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1

Este trabalho é resultado das discussões estabelecidas no Grupo de Pesquisa Observatório das Cidades do curso
de Geografia da Faculdade de Ciências Integradas do Pontal (FACIP), Universidade Federal de Uberlândia (UFU),
sobretudo no Projeto de Pesquisa de Demanda Universal financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
de Minas Gerais: Produção do espaço público: formas usos e funções no contexto da cidade contemporânea.
Também esse item é parte integrante do nosso trabalho de conclusão de curso.
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Resumo
O presente trabalho tem por objetivo analisar as possibilidades de implantação de atividades esportivas praticadas
em áreas verdes públicas urbanas. Num momento em que os citadinos clamam por locais de lazer e recreação,
buscamos saber como seria a implantação de tais atividades em uma área pública da cidade de Ituiutaba, Minas
Gerais, o Parque Municipal do Goiabal, além da possibilidade de desenvolvimento do Ecoturismo, bem como a
prática da Educação Ambiental. Para tanto, foi realizada uma reflexão teórica, a análise da legislação municipal e
visita em campo. Buscamos fundamentar a discussão em debates referentes ao ecoturismo, bem como sobre
esportes praticados em áreas verdes, como a Corrida de Orientação, Trilhas Ecológicas e Arborismo, além da
Educação Ambiental. A abordagem levou em consideração as atuais condições ambientais do parque, no intuito da
verificação da possibilidade da área suportar as atividades sem que se tenha prejuízo ao ecossistema ali presente,
além dos aspectos legais que fundamentam sua utilização. Concluímos que o parque possui plenas condições de
receber as atividades voltadas ao Ecoturismo e atividades esportivas, claro, considerando os aspectos legais de
criação e manutenção dessa importante área verde pública, ampliando o acesso ao espaço público, ao esporte e ao
lazer para os citadinos.
Palavras-chave: Educação Ambiental, Esportes, Recreação e Lazer, Ecoturismo.
Abstract
This study aims to analyze the implementation of possibilities for sports activities practiced in urban public green
areas. At a time when the city dwellers cry out for places of leisure and recreation, we seek to know how would the
implementation of such activities in a public area of the city of Ituiutaba, Minas Gerais, the Municipal Park Goiabal
beyond the Ecotourism development possibility and as the practice of Environmental Education. Therefore, a
theoretical reflection was carried out, the analysis of municipal law and business field. We seek to support the
discussion in discussions related to ecotourism, as well as sports practiced in green areas such as Orienteering Race,
Ecological Trails and Canopy tours, as well as environmental education. The approach took into consideration the
current environmental conditions of the park, check the order of the possibility of the area support the activities
without having damage to this ecosystem there, beyond the legal aspects that support its use. We conclude that the
park has all the conditions to receive the activities related to Ecotourism and sports activities, of course, considering
the legal aspects of creating and maintaining this important public green area, expanding access to public space,
sport and leisure for city dwellers.
