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RESUMO 

 

 

A busca pela natureza está cada vez mais presente na sociedade urbana, onde a 

paisagem natural atende como um refúgio da vida cotidiana agitada, oriunda das 

transformações decorrentes do processo de globalização. O turismo, enquanto 

prática social e atividade econômica produz o espaço geográfico a partir de um 

conjunto de ações, tornando-o produto para consumo turístico. O Saco de 

Mamanguá localizado no município de Paraty - RJ dispõe de atrativos naturais que 

compõem um recurso paisagístico natural que servem como subsídios para 

atividade turística da região. O objetivo desse trabalho é relacionar o turismo com a 

geografia, utilizando a geomorfologia como um parâmetro para direcionar a 

interpretação de paisagem, visando assim apresentar a área de estudo, como uma 

oportunidade para atividade turística, dentro dos conceitos de ecoturismo, e assim 

estabelecermos inter-relações entre seus elementos constituintes. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Paisagem.  Atrativo natural. Geomorfologia. Turismo. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

. 
 
Search for nature is increasingly present in urban society, where the natural 

landscape serves as a refuge from hectic everyday life, arising from the changes in 

the globalization process. Tourism, as a social practice and economic activity 

produces the geographical area from a set of actions, making it the product for tourist 

consumption. The Saco de Mamanguá located in the municipality of Paraty – RJ has 

natural attractions that compose a natural landscape that serve as subsidies for 

tourism in the region. The aim of this work is to link tourism with geography, using the 

geomorphology as a parameter to direct the interpretation of landscape, thus aiming 

to present the study area, as an opportunity for tourism within the ecotourism 

concepts, and thus establishes interrelationships among the elements of the 

landscape. 

 

Keywords: Landscape – Natural attractions – Geomorphology -  Tourism 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A sociedade pós-moderna coloca-se diante de uma série de desafios 

provocados pelas transformações aceleradas decorrentes da globalização, e esta 

contribui para a existência de crescentes mudanças que refletem nas sociedades 

atuais. O crescimento populacional, juntamente com os processos de urbanização, 

modificam os estilos e os modos de vida. O espaço urbano não é apropriado para 

todos de forma igualitária e os efeitos das ações antrópicas têm sido cada vez mais 

evidentes, intensificando os processos de degradação socioambientais, aumentando 

a exposição a riscos e afetando a saúde humana.  

Através da fundamentação desse processo de transformação , observamos a 

aceleração do tempo no mundo moderno, com mudanças muito rápidas que se 

revelam  na morfologia da cidade, ao mesmo tempo que na vida cotidiana. Assim, 

surgem novos padrões e formas de adaptação ocasionadas da imposição de um 

novo modo de apropriação do espaço da cidade. Dessa forma, uma nova relação 

espaço-tempo atravessa as relações presentes na sociedade, penetra o universo do 

cotidiano do cidadão, não apenas pela constituição de uma rotina altamente 

organizada, mas pelos atos, gestos, modos de uso dos lugares da vida. (CARLOS, 

2007). 

De forma prática, isso pode ser observado nas rotinas de trabalho, 

principalmente para quem vive nas grandes cidades. Diariamente a população lida 

com transtornos causados pelos congestionamentos de trânsito com horas perdidas, 

compromissos não cumpridos, prejuízos financeiros, aumento da poluição 
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atmosférica. Embora muitos tenham se acostumado ao ritmo dos grandes centros 

urbanos, enfrentar a rotina dentro deles gera um desgaste físico e emocional. A vida 

urbana atual apresenta uma permanente corrida atrás do cumprimento dos horários. 

Como relatado por Santos (2006), a cidade moderna nos move como se fôssemos 

máquinas, e os nossos menores gestos são comandados por um relógio 

onipresente. Nossos minutos são os minutos do outro e a articulação dos 

movimentos e gestos é um dado banal da vida coletiva. Quanto mais artificial é o 

meio, maior a exigência dessa racionalidade instrumental que, por sua vez, exige 

mais artificialidade e racionalidade.  

Newman (2005, p.18) afirma que a sociedade contemporânea tem carência 

do contato com a natureza, esse contato é essencial, pois, oferece a oportunidade 

de experimentar velhas emoções e resgatar sentimentos que foram esquecidos no 

processo de desenvolvimento da sociedade.  

O planejamento estratégico do turismo é alicerçado nas frustrações que a 

sociedade moderna apresenta e, uma das principais, é a falta de tempo ocasionada 

pela busca irrestrita de bens e consumo. (FILHO, 2005, p.48). Em sua literatura, 

Moesch (2002, p.21) afirma que a atividade turística surge como um fenômeno atual, 

condicionado por uma gama de circunstâncias atuais: tempo livre, salários 

suficientes, transporte, mentalidade. O lazer se torna uma necessidade, dessa forma 

a demanda do turismo é baseada na busca da paisagem para refugiar-se desse 

cotidiano. É importante ressaltar que o turismo acontece primordialmente no espaço 

do lazer. O lazer, fenômeno moderno, surgido com a disponibilidade do tempo livre 

de trabalho, tem sido considerado por parte das pessoas como uma atividade de 

menor importância frente a outras atividades como saúde, educação e saneamento 

básico. O que na verdade, reflete que nem todas as pessoas apresentam um padrão 
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de comportamento e condutas em suas vidas diárias (rotinas de trabalho, lazer e 

vida em sociedade) da mesma forma. 

Yazigi (2002) destaca algumas motivações que estão na essência do turismo 

como alívio de stress pela alienação de rotinas, busca de aventuras das mais 

diversas naturezas, conhecimentos sobre os mais variados assuntos de interesse 

pessoal, conhecimentos de pessoas e possibilidades de trocas sociais, 

necessidades de experiência com o desconhecido, saturação das paisagens 

familiares, necessidade de status por certas viagens e fugas diversas. E é nessa 

busca que a diversão é aceita socialmente. Tal prática envolve a categoria de 

afastamento de uma ruptura limitada, com rotinas e práticas bem estabelecidas da 

vida de todos os dias, permitindo que os sentidos se abram para um conjunto de 

estímulos que contrastam com o cotidiano (MOESCH, p.41, 2002).  

As paisagens retratam os lugares e, sobretudo, retratam como eles ficam sob 

influências. Há momentos que percebemos que a paisagem cotidiana não consegue 

mais responder aos anseios pessoais, e assim, a busca se dá em encontrar lugares 

que revelam o elo entre o estranho e o mundo a ser descoberto. A pesquisa de 

Hábitos de Consumo do Turismo Brasileiro, realizada pelo Ministério do Turismo em 

2009, comprova a associação do turismo com a busca do bem estar pessoal. Essa 

pesquisa foi realizada através de uma amostragem de 2.322 entrevistados, 

brasileiros e maiores de 18 anos. A amostragem foi dividida nos seguintes perfis: 

clientes atuais (consumidores que compraram serviços de turismo nos dois últimos 

anos da publicação desse artigo) e clientes potenciais (consumidores que podem vir 

a comprar algum pacote turístico ou parte nos próximos dois anos da publicação 

dessa pesquisa). Verifica-se que 30% tanto dos clientes atuais quanto dos clientes 

potenciais associam suas viagens com a busca de descanso e tranquilidade, ou 
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seja, associa o turismo como fuga de suas rotinas, busca algo em meio ao lugar 

escolhido que permita tirar toda a atenção que cada pessoa tem em suas 

preocupações. Isso comprova a afirmativa de Teles (2009) que o mercado turístico 

sempre se interessou pela diversidade paisagística e com isso passou a promover 

várias localidades, buscando constituir imagens de destinações que pudessem 

oferecer atrativos turísticos inusitados. 

Observando ainda a pesquisa de Hábitos de Consumo do Turismo Brasileiro, 

33% dos clientes atuais que viajaram nos últimos dois anos, escolheram o local do 

destino turístico pela beleza natural/ natureza, que a localidade oferece, e a partir 

disso pode-se concluir que a busca “ambiente natural” prevalece sobre os outros 

motivos. O turista busca um lugar onde pode ser transmitida paz e tranquilidade, 

onde ele possa esquecer-se de sua rotina diária e contemplar a natureza que se 

encontra tão ausente nas grandes cidades; em segundo lugar, a praia é ponto 

decisório na escolha, pois, além de oferecer recursos paisagísticos, oferece também 

lazer, momento de descontração. Pode-se dizer então que as paisagens 

desempenham importante papel na constituição dos lugares turísticos, podem ser 

entendidas como porção visível do espaço geográfico que conta com as riquezas de 

todos os elementos que compõem os diferentes biomas e ecossistemas. 

A paisagem é, portanto, um elemento chave do turismo, é a partir dela que 

surge o interesse do turista para o deslocamento para outros lugares, onde o espaço 

tem seu consumo efetivado através dos serviços oferecidos aos turistas que são 

estabelecidos entre turista e lugar visitado. Para Teles (2009, p.22), toda reflexão a 

respeito do aspecto paisagístico envolve uma parcela da dinâmica do conhecimento 

necessário para o entendimento da ciência geográfica, assim foram várias 

proposições que procuram definir seu conceito. A geografia alemã introduziu seu 
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conceito como categoria científica entendendo como conjunto de fatores naturais e 

humanos e a escola francesa a caracterizou a partir do relacionamento do homem 

com o espaço físico. Nos dois casos, o tratamento dado se restringe a face material 

do mundo, e que ambas imprimem-se em atividades humanas.  

