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Resumo 

Angra dos Reis localiza-se no litoral sul do estado do Rio de Janeiro, região da chamada 

“Costa Verde”, sub-unidade turística de Praias e Escarpas Serranas. Morfologicamente 

possui praias e planícies estreitas constituídas de sedimentos quaternários que estão 

espremidas entre a escarpa da serra da Bocaina e o oceano Atlântico. Neste cenário, 

encontra-se a Ilha Grande, distrito do município de Angra dos Reis, recorte espacial de 

análise. É reconhecida internacionalmente por apresentar paisagem que contrasta relevo 

movimentado de serra coberto por densa floresta tropical, planície flúvio-marinha com 

manguezais e restinga, cachoeiras além de costões rochosos que emolduram o litoral. 

De acordo com o zoneamento turístico do município, denominado de “Corredores 

Turísticos”, a ilha insere-se no Corredor da Ilha Grande onde são explorados os 

atrativos históricos, culturais e naturais. A atividade turística é o uso mais recente deste 

território insular, protegido por diferentes categorias de unidades de conservação. 

Ressalta-se que o desconhecimento do meio físico e de sua importância para o 

planejamento territorial tem levado à ocupação desordenada e à perda de atributos 

importantes para o turismo. O objetivo principal é inventariar o patrimônio histórico-

cultural e o geológico-geomorfológico presentes na Vila do Abraão, porta de entrada da 

ilha e, em especial, no Circuito Abraão-Saco do Céu como proposta ao geoturismo. O 

contexto é o da fragilidade ambiental frente aos fatores da estruturação turística e o 

desafio do planejamento territorial na perspectiva de paradigma integrador. A 

metodologia baseia-se em novas categorias de análise utilizadas para compreender o 

espaço geográfico de acordo com Gomes (2013). O autor aponta que, as imagens são 

espontaneamente observadas pelo olhar por meio de uma dimensão espacial, cujas 

categorias são: ponto de vista, composição e exposição. Os conceitos de geodiversidade, 

geoconservação e geoturismo são essenciais nessa análise em que o circuito proposto 

apresenta elementos naturais e construídos, marcos ou símbolos do Território do 

Cárcere. Como resultados, destacam-se: o registro e georreferenciamento o percurso 

proposto, ou seja, as trilhas T1 e T2; o mapa do perfil dos usuários, pois, a visitação 

pública é intensa; a identificação dos limites entre APA e PARQUE e; a descrição do 

patrimônio. Como a visitação pública requer ações específicas no contexto de áreas 

protegidas, ressaltamos a função didática, paisagística e científica para o entendimento 

histórico e geomorfológico deste setor da ilha.   

 

Palavras-chaves: Geoturismo; Unidades de Conservação; Geodiversidade; Fragilidade 

Ambiental.                                                                                             
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Introdução 

 

      O presente trabalho tem por objetivo inventariar os patrimônios histórico-

cultural e geológico-geomorfológico presentes na Vila do Abraão, porta de entrada da 

Ilha Grande (Figura 1).  
 
Figura 1: Localização Geográfica da Ilha Grande (Angra dos Reis) no Estado do Rio de Janeiro (Brasil)- 
Acervo NEPPT (2013) 
 

 
 

   Como recorte espacial de análise, foi escolhido o Circuito Abraão-Saco do Céu 

(Figura 2) por apresentar elevado índice de visitação por turistas que chegam à ilha.  

Este Circuito apresenta atrativos que atualmente são considerados pontos turísticos, 

dentre eles: o Mirante da Praia Preta, o Mirante do Aqueduto, o Poção, o Aqueduto, as 

Ruinas do Lazareto, a Cachoeira da Feiticeira, o Córrego Saco do Céu e as Praias 

Camiranga, Iguaçu e Feiticeira. O ambiente é de fragilidade frente aos fatores da 

estruturação turística e o desafio do planejamento territorial na perspectiva de 

paradigma integrador ou sistêmico. 
 
Figuras 2 e 3: O Circuito Abraão-Saco do Céu realizado em campo (2014)  - Acervo NEPPT (2014) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: www.ilhagrande.org/  

(acesso 18/01/2015)  
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 A metodologia abrange análise ambiental em que destacam autores como Rozely 

Santos (2004) e Jurandir Ross (2006) diante da fragilidade em que se encontra o 

território da Ilha Grande. Como proposta alternativa de proteção ambiental, é 

complementada por categorias de análise que exploram as relações existentes entre 

imagem e posição no espaço, de acordo com Paulo César Gomes (2013). Desse modo, o 

autor enfatiza as categorias que subsidiam o entendimento e a análise do campo visual 

do observador para avaliar como a disposição espacial colabora com o fenômeno da 

visibilidade. Esses aspectos estão diretamente relacionados à atratividade turística de 

um dado local, como é o caso do recorte espacial em questão. 

