas UTM 23 S 243253.58/7265695.46. 
 
34 Ytaguá: do léxico tupi-guarani “pedra na água”.  

Ponto de referência UTM 23 S 242173.92/7265823.27 

Figura 34 - Sinalização do início da trilha do Itaguá 

Figura 35 - Equipamento para descanso no decurso da trilha (banco rústico) 
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Fonte: Fotografia do autor (2020). 

 

Figura 36 – Piscina pública localizado no término da trilha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fotografia do autor (2020).  

 

 

Ponto de referência UTM 23 S 242188.85/7265928.78 

Ponto de referência UTM 23 S 242547.63/7265693.39 
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Fonte: Fotografia do autor (2020). 

 

4) Trilha e balneário da Fonte da Saudade: Possui 470 metros de extensão 

(somente ida), com altitude de 2 metros (início da trilha) até 105 metros 

(término). A trilha inicia-se junto ao tanque rústica, próximo à sede da unidade 

de conservação federal APA de Cananéia-Iguape-Peruíbe. Termina na trilha 

de acesso à Pedra Lisa. 

O nome da trilha provém de uma pequena nascente canalizada denominada 

“Saudade35”. Inicialmente foi construída para abastecer de água tanques para 

uso doméstico da população e dessedentação de animais domésticos (Fortes, 

2000).  

 
35 O nome grafado em uma placa localizada na fonte nasceu de uma lenda indígena. Segundo a tradição 

popular, ao lado da fonte habitava o valente guerreiro carijó Turuçuçaba (“valor e grandeza”) e sua 
única filha, a encantadora Porangaba (“beleza e formosura”). Após muito tempo separados por uma 
guerra, pai e filha se reencontraram. Deste encontro, Porangaba levou o pai até a fonte e disse-lhe 
que, daquele dia em diante, a fonte chamar-se-ia Ig coara xipiaca aúb, ou seja, fonte da saudade. 
(Fortes, 2006).  
 
Em 4 de outubro de 1842 foi aberto um canal para levar água de uma pequena fonte, chamada Fonte da 
Saudade para o Mar Pequeno. Em julho de 1843, por meio de uma subscrição, o procurador da Câmara 
mandou fazer na Fonte da Saudade uma parede de pedra e cal para servir de açude, com um cano 
colocado em altura conveniente para a passagem de água, e um tanque, também construído de pedra e 
cal, utilizado para lavar roupas (Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, vol. VIII, p. 268, 
1903). 

Ponto de referência UTM 23 S 242547.63/7265693.39 

Figura 37- Término da trilha defronte a estrada do Icapara 
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Fonte: Fotografia do autor (2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fotografia do autor (2020). 

Ponto de referência UTM 23 S 242293.49/7265568.47 

Ponto de referência UTM 23 S 242098.56/7265396.81 

Figura 38 - Sinalização do início da trilha da Fonte da Saudade 

Figura 39 - Frontispício da Fonte da Saudade 
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Fonte: Fotografia do autor (2020). 

 

5) Mirante do Cristo: Situa-se no início da trilha da Pedra Lisa (90 metros de 

altitude), na porção ocidental do Morro do Espia, defronte ao canal e ao centro 

histórico de Iguape. O acesso se dá através da estrada do Icapara. A estátua 

do Cristo foi inaugura em 10 de dezembro de 1953, encomendada ao escultor 

José Rosasco pelo então prefeito Casimiro Teixeira (Fortes, 2000).  

     Mirante do Telégrafo: Compõe o conjunto de belvederes do morro do Espia. 

Situa-se 45 metros abaixo do mirante do Cristo, o qual é interligado por uma 

escadaria. A origem do nome provém da linha de telegrafo36 que interligava a 

antiga capital federal no Rio de Janeiro à Iguape e ao o sul do país (Fortes, 

2000).  