No turismo, a ideia de paisagem merece destaque especial ao tratarmos 

dessa categoria na perspectiva dos recursos naturais, dos elementos culturais e 

também da estética. Identificando-a como um produto cultural, resultado do meio 

ambiente em interação com a ação da atividade humana, a paisagem pode 

despertar o interesse do turista para uma dada localidade. Ela é consequência 

natural da interação que existe entre o meio natural e a sociedade, sendo que o 

turismo tende a buscar maximizar os elementos contidos nos conjuntos paisagísticos 

sem promover aceleração no processo de mudança. A busca pela qualidade dos 

elementos que compõem a oferta garante a qualidade do produto turístico; e 

entender a importância e a conectividade desses elementos na dimensão espacial é 

fator importante para ações de organização e gestão das localidades turísticas. 

(TELES, 2009) 

O turismo é uma atividade que está intimamente relacionada com o meio 

físico, em especial, aquele que está vinculado à exploração das belezas naturais de 

uma determinada área. (GUERRA E MARÇAL, 2012). A geomorfologia contribui na 

avaliação estética de uma determinada porção da superfície terrestre, podendo atrair 

os visitantes para admirar os diferentes cenários de uma região específica, 

destacando as belezas naturais tais como rios, cachoeiras, falésias, lagos, praias, 

cavernas, áreas alagadas, desertos, enfim, uma grande variedade de ambientes 

pertencentes ao campo de estudo da geomorfologia. Os elementos geomorfológicos 

constituem base sobre qual se desenvolve a paisagem, condicionam o coberto 
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vegetal e muitas atividades humanas, resultando, assim, como se fala da imagem de 

montanha, litoral e etc. (VIEIRA E CUNHA, 2013).  

As bases geomorfológicas constituem-se em fatores decisivos na busca pela 

compreensão do conjunto relevo. Partindo, primeiramente, de uma fotointerpretação, 

a aplicação da geomorfologia auxilia, através de feições, na identificação de pontos 

altos, fraturas, formas de relevo especiais que poderiam indicar uma queda d’água; 

um vale; um mirante que seria checado “in loco” com os trabalhos de campo, 

inventariados e analisados, através de uma planilha de valoração para um posterior 

agrupá-los conforme suas características. A aplicação da geomorfologia, além de se 

tornar uma ferramenta para identificar a drenagem, vegetação, acessos e as formas 

dos domínios geomorfológicos paisagísticos, também auxilia na compreensão do 

relevo possibilitando a própria análise da distribuição espacial da ocupação da 

paisagem.  

O turismo tendo como recurso a paisagem configura-se como uma boa forma 

de contribuir para o desenvolvimento econômico local e regional e também colabora 

para a conservação das áreas naturais, na medida em que esta atividade mantém 

um baixo impacto no meio ambiente e é centrado na experiência e no aprendizado 

sobre a natureza. Muitas vezes as atividades turísticas podem significar uma 

ameaça às áreas naturais, quando o planejamento desta atividade não está 

embasado na caracterização completa do terreno, e com isso não identificando as 

áreas de maior fragilidade. Porém, muitos impactos negativos podem ser reduzidos 

ou eliminados com o conhecimento dos processos e leis ambientais que atuam na 

área. 

A geomorfologia, de fato, apresenta-se como um fator integrador na 

identificação das unidades de paisagem, exercendo a função fundamental na 
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delimitação das unidades com potencial para o ecoturismo, identificando assim, 

belezas naturais. Vemos também a cooperação para angariar subsídios à gestão 

ambiental, apresentando grande utilidade em planos de manejo, controle de erosão, 

previsão de enchentes, entre outros. (GUERRA E MARÇAL, 2012). Como 

integrador, a geomorfologia configura-se como um importante fator que controla a 

adversidade espacial em regiões de grande variação topográfica. 

A fim de relacionar fatores interdisciplinares do turismo com a geografia, 

utilizando a geomorfologia como um parâmetro para interpretação de paisagem, o 

presente trabalho monográfico visa apresentar a região de Saco do Mamanguá, 

Paraty – RJ. A região contém um recurso paisagístico natural, que pode ser 

apresentado como uma oportunidade para atividade turística, dentro dos conceitos 

de ecoturismo e, assim, estabelecermos inter-relações entre os seus elementos 

constituintes. 
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1 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

1.1 – Fundamentos geográficos do turismo  

 

 

O turismo, enquanto prática social e atividade econômica, produz o espaço 

geográfico a partir de um conjunto de ações, tornando-o um produto para consumo. 

O espaço geográfico, neste sentido, é entendido como um conjunto formado pelos 

objetos geográficos, naturais e artificiais, mais a sociedade que o anima (SANTOS, 

1997). Portanto, para sua compreensão é preciso análise dos processos e 

fenômenos que o produzem, daí o interesse da geografia pelo estudo do turismo. 

A atividade turística envolve deslocamento no espaço, por isso é importante 

entender as categorias geográficas que atuam nesse campo, com o intuito de 

despertar as bases conceituais para o entendimento do turismo. Para entender a 

dinâmica espacial desse campo, faz-se necessário a compreensão de temas da 

geografia. As ciências geográficas estudam a organização do espaço geográfico, 

possuem grande abrangência no campo do conhecimento em que atuam e 

entendem a interação dos diversos fatores físicos, sociais, políticos de uma região e 

é através desse entendimento, que se dá a compreensão no campo turístico de suas 

potencialidades, identificação de fluxos e quantidade de oferta das localidades. 

(TELES, 2009). 
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As categorias geográficas possuem propriedades teóricas que contribuem 

para o campo turístico ao promoverem conexões necessárias para relacionar 

diversos fatores como localização, clima, vegetação, morfologia, recursos hídricos, 

condições socioeconômicas e elementos de cultura com a distribuição de oferta-

espaço, com os diferentes fluxos gerados pela demanda de um destino. Dessa 

forma desenvolve um conhecimento no campo do turismo como proposto a ações de 

planejamento, gestão e promoção de lugares. (TELES, 2009, p.13) 

O espaço geográfico é o centro das discussões, e seus conceitos dão suporte 

a diversas áreas de conhecimentos, dentre elas, o turismo. Santos (2006) conceitua 

o espaço geográfico como um conjunto indissociável, solidário e também 

contraditório, de sistemas de objetos e ações, que não agem isoladamente, mas sim 

como quadro único no qual a história se dá. No começo era a natureza selvagem, 

formada por objetos naturais, que ao longo da história vão sendo substituídos por 

objetos fabricados, objetos técnicos, mecanizados e, depois, cibernéticos, fazendo 

com que a natureza artificial tenda a funcionar como uma máquina. 

Teles (2009) afirma de acordo com o conceito de Santos, que existe uma 

categorização onde está incluída a natureza, sociedade, tempo e espaço, e este 

atua como herança, pois é no espaço que existe uma acumulação desigual do 

tempo. Santos (2006) ainda afirma que a partir da noção de espaço como um 

conjunto indissociável de sistemas de objetos e ações podemos reconhecer suas 

categorias analíticas internas. Entre elas, estão a paisagem, a configuração 

territorial, a divisão territorial do trabalho, o espaço produzido ou produtivo, as 

rugosidades e as formas-conteúdo (SANTOS, 2006, p.13). Levando esses conceitos 

para o turismo, a maior parte da oferta é a partir de elementos que estão distribuídos 
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no espaço, é indispensável entender a conexão existente entre os diferentes 

elementos e também o espaço tempo como categoria indispensável. 

Outro conceito a ser tratado é o de território, na concepção ratzeana o 

território define-se pela propriedade, ou seja, representa uma parcela do espaço 

terrestre identificada pela posse, é uma área que alguém possui, é o espaço 

dominado por uma comunidade ou por um estado (MORAES apud TELES, 2009). 

Atualmente a noção de território ultrapassa os limites do campo da geografia, sendo 

muito utilizada no campo turístico, Haesbaert (apud TELES, 2009, p.20) afirma que 

no campo da geografia, busca enfatizar a materialização do território em suas 

múltiplas dimensões, inclusive a dimensão da interação sociedade/natureza, essa 

visão é necessária para identificar a interface da conectividade na ocorrência do 

fenômeno turístico. 

Outro conceito importante é região, para Corrêa (2000, p.2) o conceito de 

região está ligado à noção fundamental de diferenciação de área, ou seja, à 

aceitação da ideia de que a superfície da Terra é constituída por áreas diferentes 

entre si. A utilização do termo entre os geógrafos, no entanto, não se faz de modo 

harmônico: ele é muito complexo. Existem diferentes conceituações de região e 

cada uma delas apresenta um significado próprio e se insere dentro de uma das 

correntes do pensamento geográfico.  