Keywords: Environmental Education, Sports, Recreation and Leisure, Ecotourism
Resumen
Este estudio tiene como objetivo analizar la implementación de posibilidades para las actividades deportivas que se
practican en las zonas verdes públicas urbanas. En un momento en que los habitantes de las ciudades claman por
lugares de ocio y recreación, buscamos conocer cómo sería la implementación de dichas actividades en un área
pública de la ciudad de Ituiutaba, Minas Gerais, el Parque Municipal Goiabal allá de la posibilidad de desarrollo de
ecoturismo y como la práctica de la educación ambiental. Por lo tanto, una reflexión teórica se llevó a cabo, el
análisis de la legislación interna y los negocios. Buscamos apoyar la discusión en los debates relacionados con el
ecoturismo, así como los deportes practicados en las zonas verdes como carrera de orientación, senderos
ecológicos y Canopy tours, así como la educación ambiental. El enfoque ha tenido en cuenta las condiciones
ambientales actuales del parque, comprobar el orden de la posibilidad de apoyar el área de las actividades sin tener
daños en este ecosistema allí, más allá de los aspectos legales que apoyen su uso. Llegamos a la conclusión de que
el parque tiene todas las condiciones para recibir las actividades relacionadas con el ecoturismo y las actividades
deportivas, por supuesto, teniendo en cuenta los aspectos jurídicos de la creación y el mantenimiento de esta
importante zona verde pública, la ampliación del acceso a los espacios públicos, deportivos y de ocio para los
habitantes de las ciudades.
Palavras Claves: Educación Ambiental, Deportes, Recreación y Ocio, Ecoturismo.
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INTRODUÇÃO
O lazer é uma forma de elevar a qualidade de vida das pessoas, aliviar o stress diário, e
contribuir para a saúde física e mental. Assim, dentre outras formas, parques urbanos são
equipamentos que contribuem ou deveriam contribuir para essas atividades. A recreação
“nada mais é do que uma das várias opções de elemento do lazer, pois existem muitos outros
como: jogar um futebol com os amigos no final de semana, pescar, viajar, assistir filmes entre
outros que são também muito utilizadas em sua prática” (JUNIOR, SFERRA E BOTTCHER, 2012,
p.1), ou seja, os espaços para o lazer são de extrema importância em nossas cidades, estas
deveriam ampliar as opções de lazer e recreação gratuita para os citadinos.
Nesse contexto, além dos equipamentos urbanos, existem opções em determinadas áreas
verdes enquanto elementos da natureza. Assim sendo, citamos que município de Ituiutaba
oferece alguns atrativos naturais, como cachoeiras e correntezas, presentes no Rio da Prata
(Salto) e morros residuais, que se tornam mirantes naturais, sendo estes ainda pouco
explorados no tocante turístico, servindo de recreação para a população local.
Porém, na cidade existe um local considerado uma importante área verde pública, o Parque do
Goiabal, objeto de estudo desta pesquisa, que se trata de uma área em potencial para que a
população Ituiutabana usufrua de lazer e recreação, pois segundo Nucci (2008),
a recreação aparece como o modo de ocupar os momentos de lazer, este
que já consta da Declaração Universal dos Direitos Humanos desde 1948:
‘Artigo XXIV - Todo homem tem direito a repouso e lazer, inclusive a
limitação razoável das horas de trabalho e a férias remuneradas periódicas
(NUCCI, 2008, p. 36).

