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RESUMO 
 
 
 
A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a partir 
de 2004, por meio da Rede Global de Geoparques, passou a apoiar iniciativas para 
a criação de geoparques no mundo. Em linhas gerais, uma área pode vir a ser um 
geoparque caso tenha valor científico, turístico, pedagógico, estético, econômico e 
cultural, nesse sentido a Região Seridó Potiguar conta desde 2010 com a Proposta 
Geoparque Seridó. O presente estudo tem por objetivo analisar o valor turístico e 
uso dos geossítios Pico do Totoró, Cânions dos Apertados, Morro do Cruzeiro e 
Mina Brejuí da Proposta do Geoparque Seridó. Fez-se necessário a realização a 
metodologia utilizada foi levantamento bibliográfico sobre a temática e a área de 
estudo, além de pesquisa de campo por meio da etapa de quantificação, onde 
adotou-se a metodologia mais recente em uso, de Gonçalves (2013). Realizou-se 
ainda a inventariação por meio do formulário do Invtur (2006), ocorrendo ainda o 
registro fotográfico, bem como a aplicação de 43 formulários junto aos residentes do 
entorno dos geossítios, em seguida partiu-se para tabulação dos dados.  Os 
resultados apontam que os geossítios Mina Brejuí e o Morro do Cruzeiro têm um 
valor turístico superior a 50%, o que significa dizer que os geossítios dispõem de 
uma boa infraestrutura para receber turistas, os geossítios Pico do Totoró e o 
Cânions dos Apertados com o valor turístico inferior a 50%. Constatou-se que os 
geossítios necessitam de investimentos, sobretudo em infraestrutura e promoção 
turística, todavia, esses locais dispõem de importância histórico-cultural e se 
apresentam como relevantes atrativos para o turismo da Região Seridó. Este 
trabalho poderá auxiliar no processo de construção da Proposta final do Geoparque 
Seridó para ser submetida à UNESCO.  
 
Palavras-chave: Geoparque Seridó. Valor turístico. Desenvolvimento Regional.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
      

ABSTRACT 

 

 

The United Nations Educational, Scientific and the Cultural Organization, from 2004 
through the Global Geoparks Network, began to support initiatives for the creation of 
Geoparks in the world. Broadly, an area can become a geopark case if it have 
scientific, tourist, educational, aesthetic, economic and cultural value, in these 
perspectives, the Region Seridó Potiguar, account, since 2010 with proposition 
Seridó Geopark. This study aims to analyze the tourist value and the use of the 
geosites Pico of Totoró, Cânoins of Apertados, Morro of Cruzeiro and Brejuí Mine of 
the Proposal of the Seridó Geopark. It was necessary to conduct a literature search 
on the topic and area of study, besides field research through the qualification step, 
which adopted the latest methodology in use, of Gonçalves (2013), also help the 
inventory by the form Invtur (2006), and yet the photographic record, and the 
application of 43 forms with the residents that living surrounding of the geosites, then 
broke for data tabulation. The results show that the geosites Brejuí Mine and Morro 
of Cruzeiro have a tourism value greater than 50%, which means that geosites have 
an infrastructure to receive tourists, the geosites Pico of Totoró  and the Cânions of 
Apertados with the touristic value less than 50%. It was found that the geosites need 
investment, especially in infrastructure and tourism promotion, however, these places 
have historical and cultural importance, and present themselves as relevant 
attractions for tourism of Seridó. This work will assist in the construction process of 
the Geopark Seridó Final proposal to be submitted to UNESCO. 
  
Keywords: Seridó Geopark. Tourist value. Regional development. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 A modernidade proporcionou diversas situações que até então eram inéditas 

para os seres humanos, como o deslocamento de pessoas, avanço das tecnologias, 

mudanças na divisão do trabalho, a entrada da mulher no mercado de trabalho, 

prática do lazer, dentre essas surge algumas atividades dinamizadoras de um fluxo 

intenso de pessoas, sendo uma das principais o turismo.  

O turismo é uma atividade em expansão em todo o mundo, pode-se dizer que 

é o setor que mais cresce, segundo a Organização Mundial do Turismo (2014). A 

chegada de turistas internacionais no ano de 2013 com o aumento de 5% foi de 

1,087 bilhões de turistas que viajaram mundialmente, a crescente demanda do 

turismo está intimamente relacionado à busca pelo lazer. 

Desse modo, o turismo é uma atividade considerada importante nos dias 

atuais, sendo um dos setores que mais crescem em relação aos demais segmentos 

econômicos, haja vista o número de pessoas que viajam por diferentes motivos, seja 

a lazer, negócios, cultural e científico, dentre outros.  

 Nessa perspectiva, o turismo movimenta um fluxo de pessoas que vão à 

procura de lugares diferentes, que proporcione melhoria na qualidade de vida, e que 

esteja relacionado com o descanso e lazer, essa procura está diretamente 

relacionada com ambientes naturais, pois cada vez mais tem-se buscado um maior 

contato com o meio ambiente.  

Nota-se que as discussões referentes ao turismo vêm ganhando cada vez 

mais espaço nas esferas do planejamento e da gestão pública, seja no âmbito 

regional, nacional e internacional, propiciando um maior engajamento e 

conscientização dos atores envolvidos com o desenvolvimento da atividade. 

O turismo, além de ser uma fonte geradora de renda, também pode ser 

considerada como elemento contribuinte para conservação e valorização dos 

recursos naturais, por possuir uma capacidade de movimentar a economia dos 

lugares onde está inserido, sendo um fator que possibilita uma considerável 

melhoria na infraestrutura e a valorização dos atrativos. Cabe salientar que a 

natureza é composta por duas frações fortemente conectadas e independentes e na 

prática inseparáveis, as frações biótica e abiótica (BRILHA, 2002 apud CARDOSO, 

2013). 
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A atividade turística, sendo uma atividade econômica que mais cresce, ao 

longo dos anos tem surgido com outros segmentos que visa uma maior interação 

homem e natureza por meio da contemplação e interpretação ambiental, um desses 

segmentos é o ecoturismo, uma das possíveis ferramentas capazes de reforçar a 

tese de desenvolvimento sustentável, possibilitando que as gerações futuras 

possam usufruir o meio ambiente (FERREIRA; COUTINHO, 2010).   

O geoturismo é uma atividade do turismo que tem a possibilidade de trazer 

benefícios econômicos para as comunidades, seja por meio da criação de 

empregos, geração de renda e o desenvolvimento local. O geoturismo vem sendo 

visto como uma atividade capaz de difundir e valorizar a concepção de geoparques 

da Unesco, por isso, algumas dessas alternativas podem contribuir para 

conservação do meio natural, como é o caso da geodiversidade, geoconservação 

que buscam a sustentabilidade dos ambientes naturais, sobretudo o abiótico, que 

são feições geológicas distintas utilizadas para fins turísticos.   

Os geoparques surgem como alternativa de diversificar a oferta turística, 

proteger o patrimônio geológico e geomorfológico e possibilita ao turista uma maior 

aproximação com o meio ambiente. O Programa Geoparques se apresenta como 

sendo um elemento que objetiva a conservação primeiramente dos aspectos 

geológicos, e posteriormente os que tenham importância cultural para aquela 

sociedade, demais aspectos, como os hábitos e costumes das localidades. 

Portanto, em 2006 o Serviço Geológico Brasileiro – CPRM lançou o Projeto 

Geoparque no Brasil com a premissa básica de identificar, levantar, descrever, 

inventariar, diagnosticar e divulgar áreas com potencial para futuros geoparques. 

Nesse contexto, surgem os geoparques no Brasil com a finalidade de 

contribuir com a valorização do meio ambiente, conservar os costumes das 

comunidades, potencial turístico com enfoque nos aspectos geológicos, o que 

possibilita um maior conhecimento do turista acerca da geologia, geomorfologia 

presentes nos destinos turísticos (NASCIMENTO e FERREIRA, 2012).  