No possibilismo, a região geográfica abrange uma paisagem e sua extensão 

territorial, onde se entrelaçam de modo harmonioso: componente humano e 

natureza. A ideia de harmonia, equilíbrio, evidente analogia organicista que Vidal de 

La Blache adota (apud Teles, 2009), constitui o resultado de um longo processo de 

evolução, de maturação da região, onde muitas obras do homem fixaram-se, ao 

mesmo tempo com grande força de permanência e incorporadas sem contradições 
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ao quadro final da ação humana sobre a natureza. Região e paisagem são conceitos 

equivalentes ou associados, podendo-se igualar, na geografia possibilista, geografia 

regional ao seu estudo. Já na geografia crítica, a região geográfica assim concebida 

é considerada uma entidade concreta, palpável, um dado com vida, supondo, 

portanto, uma evolução e um estágio de equilíbrio. Neste raciocínio, chegar-se-ia à 

conclusão de que a região poderia desaparecer. Sendo assim, o papel do geógrafo 

é o de reconhecê-la, descrevê-la e explicá-la, isto é, tornar claros os seus limites, 

seus elementos constituintes combinados entre si e os processos de sua formação e 

evolução. Neste aspecto, a região geográfica dos possibilistas não se diferenciava 

da região natural (TELES, 2009). 

Tendo isto em vista o entendimento por Teles (2009), pode-se dizer que a 

região é considerada uma entidade concreta, resultado de múltiplas determinações, 

ou seja, da efetivação dos mecanismos de regionalização sobre um quadro 

territorial, já previamente ocupado, caracterizado por uma natureza já transformada, 

heranças culturais e materiais e determinada estrutura social e seus conflitos. A 

partir desses conceitos, o turismo se apropria de forma que os valores culturais e 

sociais apareçam como laços que unem e caracterizam os homens. Alguns autores 

defendem o sentido de lugar a partir das relações sociais e culturais de seus 

habitantes. 

Para Teles (2009) no contexto do turismo, o “lugar” é uma categoria de suma 

importância para entender os processos sociais do cotidiano e suas relações no 

contexto global.  Carlos (2007) defende que existe um debate muito profícuo sobre o 

sentido da noção de lugar, e analisa o conceito de Milton Santos, onde Santos 

define que existe uma dupla questão no debate sobre o lugar. O lugar visto, 

externamente, a partir de sua redefinição, de acordo com seu parecer histórico; e o 
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lugar visto internamente onde implica a necessidade de redefinir seu sentido. Santos 

ainda afirma (apud CARLOS, 2007) que o lugar poderia ser definido a partir da 

densidade técnica (que tipo de técnica está presente na configuração atual do 

território), a densidade informacional (que chega ao lugar tecnicamente 

estabelecido) a ideia da densidade comunicacional (as pessoas interagindo) e, 

também em função de uma densidade normativa (o papel das normas em cada lugar 

como definitório). A esta definição seria preciso acrescentar a dimensão do tempo 

em cada lugar que poderia ser visto através do evento no presente e no passado. 

Carlos (2007) ainda destaca, com base no conceito de Santos, a história 

particular de cada lugar, desenvolve-se em função de uma 

cultura/tradição/língua/hábitos que lhe são próprios, construídos ao longo da história; 

e o que vem de fora, isto é o que se vai construindo e se impondo como 

consequência do processo de constituição do mundial. 

Resumindo, para Milton Santos, “cada lugar é singular”. Essa afirmação, para 

Teles, resume como o principal motivador do viajante. Os viajantes querem ver e 

viver as singularidades e para os seguidores da corrente humanística, o lugar é 

principalmente um produto da experiência humana, e essa condição é um importante 

referencial, uma vez que a experiência aqui destacada agrega valor ao campo 

turístico ao entender que no campo da geografia a tarefa da geografia cultural é 

aprender e compreender essa dimensão da interação humana com a natureza e seu 

papel na ordenação do espaço. 

No turismo, a ideia de paisagem merece destaque especial ao tratarmos 

dessa categoria na perspectiva dos recursos naturais, dos elementos culturais e 

também da estética. Identificando-a como um produto cultural, resultado do meio 
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ambiente em interação com a ação da atividade humana, a paisagem pode 

despertar o interesse do turista para uma dada localidade. 

A geografia alemã introduziu o conceito de paisagem como categoria 

científica, entendendo-a como um conjunto de fatores naturais e humanos até, 

aproximadamente, a metade do século XX. A escola francesa caracterizou a 

paysagem (paisagem) a partir do relacionamento do homem com o espaço físico. Os 

geógrafos que mais influenciaram essa categorização na França foram Paul Vidal de 

La Blache e Jean Rochefort. Outras discussões acerca desse conceito foram 

tratadas a partir de 1940, nos Estados Unidos, na Alemanha e em países do leste 

europeu, aonde se chegou a discuti-la como sistema ecológico. Seu conceito esteve, 

originalmente, conectado ao positivismo, na escola alemã, onde se percebe que os 

fatores geográficos estão agrupados em unidades espaciais, enquanto, na geografia 

francesa, identifica uma forma mais dinâmica, em que não se deixou de considerar o 

caráter processual. Nos dois casos, o tratamento dado a ela se restringe à face 

material do mundo, e o entendimento de ambas é que nessa face imprimem-se às 

atividades humanas. (Teles, 2009, p.26) 

Teles (2009) destaca que a dicotomia entre a geografia física e a humana não 

tardou a chegar às discussões relacionadas às paisagens; assim, os geógrafos 

passam a classificar a paisagem natural e a paisagem cultural. Sendo que a primeira 

refere-se aos elementos combinados de terreno, vegetação, solo, rios e lagos a 

paisagem cultural, humanizada, inclui todas as modificações feitas pelo homem, 

como nos espaços urbanos e rurais. 

O geógrafo francês Georges Bertrand (2004)  a paisagem é uma determinada 

porção do espaço, que resulta da combinação dinâmica, portanto, instável, de 

elementos físicos, biológicos e antrópicos que, reagindo, dialeticamente, uns sobre 
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os outros, fazem um conjunto único e indissociável, em perpétua evolução. Teles 

(2009) afirma que perante a diversidade conceitual brevemente apresentada, é 

importante destacar a proposição de Bertrand quando relata que não é a simples 

adição de elementos geográficos disparatados. É uma determinada porção do 

espaço, resultado da combinação dinâmica, portanto instável, de elementos físicos, 

biológicos e antrópicos que, reagindo dialeticamente uns sobre os outros, fazem 

dela, um conjunto único e indissociável, em perpétua evolução. Percebe-se, assim, 

que Bertrand não privilegia nem a esfera natural nem a humana e demonstra certa 

facilidade em enxergá-la de forma homogênea, entendendo que sociedade e 

natureza estão relacionadas, formando uma só “entidade” de um mesmo espaço 

geográfico (BERTRAND, apud TELES, 2009).. 

Para Boullón (2002, p.116) a paisagem age como uma qualificação estética 

dos elementos que constituem o meio ambiente natural. Boullón (2002, p. 119) a 

refere como uma ligação ao espaço natural, como exemplo um lago, uma montanha 

ou um bosque. O espaço natural é formado pela interação dos elementos da crosta 

terrestre, do clima e dos organismos vivos. O meio natural deve ser observado como 

produto da interpretação, de transformação e, neste caso, delineando a geografia 

humana. 

 

1.2 – Bases conceituais do turismo 

 

O turismo nasceu e se desenvolveu com o capitalismo, em 1960 explodiu 

como atividade de lazer, envolvendo milhões de pessoas e transformando-se em 

fenômeno econômico, com lugar garantido no mundo financeiro internacional. É uma 

combinação complexa de inter-relacionamentos entre produção e serviços, em cuja 
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composição integram uma prática social com base cultural, com herança histórica, 

com um meio ambiente diverso, cartografia natural, relações sociais de 

hospitalidade, troca de informação interculturais (MOESCH, 2002, p.09) 

De acordo com Moesch (2002), a conceituação aceita internacionalmente é 

da Organização Mundial do Turismo: soma de relações e de serviços resultantes de 

um câmbio de residência temporária e voluntária motivado por razões alheias a 

negócios ou profissionais. Burkart e Medlik (apud MOESCH, 2002) o definem como 

uma amálgama de fenômenos e relações, advindos dos movimentos de pessoas e 

sua permanência em diferentes destinos. Há um elemento dinâmico, a viagem, e um 

elemento estático, a estrada. A estrada e a viagem acontecem fora do lugar de 

residência, e nelas as pessoas desenvolvem atividades diferentes do seu cotidiano. 

O comportamento mercadológico determinista o utiliza como objeto de 

consumo onde o partir de férias é um acontecimento dotado de particular significado 

para cada sujeito, e entra em sentido de consumo, onde o viajar surge como status, 

forma de adquirir um bem cultural. A atividade turística é uma forma de apropriação 

de poder, consumir o outro, o diferente, o exótico, o distante supostamente gera 

experiências prazerosas. Essa experiência possibilita uma quebra de rotina, 

relativizando a massividade imposta pelo consumo cotidiano (MOESCH, 2002, p.15). 

Esse consumo, tornado um denominador comum para todos os indivíduos, 

atribui um papel central ao dinheiro nas suas diferentes manifestações; juntos, o 

dinheiro e o consumo aparecem como reguladores da vida individual (SANTOS, 

2001, p.56). Consumismo e competitividade levam ao emagrecimento moral e 

intelectual da pessoa, à redução da personalidade e da visão do mundo, 

convidando, também, a esquecer a oposição fundamental entre a figura do 

consumidor e a figura do cidadão (SANTOS, 2001, p.50). É necessário então, 
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recusar todos os modos de manipulação e telecomando, para permitir novos modos 

de sensibilidade humana, de relação com o outro que coincidam aos desejos, ao 

gosto de viver, a vontade de conhecer o mundo, com a instauração de dispositivos 

capazes de desterritorializar, criando novas relações entre grupos humanos (TELES, 

2002, p.15). 