 

 

 
36 A instalação da linha telegráfica do litoral sul do Brasil iniciou-se a partir de 1866, sob os auspícios do 
Barão de Capanema. O trecho compreendido entre Iguape e Santos foi inaugurado no dia 2 de abril de 
1871. Essa linha, partindo de Iguape, passava pelas encostas do morro do Espia e seguia em direção 
às vilas do Icapara e Barra do Ribeira, onde entrava pela Costeira da Barra e morro da Jureia, passando 
pelo Caminho do Imperador ou Trilha do Telegrafo, e seguindo em direção a Santos (Fortes, 2000). 
 

Ponto de referência UTM 23 S 242098.56/7265396.81 

Figura 40 - Tanque para banho da Fonte da Saudade 
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Fonte: Fotografia do autor (2020). 

 

Figura 42 – Vista de Iguape a partir do Mirante do Cristo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fotografia do autor (2020). 

 

Ponto de referência UTM 23 S 242244.96/7265364.25 

Figura 41- Mirante do Cristo visto a partir da área urbana de Iguape 
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Fonte: Fotografia do autor (2020). 

 

Figura 44 – Vista de Ilha Comprida a partir do Mirante do Telegrafo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fotografia do autor (2020). 

Ponto de referência UTM 23 S 242185.30/7265198.07 

Ponto de referência UTM 23 S 242185.30/7265198.07 

Figura 43 - Mirante do Telégrafo. Em destaque, poste telegráfico 
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6) Sítio arqueológico Caverna do Ódio (Sambaqui): Localiza-se sob uma 

rocha no acostamento de acesso ao município de Ilha Comprida, próximo a 

ponte, defronte ao Canal do Mar Pequeno, no sopé do morro do Espia. Trata-

se, de fato, de um abrigo pré-histórico. Segundo Scatamacchia et al (1992), 

o sítio arqueológico da Caverna do Ódio classifica-se como um sambaqui37, 

resultante de atividades de grupos nômades ou seminômades de pescadores 

e coletores que se organizavam em colônias para a estação de pesca e coleta 

de produtos do mar. Atualmente não possui equipamentos de proteção ou 

sinalização do sítio pré-histórico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fotografia do autor (2020). 

 
37 Sambaquis são montes compostos de carapaças de bivalves, crustáceos e gastrópodes (de origem 
marinha, terrestre ou de água salobra), esqueletos de seres pré-históricos, ossos humanos e utensílios 
feitos de pedra ou ossos. São montes artificiais (resultado de ação humana) com dimensões e formas 
variadas. "Sambaqui" procede do termo tupi tãba (conchas) e ki (amontoado). Dentre outras 
denominações temos: cernambis, sarnambis, minas de sernambis, caieiras, concheiras, berbigueiras etc.  
Os sambaquis são importantes fontes de estudos. A partir de pesquisas de seu conteúdo, pode-se deduzir 
sobre a vida dos primeiros povoados do atual território brasileiro, alimentação de sua população, seus 
conhecimentos técnicos, a fauna e a flora da época etc. Os excrementos humanos fossilizados podem 
nos informar, por exemplo, sobre as doenças que afetavam àquelas populações (Revista FAPESP, 2000). 
 
 

Ponto de referência UTM 23 S 242180.92/7265142.88 

Figura 45 - Vista frontal do sambaqui no sopé do morro do Espia 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_tupi
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7) Sítio arqueológico Ruínas do Itaguá: Situa-se as entre o Canal do Mar 

Pequeno e a estrada do Icapara, distante 30 metros do final da trilha do Itaguá. 

É um conjunto de ruinas coloniais, provavelmente construídas entre 1600 e 

1620 (Young, 1906; Fortes, 2000).   

As ruínas estão inseridas no perímetro tombado de Iguape pelo IPHAN, 

embora o local não possua equipamentos de informação, sinalização ou 

proteção. Atualmente, as ruínas encontram-se recobertas por vegetação que 

impedem o acesso ao local.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Roberto Fortes (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

Ponto de referência UTM 23 S 242577.06/7265609.88 

Figura 46 - Vista das ruínas do Itaguá a partir da estrada do Icapara 
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Fonte: Fotografia do autor (2020). 
 