Sendo assim, estes espaços são vistos como alternativas de oportunidades 

de emprego, benefícios econômicos para as comunidades, por meio da criação de 

pequenas empresas locais para a fabricação dos geoprodutos e o artesanato. Assim 

os geoparques têm por finalidade trabalhar o geoturismo e desenvolver 

turisticamente os municípios contemplados.  
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Por se adaptarem a diversas realidades, os geoparques são capazes de 

articular um desenvolvimento sustentável, pautado na valorização das feições 

geológicas de maneira geral, abrangendo as características naturais, culturais, 

econômicas e sociais do território. Nesse sentido, o objeto desta pesquisa são os 

geossítios da Proposta do Geoparque Seridó, situado no município de Currais 

Novos.  

A proposta de geoparque Seridó foi resultado de um estudo técnico e o 

diagnóstico que embasou a sua definição, totalizando a organização de vinte e cinco 

geossítios, contempla em uma área com cerca de 6.000 Km². Os geossítios 

possuem um singular patrimônio geológico que necessita de mecanismos que 

permitam a seleção dos locais relevantes seja para fins turísticos, científicos e/ou 

educacionais. Cada geossítio deve passar por um processo de quantificação do seu 

valor ou relevância, para tanto deve ser utilizada uma metodologia adequada 

(NASCIMENTO; RUCHKYS; MANTESSO-NETO, 2008). 

Portanto, conforme Pereira (2010, p. 182) “a maioria das metodologias 

propostas estiveram focadas, essencialmente, no valor cientifico da geodiversidade”. 

Sendo assim, como os geoparques não são apenas geodiversidade, mas sim uma 

interligação dos aspectos econômicos, sociais, culturais e científicos, valorizar e 

quantificar o valor turístico dos geossítios é fundamental para identificar os que têm 

potencial para desenvolver o turismo, bem como desenvolver economicamente as 

comunidades locais (Cardoso, 2013). 

Partindo desse pressuposto, observa o seguinte problema: qual o valor e uso 

turístico, e as possibilidades de desenvolvimento turístico nos geossítios do 

Município de Currais Novos-RN Proposta do Geoparque Seridó? 

 

 

1.1 OBJETIVOS: 

 

 

Objetivo geral: 

 

Analisar o valor e uso turístico dos geossítios Pico do Totoró, Cânions dos 

Apertados, Morro do Cruzeiro e Mina Brejuí da Proposta do Geoparque Seridó. 

Objetivos específicos: 
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a) Inventariar e caracterizar os espaços territoriais dos geossítios; 

b) Descrever a percepção da comunidade quanto ao valor e uso turístico dos 

geossítios em questão; 

c) Quantificar o valor e uso turístico dos geossítios. 

 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

É fundamental que o turismo possibilite as comunidades alternativas para o 

desenvolvimento econômico, social e cultural para os lugares onde é implantado 

como fonte de renda. Partindo desse pensamento os geoparques são vistos como 

iniciativa à geoconservação ligado à prática do geoturismo em diferentes espaços 

seja pelo turismo de natureza ou/ arqueoturismo, que possibilita benefícios a 

comunidades locais. 

Portanto, para que os geoparques atinjam seus objetivos é necessário que 

ocorram mudanças nas comunidades, como o planejamento de acordo com os 

princípios que rege os geoparques, com a finalidade de desenvolver 

socioeconomicamente os lugares com potencial turístico.  

Nesse contexto, os geossítios são importantes na Região Seridó, devido o 

apelo para o turismo pedagógico, de aventura, religioso, que se configura como 

importantes para o desenvolvimento da atividade turística. 

Percebe-se que há um potencial para atividade turística nos geossítios, bem 

como o desenvolvimento da comunidade, com a inserção na atividade turística, por 

meio dos empregos diretos e indiretos, como é o caso do Geopark Araripe, onde os 

moradores do entorno se beneficiam diretamente com a atividade, portanto, viu-se 

necessidade de utilizar uma metodologia que quantifique o valor turístico e uso dos 

geossítios, para que sirva de subsídios no direcionamento de promoção e ações 

voltadas para o desenvolvimento turístico dos geossítios,  

Destaca-se a importância desse trabalho para a comunidade, pois a partir da 

quantificação o turismo tem a possibilidade de se desenvolver no geoparque, de 

modo que a comunidade poderá desenvolver ações como a criação de micro e 
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pequenas empresas, venda de produtos artesanais, além de vários outros benefícios 

que os residentes podem angariar com o desenvolvimento do turismo. Por isso o 

Geoparque Seridó tem possibilidade de promover o desenvolvimento do município 

de Currais Novos e consequentemente para a Região Seridó, haja vista a 

possibilidade de atividades que o turista pode realizar nos atrativos. 

Já que os geossítios do município de Currais Novos, dispõem de um rico 

patrimônio geológico e geomorfológico, assim o turista tem a possibilidade de 

realizar trilhas interpretativas, praticar o turismo de aventura, a contemplação da 

paisagem, bem como visitar os lugares com incidência de pinturas rupestres, além 

do contato com as comunidades locais 

O tema escolhido fundamenta-se, pois, na relevância sobre o valor turístico 

com relação aos geossítios e o seu uso, portanto para a comunidade o turismo 

configura-se como elemento de desenvolvimento do Município de Currais Novo, bem 

com da Região Seridó. 

Portanto, para agregar o valor e uso turístico aos geossítios, permitirá a 

definição de local prioritário para o incremento de ações para este, buscando 

alternativas para o acréscimo das atividades de geoturismo, arqueoturismo como 

fomentadora do desenvolvimento das comunidades. 

O interesse pela realização da pesquisa ajudará a pesquisadora compreender 

melhor quanto ao valor e uso dos geossítios para a atividade turística, também pela 

escassez de trabalhos abordando a questão do valor e uso turístico dos geossítios 

na região. 

 

 

1.3 METODOLOGIA  

 

 

 Escopo geográfico da pesquisa 

 

 

A caracterização da área de estudo no município de Currais Novos está 

inserido na mesorregião Central Potiguar e na Microrregião Seridó Oriental, distante 
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aproximadamente 172 km1 de Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte, 

como pode ser visto na figura 1. 

 

               Figura 1: Mapa da localização de Cidade de Currais Novos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
                            
                            
                 
                             
 
            Fonte: Idema, 1999.                                                            

 

Os limites territoriais da cidade de Currais Novos são: ao norte os municípios 

de Lagoa Nova e Cerro Corá, ao sul Acari, Estado da Paraíba, ao leste Campo 

Redondo e São Tomé e ao oeste São Vicente e Acari2.  

A população do município de Currais Novos, conta com um número de 42.652 

habitantes, em uma área de 864 km2, e o Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDH-M, 2010) é de 0,7243. Currais Novos esta inserido em pleno 

semiárido e apresenta chuvas irregulares e longos períodos de estiagem.  

A vegetação típica da região é a caatinga hiperxerófila, uma vegetação de 

carácter mais seco, com abundância de cactácea e plantas de porte baixo e 

espalhado, como: pereiro, favela, facheiro, macambira, mandacaru, xique-xique e 

                                                             
1
AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE – IDEMA. Perfil do Município, 2008. Disponível em: 

http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/idema/DOC/DOC000000000016632.PDF. Acesso em: 10. Out.2014. 
2
 AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE – IDEMA. Disponível em: 

http://www.idema.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/idema/socioeconomicos/arquivos/Perfil%2020
08/Currais%20Novos. pdf>. Acesso em: 10 jun. 2014. 

 
3 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=240310#> Acesso em: 26. Jun. 
2014. 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=240310
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jurema-preta, sendo que a região apresenta uma vegetação da caatinga 

subdesértica do Seridó (IDEMA, 2013). 

O Município de Currais Novos sofre com o processo de degradação da terra 

nas zonas áridas, semi-áridas e sub-úmidas secas, isso é o resultado de vários 

fatores que influenciaram diversas ações como as climáticas e as atividades 

humanas, por consequência dessas ações Currais Novos está inserido em uma área 

susceptível à desertificação considerado muito grave (IDEMA, 2013).   