 Por se tratar da visibilidade de elementos Geoturísticos de uma dada área, torna-

se coerente a abordagem de Gomes, na qual, essas categorias, já referidas anteriormente, 

são constituídas originalmente por meio de uma dimensão espacial. São elas: Ponto de 

Vista, Composição e Exposição. Ponto de Vista é um dispositivo espacial,  na qual no 

seu sentido concreto é usado para designar lugares que oferecem uma visão panorâmica, 

de onde se pode observar uma paisagem, por exemplo. Porém, tem o sentido metafórico 

de opinião, tal qual quando olhamos a paisagem, escolhemos a posição do nosso olhar, 

como olhar, e a partir dai o físico se adequa, onde serão determinados o ângulo, a 

direção, a distância, entre outros atributos posicionais. “A expressão estabelece 

portanto, uma relação direta entre o observador e aquilo que está sendo observado. [...] 

É a situação espacial que permite ao observador ver algo que de outro lugar não seria 

visível para ele da mesma forma” (Gomes, 2013:19). Já composição seria o conjunto 

estruturado de cores, formas ou coisas, resultado de uma combinação que gera algo 

novo, formado pela junção de diversos elementos que possui um aspecto essencial, o 

jogo de posições. Então, é a forma de dispersão desses dados que juntos dá origem ao 

novo elemento e corresponde a sua espacialidade. Há uma ordem espacial que é a chave 

da dispersão. De acordo com o autor (Op.cit, 2013:21), “a paisagem é sempre uma 

composição. Formas do relevo, diferentes tipos de cobertura vegetal, ocupação das 

terras, entre outros elementos se associam de modo original e configuram uma 

paisagem.” E pela categoria exposição, tem-se a questão voltada para a posição de 

exterioridade. O autor coloca a importância de se compreender as coisas segundo uma 

classificação que institui o que deve ser exibido e o que deve ser escondido. De acordo 

com Gomes (2013):  
  
“Lugares de exposição são lugares de grande e legitima visibilidade. O que ali se 
coloca tem um comprometimento fundamental com a ideia de que deve ser visto, 

olhado, observado, apreciado, julgado. Isso também significa dizer que socialmente 

estabelecemos lugares onde essa visibilidade deve ser praticada, segundo complexas 

escalas de valores e significações. [...] Dessa maneira, as dinâmicas que afetam a 

visibilidade, aquilo que deve ser reunido na compreensão da vida social. Essa 

constatação já poderia ser uma justificativa suficiente para a afirmação da relevância 

do olhar geográfico.” (Gomes, 2013:23). 
 

      Portanto, no Circuito Abraão-Saco do Céu (Ilha Grande) (Figura 1) tais categorias 

serão base para a inventariação e determinação dos patrimônios geológicos-

geomorfológicos e histórico-culturais que, aliados aos conceitos de visibilidade e de 

paisagem irão auxiliar a análise pretendida. O conceito de visibilidade depende da 

morfologia do sítio, da existência de um público e da produção de uma narrativa dentro 

da qual aquela coisa, pessoa ou fenômeno encontra sentido, merecendo, assim, 

destaque. Destaca-se a cartografia do olhar que, de acordo com Gomes (Op.Cit), o tipo 

de espaço, o lugar ocupado, a rede de relações dessa posição podem atuar como critérios 

que guiam o olhar e o interesse,  conferindo diferentes graus de visibilidade às coisas. Já 

o conceito de paisagem, seria uma dimensão composicional, ou seja, o de associação de 

coisas pela posição em que se encontram, que é uma das bases do raciocínio geográfico 

e também definidas pelo ponto de vista, ou melhor, o enquadramento do olhar, seu 
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delimitador. Dependendo da posição em que nos encontramos, do ângulo, da distância, 

diferentes coisas aparecerão e, podem parecer mais ou menos importantes que outras. 

Por último, o conceito de espaço que o autor chama a atenção sobre a dificuldade de 

definição:  
 

“Na geografia passamos, ás vezes, horas argumentando, escrevemos muitas páginas 

para tentar dizer que o espaço não é um mero reflexo da sociedade, que ele não é 
determinado por ela, ele é uma condição necessária para que a sociedade se organize 

e consiga viver sob determinadas formas, ele é um elemento estrutural e 

estruturante. Tudo isso está contido em uma pequena sequência de alguns poucos 

minutos, eis o poder da imagem.” (Gomes, 2013:119). 
 