 

1.3 – A geomorfologia e a interpretação da paisagem 

 

Para entender a contribuição da geografia e sua evolução no campo da 

ciência ambiental e refletir sobre alguns pressupostos que hoje balizam o 

entendimento da relação homem-natureza, é necessário fazer um pequeno resgate 

da evolução do pensamento geográfico. Os parâmetros estabelecidos para a 

geografia física pelos estudiosos dessa ciência buscaram inicialmente estudar a 

interconexão dinâmica dos elementos da natureza através de uma visão integrada 

concebida a partir do conceito de paisagem. Essa proposição evoluiu e buscou 

romper a tão discutida dicotomia imposta para a ciência, que na geografia se refletia 

na especialização da geografia física e da geografia humana. (TELES, 2009, p.41) 

Mendonça (apud TELES, 2009) cita que ainda na década de 1950, a 

discussão sobre a temática do meio ambiente se contextualiza numa nova escola 

geográfica guiada por pressupostos neopositivistas, e a natureza – o meio ambiente 

– ocupava lugar de destaque na chamada geografia física. Conforme destaca 

Mendonça, nessa fase, a natureza recebia uma abordagem fortemente carregada 

pela teoria dos sistemas, resultando na sua modelização e numerização, fato que 

desencadeou posteriormente a chamada metodologia geossistêmica. Por mais 

criticável que tenha sido a proposta da metodologia geossistêmica, deve-se 
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reconhecer o seu avanço em termos de proposição metodológica global para os 

estudos de geografia física. 

Bertrand (apud TELES, 2009), com base nos pressupostos da escola alemã, 

desenvolveu com muita propriedade a noção de paisagem, que contava com a 

inserção da ação antrópica como elemento da dinâmica dela com o geossistema. 

Essa condição permite o estudo de suas unidades classificando-as segundo o 

potencial de uso e a interferência social no ambiente, condição indispensável 

quando se trata de domínios paisagísticos ou biomas na perspectiva do turismo. 

Observa-se que a homogeneidade do geossistema se dá no âmbito das relações e 

dos processos; assim, o fenômeno antrópico as imprime como um resultado de 

inúmeras combinações das sociedades sobre o espaço e a relação estabelecida 

entre ambos. 

A teoria geossistêmica constituiu um marco para a geografia porque foi com 

essa teoria que a geografia pôde aprofundar as relações que envolvem a 

classificação das paisagens, atribuindo considerações mais complexas que se 

opõem a classificações mais simplistas, como a classificação de biomas. Na teoria 

geossistêmica, os aspectos climáticos, morfopedológicos e botânicos interagem de 

maneira sistêmica, dando origem à paisagem geográfica que tem espacialidade 

definida em escalas territoriais e temporais, apresentando sua dinâmica própria. 

Atualmente, no Brasil, a obra mais conhecida no campo da geografia física e que 

proporciona entendimento da dinâmica do geossistema das paisagens brasileiras é 

a obra do professor Aziz Ab’Nacib Ab’Saber, Os domínios de natureza no Brasil – 

potencialidades paisagísticas, obra que descreve com riqueza de detalhes a 

interação dos domínios morfoclimáticos, tratando da interação e da interdependência 

entre os diversos elementos da paisagem (relevo, clima, vegetação, hidrografia, 
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solo, fauna etc.), explicando a existência dos chamados domínios morfoclimáticos, 

que podem ser entendidos como uma combinação ou síntese dos diversos 

elementos da natureza (principalmente relevo e clima), individualizando uma 

determinada porção do território (área core ou nuclear de um domínio morfoclimático 

ou de um bioma terrestre) (TELES, 2009, p.43). 

A geomorfologia, por sua vez, como integrante da análise geográfica e 

responsável pela compreensão do comportamento do relevo, fundamentando-se na 

noção de "fisiologia da paisagem", procura evidenciar, de uma forma dinâmica, as 

derivações ambientais resultantes do processo de apropriação e transformação do 

relevo ou de suas interfaces (como a cobertura vegetal) pelo homem. Esse fato 

oferece um significado social à geomorfologia, com consequente interesse para a 

ciência geográfica (CASSETI, 1995). 

Guerra e Marçal (2012) destaca que uma das aplicações da geomorfologia no 

turismo é atribuída na avaliação estética de uma determinada porção da superfície 

terrestre, para Hart (apud GUERRA, 2012) onde as características geomorfológicas 

são determinantes para tornar o local atrativo. Tricart (1977) discute a importância da 

geomorfologia no estudo integrado e na ordenação da paisagem, enfatizando que na 

ótica dinâmica deve ser relevante em sua abordagem e define três grandes tipos de 

situação: os meios estáveis, os meios intermediários e os meios instáveis. A 

evolução geomorfológica gera diferenciações nas unidades de relevo que, 

associadas às modificações das sociedades humanas, constroem unidades de 

paisagens territorialmente bem marcadas. A análise morfodinâmica baseia-se no 

estudo dos sistemas morfogenéticos (que é função das condições climáticas ), no 

estudo dos processos atuais (tipo densidade  e distribuição) e nas influências 

antrópicas e nos graus de degradação decorrentes. 
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1.4 – Ecoturismo  

 

Nas últimas décadas do século XX, os recursos naturais passaram a ser mais 

estudados e reconhecidos em suas formas dinâmicas e estruturais porque o meio 

ambiente passou a figurar como tema central nas discussões de diferentes setores 

da economia em todo o mundo. A preocupação com recursos e com o meio 

ambiente de maneira geral pode ser entendida como resposta às contradições que 

foram impostas pela sociedade ao longo da história do homem; assim, a temática 

ambiental tem recebido o devido valor em várias áreas do conhecimento onde o 

turismo ocupa lugar de destaque. Os recursos naturais enquanto oferta turística são 

imprescindíveis para a dinâmica da atividade turística, sobretudo quando se trata de 

um segmento específico como o ecoturismo. (TELES, p.40) 

De acordo com o Ministério do Turismo (2010), o Ecoturismo é conceituado 

como um segmento da atividade turística que utiliza o patrimônio natural e cultural 

de forma sustentável, incentiva sua conservação e busca a formação de uma 

consciência ambientalista por meio da interpretação do ambiente, promovendo o 

bem-estar das populações locais. Neste sentido a Sociedade Internacional de 

Ecoturismo (TIES) apresenta uma conceituação semelhante,  o definindo como “uma 

viagem responsável a áreas naturais, visando preservar o meio ambiente e 

promover o bem-estar da população local”. O Ecoturismo é o segmento da atividade 

turística que mais cresce em demanda, aproximadamente 20% ao ano.         O 

Ecoturismo caracteriza-se como uma atividade diretamente relacionada com o meio 

físico. Em razão disso, o conhecimento geomorfológico da área a ser utilizada para 

esta atividade econômica, aplicado ao planejamento do ecoturismo, pode tornar a 
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atividade mais rentável e segura, bem como menos impactante. Na medida em que 

o conhecimento geomorfológico da área permite a realização de levantamentos e 

diagnósticos dos recursos naturais, este pode contribuir para a definição de planos 

de ação para a inserção de atividades de Ecoturismo que visam à conservação dos 

recursos naturais (GUERRA & MARÇAL, 2012). Ross (1992) ainda destaca que 

estudos geomorfológicos e ambientais funcionam como instrumento de apoio técnico 

para fins de planejamento, monitoramento e gestão ambiental e territorial, 

subsidiando diversos interesses político-administrativos e sociais. Segundo Hart 

(1986), as características geomorfológicas de uma região configuram-se como um 

fator de extrema importância para a definição de uma paisagem com potencial para 

o turismo sustentável e permitem identificar áreas de maior fragilidade ambiental e 

beleza cênica, assim contribuindo para o máximo aproveitamento desta atividade e 

para sua gestão, minimizando os impactos negativos.  

 

1.5 – Turismo no Brasil 

 

O turismo tem crescido substancialmente nos últimos anos como um 

fenômeno econômico e social no Brasil, em seu artigo Políticas e Planejamento do 

Turismo no Brasil, Becker (2001) relata que essa atividade oferece condições para a 

realização do desejo de conhecer novos ambientes. Neste sentido, esse desejo se 

confunde com a própria geografia, pois, à primeira vista, o turismo pode também 

abarcar a questão da conquista dos territórios, uma raiz da geografia. E esse desejo 

de conhecimento de novos ambientes, supostamente inerente à condição humana, 

para uns seria, inclusive, um escape a sedentarizarão progressiva do homem. 
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A política de turismo no Brasil é bastante recente. Suas primeiras regulações 

foram feitas em 1958, no período de Juscelino Kubitschek, ligadas, evidentemente, à 

energia, transporte, circulação de automóveis, estradas e à formação de uma classe 

média proprietária de carros particulares de passeio. É a gestação da "classe média 

do Fusca", que viabilizou uma ampliação da circulação mercantil, desenvolvendo os 

mercados turísticos brasileiros. O grande marco institucional na evolução dessa 

política foi a criação da EMBRATUR em 1966, como uma autarquia, e que o 

enfocava  como uma "indústria nacional" a ser fomentada, dentro das prioridades 

estratégicas dos governos militares posteriores a 1964. Na EMBRATUR a atividade 

era rigidamente controlada, centralizada (BECKER, 2001, p.4). 