 

5.4.7 - Submissão dos arquivos na plataforma Open Street Map – OSM 

 

Os arquivos (produtos) do geoprocessamento do circuito de trilhas ecológicas do 

morro do Espia foram disponibilizados na plataforma livre do Open Street Map – OSM, 

conforme explanado no item Metodologia, Etapa II.  

As trilhas (linhas) e pontos (nós) obtidos através do caminhamento com receptor de 

navegação GPS foram convertidos para o formato .gtm com o uso do software GPS 

TrackMaker. Após, os arquivos foram transformados um a um para o formato .gpx, 

compatível com a plataforma do OMS.  

Os dados foram submetidos no sitio web 

https://www.openstreetmap.org/user/rafael%20amaral%20ICMBIO/traces, após 

cadastro.  

Na plataforma OSM os arquivos podem ser baixados no formato map.osm, compatível 

com a plataforma QGIS, sem a necessidade de conversão dos planos de informação 

para o ambiente de leitura de layers.  As trilhas podem ser obtidas no sítio web 

https://www.openstreetmap.org/traces. 

 

Ponto de referência UTM 23 S 242577.06/7265609.88 

Figura 47- Vista do interior das ruínas do Itaguá 

https://www.openstreetmap.org/user/rafael%20amaral%20ICMBIO/traces
https://www.openstreetmap.org/traces


72 
 

5.5 Elaboração do Mapa Síntese (Etapa III) 

 

O mapa síntese foi elaborado a partir da junção dos principais elementos identificados 

nos mapas secundários, ou seja, nos mapas de delimitação do perímetro do morro do 

Espia, cobertura vegetal, hidrografia, altimetria, infraestrutura urbana e malha viária e 

atrativos turísticos do morro do Espia. 

O processamento do mapa utilizou os mesmos procedimentos realizados nos mapas 

de apoio, com correção dos vetores quando necessário e ajuste de escala. Os cinco 

planos de informação foram todos sobrepostos, com ênfase nos atrativos turísticos, 

objetivo mestre deste estudo.   

As correções topológicas (validade das geometrias) das camadas vetoriais foram 

executadas para configurações de digitalização a partir do algoritmo “verificar a validade” 

no QGIS. O layout do mapa foi desenvolvido na própria plataforma do QGIS e transferido 

para formato imagem JPGE. 

 

Figura 48 - Mapa síntese do circuito turístico do morro do Espia 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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6 RESULTADOS  

 

Consideramos que o objetivo principal do estudo “Uso de SIG no mapeamento dos 

atrativos turísticos do Parque Florestal Municipal do Morro do Espia, Iguape, SP”, isto é, 

uso do geoprocessamento para mapear a localização de atrativos turísticos e outros 

pontos de interesse do morro do Espia tendo em vista a produção de um mapa em meio 

digital foi plenamente atingido.  

Conclui-se ainda que os objetivos específicos (elaboração de planos de informação 

do perímetro tombado do morro do Espia, vegetação, hidrografia, altimetria, malha viária 

e estruturas urbanas) agregaram informações atualizadas e importantes para a área de 

estudo. Ademais, os mapas foram desenvolvidos no bojo dos conceitos cartográficos e 

do geoprocessamento, uma vez que se obteve um mapa síntese, onde as informações 

foram aglutinadas com precisão aceitável para o objetivo proposto.  

A metodologia proposta embasou-se nos conceitos utilizados em estudos de 

geotecnias e geoprocessamento, sobretudo no que concerne à elaboração de planos de 

informação. O método mostrou-se aplicável, apesar de algumas limitações em relação 

a escala de trabalho, necessitando de ajustes no sistema de projeção e ajustes na 

vetorização e validação topológica dos planos de informação.   