Entende-se que as atividades econômicas, como por exemplo, as cerâmicas 

contribuem para alguns problemas ambientais na região, como desmatamento e 

desertificação, tendo em vista que a atividade provoca queimadas, além de retirar a 

argila de algumas áreas, que é usada como matéria-prima na fabricação de telhas e 

tijolos.  

O campo da pesquisa são os geossítios da Proposta do Geoparque Seridó, 

entre os quais são analisados os do munícipio de Currais Novos/RN. Em meio a 

esse cenário o município tem potencial para o fluxo turístico, que são o caso Pico do 

Totoró, Cânions dos Apertados, Pedra do Cruzeiro e a Mina Brejuí, que fazem parte 

da Proposta do Geoparque Seridó. 

 

 

 Abordagens metodológicas da pesquisa e instrumentos utilizados 

 

 

Embasou-se o arcabouço teórico em obras de autores como Ignarra (2003); 

Dias (2008); Nascimento, Ruchkys e Mantesso Neto (2008); Gray (2004) e Pereira 

(2010) por proporcionarem o entendimento sobre o turismo, geoturismo e 

geoparques, pois estes conceitos configurou-se uma fonte indispensável de 

informações para a realização deste trabalho. Outrossim, a construção do referencial  

teórico foi feito a partir das leituras de livros, dissertações, monografias, sites e 

outras fontes, nas quais as informações são atuais e relevantes.  

A metodologia da pesquisa utilizada foi a documental sobre o município de 

Currais Novos – RN, com enfoque no Povoado Totoró, Comunidade Mina Brejuí, 

Fazenda Aba da Serra e o bairro Paizinho Maria na cidade de Currais Novos, em 

site do Idema, que traça o perfil do município e em livros que falam sobre Currais 

Novos. 
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Essa pesquisa se classifica como exploratória, pois busca levantar 

informações sobre um determinado objeto, delimitando assim um campo de 

trabalho, mapeando as condições de manifestação. 

Outrossim, a pesquisa tem caráter qualiquantitativo4 é uma técnica 

interpretativa que busca descrever/conhecer a percepção da comunidade, aspectos 

subjetivos sobre as entrevistas, principalmente sobre as observações e a análise 

dos fatores socioeconômicos e culturais que a atividade turística provoca nesses 

geossítios, trazendo desenvolvimento para as comunidades do entorno.  

O universo da pesquisa são os moradores das comunidades do entorno dos 

geossítios, o formulário foi utilizado de adaptado de Silva (2009). Foram aplicados 

43 formulário nos meses de junho e setembro, com as residências mais próximas 

dos atrativos, o universo não levou em consideração as residências mais afastadas. 

Dessa maneira, o universo da pesquisa compreende os moradores do 

Povoado Totoró, Comunidade Mina Brejuí, Fazenda Aba da Serra e o bairro 

Paizinho Maria na cidade de Currais Novos. O tipo da amostragem é não 

probabilística por conveniência, pela quantidade de geossítios, e o tempo não seria 

hábil para realizar uma pesquisa probabilística. Para a elaboração dos gráficos, 

utilizou-se o software Microsoft Office Excel. 

Realizou-se ainda a inventariação proposto pelo Ministério do Turismo - Invtur 

(2006), o modelo da ficha consta em anexo A, que tem por finalidade identificar os 

locais com interesse turístico, que têm como base o levantamento sistemático dos 

geossítios de toda a área de estudo, portanto são escolhidos aqueles que têm 

apenas características excepcionais e apresenta potencial turístico e geológico. 

 Coleta dos Dados 

O instrumento utilizado na coleta dos dados foi uma metodologia de 

quantificação de geossítios elaborada por Gonçalves (2013) no qual foi realizou-se 

uma adequação desse valor de quantificação para atingir os objetivos propostos 

pela pesquisa. 

A avaliação quantitativa dos geossítios do município de Currais Novos tem 

como base essa metodologia, que divide a avaliação em quatro critérios principais, 

                                                             
4
 De acordo com Neves; Godoy (1996; 1995): é um conjunto de técnicas interpretativas que estuda os 

fenômenos que envolvem os seres humanos e suas intricadas relações sociais. 
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sendo os três primeiros mais objetivos e o último mais subjetivo, essa subjetividade 

perde importância quando o avaliador de todos os geossítios é o mesmo. 

  A quantificação é dividida em quatro critérios que são: disponibilidade, uso, 

logística e sentidos e seus respectivos subcritérios, podendo um geossítio alcançar 

no máximo 130 pontos na soma total dos critérios.  Os geossítios que conseguem 

atingir essa pontuação são atrativos que dispõem de infraestrutura de excelência, 

capaz de atender à demanda turística. 

  O critério “disponibilidade” que recebe uma pontuação de 30 pontos e cada 

subcritério que são: Acessibilidade, visibilidade e segurança que poderão ser vistos 

nas tabelas 1, 2 e 3, cada um desses subcritérios pode ser atribuída uma nota de 0 

a até 10 pontos que está representado na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Subcritério acessibilidade. 

Subcritério acessibilidade Pontos 

Acesso impossível 0 

Acessibilidade muito difícil, apenas com recurso a equipamento especial. 2 

A pé, a mais de 500 metros de caminho transitável por veículo 
automóvel.  

4 

A pé, a menos de 500 metros de caminho viável por veículo automóvel.  5 

Em veículo em todo terreno, até menos de 100 metros do local. 7 

Em veículo, até menos de 50 metros do local. 8 

Por estrada regional, em ônibus de 50 lug., até menos de 50 metros do 
local. 

9 

Por estrada nacional, em ônibus de 50 lug., até menos de 50 metros do 
local  

10 

Fonte: Gonçalves (2013) adaptado por Bezerra 2014. 

   

O subcritério acessibilidade trata das dificuldades em adentrar ao geossítio 

considerando o tipo de ruas, as vias de acessos, se estão em boas condições, se é 

possível ir até o atrativo de transporte, ou há necessidade de percorrer a pé, meios 

de transportes utilizados, à distância para chegar até o geossítios, bem como a 

necessidade de recorrer a equipamento especial. 

Ao tratar do subcritério visibilidade é a percepção das condições geológicas 

do local, se é possível perceber todos os elementos da geodiversidade, distância em 

observar a paisagem, a presença de vegetação, sendo que no geossítio é 

fundamental a preservação da flora local, assim é notório as ações no meio 

ambiente realizada pela estrutura antrópicas dos seres humanos, e a necessidade 

de luz artificiais, como podem ser visto na Tabela 2. 
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Tabela 2: Subcritério visibilidade. 

Subcritério visibilidade Pontos 

Sem condições de observação ou em condições muito difíceis  0 

Apenas visível com auxílio de equipamento especial (luz artificial, cordas)  2 

Razoável, mas limitada por vegetação arbórea ou arbustiva.  4 

Boa, mas obrigando a deslocação para ser melhorada. 6 

Boa para todos os elementos de interesses geológicos.  8 

Excelente para todos os elementos de interesses geológicos.  10 
Fonte: Gonçalves (2013) adaptado por Bezerra 2014. 

   

No subcritério segurança é necessário identificar o grau de perigo que o 

geossítio oferece ao turista, se tem encostas íngremes, ou seja, com elevadas 

inclinações e se existe dificuldades para adentrar no atrativo, piso escorregadio, se 

há necessidades de cuidados especiais, e a presença de água no local.  Como pode 

ser visto na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Subcritério segurança. 

Subcritério segurança Pontos 

Perigo elevado no geossítio (movimentos de terras, curso de água, 
abruptos)  

0 

Perigo elevado no acesso (movimentos de terras, curso de água, 
abruptos). 

2 

Perigo moderado no geossítio (piso irregular e/ou escorregadio, muita 
inclinação)  

4 

Perigo moderado no acesso (piso irregular e/ou escorregadio, muita 
inclinação).  

6 

Perigo reduzido (necessidade de alguma precaução)  8 

Geossítio sem qualquer perigo para o visitante  10 
Fonte: Gonçalves (2013) adaptado por Bezerra 2014. 