Na década de 80, o governo Sarney legitimou certa liberalização deste 

mercado. Mas o fato mais marcante foi sem dúvida o início da articulação do turismo 

com a questão ambiental. Em 1981 foi instituída uma política nacional de meio 

ambiente. Desde então se tentou criar laços entre o turismo e a questão ambiental. 

Em 1987 a Embratur lança oficialmente, um novo produto no mercado, o turismo 

eco1ógico. O termo Ecoturismo foi introduzido no Brasil no final dos anos 80, 

seguindo a tendência mundial de valorização do meio ambiente. A EMBRATUR – 

Instituto Brasileiro de Turismo -  iniciou em 1985 o Projeto “Turismo Ecológico”, 

criando dois anos depois a Comissão Técnica Nacional constituída conjuntamente 

com o IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis, primeira iniciativa direcionada a ordenar o segmento. Ainda na mesma 

década foram autorizados os primeiros cursos de guia especializados, mas foi com a 

Rio 92 que esse tipo de turismo ganhou visibilidade e impulsionou um mercado com 

tendência de franco crescimento. 
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A prática do Ecoturismo pressupõe o uso sustentável dos atrativos turísticos. 

O conceito de sustentabilidade, embora de difícil delimitação, refere-se ao 

“desenvolvimento capaz de atender às necessidades da geração atual sem 

comprometer os recursos para a satisfação das gerações futuras” (Ministério do  

Turismo, 2010).  Em uma abordagem mais ampla, visa promover a harmonia dos 

seres humanos entre si e com a natureza. Utilizar o patrimônio natural e cultural de 

forma sustentável representa a promoção de um turismo “ecologicamente  

suportável em longo prazo, economicamente viável, assim como ética e socialmente  

equitativo  para as comunidades locais. Exige integração ao meio ambiente natural, 

cultural e humano, respeitando a fragilidade que caracteriza muitas destinações 

turísticas” 12 (Ministério do Turismo, 2010). 

No governo Collor, período da Conferência Mundial Rio-92, com as pressões 

ambientalistas mais fortalecidas, foram  promulgadas as novas regularizações para a 

política do turismo, que redesenham as priorizações antecedentes. Essa política 

fortalece a ideia do turismo como fator de desenvolvimento e se funda, não só no 

discurso, mas também na prática, na descentralização, com a Embratur deixando de 

ser a legisladora e executora do turismo. Como resultado dessa nova política 

nacional de turismo foi implantado, ainda em 1992, o Plantur - Plano Nacional de 

Turismo, entendido como instrumento de desenvolvimento regional. O fundamento 

do plano é a diversificação e a distribuição geográfica da infraestrutura, que estava 

altamente concentrada no sul e no sudeste (BECKER, 2001, p.5). 

Desde a criação do Ministério do Turismo e a reativação do Conselho 

Nacional de Turismo, em 2003, a atividade vem ganhando o devido reconhecimento 

como um importante vetor de desenvolvimento socioeconômico. Institucionalmente, 

isto se reflete na credibilidade que o Ministério do Turismo tem obtido na formulação 
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e implementação das políticas para o setor, no âmbito de um processo aberto e 

democrático, decorrente de uma proposta de gestão descentralizada. A elaboração 

do Plano Nacional de Turismo, nas edições de 2003/2007 e 2007/2010, contou com 

a ampla participação dos segmentos representativos que integram o Sistema 

Nacional de Turismo, segundo um formato de trabalho conjunto que privilegiou 

momentos de reflexão, no âmbito do Ministério do Turismo e do Conselho Nacional 

de Turismo, sobre as perspectivas e proposições para o desenvolvimento da 

atividade.  

Conforme o Plano Nacional do Turismo (2013), a  participação da atividade 

turística  na economia brasileira já representa 3,7% do Produto Interno Bruto –PIB. 

No período de  2003 a 2009,  o setor cresceu 32,4% enquanto a economia brasileira 

apresentou expansão de 24,6% (MTUR, 2012). Para World Travel e Tourism Council 

–WTTC (apud Plano Nacional do Turismo, 2013), no ano de 2011 cerca de 2,74 

milhões de empregos diretos foram gerados pelo turismo e com estimativa de 

crescimento de 7,7% para o ano de 2012, totalizando 2,95 milhões de empregos. 

Estima, ainda, que para o ano de 2022 o turismo seja responsável por 3,63 milhões 

de empregos. Estão incluídas como geradoras de empregos diretos as atividades 

relacionadas à hotelaria, agências de viagens, companhias aéreas, outros tipos de 

transportes de passageiros, restaurante e lazer. 
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2 – METODOLOGIA 

 

 

A diversidade das paisagens contribui para uma grande diferenciação do 

território, onde uma região ou centro turístico é difundido pela paisagem expressa 

nos espaços naturais ou humanizado (FONT, 1992). A dimensão estética ou visual é 

a mais intuitiva e está relacionada com os aspectos sensitivos e perceptivos do ser 

humano. Dessa forma, quando o território apresenta maior movimentação do relevo, 

a maior movimentação do relevo ou de irregularidades topográficas, a diversidade 

de usos do solo advindo das atividades humanas; ocorrência de vistas fechadas 

(fundos de vales, vales profundos e estreitos, a presença de cobertura vegetal, a 

ocorrência de superfícies d’água e de margens com traçado naturalmente irregular; 

a ocorrência de episódios atmosféricos e meteorológicos - nascer/pôr do sol, neve, 

nebulosidade,...); e a presença de fauna nativa. Esta poderá ser potencializada 

diante do estado de conservação da integridade, da originalidade ou da 

autenticidade de tais ocorrências, sejam elas naturais ou culturais.  

O meio natural deve ser observado como produto da interpretação de 

transformação e, neste caso, delineando a geografia humana. Segundo Milton 

Santos (apud RUA 2007, p.14) “a natureza é o continente e o conteúdo é o homem, 

incluindo seus objetos, ações, crenças, desejos realidade esmagadora e as 

perspectivas”. A paisagem, desvinculável da ideia de natureza e espaço, é 

constantemente refeita de acordo com os padrões locais de produção, da sociedade, 

da cultura, com os fatores geográficos e tem importante papel no direcionamento 
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turístico. Não se trata de dizer que ela seja a única forma de atração, mas que pesa 

muito no contexto de outros fatores (meio de hospedagem, bons preços etc.). O 

turismo depende da visão (YÁZIGI, 1998). 

O procedimento metodológico desse trabalho se sustenta pelas bases 

teóricas fundamentadas por Boullón, pois ele apresenta em sua obra uma 

associação sucinta da interpretação da paisagem  inserida no campo do turismo. 

Sua análise é realizada de acordo a fornecer subsídios ao processo de 

planejamento turístico, mais especificamente nas fases de inventário e diagnóstico 

de recursos, de forma de identificar quais pontos chaves a serem observados para 

que uma área torne-se atrativa. Visto que o objetivo desse trabalho é apontar a 

região de estudo como um destino turístico por meio de seus atrativos visuais, sua 

metodologia de interpretação atende ao processo de diagnóstico ambiental no que 

diz respeito exatamente em seu aspecto visual.  

A pesquisa consistiu no levantamento bibliográfico dos fatores responsáveis 

pelo desenvolvimento do turismo da região do Saco de Mamanguá e dos conceitos 

de turistificação dos territórios e destinos turísticos, o presente trabalho envolveu-se 

em etapas de pesquisas bibliográficas, visitas em campo, visando à checagem de 

informações obtidas através da interpretação das características da paisagem local. 

Na interpretação foi utilizado como referencial teórico o modelo de interpretação da 

paisagem, metodologia proposta de Boullón (2002) realiza a interpretação através 

de um raciocínio sintético onde diferentes variáveis (topografia, vegetação, clima, 

habitat,) devem ser avaliados conjuntamente.  
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3 – CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA  

 

 

O Saco do Mamanguá está localizado dentro do Munícipio de Paraty, no 

estado do Rio de Janeiro, delimitada pelas coordenadas 23°15’46.98”S e 

44°37’7.60” O. Na figura 01, mostra em destaque a localização da região de estudo 

dentro do limite municipal de Paraty.  

 

Figura 01: Localização da área de Estudo 

Fonte: IBGE 2010. 
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Paraty , município onde está localizado a área de estudo  é cidade já 

conhecida pelas sua natureza turística , conforme seu Plano Diretor de 

Desenvolvimento Turístico (2003) , essa cidade é considerada um Patrimônio 

Histórico Cultural , estrategicamente localizada entre as duas maiores capitais do 

país ( São Paulo e Rio de Janeiro) e já foi considerada o segundo maior porto na 

época do Brasil Império,  de onde era escoada o ouro que saia de Minas Gerais para 

Portugal. 

O município é composto por três distritos, Paraty, Paraty Mirim e Tarituba . O 

principal distrito é Paraty, pois é onde compreende as áreas do centro histórico, o 

centro da cidade e arredores, Paraty Mirim que localiza a região de estudo em 

questão , é o segundo distrito que abrange a face sul , até a divisa com o estado de 

São Paulo e Tarituba é o terceiro distrito , que fica na face norte até a divida com o 

município de Angra dos Reis. 