Mas o fato é que o Parque Municipal do Goiabal, que foi inaugurado no ano de 1986,
localizado na parte sul da cidade de Ituiutaba-MG (Figura 1), em uma área de
aproximadamente 37,59 hectares, onde outrora fora um local de recreação, lazer e
conservação ambiental, há quase duas décadas se encontra fechado para a população.
Ituiutaba pertence à mesorregião do Triangulo Mineiro, especificamente no Pontal do
Triangulo, termo utilizado para se referir a região localizada no extremo oeste do estado de
Minas Gerais, estando cerca de 700 Km de distância da capital mineira, Belo Horizonte. Quanto
aos aspectos demográficos, o município possui uma população estimada de 103.333
habitantes (IBGE, 2015). Situada no domínio do Cerrado, a região possui clima tropical quente
e úmido, com duas estações bem definidas, verões quentes e chuvosos, e invernos amenos e
secos.
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Figura 1: Localização da Cidade de Ituiutaba e do Parque do Goiabal.

Org: Daniel de Araujo Silva (2015).

Atualmente o Parque é utilizado para pesquisas por parte da UFU (Universidade Federal de
Uberlândia) e mais pontualmente pelo COIT (Clube de Orientação de Ituiutaba), que realiza
percursos de Corrida de Orientação entre seus associados e oficinas com escolas do município.
OBJETIVOS
O presente trabalho teve como objetivo analisar as possibilidades de implantação de
atividades esportivas praticadas como forma de recreação e lazer no Parque do Goiabal, além
da possibilidade de desenvolvimento do Ecoturismo, bem como a prática da Educação
Ambiental.
METODOLOGIA
Para tanto, foi realizada revisão bibliográfica acerca da temática e trabalho de campo, através
do qual foram feitos registros fotográficos e análises na estrutura do local. Foram analisados
trabalhos referentes ao ecoturismo, bem como sobre as possibilidades da prática de esportes
no parque do goiabal, como a Corrida de Orientação que já é praticada no local pelo COIT
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(Clube de Orientação de Ituiutaba), atualmente de forma mais pontual, também as trilhas
ecológicas, já que o parque possui várias destas, aliada a estes esportes, a introdução da
Educação Ambiental.

APONTAMENTOS TEÓRICOS-CONCEITUAIS
Parques, Ecoturismo e Educação Ambiental
As áreas verdes urbanas públicas são de fundamental importância considerando o atual
processo de urbanização. A constante expansão territorial urbana fundamentada na
perspectiva mercadológica da terra urbana, geralmente desconsidera a implementação e
manutenção de áreas destinadas para a preservação ambiental, para o lazer e a recreação em
nossas cidades. Como destacam Loboda e De Angelis (2005) a discussão sobre questões
ambientais estão se tornando uma temática recorrente no cotidiano dos citadinos e, dessa
forma, as áreas verdes passaram a se tronar os principais ícones de defesa do meio ambiente,
ora pela sua degradação, ora pelo exíguo espaço que lhes é destinado no meio urbano. Vários
autores discutem a temática aqui proposta, assim destacamos Ramos et al (2007) e Bedim
(2004) sobre as trilhas ecológicas e seus benefícios para a educação, Scherma (2010) que
discute a corrida de orientação aliada a educação na escola, Loboda e De Angelis (2005) sobre
os parques urbanos e áreas verdes e seus conceitos, além de outros estudiosos do tema em
questão.
Considerando as várias perspectivas de abordagem tomaremos como base o sistema de áreas
verdes urbanas que é formado por praças, parques, jardins públicos, dentre outros. Nosso
enfoque está voltado para as áreas verdes públicas e, de forma específica, trataremos de um
desses elementos, o parque, que segundo Lima et al (1994) é uma área com função ecológica,
estética e de lazer, no entanto, com uma extensão maior que as praças e jardins públicos.
Na perspectiva de Bartalini (1996) o parque é conceituado como um espaço público aberto,
compreendendo uma vasta área ocupando ao menos um quarteirão urbano, quase sempre
situados em torno de ravinas e acidentes naturais. De acordo com Silva et al (2007, p. 37), os
parques são espaços urbanos destinados
Ao lazer contemplativo e à prática de esportes, aliada ao fornecimento de
serviços ambientais como conforto térmico, conservação e conhecimento da
biodiversidade, controle da poluição sonora e do ar, considerados
proporcionais à densidade de árvores existentes nos locais (SILVA et al,
2007, p. 37).

Com relação aos equipamentos e funções dos parques, Friedrich (2007, p. 39) discorre:
[...] Quanto aos equipamentos, variam dos que tem seu ponto alto nos
equipamentos culturais, esportivos e recreativos aos que possuem como
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atração principal os caminhos e as áreas de estar sob uma densa
arborização. Quanto as funções dos parques, não existe um padrão, pois
alguns são vinculados à proteção ambiental, apresentando uso restrito, e
outros atraem multidões (FRIEDRICH, 2007, p. 39).