 O Conceito de Geoturismo está associado aos demais conceitos aqui utilizados, 

tais como os de Geodiversidade, Geoconservação e Patrimônio Geológico-

geomorfológico. De modo geral, o turismo, baseia-se no consumo do espaço geográfico 

utilizando para sua dinamização os elementos componentes da paisagem como 

monumentos arquitetônicos, cidades históricas, elementos religiosos, espaços naturais... 

É uma atividade humana que envolve o deslocamento do centro emissor, ou seja, o local 

de residência do turista, para um determinado destino turístico ou centro receptor, de 

acordo com a Organização Mundial do Turismo (OMT). Criada em 1970, constitui-se 

em agência especializada das Nações Unidas que funciona como um fórum global para 

questões de políticas turísticas e também como fonte de conhecimento prático sobre o 

turismo. De acordo com Guerra e Marçal (2006), a atividade turística pode estar 

intimamente relacionada com o meio físico, em especial, aquela vinculada à exploração 

das belezas naturais de uma determinada área, demonstrando o crescente interesse da 

Ciencia Geográfica em seu estudo. Para Ruchkys (2007, in Instituto Brasileiro de 

Turismo), o geoturismo seria: 
 

“[...] um segmento da atividade turística que possui o patrimônio geológico e 

geomorfológico como atrativo principal e busca sua proteção por meio de 

conservação de seus recursos da sensibilização do turista, utilizando, para 

isto, a interpretação deste patrimônio, o tornado acessível ao publico leigo, 

além de promover a sua divulgação e o desenvolvimento das ciências da 

Terra.”  
 

            Nascimento et. al (2008), destacaram que o geoturismo objetiva preencher uma 

lacuna do ponto de vista da informação ao possibilitar que o turista não só contemple as 

paisagens, como também, entenda o embasamento dos processos geológicos e 

geomorfológicos responsáveis por sua formação. Portanto, o geoturismo pode ser 

considerado uma atividade baseada na geodiversiade, tornando-se um novo segmento 

no turismo em áreas naturais e realizado por pessoas que possuem o interesse em 

conhecer mais sobre os aspectos geológicos e geomorfológicos de um determinado 

local. Porém, é valido ressaltar, como propõe Moreira (2011) que, os aspectos sociais e 

culturais são fundamentais e que o geoturismo não pode ser visto como uma forma de 

ecoturismo, e sim como um novo segmento do turismo que possui especificidades que 

tange suas potencialidades e objetivos. 

            Em relação à geodiversidade, se diz que ela apresenta um paralelo com a 

biodiversidade, pois enquanto esta é constituída por todos os seres vivos do planeta e é 

consequência da evolução biológica ao longo do tempo, a geodiversidade é constituída 

por todo o arcabouço terrestre que sustenta a vida (LICARDO et al., 2008) e é resultado 

da lenta evolução da Terra, desde o seu surgimento. Os autores contemplam que a 

diversidade geológico-geomorfológica é uma das variáveis essenciais para a diversidade 

biológica sendo que ambas são responsáveis pela evolução do planeta. Ressaltam ainda 

que cada parte do planeta, não importa a extensão, apresenta uma geodiversidade 

própria, e seu inventário junto com a seleção de sítios representativos de sua história 
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geológica e geomorfológica é o primeiro passo para a determinação do patrimônio 

geológico-geomorfológico, e será base para a geoconservação e o geoturismo.  

            Quanto ao conteito de geoconservação, apresenta-se como necessidade de 

preservação do patrimônio geológico mundial, no qual vem ganhando significativa 

visibilidade tanto no meio científico quanto no meio social em geral. Segundo Sharple 

(2002), geoconservação tem como objetivo preservar a diversidade natural, ou a 

geodiversidade, relacionada com processos e feições geológicas significativas 

(formações rochosas), geomorfológicas (formas de relevo) e as características e 

processos de formação dos solos, sendo, portanto importante para garantir a manutenção 

da história de sua evolução em termos de velocidade e magnitude. Reconhece-se que os 

componentes abióticos do ambiente natural são tão importantes para a conservação da 

natureza quanto como os componentes bióticos, ressaltando a necessidade de gestão 

adequada destes, haja vista que a degradação das formas de relevo, solos e águas terão 

um impacto direto sobre a variedade biológica de espécies e comunidades que vivem 

dentro ou sobre esses elementos naturais. Silva e Perinotto (2007:2), destacam que a 

Organização das Nações Unidas (ONU) decretou a década compreendida entre 2005 e 

2014 como “a década da geoconservação e educação para o desenvolvimento 

sustentável”. 