 

O critério uso recebe uma pontuação de 40 pontos divididos nos seus 

subcritérios que são: sinalização, uso atual do interesse geológico, uso atual de 

outros tipos de interesse e propriedades e limitações ao uso turístico que como pode 

ser visto nas tabelas seguintes, pode ser atribuída uma nota de 0 até 10. 

No subcritério sinalização trata-se da existência de sinalização básica e 

turística nas estradas, entende-se que é necessária a sinalização para nortear o 

turista, bem como o residente faz uso do geossítio, os subcritérios podem ser 

visualizados na tabela 4. 
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Tabela 4: Subcritério sinalização. 

Subcritério sinalização. Pontos 

Inexistência de sinalização 0 

Assinalado apenas no local  2.5 

Assinalado apenas nas proximidades (a menos de 1 km)  5 

Assinalado nas principais vias de acesso como local de interesse  7.5 

Assinalado nas principais vias de acesso como “Geossítio”  10 
Fonte: Gonçalves (2013) adaptado por Bezerra 2014. 

   

  Em relação ao subcritério trata-se do uso atual do interesse geológico busca-

se entender se existe a promoção e a divulgação do geossítio na internet, nos guias, 

folhetos, e a existência de painéis interpretativos ressaltando os aspectos do 

ambiente, a flora, fauna e geologia do local. Como estão expostos na tabela 5. 

 

Tabela 5: Subcritério uso atual do interesse geológico. 

Subcritério uso atual do interesse geológico Pontos 

Sem divulgação do interesse geológico  0 

Com divulgação do interesse geológico apenas na internet  2.5 

Com divulgação do interesse geológico na internet e em guias/ folhetos ou 
panfletos  

5 

Com divulgação do interesse geológico no local (painel 
descritivo/interpretativo)  

7.5 

Com Centro de Interpretação no local, dedicado ao geossítio. 10 
Fonte: Gonçalves (2013) adaptado por Bezerra 2014. 

 

No subcritério uso atual de outros tipos de interesse, analisa-se para saber se 

o geossítio dispõe de valores culturais, naturais e religiosos, que são elementos 

essenciais para o uso turístico, como está representado na Tabela 6. 

 

Tabela 6: Subcritério uso atual de outros tipos de interesse. 

Subcritério uso atual de outros tipos de interesse Pontos 

Sem outro(s) tipo(s) de interesse, sem divulgação e/ou uso. 0 

Com outro(s) tipo(s) de interesse, sem divulgação e/ou uso.  2.5 

Com outro(s) tipo(s) de interesse, com divulgação. 7.5 

Com outro(s) tipo(s) de interesse, com divulgação e/ou uso. 10 
Fonte: Gonçalves (2013) adaptado por Bezerra 2014. 

 

   Ao tratar do subcritério propriedade e limitações ao uso turístico, observa-se a 

existência de possibilidade de visitação do geossítio, se o atrativo está em uma 

propriedade privada ou pública e quanto há restrições de uso, a existência de cercas 



27 
      

no atrativo, se o geossítio trabalha com horários de funcionamento, o pagamento de 

taxas para visitar o atrativo, como pode está exposto na tabela 7. 

 

 Tabela 7: Subcritério propriedade e limitações ao uso turístico. 

Subcritério propriedade e limitações ao uso turístico Pontos 

Propriedade privada, sem possibilidade de visitação. 0 

Propriedade privada, com restrições à visitação (horários; taxa de acesso). 2.5 

Propriedade privada, sem restrições à visitação. 7.5 

Propriedade pública, sem restrições ao uso. 10 
Fonte: Gonçalves (2013) adaptado por Bezerra 2014. 

   

Em relação ao critério logística é atribuído uma pontuação de 40 pontos, 

distribuídos nos seus subcritérios, esses são: limpeza e recreação, instalações 

sanitárias equipamento de restauração e equipamento de alojamento , que estão 

representados nas tabelas 8, 9 e 10, ressalta-se que cada subcritério pode ser 

atribuído uma nota de 0 até 10. 

Ao tratar do subcritério limpeza e recreação, são consideradas as condições 

sanitárias oferecidas aos turistas que utilizam o lugar, se existem recipientes para 

despejo do lixo, pois deve-se levar em consideração que o turista que visita os 

geossítios tenha a possibilidade de realizar piqueniques, tomar banho, como 

apresenta a tabela 8.  

 

Tabela 8: Subcritério limpeza e recreação 

Subcritério limpeza e recreação Pontos 

Local sem limpeza, com despejos de lixo e/ou entulho.  0 

Local pouco agradável, mas com recipientes de recolha de lixo  2.5 

Local limpo, mas não permite refeições.  5 

Local limpo, permitindo refeições.  7.5 

Local limpo, permitindo refeições e banhos. 10 
Fonte: Gonçalves (2013) adaptado por Bezerra 2014. 

   

No subcritério instalações sanitárias, em relação à existência de banheiros 

públicos nas proximidades dos atrativos, ou possibilidade de uso de banheiros em 

restaurantes nas mediações do geossítio, levando em consideração a distância do 

local que está situado o atrativo turístico, como está na tabela 9 a seguir. 
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Tabela 9: Subcritério instalações sanitárias. 

Subcritério instalações sanitárias Pontos 

Há sanitários públicos ou em estabelecimentos comerciais a mais de 5 km  2.5 

Há sanitários públicos ou em estabelecimentos comerciais a menos de 5 km  5 

Há sanitários em estabelecimentos comerciais a menos de 200 metros  7.5 

Há sanitários públicos a menos de 200 metros  9 

Há sanitários públicos no local  10 
Fonte: Gonçalves (2013) adaptado por Bezerra 2014. 

   

O subcritério equipamentos de restauração trata da existência de restaurantes 

ou cafés nos geossítios que possibilitem ao turista fazer algum tipo de refeição no 

local, bem como levar em consideração a distância que esses equipamentos estão 

do atrativo turístico, como exposto na tabela 10.  

 

Tabela 10: Subcritério equipamentos de restauração. 

Subcritério equipamentos de restauração Pontos 

Há restaurante(s) a mais de 5 km  0 

Há restaurante(s) a menos de 5 km  1 

Há apenas café/ ou lanchonetes no local ou a menos de 1 km  4 

Há restaurante(s) a menos de 1 km  5 

Há restaurante(s) no local  8 

Há restaurante(s) no local (a menos de 300 m)   
 

10 
Fonte: Gonçalves (2013) adaptado por Bezerra 2014. 

   

Em relação ao subcritério equipamento de alojamento, busca identificar se 

nos atrativos há hotéis, pousadas e parques de campismo, para que o turista tenha 

a possibilidade de permanecer no geossítio por mais tempo, além disso, analisa-se 

sua distância do local, como está observado na tabela 11.  

 

Tabela 11: Subcritério equipamento de alojamento. 

Subcritério equipamento de alojamento Pontos 

Há apenas campi a mais de 20 km  0 

Há apenas campi a menos de 20 km  2.5 

Há alojamento de vários tipos a menos de 20 km  5 

Há alojamento de vários tipos a menos de 5 km  7.5 

Há alojamento de vários tipos a menos de 1 km  10 
Fonte: Gonçalves (2013) adaptado por Bezerra 2014. 
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  No critério sentido é atribuída uma pontuação de 20 pontos distribuídos nos 

seus subcritérios: estética compreensão e aprendizagem do conteúdo do geossítio 

que estão distribuídos nas tabelas 12 e 13 como estão representados a seguir. 

No subcritério estética é tratado de que maneira os geossítios despertam o 

prazer do turista no local, considerando a atratividade da paisagem, o seu ambiente 

natural, a presença de água e vegetação e o apelo para os elementos naturais, 

culturais, geológicos, dentre outros, que o local dispõe, visualizado na tabela 12. 

 

Tabela 12: Subcritério estética. 

Subcritério estética Pontos 

Local desconfortável e/ou enquadrado por elementos desagradáveis (lixo, 
etc.).  