Quanto a competência, os parques públicos são de responsabilidade dos municípios, conforme
afirma Scalise (2002, p. 1), “a provisão de parques públicos é função do município, e ocorre a
partir da necessidade de existência de tais equipamentos, de sua presença nos planos e da
tendência contemporânea das reivindicações por parques e áreas verdes”. Em relação ao
ecoturismo, Santos e Tello (2009) afirmam que o mesmo tem suas raízes
Na natureza e no turismo ao ar livre. Os visitantes que, há um século,
chegaram à massa aos parques nacionais Yellowstone e Yosemite foram os
primeiros ecoturistas. Através dos movimentos ambientalistas dos anos 70,
a relação homem-natureza começou a ser discutida e repensada. O turismo
sustentável entra em pauta englobando fatores econômicos, ambiental e
social, sendo por muitos autores, sinônimo do ecoturismo, pois, se torna um
processo de mudanças (SANTOS e TELLO, 2009, p. 91).

Sobre Ecoturismo, César et al (2007, p. 9) diz que “o termo ecoturismo foi criado no início da
década de 1980. Trata-se de uma atividade turística desenvolvida em áreas naturais em que o
visitante procura algum aprendizado sobre os componentes do local visitado”, ainda em
relação ao ecoturismo, Filho e Junior (2007, p. 42) ainda destacam que “é importante notar
que o ecoturismo envolve, além da preocupação em preservar a natureza, serio compromisso
com a responsabilidade social”. Chinaglia (2007, p. 53) afirma que:
[...] É fácil entender a razão: conceitualmente, o ecoturismo é uma forma de
viajar que incorpora tanto o compromisso com a proteção da natureza como
a responsabilidade social dos viajantes para com o meio visado. O
ecoturismo foi uma atividade introduzida durante a década de 1980 como
uma estratégia criativa e original para a conservação do meio ambiente
(CHINAGLIA, 2007, p. 53).