 A partir desses três conceitos associados ao geoturismo, deu-se início a 

inventariação de patrimônios na Ilha Grande, com destaque para o patrimônio 

geológico-geomorfológico e o patrimônio histórico-cultural no recorte espacial em 

questão - Circuito Abraão-Saco do Céu.  

 

Inventariação dos Patrimónios Geológico-Geomorfológico e Histórico-Cultural 

     

 De acordo com as categorias de análises apresentadas por Gomes (2013) e 

levando em consideração o conceito de visibilidade e suas três contextualizações 

(morfologia, posição do observador e a narrativa), foram inventariados 10 pontos com  

potencial geoturistico. Foram divididos em concordância com a trilha em que estão 

presentes como T1 (Circuito Abraão) e T2 (Abraão-Saco do Céu) (Quadros I e II). Em 

seu conjunto forma o Circuito Abraão-Saco do Céu assim denominado pelo poder 

público, divulgado nas principais mídias e que constitui-se em recorte espacial deste 

estudo .   
 

Na T1 foram inventariados cinco pontos: Praia Preta, Ruinas do Lazareto, Poção, 

Aqueduto e Mirante do Aqueduto (Quadro 1) 

 
Quadro I: Circuito Abraão (T1) 
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Praia Preta: selecionada por seu caráter de destaque natural, enquadra-se no conceito 

ponto de vista pois oferece uma paisagem com vista para a parte oceânica da ilha. 

Patrimônio natural por melhor apresentar a evolução do aspecto geológico-

geomorfológico com a foz do Córrego do Abraão; sua areia tem cor escura devido a 

presença de minerais (quartzo, feldspato e biotita) que são carreados pelas águas do 

córrego, ficando depositadas na praia (Figura 3). 
 
Figura 4: Praia Preta: foz do córrego do Abraão (minerais depositados) e encostas florestadas. – Acervo 

NEPPT (2014) 

 

 

 

 

 

 

Ruínas do Lazareto: selecionadas como representantes de patrimônio inventariado por 

conteúdo histórico-cultural. Os lazaretos existiram em várias partes do globo e 

significam lugares afastados de áreas urbanas onde se colocavam indivíduos com 

doenças infecciosas e, na Ilha Grande, o Lazareto do Abraão foi construído para abrigar 

os viajantes e imigrantes enquanto era realizada inspeção sanitária, além dos que 

necessitavam de ficar em quarentena, pois vinham de países assolados pela cólera-

morbo; teve sua obra finalizada por volta de 1871 e funcionou como presídio por 28 

anos, entre as décadas de trinta e cinquenta do século XX até sua desativação e 

implosão; além do aspecto hisórico-cultural, oferece uma bela vista para a Praia Preta e 

consegue narrar o sistema de marés local, pois quando a maré sobe, cobre boa parte das 

ruinas, o que à época do presídio servia como método de tortura (Figura 4).  

Figura 5: Ruínas do Lazareto (Abraão): vegetação recobrindo a edificação (escombros).- Acervo NEPPT 

(2014) 

 

 

 

 

 

 

 

Aqueduto e Poção: selecionados por apresentarem os aspectos histórico-culturais e 

geológico-geomorfológicos. O Aqueduto foi construído em 1893 para utilizar as águas 

do córrego Abraão no abastecimento do Lazareto; é uma construção histórica com 

destaque cultural e que nos dias atuais, encontra-se cercado por mata fechada; com 11 
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metros de altura e 140 metros de comprimento, contém 26 arcos, e inicia-se na 

cabeceira do córrego do Abraão. O Poção localiza-se nas proximidades do Aqueduto e 

destaca-se por constituir-se patrimônio natural, onde as características geológicas e 

geomorfológicas ficam mais evidentes (deslocamento de rochas, movimentos de massa, 

contato litológico). Conhecido também como Cachoeira dos Escravos, apresenta 

evidências de patrimônio histórico-cultural, pois distingue-se por ter sido utilizado para 

banho dos escravos ainda na Colônia, onde podem ser vistos as argolas de ferro 

incrustadas na rocha (Figura 5).  

Figura 6 e 7: Aqueduto (detalhe dos arcos) e Poção (detalhe o deslocamento de blocos de rocha).- Acervo 

NEPPT (2014) 

 

 

 

 

 

 

Mirante do Aqueduto: selecionado como patrimônio a partir do conceito de ponto de 

vista, pois constitui-se em local de onde observa-se a paisagem. Essa paisagem abrange 

os aspectos geológico-geomorfológicos no seu conceito de composição, onde aprecia-se 

a geodiversidade local, a partir do próprio mirante que constitui-se em deslocamento 

rochoso; os componentes vegetação (cobertura secundária) e parte do Aqueduto 

exemplificam o conceito de exposição de forma destacado pela vista (Figura 6).   