O Saco do Mamanguá está inserida na bacia da Baía de Ilha Grande a região 

encontra-se entre a APA de Cairuçu e a Reserva Ecológica Estadual da Juatinga 

conforme pode ser observado na figura 2. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
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Figura 2 – Localização da Reserva Ecológica de Juatinga e APA de Cairucu. 

Fonte: 
http://www.fiocruz.br/omsambiental/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=688&sid=13. 
Acesso em 17/01/15 
 

Saco do Mamanguá é uma área litorânea de tipo estuarina ou de “ria”, 

inserida no domínio da Mata Atlântica, formada por uma reentrância do mar de, 

aproximadamente, 9 km. O local é comumente dividido em Margem Peninsular, 

Margem Continental e Fundo, como pode ser visto na figura 3. De acordo com o 

Novo Dicionário Geológico – Geomorfológico (GUERRA e GUERRA, 2009) o termo 

descritivo saco é usado para determinar certo tipo de reentrância do litoral, 

caracterizado pela estreiteza da boca e largura da parte interior 

 

Figura 3: Imagem de satélite da região do Saco do Mamanguá. 
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 Fonte: Google Earth, 2016. 

 

Quanto à caracterização geomorfológica, segundo a divisão de relevo 

proposta pelo Radambrasil (1983), está implantada no domínio de Escarpas e 

Reversos da Serra do Mar formada no Planalto da Bocaina. Os domínios 

morfoestruturais da Serra do Mar, que engloba a região é de aspecto montanhoso 

disposta de modo aparentemente paralelo a linha de costa, oferecendo aspectos 

variados como paredão encarpado junto ao mar. Neste setor é frequente, em muitos 

locais o contato direto com o mar com os esporões das escarpas da Serra do Mar, 

sem que se forme faixas de depósitos marinhos. 

Conforme o Plano de Manejo da região, o relevo é predominante de 

montanhas e morros, a origem predominante está associada a processos 

deposicionais continentais (planície fluvial, cones de dejeção e corpos de tálus), 
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marinha (planície marinha com cordões litorâneos e planície de maré) ou mista 

(planícies flúvio-marinhas). As montanhas e morros correspondem a tipos de relevos 

sustentados por gnaisses e granitos que dão origem a solos de alteração, residuais 

e superficiais delgados e com frequentes afloramentos de rocha, que formam cristas 

alongadas, cumes isolados devido às declividades acentuadas. 

Há a presença também de morrotes, cones de dejeção e corpos de tálus. Os 

morrotes são sustentados pelo Granito Serra da Cangalha, constituindo áreas 

suaves favoráveis à deposição de sedimentos colúvio-aluvionares que formam 

cones de dejeção e corpos de tálus. Associado a esse relevo, ocorre a formação de 

uma das mais extensas planícies de maré dentro da APA do Cairuçu, defronte ao 

Saco do Mamanguá, onde se desenvolve um manguezal. (Plano de Manejo da APA 

do Cairuçu, 2004) 

A Baixada Litorânea constitui-se de Planícies marinhas com cordões 

litorâneos e praias, Planícies de maré, Planícies fluvio-marinhas, Planícies fluviais e 

Cones de dejeção e corpos de tálus. Esses relevos planos a suaves apresentam 

predominantemente processos deposicionais associados à ação dos rios, marés e 

ondas, sendo os processos erosivos de baixa intensidade e restritos à ação erosiva 

lateral e vertical dos canais fluviais meandrantes e à ação das ondas junto ao mar. 

(Plano de Manejo da APA do Cairuçu, 2004). Na figura 4, temos um mapa 

geomorfológico demonstrando toda caracterização geomorfológica da área: 
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O Saco do Mamanguá encontra-se dentro da Região Hidrográfica Atlântico 

Sudeste é formada pelas bacias hidrográficas dos rios que deságuam no litoral 

sudeste brasileiro, do norte do Espírito Santo ao norte do Paraná. Todo o litoral 

carioca ao sul da região da foz do rio Paraíba do Sul até a divisa com São Paulo é 

coberto pela Sub 1 Litoral RJ. A região abrange as áreas de drenagem dos diversos 

rios que nascem principalmente nas encostas orientais da Serra do Mar e encontram 

o oceano diretamente na costa carioca ou nas baías de Guanabara, Sepetiba e Ilha 

Grande. 

Segundo Plano de Manejo da APA do Cairuçu (2004) na área continental da 

APA do Cairuçu,  identificam-se oito bacias hidrográficas, individualizadas através da 

delimitação dos divisores de água principais. As mais importantes bacias da APA 

são as dos rios Mateus Nunes, dos Meros e Parati-Mirim, sendo que esta última 

possui a maior área de contribuição e a drenagem com maior dimensão e volume de 

água. Neste sentido, as baías que originam os Sacos do Mamanguá e do Fundão 

formam os principais coletores das águas superficiais, uma vez que recebem as 

águas drenadas pelas mais importantes bacias hidrográficas da APA, inclusive a do 

rio Parati-Mirim. 

De acordo com o Mapa de Vegetação do Brasil (IBGE, 2004), a vegetação da 

REJ apresenta as subclassificações de Florestas Ombrófila Densa Montana e 

Floresta Ombrófila Densa Submontana, em que se destaca a exuberância da mata 

higrófila nas encostas e nos vales, a mata de restinga e os manguezais do fundo do 

Saco do Mamanguá. As vertentes apresentam afloramentos rochosos cobertos por 

gramíneas. (ICMBIO, 2004). 
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As montanhas são cobertas por Mata Atlântica, capoeiras, caixetais, um 

taboal, várzeas e áreas de roçado. Já a região marinha apresenta um ambiente 

estuarino de reduzida estratificação devido, principalmente, à baixa profundidade. 

No fundo do Saco há um vasto manguezal representado por três espécies arbóreas: 

Avicênia, Lagunculária e Rizóphora,conhecidas localmente como mangue siriúba, 

mangue branco e mangue sapateiro,respectivamente (Plano de Manejo da APA do 

Cairuçu,2004). 

O Saco do Mamanguá está dentro do clima tropical  e, conforme o Plano de 

Manejo da APA do Cairuçu (2004)  apresenta um zoneamento climático fortemente 

influenciado pela compartimentação regional do relevo e pelo desnivelamento 

altimétrico, que produzem descontinuidades no padrão de distribuição, espacial e 

temporal, dos regimes de precipitação e de temperatura. Isto se deve, 

principalmente, ao efeito “orográfico”, ou seja, relativo à grande variação topográfica 

do relevo da Serra do Mar (desde o nível do mar até mais de 2.000 m), que atua 

sobre o comportamento dos sistemas frontais, principais responsáveis pela 

pluviosidade regional.  

A região também abrange um trecho litorâneo cujas vertentes oceânicas 

encontram-se voltadas diretamente para sul. Isto determina o impacto direto dos 

sistemas frontais (“frentes frias”), provenientes do Atlântico Sul/ Antártida, sobre esta 

região litorânea, na qual as íngremes escarpas e o planalto montanhoso funcionam 

como barreiras que dificultam a passagem deste fenômeno climático. Dessa forma, 

regionalmente ocorre uma forte sazonalidade do regime das precipitações devido ao 

impacto das “frentes frias” serem mais intensas durante os meses quentes de verão 

(novembro a março), quando se concentra a estação chuvosa provocada pelo 

contraste térmico, ocorrendo, por outro lado, uma estação seca durante os meses de 
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inverno (maio a agosto) (COELHO NETTO & DANTAS apud, Plano de Manejo da 

APA do Cairuçu, 2004). 

Outro fenômeno comum durante os meses de verão é a marcante atuação 

das chuvas convectivas, que precipitam durante a tarde e/ou a noite a partir da forte 

evaporação gerada pelo aquecimento diurno. A partir destas considerações, o 

comportamento climático por região pode ser avaliado em função das características 

do relevo local que apresentam peculiaridades no padrão de distribuição das 

precipitações e temperaturas. 
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4 – ÁNALISE DA ÁREA E A INTERPRETAÇÃO DA PAISAGEM 

 

 

Para analisar a região como oportunidade para o turismo e na questão utilizar 

a paisagem como um atrativo, é necessário entender antes como funciona o sistema 

e inseri-lo nesse contexto. O termo paisagem ,geralmente, é associado ao espaço 

natural no qual o turista comparece com a finalidade de contemplação da natureza. 

Boullón (2002) ressalta que com o aumento da taxa de crescimento populacional e 

os incrementos das tecnologias, o homem tende a adaptar o meio natural de forma a 

satisfazer suas necessidades. A viagem contribui para uma distribuição espacial dos 

elementos que compõem a atividade turística afim do entendimento do espaço 

geográfico. O Brasil por apresentar uma grande diversidade natural possui um 

grande potencial para a prática do turismo no meio natural. 

O sistema turístico proposto por Boullón (2002) dispõe de uma série de 

serviços destinados a aumentar o conforto do turista e a multiplicar as oportunidades 

de lazer, isso é estruturado através de um modelo de oferta-demanda onde é 

classificada a atividade produtiva para o funcionamento desse sistema. Dentro 

desse modelo tem-se o produto que satisfaz o consumo de atividades turísticas e 

esse produto é a interação de diversos fatores que compõem o empreendimento 

turístico, tais como atrativos turísticos, equipamentos e instalações, infraestrutura 

interna e externa. 