Portanto, se enquadram as atividades do Ecoturismo, todas as atividades praticadas na
natureza em que o visitante tem opções de lazer e recreação, se preocupando com a
conservação do local onde está praticando essas atividades. No caso do Parque do Goiabal,
destacaremos algumas atividades em que seria possível aplicá-las ao Ecoturismo, como: a
Corrida de Orientação; as Trilhas Ecológicas; e o Arborismo; todas essas atividades ligadas
diretamente a uma proposta de educação ambiental.
Todas as atividades propostas acima (A Corrida de Orientação, as trilhas ecológicas e o
Arborismo) podem ser desenvolvidas aliadas à prática da Educação Ambiental, esta que
sempre teve uma mera abordagem ecológica, ao se tratar das questões ambientais, havendo
assim a necessidade de elaborar no Ensino Superior, planos de abrangência dessa temática.
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Foi a partir do 1º Seminário sobre Universidade e Meio ambiente na América Latina e no
Caribe, que aconteceu em 1985 na Colômbia, mais especificamente na cidade de Bogotá, que
a Educação Ambiental passou a se inserir nas Universidades. Segundo Silva (2011, p. 118): “as
universidades brasileiras deram início à inserção da educação ambiental através dos
seminários Nacionais sobre Universidade e meio ambiente, que aconteceram entre os anos de
1986 e 1990”. O primeiro deles ocorreu na cidade de Brasília em 1986, com o objetivo de dar
início a um método de associação entre as ações do Sistema Nacional de Meio Ambiente e do
Sistema Universitário.
Outra determinação de suma importância, para a questão da Educação Ambiental no território
brasileiro, foi o estabelecimento (a partir da Constituição Federal de 1988) do artigo 225,
apresentando que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações. Um
ponto a ser destacado na temática que vem sendo trabalhada, é o inciso VI deste artigo que
estabelece a necessidade de promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a
conscientização pública para a preservação do meio ambiente.
O termo Educação Ambiental, é definido pela Constituição Federal do Brasil, como os
processos onde o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos,
habilidades, atitudes e competências, associadas à conservação do meio ambiente. Ribeiro
(2011, p. 55) afirma que “a solidariedade é o que motiva o verdadeiro educador ambiental,
aquele que age por amor e não por medo de ser afetado pelos desequilíbrios
socioambientais”.
A Educação Ambiental fundamenta-se na realização de um conjunto de atividades, em que
tanto conhecimentos, habilidades, atitudes, quanto, competências e valores sociais, estão
vinculados à preservação ambiental e necessidade de proteção da mesma, a partir da
construção de uma consciência crítica, que esteja apta a propor mudanças nos padrões de
desenvolvimento vigentes.
A Educação Ambiental, enquanto disciplina presente na matriz curricular, pode ser entendida
como uma importante ferramenta, ou até mesmo estratégia, na busca de uma conscientização
da população juvenil, no que diz respeito aos problemas associados ao meio ambiente e, por
meio dessa manifestação, expandir esse processo às camadas da população com mais idade. A
prática da Educação Ambiental fundamenta-se num método, referente a planos que se dirigem
para um ponto em comum: a busca pela prevenção das alterações ambientais, bem como
atitudes que visam à conservação da qualidade ambiental.
A Educação Ambiental possui uma dimensão muito mais ampla, do que o simples fato de se
distribuir mudas de árvores ou, até mesmo plantar uma árvore em datas ecológicas. Porém, o
que de fato se evidencia, é que não se faz nada além dessas atitudes, nem tão pouco se
discute outras causas associadas como o desmatamento, a poluição, dentre outros. Assim
temos que ter em mente que a Educação Ambiental veio para que a sociedade se mobilize a
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fim de cooperar com a crise ambiental, onde se espera a reversão ou ao menos a minimização
dessa situação.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Partimos da perspectiva de que a relação da sociedade com suas áreas verdes, são decorrentes
das necessidades experimentadas ao longo do tempo. Dessa forma, tais espaços foram sendo
criados e recriados a partir de diferentes formas, usos e funções. Segundo Guzzo (1999) tais
áreas possuem funções como: estéticas, ecológicas e sociais. Em nossa abordagem estaremos
tratando diretamente da última dessas funções, considerando o potencial do Parque do
Goiabal para o lazer da população. Embora, temos claro que as áreas verdes precisam ser
pensadas a partir da articulação de suas funções. Assim sendo, trazemos na sequência as
possibilidades da realização de determinadas atividades atreladas a uma importante área
verde pública da cidade de Ituiutaba.
A corrida de orientação
A corrida de Orientação é um esporte praticado em plena natureza, que foi introduzida no
Brasil por militares nos anos 70 e posteriormente divulgada entre os civis, que fundaram a CBO
(Confederação Brasileira de Orientação) atualmente sediada na cidade de Santa Maria - RS. De
acordo com a CBO (2012), a Corrida de Orientação:
[...] é um esporte em que o praticante tem que passar por pontos de
controle marcados no terreno no menor tempo possível, com o auxilio de
um mapa e de uma bússola. Orientação é um desporto distinto dos demais,
onde o praticante escolhe o caminho a ser seguido em meio à natureza,
gerando deste modo, um componente mental e lúdica capaz de atrair um
grande número de praticantes de todas as idades e ter uma aceitação muito
grande pelo público feminino. A Orientação, como atividade, acompanha o
homem desde sua origem. No entanto, como esporte, surgiu nos países
nórdicos há mais de cem anos, com o propósito de realizar-se uma atividade
física ao ar livre, mantendo a mente do praticante ocupada em toda a sua
execução e contribuindo para a educação ambiental (CBO, 2012).