Figura 8: Mirante do Aqueduto: em detalhe, lineamentos estruturais e estratos vegetacionais.- Acervo 

NEPPT (2014) 

 

 

 

 

 

 

                                    

Na T2, foram inventariados cinco pontos: Cachoeira da Feiticeira, Córrego Saco do 

Céu, Praia da Feiticeira, Praia do Camiranga e Praia do Iguaçu (Quadro 2). 
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Quadro II: Abraão-Saco do Céu (T2) 

 

 

Cachoeira da Feiticeira e Córrego Saco do Céu: pontos selecionados pelo potencial 

de aspectos geológico e geomorfológico. A cachoeira possui um destaque natural com 

uma queda d’água de 15 metros e com exposição de afloramento rochoso que forma um 

poço cercado por blocos de rocha. Pode-se explorar os conceitos de composição e 

exposição de acordo com Gomes (2013). O córrego encontra-se abrigado pela floresta 

num setor da trilha que não é muito visitado pois, as praias são mais utilizadas para 

caminhada; apresenta alteração significativa entre a declividade do curso superior e o 

infeiror, com quedas d'água e cachoeiras, onde as nascentes encontram-se preservadas 

pela Mata Atlântica (Figura 7). 

Figuras 9 e 10: Cachoeira da Feiticeira e Córrego Saco do Céu- Acervo NEPPT (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praias do Camiranga, do Iguaçu e da Feiticeira: selecionadas por constituirem-se 

destaques naturais de acordo com o conceito de visibilidade, apresentam potencial 

descritivo e compreensivo sobre os aspectos geológico-geomorfológico (com presença 

de blocos rochosos nas vertentes), vegetacionais (estágios de recuperação) e sobre os 

aspectos de processos erosivos; no conceito de ponto de vista, constituem-se em 

paisagem, proporcionam uma bela vista para a parte oceânica da ilha, e são exemplos 

dos conceitos de composição e exposição. Registram-se a presença de cais, 

propriedades particulares e maior trânsito de embarcações (Figura 8).   
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Figuras 11, 12 e 13: Praias do Camiranga, do Iguaçu e da Feiticeira. - Acervo NEPPT (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil do Visitante 

            De acordo com a classificação feita por Hose (2008), o geoturista ou o individuo 

que realiza a atividade geoturística, se divide em duas categorias: (a) educacional,  

quando a visita aos sítios geológico-geomorfológicos tem propósitos educacionais, 

visando o crescimento pessoal e intelectual, além da apreciação da paisagem e; (b) 

recreacional, quando a visita aos sítios geológico-geomorfológicos são realizadas por 

prazer ou por alguma estimulação intelectual em conhecer paisagens excepcionais.  

            A partir deste entendimento, foi estruturado questionário (anexo I) e aplicado ao 

longo do percurso das trilhas em questão. Composto por duas partes, a primeira de 

dados que identificam o indivíduo e sinaliza se está ou não em grupo (sexo, 

nacionalidade, idade, escolaridade, tamanho do grupo) e a segunda, de perguntas  

voltadas para o interesse do visitante em relação à trilha (primeira vez na trilha,  

atividades que realizou, o que esperava da trilha, o aspecto mais dominante que 

observou, atendimento de expectativa, se conhecia a história da ilha e se achava 

necessário uma abordagem educacional volta para o âmbito geomorfológico e histórico 

durante o percuso), bem como de questões físicas da trilha (como dificuldades 

enfrentadas no circuito e pontos positivos). Os dados foram tabulados e apresentados na 

forma de tabela (Tabela 1) para análise do perfil desejado. 
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Tabela 1: Resultado dos Questionários 

 
 

 Em síntese, percebeu-se que: o público visitante era misto, com diferença de 2 

indivíduos do sexo masculino a mais; a maioria composta por brasileiros e do estado do 

Rio de Janeiro; predominou a faixa etária entre 20 e 40 anos com nível superior e o 

tamanho o grupo de 2 a 4 indivíduos; quase 70% dos entrevistados estavam retornando  

à essa trilha e demonstraram querer maior contato com a natureza e a água (atividades 

mais praticadas foram: cachoeira, poção e praias); apresentaram o aspecto geológico-

geomorfológico como o de maior interesse e tiveram sua expectativa atendida 

destacando-se como domínio na trilha; a história da ilha já era conhecida por cerca de 

80% e o fato desta trilha apresentar elementos históricos, o lugar chamava a atenção 

deles por interesses culturais; cerca de 90% apoiam uma educação dirigida, onde os 

aspectos geomorfológicos e históricos fossem destacados; houve destaque para o 

problema de infraestrutura nas trilhas como os de falta de orientação adequada, ausência 

de placas ou sinalização, detectados como uma falta de gestão e manutenção por parte 

dos órgãos gestores, no caso, o INEA (suas placas estavam bem danificadas, e em 

algumas áreas, não se tinha nem sinalização feito por eles). 