0 

Local desprovido de atratividade.  2.5 

Local agradável, sem elementos particularmente atraentes.  4 

Local agradável, com elementos medianamente atraentes (pequena 
dimensão, etc.).  

6 

Local agradável, com elementos atraentes, com impacto sensorial. 7.5 

Local muito atraente, com forte impacto sensorial. 9 

Local extremamente atraente, com forte impacto sensorial.  10 
Fonte: Gonçalves (2013) adaptado por Bezerra 2014. 

   

No subcritério compreensão e aprendizagem do conteúdo do geossítio está 

relacionada aos conteúdos geológicos disponíveis no local, utilizando as ferramentas 

disponíveis como painéis interpretativos, páginas da internet do atrativo, blogs, 

livros, folhetos, entre outros que facilite ao turista esse conhecimento sobre os 

elementos geológicos e geomorfológicos disponíveis na localidade, como pode ser 

visualizado na tabela 13. 

 

Tabela 13: Subcritério compreensão e aprendizagem do conteúdo do geossítio. 

Subcritério compreensão e aprendizagem do conteúdo do geossítio Pontos 

Local desprovido de conteúdo e não representa qualquer conceito (ou não 
é compreendido)  

0 

Local com conteúdo(s) mal compreendido(s).  2.5 

Local com conteúdo(s) que são compreendido(s).  5 

Local com conteúdo(s) que são bem compreendido(s).  7.5 

Local com conteúdo(s) muito expressivos e muito bem compreendidos.  10 
Fonte: Gonçalves (2013) adaptado por Bezerra 2014. 
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Capitulo 2 – TURISMO EM ÁREAS NATURAIS 

 

 

A temática “Turismo em áreas naturais” traz uma breve apresentação sobre 

o turismo e conceitos, bem como fala sobre a intervenção das atividades turísticas 

nos espaços naturais, usando premissa de conceitos dos seguintes autores: 

Neiman, (2010); Teles (2011); Dias (2008) que trabalham os conceitos de turismo e 

meio ambiente. 

 

 

2.1 CONCEITO E EVOLUÇÃO DO TURISMO 

 

 

O turismo caracteriza-se como sendo uma atividade econômica e social 

envolvendo o deslocamento de pessoas por diferentes motivações, seja por fins 

religiosos, saúde ou lazer, promovendo assim a interação entre os visitantes e os 

residentes.  

Os conceitos de viagens estão intimamente ligados a partir do momento em 

que os seres humanos deixaram de ser sedentários e passaram a ser nômades, 

pois passaram a viajar de um lugar para outro, tendo como motivações a busca pela 

sobrevivência, vale salientar que as motivações desde a antiguidade até a 

contemporaneidade se dava por vários razões, seja comerciais, religiosos, saúde 

entre outros.  

Na antiguidade as viagens eram motivadas pelo comércio, pelo tratamento de 

doenças, como também a prática dos jogos olímpicos. Na Idade Média as viagens 

eram motivadas pelas cruzadas e expedições, nesse mesmo período as viagens 

passaram a ser mais seguras, e as pessoas com poder aquisitivo elevado 

começaram a viajar em grupos familiares, assim os nobres enviavam os filhos para 

estudar em outros países, para adquirir novos conhecimentos promovendo o 

intercâmbio de culturas (IGNARRA, 2003). 

No que tange à Idade Média as viagens tinham interesses econômicos, pois 

ocorria a troca e venda de mercadorias, bem como o interesse pela saúde com o 

tratamento em águas termais, assim como, os jogos olímpicos que motivavam 
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pessoas de seus lugares de residência para a prática de esportes, nesse período 

existia a motivação pela busca de conhecimento de novas culturas. 

No período da Idade Moderna, ocorreram grandes viagens de interesse 

educacional, assim os nobres e comerciantes enviavam seus filhos para estudarem 

na Europa, as escolas começaram a organizar viagens para seus alunos, como 

forma de contemplação dos estudos, estas ficaram conhecidas como “o Grand Tour” 

o qual proporcionava conhecer outras cidades, culturas, governos e histórias, as 

viagens tinham como objetivo preparar os jovens das famílias que tinham uma 

melhor condição financeira, preparando para o futuro, para fazerem parte das 

classes dominantes da época (IGNARRA, 2003). 

Nota-se que essa intenção de adquirir conhecimentos de novas culturas por 

meio das viagens para outros destinos, ocorre desde a Idade Média e foi sendo cada 

vez mais incentivada no decorrer da Idade Moderna, quando se realizavam viagens 

por vários motivos, seja para os filhos dos nobres com o objetivo de estudar, como 

por interesse comerciais, dentre outros.  

Na contemporaneidade pode-se considerar um marco inicial do 

desenvolvimento do turismo moderno, pois as viagens deixam de ser somente 

restrita aos nobres e outros, e começam a se popularizar, as pessoas podiam 

realizar viagens para países desenvolvidos ou em desenvolvimento, isso se dava 

pelo fato do tempo livre, ou seja, as férias, assim como uma melhor condição 

financeira, assim como a melhoria na infraestrutura das estradas, meios de 

transportes, condições de alojamento, dentre outros, todos esses fatores facilitaram 

o turismo (DIAS, 2005). 

A Organização Mundial do Turismo (2001, p. 38) afirma que o turismo 

“Compreende as atividades que pessoas realizam durante suas viagens e estadas 

em lugares diferentes ao seu entorno habitual, por um período consecutivo inferior a 

um ano, com a finalidade de lazer, negócios ou outras”. 

O turismo é o deslocamento de pessoas de seu lugar de residência para 

outro, sem exercer nenhuma atividade remunerada, com a finalidade de lazer ou 

negócio, fazendo uso dos equipamentos e serviços criados a partir das 

necessidades dos viajantes, promovendo dessa forma uma interrelação econômica, 

social e cultural com a comunidade na qual a atividade turística está inserida. 

O turismo continua sendo uma atividade que está ligada ao lazer, sobre isso 

Lorenci, (2013, p. 73) afirma que “No mundo pós-moderno o turismo continua sendo 
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uma atividade associada ao tempo livre, ao descanso, ao lazer, ao esporte, ao 

acesso à cultura e à natureza [...]”. 

A partir disso, pode-se afirmar que o turismo envolve o deslocamento de 

pessoas de um lugar para outro, por várias motivações, seja a lazer, negócios, 

gastronomia, eventos, dentre outros. Além de envolver o deslocamento de pessoas, 

o turista utiliza os meios de hospedagem, restauração, infraestrutura de lazer, entre 

outros, sendo assim, o turismo proporciona experiências memoráveis entre o 

visitante e a comunidade. 

O turismo evidenciou sua importância no campo sociocultural e econômico da 

atividade turística, que bem desenvolvida possibilita a geração de benefícios para os 

envolvidos, sendo uma ferramenta para o desenvolvimento das comunidades com 

potencial para o turismo (DE LA TORRE, 1997). 

Assim, a atividade turística tem um papel importante na geração de receitas, 

seja de maneira direta ou indireta, e com isso viabiliza o desenvolvimento da 

localidade na qual é inserido, para que esse crescimento seja positivo, é 

fundamental que aconteça um planejamento eficaz e permanente.  

 

 

2.2 INTERFERÊNCIA DA ATIVIDADE TURÍSTICA NOS ESPAÇOS NATURAIS 

 

 

O turismo em áreas naturais vem crescendo cada vez mais, devido 

principalmente ao crescente interesse do homem por esses locais, agindo de acordo 

com suas finalidades ou anseios, transformando o ambiente no qual está inserido. 

Assim, César et al (2007) diz que o turismo em áreas naturais vem sendo 

desenvolvido de maneira bastante restrita e com ações bem isoladas. 

 A atividade turística tem alguns segmentos como o ecoturismo, o turismo de 

aventura, educacional e o turismo alternativo, que proporcionar um maior contato do 

com a natureza. 