Scherma (2010) ressalta que o esporte incide em completar um percurso, perpassando por
todos os pontos de controle definidos em um menor tempo, fazendo usos da bússola e de um
mapa. Isso tudo aliado às regras inferidas pela Federação Internacional de Orientação. A
Corrida de Orientação é um esporte que traz em seu bojo, algumas vertentes importantes que
são desenvolvidas pelo praticante.
A Vertente Competitiva, onde o atleta busca o seu melhor para completar seu percurso em um
menor tempo possível; a Vertente Ambiental, que é uma das regras básicas da orientação, que
é a preservação ambiental, ou seja, a educação ambiental faz parte deste esporte, pois o palco
de realização é apropria natureza; a Vertente Pedagógica, pois o esporte tem característica
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interdisciplinar, visto que um aluno, por exemplo, trabalha além da Geografia, a matemática,
calculando a escala do mapa e distância de um ponto para outro, a biologia, onde ele precisa
entender os obstáculos naturais por onde passará e a Biodiversidade ao seu redor; e a
Vertente Turística, que segundo a CBO (2012):
[...] Como produto de turismo a Orientação é uma atividade que promove o
deslocamento de pessoas para a prática do lazer e esporte de forma
recreacional e competitiva, em ambientes naturais e espaços urbanos,
envolvendo emoções e riscos controlados, exigindo o uso de técnicas e
equipamentos específicos e a adoção de procedimentos para garantir a
segurança pessoal e de terceiros e o respeito ao patrimônio ambiental e
socio-cultural (CBO, 2012).

O COIT funciona em Ituiutaba desde 2006, desenvolvendo atividades de Corrida de Orientação
no Parque do Goiabal (Figura 2), trabalhando com seus associados, com o Tiro de Guerra, com
o Grupo de Escoteiros Padre Anchieta (GEPA), e atenciosamente com as Escolas de Ituiutaba,
onde são aplicadas as chamadas clínicas, que são oficinas e minicursos, referentes à prática do
esporte e a educação ambiental como foco principal do praticante.
Figura 2: Praticantes da Corrida de Orientação no Parque do Goiabal.

Fonte e Org.: Daniel de Araujo Silva (2015).

Arborismo
O Arborismo ou Arvorismo é uma atividade esportiva de aventura que é praticada no meio
natural. Baseia-se na travessia de um percurso construído em suspensão, contendo
plataformas acopladas nas copas e/ou no tronco das árvores. Esse percurso é planejado e
montado de modo estratégico, a partir da utilização de cabos de aço e cordas, visando levar
aos praticantes, grandes doses de desafio e a adrenalina.
Atualmente, podemos destacar três tipos de Arborismo: O Arborismo Técnico é praticado por
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pessoas que possuem vasta experiência em Técnicas Verticais, dispondo de seus próprios
equipamentos, subindo ou até mesmo ultrapassando as copas das árvores. Essa modalidade é
utilizada frequentemente por pesquisadores. O Arborismo Acrobático é uma vertente do
Técnico, desenvolvido para fins de diversão, no qual o grau de dificuldade dos obstáculos a
serem vencidos, é maior do que o anterior. Já o “Arborismo Contemplativo”, tem por objetivo
proporcionar ao praticante, um percurso de menor dificuldade, dando possibilidades de
contemplação e observação da natureza e da paisagem.
No trajeto é possível encontrar passarelas “firmes”, proteção lateral e alguns pontos de parada.
Esse modelo de Arborismo deve ser acompanhado por um guia, que estará disponibilizando
informações sobre o local (PACIEVITCH, 2008). No caso do Parque do Goiabal, há possibilidades
de implantação do Arborismo, visto que, sua vegetação possui árvores de diversas espécies, e
segundo (COSTA, 2011) estrato arbóreo, se refere às árvores que possuam 4 metros de altura
ou mais, conforme a Figura 3.
Figura 3: Árvores de Grande Porte.

Fonte e Org.: Daniel de Araujo Silva (2015).