 A região de estudo também se encontra dentro de uma zona turística, para 

Boullón, para existir uma zona turística deve ter no mínimo 10 (dez) atrativos 
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turísticos independentes do tipo de categoria que ela pertence. A cidade de Paraty, 

onde se localiza a área de estudo, conta com uma diversificada tipologia de oferta 

turística, apresentando recursos turísticos naturais e culturais, incluindo uma rede de 

serviços ligada diretamente a atividade turística. De acordo com o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Turístico de Paraty (2003), foram levantadas 1338 elementos de 

ofertas turísticas, sendo 906 de oferta técnica, 375 atrativos naturais e 57 atrativos 

culturais. 

Como atrativos culturais, a cidade de Paraty possui diversos monumentos 

históricos abrangendo igrejas, museus, fortes e demais edificações com tais 

características, também possui um calendário de eventos culturais como a FLIP - 

Festa Literária Internacional de Paraty, que é conhecida como um dos principais 

festivais literários do mundo a cada ano que é realizado, e que conta com a 

presença de autores, mundialmente, respeitados. Nos recursos naturais, Paraty 

possui um diversificado complexo natural contendo baias, enseada, sacos, 

complexos de queda d’águas (cachoeiras, cascatas e etc.), cursos d’agua, ilhas, 

lajes e parcéis, picos e cume, parias marítimas, rochedos e trilhas. Na tabela 1 

contém os dados  quantificando as ofertas turísticas que a cidade apresenta: 

Tabela 01: Ofertas turísticas 

Oferta Turística Total 

Agências e Operadoras de turismo 13 

Arte e Artesanato 42 

Baías, Enseadas e Sacos 23 

Complexos de Quedas D’aguas e poços 23 

Cursos de água 31 

Equipamentos Complementares de Apoios 301 

http://www.paraty.com.br/flip
http://www.paraty.com.br/flip
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Equipamentos de Alimentação 243 

Equipamentos de entretenimento e recreação 16 

Equipamentos turísticos de apoio 45 

Ilhas 56 

Lajes e Parceis 25 

Hotéis e pousadas 227 

Acampamentos turísticos (camping) 61 

Monumentos históricos 15 

Montes, Morros e Colinas 17 

Picos e cumes 3 

Pontas, Cabos e Restingas 63 

Praias Marítimas 119 

Rochedos 3 

Trilhas 12 

Total 1338 

Fonte: Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico de Paraty, 2003. 

 

Os atrativos turísticos são matéria prima do turismo, pois, é através dele, que 

uma região pode desenvolver seus empreendimentos, Boullón (2002) os dividem em 

cinco categorias: sítios naturais, Museus e manifestações culturais históricas, 

folclore, realizações técnicas científicas ou artísticas contemporâneas e eventos 

programados. A região em questão está enquadrada dentro dos sítios naturais. Com 

já dito anteriormente na pesquisa de Hábitos de Consumo do Turismo Brasileiro, 

33% dos clientes atuais que viajaram nos últimos anos, escolheram os locais pela 

sua beleza natural, e essa busca enquadra-se dentro dos atrativos no qual a região 



 
 

 

48 

do Saco do Mamanguá se encontra. Essa região tem áreas que diferem das praias 

oceânicas do Nordeste e Sul do Brasil e ainda não foi tão explorado como uma 

região litorânea de Angra dos Reis e dessa forma tornou-se refúgio onde poucos 

têm acesso e conhecimento. 

Para McKerher (apud ALDATZ, 2005), o turismo de natureza engloba 

ecoturismo, turismo de aventura, turismo educacional e outros tipos de experiências 

proporcionadas pelo turismo ao ar livre. É o segmento de mais rápido crescimento 

na indústria turística em diversos países. O Saco do Mamanguá de acordo com 

Nogara (apud BENCHIMOL, 2007), possui 33 pequenas praias de areia interligadas 

por costões rochosos, cinco pequenos parcéis de pedras e duas ilhas (Ilha Pequena 

e Ilha Grande). O fundo do Mamanguá tem um mangue, que de acordo com o Plano 

de Manejo da APA do Cairuçu (2004) encontra-se bem preservada. Nem todas as 

praias são habitadas, mas é possível encontrar vilas formadas por pescadores e 

artesões, como o local encontra-se dentro de uma área de proteção ambiental 

dispõe de pouca infraestrutura.  A paisagem do local é uma formação similar à dos 

fiordes, depressões geológicas comuns nos países escandinavos.  

Dessa forma, é importante ressaltar a qualidade da paisagística que o local de 

estudo oferece, pois é através dela que a área se torna interessante para atividade 

turística. A primeira coisa que se faz quando analisa é avaliar sua beleza, como não 

há um método específico para tal, é possível analisa-la a partir de uma série de 

componentes e particularidades que os caracterizam. Boullón (2002) divide em 

quatro elementos fundamentais que a compõem: topografia, vegetação, clima e 

habitat. É importante compreender e conhecer esses aspectos físicos, pois as 

combinações desses elementos visuais contribuem para a diferenciação das 
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unidades da paisagem, garantindo uma diversidade estética, o tornando mais 

atrativo. 

O primeiro elemento a ser analisado foi à topografia, na definição de Boullón 

(2002) a topografia refere-se às diferentes maneiras que o revelo e a morfologia do 

terreno podem apresentar a junção de diversas formas juntamente com uma série 

de formação intermediária pode se transformar no elemento paisagístico mais 

chamativo em sua principal identificação. A figura 5  mostra os tipos de relevo 

predominantes na área. 

Figura 5: O relevo entorno da ria 

Fonte: do Autor. 

 

Na figura 5 podemos observar que a estrutura predominante é de morros, 

morrotes e montanha, que conforme a classificação de Boullón (2002), essa 

estrutura se classifica como mesorrelevo onde sua tipologia é melhor de seres 
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apreciados em campos visuais de longa distancia e confere a sua caraterística 

básica em suas vistas panorâmicas. Pode se observar também a interação do relevo 

com o mar e o céu, esses três elementos contribuem para uma harmonização de 

texturas e nota-se o relevo como “plano de fundo” que se encontrou o céu, constitui 

assim uma paisagem homogênea, onde sua leitura se dá de forma simples por 

apresentarem poucos elementos integrados. 

  O céu também é um importante componente, pois a junção com o relevo faz 

uma contribuição para a estética. Pode observar também a cobertura vegetal nos 

morros que contribui para diversidade de componentes paisagísticos. Segundo 

Floriani e Ferronato (apud CANTERAS e PIRES, 2011) a diversidade expressa uma 

variedade paisagística que existe num espaço e, então, uma paisagem variada 

possui mais valor que uma paisagem homogênea por possuir partes diferentes, com 

elementos visuais distintos e ausência de monotonia. Boullón (2002, p.125) destaca 

que o clima é um componente complementar muito importante, pois com o 

conhecimento da época do ano e da hora do dia a o aspecto paisagístico pode estar 

em sua plenitude estética: “O conhecimento das variações climáticas é 

indispensável para a programação de visitas aos atrativos naturais, porque a 

paisagem é um espetáculo que tem vida, que muda constantemente”. 

A situação do tempo é um fator decisivo para escolha do local de férias, é 

importante analisar as condições climáticas, principalmente fazer uma análise da 

nebulosidade, o conceito de nebulosidade consiste fração do céu que se apresenta 

coberta por nuvens no momento da observação. A área de estudo apresenta um 

período de precipitação frequente no período do verão, isso pode dificultar os dias 

que a região apresentar uma nebulosidade baixa devido à chuva e pode atrapalhar o 

passeio, a visita ao local pode ser programada consoante com a época do ano e o 
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período de precipitação dá área, pois o tempo pode mudar o aspecto de uma 

paisagem até fazê-la perder suas qualidades, como ocorre com a neblina ou com as 

nuvens que em algumas épocas do ano cobrem as montanhas ou os vales, 

impedindo sua visibilidade. Já no inverno a região apresenta pouca precipitação 

favorecendo a visita ao local. 

  A vegetação também é um elemento importante a ser avaliado, pois, 

conforme a literatura de Boullón (2002) ,atua como uma vestidura em paisagens 

abertas. A vegetação exerce grande influência na caracterização da paisagem, 

sendo que raramente a sua percepção se dá de forma individualizada. A vegetação 

sobre rocha usualmente comportam fisionomias com características marcadamente 

diferentes da vegetação em seu entorno. Na figura 6 podemos observar a presença 

do elemento vegetação , ela  contribuiu para a boa valoração das mesmas onde 

alcança grande destaque pelas características visuais textura, cor e espaço por 

dominância visual e extensão. 
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Figura 6: o relevo coberto por vegetação. 

     Fonte: do Autor. 

 

Com a descrição acima dos elementos, juntamente com o fato da região está 

inserida dentro de uma zona turística pode-se se afirmar que a região do Saco do 

Mamanguá é um atrativo turístico natural, seguindo a literatura de Boullón (2002) ela 

é do tipo montanhoso e do tipo de lagos onde suas variáveis descritivas como 

localização, morfologia, qualidade da água, fácil acesso promovem a qualidade 

estética da região. A junção todos esses elementos obtém uma imagem única da ria 

onde a reentrância do mar envolto do relevo coberto por uma vegetação de cor viva 

seguida do céu azul que atribuem sensações os estimula ao turista a perceber os 

aspectos paisagísticos por meio de seus sentidos registram essa paisagem com 

imagem em sua consciência. Isso pode ser observada na figura 7: 
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Figura 7: Paisagem da ria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: do Autor. 