       

Descrição das trilhas e Impactos 

 

            As trilhas são caminhos que tem o objetivo de levar a mobilidade aos moradores 

e aos turistas da Ilha. São muitos caminhos, que levam a comtemplar belíssimas 

paisagens ou simplesmente fazer com que os moradores partam de um ponto a outro. 

Boa parte da trilha compreende a área do Parque, visto que a partir do momento em que 

se é alcançado o limite de 40m de altitude o limite do Parque se acaba. 
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            O campo foi divido e realizado em dois dias. No primeiro dia foi feita a parte 

que corresponde a T1 – Circuito Abraão, onde se localizam o Mirante da Praia Preta, a 

praia Preta, o mirante do Aqueduto, Poção, Aqueduto, Ruínas do Lazareto. A T1 é uma 

trilha muito tranquila, é bem sinalizada para seus principais pontos, o mirante do 

Aqueduto, por exemplo, não tem sinalização específica, podendo passar despercebido 

pelo trajeto. A praia preta é procurada por oferecer um caminho para caminhadas leves. 

Seu caminho é marcado por bambus e áreas recreativas, como mesas expostas para 

piqueniques. Tem acesso direto ao Lazareto, Aqueduto e Poção. Marcos estes que tem 

caminhos a parte feitos pela entrada principal do Parque sem ter acesso direto à praia 

Preta. Seu percurso pode ser feito em 1h - 1:30h e tem aproximadamente 1.570 metros. 

Não possui obstáculos naturais ou não e seu caminho é bem traçado, podendo ser feito 

por pessoas de qualquer preparo físico. 

            No segundo dia foi feita a parte que correspondente a T2 – Enseada das Estrelas, 

onde se localizam a Cachoeira da Feiticeira, Praia da Feiticeira, Praia do Camiranga e 

Praia do Iguaçú. Partindo da T1, logo após o Aqueduto, dá-se início a T2, uma 

caminhada bem mais extensa e cansativa, exige um bom preparo físico, pois boa parte 

de seu trajeto é feito por declividades acentuadas. Até o ponto em que a trilha leva a 

Cachoeira da Feiticeira, primeira parada, a trilha é bem demarcada e o terreno bastante 

acidentado. Neste trecho da trilha, pode-se observar uma maior falta de sinalização e a 

presença de diversos obstáculos naturais, presença de raízes expostas, árvores em 

potencial risco de queda, ravinas, áreas alagadiças, afloramentos rochosos, bifurcações e 

clareiras que podem levar o usuário a se perder facilmente e não naturais, vandalismos 

(pichações nas rochas), fiação elétrica exposta (fiação esta que leva energia elétrica para 

toda a Ilha, fornecida pela companhia de energia elétrica AMPLA) e postes elétricos 

com risco de queda, manifestando a probabilidade de possíveis acidentes. Partes desta 

trilha foram manejadas pelo INEA, vendo a dificuldade que os usuários encontravam no 

trajeto. Pela cachoeira ser um dos atrativos principais desta trilha (Muitos usuários 

sequer chegam a praia) foi encontrado também uma grande quantidade de lixo no 

caminho, deixados pelos visitantes. 

           A trilha se divide novamente no limite que leva a Cachoeira da Feiticeira e as 

praias seguintes, percebe-se neste trecho como a sinalização é debilitada e pode induzir 

o usuário ao erro. O caminho que leva as praias é quase imperceptível, possui uma mata 

muito fechada com vegetação densa e a sinalização totalmente precária, especialmente 

por se encontrar numa bifurcação (trilha secundária para acesso direto as praias sem 

passar pela cachoeira), o que leva muitos usuários a se perderem e não acharem o 

caminho para a praia da Feiticeira, como foi observado durante o trajeto. Passando este 

trecho que corresponde a aproximadamente 1000 metros, a trilha volta a ser bem 

demarcada e a caminhada mais leve. Ao chegar à praia do Iguaçú pode-se notar que a 