A prática do Arborismo propicia a seus praticantes, muita emoção, aventura e uma conciliação
com o meio ambiente, despertando a importância de se conservar tanto as árvores quanto a
natureza em geral, visto que esse esporte depende da própria natureza para sua realização,
cabendo assim aos arboristas zelar por esse bem.
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As trilhas ecológicas
O Parque do Goiabal é um local propício às atividades ao ar livre e principalmente na natureza,
sendo também um recinto cheio de opções ao visitante. Como temos a Corrida de Orientação,
esta com cunho esportivo e competitivo, o visitante pode optar por mais tranquilidade, como
simplesmente fazer caminhadas por trilhas dentro do parque, tendo um contato direto com
flora e porque não com a fauna, aprendendo um pouco sobre a vegetação local, respirando ar
puro e aliviando, por exemplo, o Stress do dia-a-dia.
Para Magro e Freixêdas (1998 apud RAMOS et al, 2007, p. 85) “cabe ao planejador de trilhas
despertar a curiosidade do visitante sobre os recursos existentes, preocupando-se sempre em
aumentar a qualidade da experiência durante a visita”, no caso do Parque do Goiabal, muitas
das trilhas já estão prontas (Figura 4) devido a utilização na Corrida de Orientação. Nestas
trilhas, o trajeto contempla diversas espécies arbóreas (inclusive com presença de pequenos
Micos, que saltam de galho em galho), fluxos de água e vegetação de pequeno porte.
Figura 4: Trilha no Parque Municipal do Goiabal.

Fonte: Daniel de Araujo Silva (2015).
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As trilhas se tornam excelentes ferramentas para que as pessoas saiam da turbulência de sua
vida cotidiana e, quanto à percepção e envolvimento das pessoas com o meio ambiente e a
conservação ambiental, como aborda Bedim (2004, p. 1):
[...] A busca por refúgios naturais e o gosto pela aventura incita as pessoas a
percorrerem caminhos, os quais possibilitam a interação com os lugares.
Alternativas para trabalhos educativos em atividades de campo a partir da
análise de seus recursos e da interpretação de suas belezas, as trilhas
interpretativas são ferramentas interessantes e úteis no processo de
construção da cidadania ecológica. A Interpretação Ambiental, por sua vez,
busca informar e sensibilizar as pessoas para a compreensão da complexa
temática ambiental e para o envolvimento em ações que promovam hábitos
sustentáveis de uso dos recursos naturais (BEDIM, 2004, p. 1).

Contudo, no Parque Municipal do Goiabal, a vegetação está repleta de trilhas, que estão à
disposição dos visitantes e dos demais interessados em utilizá-las para os devidos fins. Na
questão de poluição, destacamos a importância para a Educação Ambiental, no tocante da
conscientização desses usuários, quanto à preservação das trilhas. Enfim, possibilidades que
podem corroborar para a afirmação dos atributos ecológicos, estéticos e, sobretudo, sociais,
dessa importante área vede pública da cidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho teve como proposta realizar um levantamento, sobre as atividades e/ou esportes
que podem ser agregados ao parque, como forma de recreação e lazer de Ituiutaba, no Parque
Municipal do Goiabal, além da possibilidade de implantação do Ecoturismo e Educação
Ambiental. Sendo assim, conclui-se que, o parque tem plenas condições de implantar
atividades voltadas ao Ecoturismo e, aos esportes praticados na natureza como: a Corrida de
Orientação, as Trilhas Ecológicas e o Arborismo, aliados a Educação Ambiental.
Portanto, para que essas atividades possam ser desenvolvidas, é necessário que o poder
público desenvolva o Plano de Manejo (PM), para que as atividades citadas, a prática do
Ecoturismo e suas atribuições, possam ser implantadas no parque, visto que este plano consta
como obrigatório para as áreas de UC.
Quanto ao Ecoturismo, todas as atividades citadas, podem se enquadrar como oferta aos
futuros turistas, visto que o parque traz as características inerentes a este tipo de turismo
como as atividades praticadas na natureza, assim, cabe aos órgãos específicos buscar as
alternativas necessárias para que o parque se torne parte integrante de um Ecoturismo.
Contudo, coube a essa pesquisa, apenas apontar algumas das finalidades que o Parque
Municipal do Goiabal pode oferecer, cabendo aos órgãos responsáveis pela manutenção do
mesmo, encontrar meios e caminhos para dar início à implantação das atividades sugeridas.
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