 

Na figura 7 observa - se a interação dos componentes sensoriais do meio 

natural, primeiramente observa-se as formas nítidas do revelo, do mar e das nuvens 

combinando com as cores fortes do mar e da vegetação. Toda essa interação do 

conjunto favorece constituição dessa imagem onde agregando a outros fatores 

sensoriais como o cheiro, sons, luz, temperatura e a atmosfera contribuem para 

qualificação da beleza natural do local, Boullón (2002) destaca que essa formação 

da imagem na consciência do turista vem dos sentidos que foram expostos para 

capta-la, ou seja, contém todos os tipos de energia necessária para estimular a 

capacidade sensorial de cada individuo. 
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Boullón (2002) ainda afirma que cada paisagem é um fato singular que não se 

mantém em toda sua extensão existem sempre um local que irá expressar sua maior 

beleza. E necessário ter um local de observação onde às linhas visuais podem ser 

dirigidas em todos os sentidos. O local ideal para obter a sua plenitude é no pico do 

Pão de Açúcar (figura 8).  

      

Figura 8: Pico Pão de Açúcar 

        Fonte: do Autor 

 

O Pico Pão de Açúcar é um mirante onde se tem um vista 360° com 

,aproximadamente, 438 m de altitude, onde se pode se observar toda ria e baía de 

Paraty. Seu acesso se dá através de trilha na Praia do Cruzeiro, uma praia tranquila 

de média extensão. Na figura 9 mostram onde está inserida a Praia do Cruzeiro e o 

Pico do Pão de Açúcar.  
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O acesso ao Mamanguá se dá pelo mar. Por mar, é possível chegar de barco 

do centro de Paraty ou ir até a região de Paraty – Mirim e alugar algum barco de 

pescador (nessa área ainda não existe empresas de turismo atuando). Por trilhas, 

elas podem ser iniciadas desde Paraty-Mirim ou da Praia de Laranjeiras. Ambas as 

opções de trilhas são caminhadas longas que de acordo com alguns sites de turismo 

da região exigem muito esforço físico, esse trajeto é mais indicado para turistas com 

experiências em turismo de aventura, trekking. 

  A visita em campo foi realizada, primeiramente, de carro até à praia de 

Paraty Mirim (10 km pela Rio-Santos, sentido São Paulo), já nesse trajeto foi 

possível observar a paisagem cultural através de uma reserva indígena Tekon Tatim 

(79 ha) já com terras demarcadas pela F.U.N.A.I. Na praia de Paraty-Mirim foi 

negociado com um pescador o aluguel de barco para ida e volta para o Saco do 

Mamanguá. A figura 9 mostra o percurso por barco de Paraty – Mirim a Praia do 

Cruzeiro. 
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Figura 9: Trajeto Paraty Mirim a Praia do Cruzeiro 

 

   Fonte: Google Earth ,2016. 

 

Durante a travessia já se pode observar a qualidade estética que a vegetação 

nas rochas e a qualidade da água em sentido cor e transparência contribui para a 

percepção dos componentes sensoriais. A cor, a textura, os sons estabelecem 

situações possíveis para construir a sequência para compor a imagem da paisagem 

antes mesmo de vê-la. Abordando novamente os conceitos de componentes 

sensoriais propostos por Boullón (2002) na figura 10 cor da água verde – esmeralda 

juntamente com a cor da vegetação acompanhados do branco das nuvens a destaca 

na categoria cor.  
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Figura 10: Travessia entre Paraty – Mirim e Saco do Mamanguá 

       Fonte : do autor 

 

A apreciação durante o trajeto é importante, pois Boullón (2002) relata que o 

processo de formação da imagem se dá no contato do sujeito com o meio natural 

através dos seus sentidos atrelado a vontade de selecionar o campo visual, onde o 

meio natural se torna uma espécie de pré paisagem. Para Boullón: 

(...) a paisagem natural não pode ser captada de uma só vez, 
mas que se vê no tempo, e deslocando-se mediante 
observações sucessivas que fornecem, cada uma delas, 
fragmentos da realidade. A esse quesito da visão, que inclui o 
conceito de espaço-tempo ou quarta dimensão, chamaremos 
visão em série (BOULLÓN 2002, p.156). 

  

E importante demonstrar que todo percurso até a área de interesse deve 

apresentar uma qualidade estética afim que essas imagens contribuíam ainda mais 
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para exaltar sua plenitude estética e dessa forma passam para a memória do turista 

onde ele constrói uma imagem total ao integrar as visões parciais de cada imagem. 

O poder da imagem continua aumentando e embutindo na sociedade suas 

impressões e valores. Para Rossi (apud FONTENELLE e MATOS, 2014), 

atualmente vivemos na chamada ”civilização da imagem” onde a beleza da imagem 

não se restringe meramente à sua qualidade estética e contemplativa, mas ao seu 

alcance do imaginário de quem dela se utiliza. 

O acesso ao Pão de Açúcar foi realizado através de uma trilha de 3 km, e tem 

a duração de aproximadamente 90 minutos. Percorrer trilhas é colocar os visitantes 

em contato com locais preservados e permite um intenso contato com os elementos 

ambientais, possibilitando múltiplos estímulos sensoriais e uma conscientização 

sobre a importância do meio ambiente, a partir da experiência prática e da reflexão. 
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Figura 11: Trilha para o Pão de Açúcar. 

 

                            

Fonte: do Autor 

A trilha percorrida possui baixo nível de dificuldade e riscos, curta distância, 

rápido tempo de percurso. É diversificada quanto a sua paisagem, apresentando 

recursos diferenciados, rochas e vegetação da Mata Atlântica, ainda há também 

presença de alguns pequenos animais silvestres. Apesar de ainda não haver placa 

de sinalização, ela é aberta e abatida, dessa forma os riscos de erros no caminho 

são mínimos. Ao final da trilha já é possível observar mais pré-imagens da ria, 

imagens que irão contribuir para a construção da paisagem que espera encontrar no 

pico. 

No Pico já se encontra diversas categorias sensoriais onde a sensação 

atribuída a ela irá compor paisagem em sua plenitude estética. Como já dito 

anteriormente, se tem uma vista de 360 graus de toda a baía de Paraty e do Saco 
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da Mamanguá. O aspecto paisagístico que mais chama a atenção é a do Saco, pois 

apresenta um aspecto visual raro e é o único lugar do Brasil com essa formação. 

 

Figura 12: Paisagem da baía de Paraty observada no Pico Pão de Açúcar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Fonte : do Autor 
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Figura 13: Paisagem observada do Saco do Mamanguá, no Pico Pão de Açúcar. 
 
 
 

             Fonte : do Autor 
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5 - ASPECTOS CONCLUSIVOS  

 

 

O ser humano tende a começar a sentir a necessidade de um contato maior 

com a natureza. Caso  um turista decida visitar o local, vai passear no campo em dia 

ensolarado, nas montanhas, provavelmente o que chamará mais a atenção serão as 

diferentes colorações dos campos, as flores, o verde, a natureza e os animais. A 

paisagem é, portanto, um elemento essencial, pois é daí que surge o interesse do 

turista para o deslocamento para outros lugares. Boullon (2002) coloca que a 

curiosidade e a vontade de vivenciar novas emoções levam milhares de turistas a 

movimentarem essa atividade que hoje é considerada uma das maiores do mundo. 

Ao ver uma imagem de uma paisagem, o turista já se predispõe a imaginar como 

serão suas férias, final de semana, feriado antes mesmo de viajar.  

A prática do turismo é associada a sensações que não estão presentes no 

seu dia a dia, trás uma satisfação pessoal que possa permitir que ele retorne ao 

trabalho ou os estudos renovados, pronto para lidar com os problemas diários, a 

busca do ambiente natural prevalece sobre os outros motivos, o turista busca um 

lugar onde pode ser transmitida paz e tranquilidade, onde ele possa esquecer-se de 

sua rotina diária e contemplar a natureza que se encontra tão ausente nas grandes 

cidades; em segundo lugar a praia é ponto decisório na escolha, pois além de 

oferecer belas paisagens, oferece também lazer, momento de descontração que o 

viajante busca também em suas viagens.  
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Diante do exposto, observa-se que entre os diferentes atrativos encontrados 

em Saco do Mamanguá, aqueles relacionados com a natureza são os mais 

importantes e passíveis de transformação em produto turístico. As belezas naturais 

são as principais atrações encontradas e é importante também compreender como 

elas podem se tornar produto turístico na concepção do turismo sustentável, 

permitindo assim que esses potenciais atendam às necessidades da geração atual 

sem comprometer os recursos naturais para a satisfação das gerações futuras. No 

município de Paraty onde se localiza a região em questão, já é uma zona turística e 

dispõe de um acervo básico de infraestrutura turística, como, também, possui uma 

grande diversidade de atrativos naturais e culturais, proporcionando o 

desenvolvimento dos segmentos turísticos, tais como o Ecoturismo, que é 

incentivado dentro de suas possibilidades, com ações que dão condições ao 

manuseio desses cenários, como a manutenção das trilhas, infraestrutura básica - 

lixeiras, pontes de acesso aos locais mais difíceis, placas informativas (ainda que 

primárias, necessitando de melhorias).  
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