trilha foi estreitada, pode-se ver a presença de grandes propriedades privadas, que 

inibem as pequenas casas dos moradores do entorno. Foi visualizado em uma dessas 

propriedades criadouros de aves, bem como um montante de lixo empilhado para a 

queima. Igualmente na praia do Camiranga são observadas iguais práticas. A trilha que 

segue até as praias do Camiranga e Iguaçú são trechos relativamente leves, mas poucos 

usuários foram vistos no caminho, porém ao chegar as respectivas praias percebe-se o 

acentuado número de usuários. Com a opção do transporte marinho, percebe-se que o 

uso deste trecho foi desintensificado pelos usuários. A T2 é uma trilha que pode ser 

considerada moderada para quem tem bom preparo físico, sendo aqui não aconselhável 

para pessoas em outras condições que não estas. Seu trajeto contando da entrada do 

Parque tem aproximadamente 4.800 metros, dependendo do ritmo dos usuários seu 

trajeto leva em torno de 2:30h – 3:30h. Não é muito bem sinalizada e se o indivíduo não 

obtiver previamente suas direções se perderá facilmente pelo caminho. 

            Com base nas informações expostas, na análise do perfil do visitante e na 

inventariação dos patrimônios, chega-se a conclusão que a T1 e a T2 (especialmente) 
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necessitam de uma maior. Dos problemas mais levantados pelos visitantes, a falta de 

orientação e a pouca sinalização é o que mais prejudica no circuito. Porém a falta de 

manejo adequado, tais como a manutenção e limpeza das trilhas podem acarretar em 

diversos incidentes e acidentes não só pelos usuários da trilha. O estudo da dinâmica 

natural existente nas trilhas se faz necessário vendo que estes em conjunto com a ação 

humana são grandes potencializadores dos processos erosivos existentes no trajeto. A 

erosão do solo, a presença de raízes expostas, os deslocamentos e afloramentos rochosos 

mostram a fragilidade e a instabilidade em que a trilha se encontra. Muitos usuários 

levam em seus trajetos bebida e comida, e deixam seu lixo pelo caminho, pode ser 

encontrado ao longo do caminho; garrafas, latas, sacos plásticos e diversos outros tipos 

de lixo. A conservação dos pontos inventariados também se dá de forma essencial, 

podemos citar aqui o Lazareto, onde se encontram placas proibindo a entrada dos 

visitantes no local por risco de desabamento. 

            Assim, a proposta é a aceitação do inventário desses patrimônios e a sua 

implementação assumindo assim o caráter Geoturístico para essas trilhas, de forma a 

otimizar esses pontos destacados com restaurações e limpezas necessárias, além de todo 

um novo sistema e técnicas de manejo para a revitalização da trilha. Há também a 

necessidade de novas sinalizações indicando metros, altitude e distância para se chegar 

aos pontos destacados; mais mapas para facilitar a orientação do geoturista; e mais 

placas com informações geológico-geomorfológicas e histórico-culturais para começar a 

intensificar esse potencial educativo no circuito, já que esta foi uma demanda 

apresentada pelos próprios usuários, obter maiores informações sobre os caminhos, 

conhecerem e entenderem sua história. 

 

Considerações Finais 

 

            A ideia de espacialidade está ligada a um sentido locacional associado a um 

plano, uma superfície ou volume. Correspondendo, assim, ao resultado de um jogo de 

posições relativas de coisas e/ou fenômenos que se situam, ao mesmo tempo, sobre esse 

mesmo espaço. Com isso, é necessário destacar que a Ilha Grande é conhecida, 

recentemente, pela natureza e as belas paisagens que foram iniciadas pelo discurso 

estimulador do ecoturismo, e hoje, podendo ser vista pela perspectiva do geoturismo, 

com a integração desta sua atmosfera geológico-geomorfológica e biodiversa com os 

aspectos históricos. Somando-se a isso, e se baseando nas categorias de análise de 

Gomes, temos a questão estratégica espacial das duas trilhas, vistas aqui como o recorte 

espacial Circuito Abraão- Saco do Céu, a T1 e a T2. Retomando o conceito de 

visibilidade, se percebe que elas recebem um movimentado ciclo de turistas com 

frequência, na qual se destaca a sua trama locacional que já é bastante conhecida por 

certos elementos como a praia preta, a cachoeira da feiticeira e as ruinas do Lazareto, 

que dá a possibilidade de contemplação dos diferentes patrimônios geológico-

geomorfológicos e histórico-culturais, além da facilidade do acesso até esses caminhos, 

com ressalva a T2 que começa a ter um nível médio de dificuldade, porém com o lado 

da navegação já suprindo esta deficiência e permitindo o acesso às praias e demais 

elementos. Portanto, se conclui que é o favorecimento do lugar que abrange esses 

domínios culturais e naturais e que facilitam a exposição e visibilidade dos pontos 

inventariados. 