Desse modo, Mckercher, (2002 apud MOREIRA, 2008) o turismo de natureza 

vem crescendo cada vez mais, sendo este crescimento estimado entre 10 e 30 %, 

devido principalmente ao crescente interesse global por temas ambientais. 
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O Documento “Diretrizes para Visitação em Unidades de Conservação” afirma 

que “nos últimos 10 anos um crescimento expressivo da visitação em áreas naturais 

no Brasil” (MOREIRA, 2008, p.60). 

 Afirmativa, reforça a preocupação atual do homem com o meio, surgindo o 

turismo alternativo, sendo uma nova maneira de preservar e conservar os espaços 

naturais. Sobre isso Neiman e Faco (2010, p. 50) afirmam que: 

 
Turismo alternativo é aquele que expressa valores de cunho social, natural 
e cultural por meio de uma interação positiva e do compartilhamento de 
experiências promovendo a conservação e seguindo critérios de 
desenvolvimento sustentável [...]. 
 
 

O turismo alternativo é uma nova maneira da atividade turística contribuir com 

a preservação do meio natural, promovendo a interação homem e natureza, 

possibilitando ao turista uma maior preocupação com a natureza e a conservação 

dos espaços naturais.  

Outrossim, o turismo possibilita o envolvimento da comunidade local, seja na 

geração de emprego e renda, e também o próprio turista, na procura de espaços 

alternativos na busca pelo relaxamento, a tranquilidade, a aventura e o 

conhecimento de novos atrativos diversificados.  

O turista procura vivenciar nos espaços naturais uma maior tranquilidade, 

dessa forma tenta fugir da agitação do dia a dia, procurando por lazer e descanso 

em contato com a natureza. Sobre isso Teles (2011, p. 4) aponta que:  

Viajar por áreas naturais tornou-se uma prática muito comum em todo 
mundo. A crescente busca por essas áreas associada ao aumento da 
demanda, promoveu de certa maneira, uma facilitação do segmento do 

turismo de natureza. 
 

Quando um turista se desloca do seu local de origem para a prática da 

atividade turística, como por exemplo, uma trilha, turismo de aventura, entre outros, 

primeiramente deseja saber qual a real condição daquela localidade, de modo que 

possivelmente o turista não virá a um destino, se o ambiente estiver inadequado. 

Nessa perspectiva:  

[...] a exploração desordenada dos recursos naturais para fins turísticos, 
embora tenha gerado e continue gerando dividendos econômicos para 
muitas regiões, provoca tais impactos no meio ambiente que pode acabar 
com os mesmos recursos naturais que motivaram a demanda turística 
(DIAS 2008, p. 25). 
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O turismo busca preservar os ecossistemas com o intuito de gerar 

oportunidades ao visitante e ao visitado, garantindo que os indivíduos futuros 

possam usufruir dos espaços naturais. 

A preservação e a conservação dos recursos naturais são de suma 

importância, pois o turista estar cada vez mais exigente na qualidade dos ambientes 

das localidades. É fundamental que aconteça ações de educação ambiental com os 

visitantes que precisam está cada vez mais conscientes em relação aos ambientes. 

A educação ambiental é uma ferramenta indispensável para as comunidades 

que trabalham com o turismo nos espaços naturais, pois são ações de preservação, 

conservação, conscientização, trilhas ecológicas que tornam o lugar mais 

sustentável para ser usufruído pelo turista e a própria comunidade, cujo assunto 

será melhor abordado no tópico seguinte ( 2 e 3). 

 

 

2.3 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E O TURISMO  

 

 

A partir da década de 1960 foi intensificado a percepção que o homem 

caminhava precipitadamente para o esgotamento e/ou a inviabilidade de recursos 

naturais imprescindíveis à sua sobrevivência. Na busca de tentar explicar essa 

preocupação afirmou-se que a sociedade destrói cada vez mais as fontes vitais para 

manter a vida na terra.  

À medida que a preocupação com relação ao homem-natureza e a 

necessidade de mudar a consciência e os hábitos do ser humano, cresce o interesse 

mundial em relação à educação ambiental – EA, buscando incluir a comunidade na 

solução das questões ambientais.. 

A educação ambiental teve inicio a partir da Conferência de Estocolmo, em 

1972, onde se atribui a inserção da EA na agenda internacional, mostrando a 

importância das ações educativas nas questões ambientais, o que ocasionou o 

Programa Internacional de Educação ambiental, em 1975 em Belgrado (Ministério 

do meio ambiente).  

Ao longo dos anos foram surgindo vários eventos que abordaram a temática 

ambiental, de forma que deram origem a muitos conceitos e definições sobre a 

educação do ambiente. Uma das definições mais utilizadas é a Dias (2004 apud 
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NEIMAN; RABINOVICI (2010, p. 65), “educação ambiental é considerada um 

processo permanente pelo qual os indivíduos e a comunidade tomam consciência do 

seu meio ambiente e adquire conhecimento, os valores, as habilidades, as 

experiências [...]”. 

Um dos princípios da educação ambiental é proporcionar aos indivíduos uma 

reflexão sobre suas atitudes, em relação ao meio ambiente, e como essas atitudes 

provocam impactos, sejam positivos ou negativos nos espaços naturais, as 

necessidades decorrem da forte ação antrópica sobre o meio natural que gerou 

elevados índices de degradação, devido principalmente à falta de sensibilização 

ambiental, que reflete em atitudes, como: desmatamento das florestas, poluição dos 

recursos hídricos, exploração desenfreada dos recursos naturais esgotáveis, 

visando o enriquecimento financeiro, se contrapondo ao desenvolvimento 

sustentável. 

Dessa maneira, a EA tem como objetivo preparar o indivíduo para exercer a 

sua cidadania, seja através da participação individual ou coletiva nos processos 

sociais, culturais, políticos e econômicos de uma sociedade democrática.  

A educação ambiental estimula a concepção da sociedade voltada para o 

equilíbrio dos ecossistemas naturais, que conservam entre si a relação de 

independência e diversidade, dessa maneira requer uma responsabilidade individual 

e coletiva nas esferas regional, nacional e global5.   

Assim, a EA como processo político busca que a cidadania seja exercida para 

uma ação transformadora, a fim de melhorar a qualidade de vida coletivamente, pois 

não se pode pensar em educação ambiental, se o indivíduo não consegue ter uma 

visão geral dos problemas econômicos, sociais e ambientais. Assim, a educação 

ambiental tem a responsabilidade de discutir os problemas ambientais e elaborar 

estratégias para minimizar os impactos negativos, oriundos das ações humanas 

(PHLIPPI JR.; et al, 2004). 

Pode-se afirmar que a educação ambiental é um processo educativo que 

implica em um saber ambiental firmado nos valores éticos e nas ações políticas com 

entendimento social, que procura uma distribuição igualitária entre os benefícios e 

os prejuízos sobre a ótica da apropriação e uso dos recursos naturais.  

                                                             
5
 TRATADO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA SOCIEDADES SUSTENTÁVEIS E 

RESPONSABILIDADES GLOBAL, 1992. 
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Sendo assim, a EA precisa ser orientada como uma identidade ambiental, 

interdisciplinar, em que o meio ambiente não seja entendido como simplesmente 

sinônimo de natureza, mas conjunto de interações entre o meio físico-biológico com 

o homem, na tentativa de sensibilizar sobre as questões ambientais (SILVA; 

MENESES, 2011). 

A EA é notada na perspectiva educativa, que precisa estar presente em todas 

as disciplinas nas escolas, sem estabelecer limites para os estudantes nas várias 

dimensões do ensino, que tem caráter de educação permanente. Assim a educação 

ambiental perpassa as esferas do ensino como estratégias para aumentar os 

benefícios oriundos das atividades turísticas, procurando sensibilizar o indivíduo a 

respeito das questões ambientais, atentando para os impactos negativos que são 

provocados ou intensificados pelo turismo.  

A educação ambiental também se preocupa com a comunidade local, 

capacitando-a para que sejam inseridas nas atividades turísticas, propiciando assim 

uma maior participação das comunidades. Nesse sentido, Dias (2008, p. 179). 