Em relação aos arquivos cartográficos nos formatos raster e vetor obtidos em sítios 

web do setor público e terceiro setor, concluímos que todos atenderam o objetivo, em 

que pese a limitação de informações referenciais (dados bibliográficos e catalográficos) 

sobre unidades de conservação municipais e, em especial, do parque municipal do 

morro do Espia. Além disso, alguns arquivos encontram-se desatualizados, tendo por 

base o sistema geodésico de referência SAD 69.  

Os softwares QGIS em sua versão “La Coruña 3.10.6” (versão estável) e o software 

GTM® em sua versão 4.9, ambos para geoprocessamento, atenderam perfeitamente os 

objetivos, sendo atualmente uma ótima opção de software livre, uma vez que podem ser 

utilizados por um amplo espectro de profissionais com baixo custo operacional.  

Os algoritmos utilizados na plataforma QGIS atenderam às expectativas, no que 

tange a correção, transformação e análise de vetores ou raster. 

O estudo considerou de suma importância disponibilizar os dados do 

geoprocessamento (trilhas do morro do Espia) na plataforma do Open Street Map, 

considerando que a plataforma opera de maneira interativa e permite livre acesso aos 

dados por um grande público de usuários. 

Por fim, observou-se a inexistência de página específica no sítio web oficial do 



75 
 

município de Iguape sobre a unidade de conservação (parque municipal do morro do 

Espia) ou sobre seus atrativos até a data de redação deste trabalho. Tal fato, torna a 

pesquisa uma contribuição para informação turística e cartográfica da região. 
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7 DISCUSSÃO  

 

Embora o estudo discorra sobre assuntos diversos (importância das unidades de 

conservação da natureza no Brasil, arrecadação da visitação em UC através de turismo 

na natureza, SIGWeb, historiografia de Iguape, ICMS ecológico municipal, etc.), o 

objetivo deste foi mapear através de geoprocessamento os atrativos turísticos 

localizados no morro do Espia e adjacências, considerando neste contexto dois atos 

legais: O tombamento da área histórica de Iguape e o decreto de criação do parque 

municipal.  

O autor buscou além de mapear os atrativos, enriquecer a discussão sobre a 

importância das unidades de conservação locais (municipais) na conjuntura econômica, 

social e ambiental  de Iguape e suas imensas possibilidades de desenvolvimento nestes 

aspectos.  

Contudo, o estudo também apresenta de maneira subliminar, a situação atual de 

implementação desta área protegida, que, de fato, não possui uma área delimitada, 

placas, marcos, pesquisa, manejo da biota ou mesmo alguma alusão à existência da UC 

e o tombamento histórico, na prática, pouco significa para a população local.  

Por outro lado, a pesquisa oferece informação para interessados em consolidar o 

parque municipal por meio de debates públicos e propostas que fomentem a composição 

de um conselho consultivo e elaboração de um plano de manejo ou, simplesmente, o 

manejo da área através da construção de novas trilhas, áreas para camping, contratação 

de técnicos, educação ambiental, pesquisa da biota e arqueológica etc. 

Neste sentido, o geoprocessamento se transforma em uma ferramenta social e 

política, além de técnica, pois, através do estudo e criação de registros cartográficos a 

realidade do meio vem à tona no sentido de transferir informação de maneira perceptível 

à todos os níveis sociais, além de inspirar, por meio de um simples mapa, a valorização 

de heranças tangíveis e intangíveis de uma população.  

O geoprocessamento, a seu modo, revive a frase do ilustre geógrafo brasileiro Milton 

Santos: “Eu acredito que a gente deveria abandonar a linguagem da faculdade, o 

‘facultês’, o ‘universitês’ e, se possível, tentar representar a realidade, os fatos como um 

enredo”.  

Ou seja, a produção de mapas representa até certo ponto as realidades de um 

momento e as possibilidades do futuro.           
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