            Pode-se dizer que existe uma geografia própria da visibilidade, lugares que já se 

tem vocação para serem lugares de destaque ou são instituídos. Como exemplo, a vista 

do mirante, a praia preta e a cachoeira que são naturais destaques, já o aqueduto, o 

lazareto são instituídos para serem vistos, se não fossem algo que gostariam que tivesse 

exposição, poderiam ter sido demolido, ou escondido de outra forma. Seguindo pela 

expressão cartografia do olhar que significaria, de acordo com Gomes (2013); O tipo de 

espaço, o lugar ocupado, a rede de relações dessa posição, tudo isso age como critérios 
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que guiam o olhar e o interesse e conferem diferentes graus de visibilidade às coisas, 

pode-se comparar as trilhas com os museus, as coisas em destaques, as obras de artes 

são as praias, a cachoeira, o aqueduto, o mirante, o poção e o córrego. Já o caminho do 

museu é a própria trilha em si que acaba sendo invisível pelo destaque que se é dado as 

artes, então com isso, a rocha aflorada, a raiz exposta, a mudança de vegetação, o lixo 

que se é tacado, na maioria das vezes, não atraem os olhares, não se fazem visíveis e 

favorecem a intensificação desses impactos ao meio, visto que, a maioria é 

propriamente causada pelos visitantes e sua movimentação nas trilhas que a poluem e a 

tornam mais frágeis.  

       Portanto, foi fundamental a utilização dessa metodologia, mesmo que com caráter 

mais voltado para uma análise teórica, para essa percepção empírica e inventariação dos 

patrimônios. Com ela foi perceptível os potenciais e pontos negativos da trilha que 

auxiliaram na confirmação e tomada de decisão sobre a necessidade da implantação de 

uma perspectiva Geoturística neste circuito. Pois com ela consegue-se a provisão de 

facilidades interativas e serviços para promover o valor e os benefícios sociais de 

lugares e materiais geológicos e geomorfológicos, e assim, assegurar sua conservação, 

para uso de estudantes, turistas e outras pessoas com interesse recreativo ou de lazer, 

além de agregar o conhecimento cientifico ao de patrimônio natural, de forma 

harmônica, compreensível e agradável.  
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Anexo I: Questionário 

Pesquisa sobre os Visitantes do circuito 

Abraão - Saco do Céu (Angra dos Reis- Ilha 

Grande)  

   UF: RJ 
DATA 

__/__/__ 

QUEST. Nº_______ 

PESQUISADOR: 

________________ 

1. Perfil do Entrevistado 

Sexo:  Feminino  Masculino 

Nacionalidade: 

Onde Mora?  

Idade: 

Nível de Escolaridade:  Ensino Fundamental  Ensino Médio  Ensino Superior 

Qual o tamanho do grupo?  Sozinho  2-4 pessoas  5-10 pessoas  mais de 10 pessoas 

 

2. Objetivo do Entrevistado 

Primeira vez no circuito?  Sim  Não 

Se não, quantas vezes já fez? E por quê? / Se sim, sente vontade de voltar? E por quê? 

Quais as atividades que pretende realizar neste circuito?  Cachoeira  Praia  Camping                            

 Passeios de barco  Outros: ________________________ 

Qual aspecto deseja que tenha como domínio no circuito?  Aspectos histórico-culturais  Aspectos 

geológico-geomorfológicos  Biodiversidade  Outros: ___________________ 

Ao final do circuito, de acordo com a experiência interpretativa, hierarquize de 0-10 os aspectos mais 

notáveis: (   ) Aspectos histórico-culturais (   ) Aspectos geológico-geomorfológicos (   ) Biodiversidade 

 A partir disso, sua expectativa foi atendida?   Sim  Não 

Interessaria uma abordagem mais educativa no âmbito geomorfológico?  Sim  Não 

Conhece a história da Ilha Grande?  Sim  Não 

Acha que ela deve ser abordada neste circuito para facilitar os entendimentos das construções e 

paisagens?  Sim  Não 

 

 

3. Condições da Trilha Segundo o Entrevistado 

Encontrou algum tipo de dificuldade no circuito?  Sim  Não Qual tipo de dificuldade?   No 

calçamento  Na Compreensão de Certas Construções ou Paisagens  Muito Lixo  Pouca Orientação  

O que você destaca como ponto positivo neste circuito? 