 
[...] base para a conservação da biodiversidade, e, portanto, torna-se 
fundamental a inclusão da população local em programas educativos. Essas 
atividades devem ser desenvolvidas em todos os níveis, na comunidade 
local. Devem envolver os estudantes das escolas próximas, a população 
residente, os comerciantes, as autoridades e pessoas de modo geral que 
habitem em núcleos urbanos próximos a áreas protegidas. 

 

Na premissa, de aplicação dos métodos educativos nas escolas, na 

comunidade local e em todos os locais possíveis, onde às pessoas tem a 

possibilidade de obter conhecimentos sobre o assunto de diferentes maneiras, 

estimulando a adoção dessas práticas no cotidiano em prol da preservação do meio 

ambiente. 

Sob esta perspectiva, a EA assume um papel fundamental na sociedade, haja 

vista a preocupação de preservar os recursos naturais e minimizar os impactos 

negativos gerados pelas atividades turísticas promovendo dessa forma um aumento 

dos benefícios oriundos do turismo. 

O turismo, apesar de ser uma atividade que gera fontes de renda para a 

economia de uma localidade, necessita de que o órgão responsável pelo 

desenvolvimento e planejamento das atividades turísticas busque identificar que não 

é preciso apenas preparar e capacitar os locais a serem visitados, sobretudo as 

pessoas que procuram por esses lugares que tenham um prévio conhecimento em 
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relação ao meio ambiente, assim poderão preservar a natureza (FARIAS; 

MARACAJÁ, 2012). 

Desse modo, a educação ambiental é uma ferramenta para a sensibilização 

dos visitantes nas comunidades receptoras, pois proporciona ao turista o contato 

direto com a natureza de forma consciente e atentando para as questões 

ambientais, como também melhorias da qualidade de vida das comunidades do 

entorno. 

Existe uma relação entre a educação e o meio físico, por isso é fundamental 

que ocorra a preservação dos ecossistemas, já que existe a necessidade de 

conservar e preservar a geodiversidade que é respaldada dos seus valores culturais, 

intrínsecos, estéticos entre outros que serão abordados mais adiante. 
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Capitulo 3 – GEODIVERSIDADE, GEOCONSERVAÇÃO E GEOTURISMO  

 

 

Aqui abordamos sobre a geodiversidade conceitos e valores, assim o 

geoturismo como um novo segmento da atividade turística, bem como os princípios 

da geoconservação, por meio dos autores: Nascimento, Ruchkys e Mantesso Neto 

(2008); Cardoso (2013); Gray (2004); Moreira (2008). 

 

 

3.1 GEODIVERSIDADE: CONCEITOS E VALORES 

 

 

Quando se fala em diversidade como as rochas, minerais, entre outras, 

resultam em um processo de transformação constante, e essa diversidade tem 

evidencia bem maior no campo da biologia, relacionada à diminuição das espécies e 

ecossistemas.   

De acordo com Gray (2004, p. 03), a “Convenção Internacional sobre 

Diversidade Biológica foi proposto pela primeira vez em 1974 e durante os anos 

1980 a expressão "diversidade biológica" começou a ser encurtado para 

biodiversidade”. 

O reconhecimento internacional da biodiversidade aconteceu depois da Eco 

92, pois até então grande atenção tem sido dada a alternativa de preservar o 

planeta, fato este, embora os reforços, ganhou um considerável reconhecimento 

diante do reconhecimento da sociedade que decorreu dos esforços de conservação 

são tendenciosos quanto  a questão à fauna e da flora. Para Brilha (2002 apud 

CARDOSO 2013, p.18,) “que a natureza é composta por suas porções fortemente 

conectadas, interdependentes e na prática, inseparáveis, que são as frações bióticas 

e abióticas”. 

O estudo sobre a geodiversidade chamou a atenção de alguns pesquisadores 

para estudar o meio físico, sendo que não existiam pesquisas relacionadas com a 

geodiversidade. Atualmente pesquisas têm sido desenvolvidos e trabalhos tem sido 

feito sobre a geodiversidade, de modo a equilibrar seu conhecimento sobre a 

biodiversidade.  
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A geodiversidade, de acordo com Moreira (2013), é a variedade de ambientes 

geológicos, fenômenos e processos ativos que dão lugar à paisagem, rochas, 

minerais, fósseis, solos e outros depósitos superficiais que formam a estrutura para 

a vida na terra. A geodiversidade precisar ser um ponto de união entre os homens, a 

paisagem e a sua própria cultura, no entanto, essas questões ainda são pouco 

debatidas, exploradas e divulgadas para um maior conhecimento dos seres 

humanos.  

A Geodiversidade de acordo com Nascimento; Ruchkys; Mantesso-Neto 

(2008, p.10), “começou a ser utilizado por geólogos e geomorfológicos na década de 

1990 para descrever a variedade do meio abiótico”. Nota-se que a palavra 

Geodiversidade tem ganhado destaque, sobre isso Gray (2004, p. 6) fala que: 

 

[...] alguns dos primeiros usos parecem ter sido na Tasmânia, Austrália. 
Foram usados os termos "diversidade de relevo" e "diversidade 
geomorfológica" na década de 1980 e analogias com conceitos biológicos, 
usando termos como "espécie de paisagem" e "comunidades de paisagem". 
"Geodiversidade" foi utilizado por Sharples (1993), Kiernan (1994, 1996, 
1997a) e Dixon (1995, 1996a, b), em estudos de conservação geológico e 
geomorfológico na Tasmânia, em particular, ou na Austrália, em geral. 

 

A geodiversidade tem ganhado destaque em várias publicações, sobre isso 

Cardoso (2013, p. 19) afirma que “em uma importante conferência realizada em 

Malvren no Reino Unido em 1993, o termo geodiversidade foi utilizado por 

Wiedenbein em relação à conservação de geotopos em países de língua alemã”. 

Assim, a expressão geodiversidade e geoconservação aguçou o olhar dos 

pesquisadores, além de ganhar espaço em várias vertentes. 

No decorrer da Conferência Malvern sobre Geoconservação Geológica e 

Paisagística que o termo geodiversidade foi apresentado aos participantes do 

evento, no entanto não ocorreu um apoio significativo na sua divulgação 

(NASCIMENTO; Ruchkys; MANTESSO-NETO, 2008). 

Nos anos seguintes foram publicados artigos científicos que tinham a temática 

ambiental, na qual afirmava que a “biodiversidade fazia parte da geodiversidade”, 

depois disso começaram a definir a geodiversidade como sendo “a ligação entre as 

pessoas, paisagens e cultura, é a variedade de ambientes geológicos, fenômenos e 

processos que fazem aquelas paisagens, rochas, minerais, fósseis e solos 

fornecerem o quadro para a vida na terra” (GRAY 2004, p. 7). 
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A geodiversidade nada mais é que a parte abiótica, que possui uma 

importância para os seres humanos, pois não se pode separar o meio biótico do 

abiótico, sendo que ambos são importantes para a vida na Terra. A geodiversidade é 

resultado da interação entre paisagem, fauna, flora e a cultura, a geologia e a 

geomorfologia que determinam a distribuição dos habitats, das espécies e a forma 

como o homem organiza seu espaço geográfico (ARAÚJO, 2005). Na figura 2 é 

ilustrado as principais aplicações na geodiversidade como pode ser visto a baixo. 

 

    Figura 2: Aplicações na geodiversidade. 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fonte: Bezerra. 2014. 
 

A figura 2 apresenta as principais aplicações da geodiversidade e sua 

conexão com outros elementos, como o geoturismo, geoconservação, meio 

ambiente e a cultura, além de ser uma fração importante da natureza que precisa 

ser preservada, e conservada para que futuras gerações possam usufruir desses 

elementos.  

Nesse contexto, Pereira (2010), entre as definições mais utilizadas sobre 

geodiversidade, destaca a de Sharples (2002), que em um trabalho clássico de 

conceito e princípios de geoconservação, define o termo como: “gama (ou 

diversidade) de arranjos, processos e sistemas geológicos (substrato), 

geomorfológicos (geoformas) e pedológicos, dotados de valores intrínsecos, 

ecológicos e antropocêntricos” (PEREIRA 2010, p. 38). 
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  Nessa linha de pensamento, Kozlowski (2004, p. 56) fala que a 

geodiversidade é vista como: 

 A variedade natural na superfície terrestre que se refere aos aspectos 
geológicos, geomorfológicos, solos, hidrológico, assim, como outros 
sistemas gerados como resultado de processos naturais (endógenos e 
exógenos) e a atividade humana. 
 

Para Cardoso (2013, p. 20) “em algumas das definições apresentadas 

percebe-se o valor funcional da geodiversidade para a biodiversidade e atividades 

humanas”. Assim, os valores da geodiversidade além de um substrato físico, é um 

componente que reserva informações relevantes sobre a origem e a evolução do 

planeta.  

 Assim, a geodiversidade é uma parte importante da terra, sendo preciso 

conservar para garantir que no futuro outras pessoas possam utilizar desse bem, 

assim por meio do geoturismo consegue-se um elemento importante na 

conservação dos ambientes naturais. 

 

 

3.2 PRINCÍPIOS DA GEOCONSERVAÇÃO 

 

 

O termo geoconservação surgiu na Europa, em 1991, resultado da carta 

Digne – Declaração Internacional dos Direitos à Memória da Terra, do decorrer do I 

Simpósio, que aconteceu em Digne – les – Bains na França, onde ocorreu um 

minucioso trabalho de inventário do Patrimônio geológico de diversos países, tendo 

como base a conservação da geodiversidade e do uso turístico (Lorenci, 2013). 

A geoconservação é uma nova forma de conservação do patrimônio 

geológico e da geodiversidade, assim a geoconservação está pautada com a 

responsabilidade social, diante dos usos dos recursos da terra, tendo que o foco na 

gestão dos elementos geológicos que possuem um relevante valor cientifico, 

educativo, turístico ou cultural do patrimônio geológico, que são representados por 

geossítios, além do apelo turístico nesses lugares (Cardoso, 2013). 

Entende-se como uma atividade voltada para a conservação do patrimônio 

geológico de uma região, visando à sustentabilidade dos geossítios que dispõem de 

valor cientifico, educativo, histórico, cultural, turístico, econômico e que traz a 

geodiversidade como elemento indispensável. 
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Uma dos objetivos da geoconservação é evitar ou diminuir a degradação dos 

locais, para conservar o valor da geodiversidade, ao invés de manter apenas a 

utilização para os seres humanos. Assim, a geoconservação na maioria das vezes 

busca envolver as ações de gestão e preocupação dos elementos naturais como a 

conservação do solo, geologia, e o meio ambiente, bem como os sítios geológicos. 

A geoconservação é entendida como as medidas adotadas com o intuito de 

conservar e melhorar as características geológica e geomorfológica, como os 

processos, os sítios e as espécies.Visa à preservação da diversidade natural de 

significativos aspectos e processos geológicos, geomorfológicos, mantendo a 

integridade dos locais de interesse geológico, minimizando os impactos causados 

aos ambientes, promovendo a interpretação da geodiversidade, bem como garantir a 

manutenção da biodiversidade (NASCIMENTO; AZEVEDO; MANTESSO-NETO, 

2008). 

 Desse modo, o sucesso da conservação na maioria das vezes depende do 

entendimento da comunidade e dos visitantes, para que aconteça a valorização do 

recurso natural, além de incluir a promoção e a sensibilização (BUREK e PROSSER 

2008). 

Nesse sentido, Cardoso (2013) destaca que a geoconservação, na maior 

parte, abrange as ações de gestão e preocupação com a geologia do ambiente, a 

geoconservação é trabalhada com outras questões importantes, como a 

conservação dos sítios geológicos e cavernas, mediante seu valor como recurso 

natural. 

A geoconservação promove o manejo dinâmico dos geoparques com a 

finalidade de conservar e valorizar o patrimônio geológico, promovendo sua 

integralidade ambiental, quanto a sua manutenção estética quanto aos elementos da 

geodiversidade nos geossítios. 

Em relação ao potencial que muitas localidades dispõem tem provocado o 

desenvolvimento regional, uma tendência que vem mostrando grande visibilidade, 

como os geoparques, com a finalidade da valorização das atrações turísticas, dando 

importância aos aspectos geológicos e a prática do geoturismo.  
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3.3  GEOTURISMO: UMA NOVA ALTERNATIVA DA ATIVIDADE TURÍSTICA 

 

 

O geoturismo compreende é uma atividade do turismo que tem na 

geodiversidade seu atrativo. Apesar da atividade o geoturismo acontecer há muito 

tempo, no entanto passou a ser divulgado no final da década de 90 na Europa. 

Para Hose (2000) o conceito de geoturismo consiste na “provisão de 

facilidades interpretativas e serviços para promover o valor e os benefícios  sociais 

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

para uso de estudantes, turistas [...]”. 

Desse modo, o geoturismo designa a provisão de facilidades interpretativas e 

serviços para promover o valor, bem como os benefícios sociais de lugares e 

materiais geológicos e geomorfológico na busca da sua conservação, assim como o 

uso de estudantes, turistas, comunidade local, seja para o interesse recreativo, lazer 

ou turístico. 

De acordo com Dowling (2010, apud CARDOSO, 2013), o geoturismo está 

surgindo como um novo fenômeno global. É um segmento do turismo que destaca 

as feições geológicas e as tem como seu principal atrativo, este novo segmento 

turístico tem permitido um novo olhar às visitações turísticas, sendo que não torna 

as visitações meramente contemplativas, mas sim permitindo um maior 

entendimento dos locais visitados, promovendo uma maior compreensão dos 

aspectos geológicos, assegurando a conservação dos espaços nos quais se insere 

a atividade turística. Para Lopes et al., (2001, p.1)  o geoturismo é:  

 

Um novo segmento do turismo caracterizado por ter o patrimônio geológico 
como principal atrativo, e que, através de atividades de interpretação 
ambiental busca a compreensão dos fenômenos geológico-geomorfológicos 
atuantes no local visitado, assim como promover as Ciências da Terra e o 
desenvolvimento sustentável das comunidades envolvidas. 
 

A contribuição do turismo para a proteção do patrimônio geológico ocorre por 

meio da sensibilização, assim as pessoas que visitam os atrativos em áreas 

naturais, precisam estar sensibilizadas quanto às questões ambientais, permitindo 

assim uma maior facilidade na interpretação e compreensão da geologia e 

geomorfologia dos locais turísticos. 
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A atividade turística é subdividida em diversos segmentos, um deles é o 

geoturismo, que por ainda ser recente, não dispõe de estudos o suficiente. Além 

disso, apresenta controversas em sua definição, porém, percebe-se por meio das 

pesquisas de autores como Moreira (2013); Nascimento; Mantesso-Neto; Ruchkys 

(2008), entre outros relatam que é crescente o número de estudos que suprem essa 

necessidade, contribuindo para o enriquecimento teórico/prático do segmento.  

Assim, o geoturismo é segmento da atividade turística que tem em seu 

patrimônio geológico seu principal atrativo, e procura sua proteção na conservação 

dos recursos do meio natural, bem como, a sensibilização e conscientização do 

turista que visitam os atrativos. 

Os autores, Nascimento; Ruchkys; Mantesso-Neto (2007, p. 21), afirmam que: 

  

O geoturismo pode oferecer uma oportunidade para a aproximação com o 
público, além de ser um novo produto turístico direcionado a pessoas 
motivadas por conhecimento intelectual e por atividades que desenvolva 
aprendizado, exploração, descoberta [...]. 
 

Conservar o patrimônio geológico é um dos objetivos do geoturismo, que 

tenta proporcionar ao visitante a interpretação dos recursos geológicos e assim 

contribuir para sua valorização e conservação. 

Nesse sentido, Lopes (2011, p. 39) ressalta que o “geoturismo promove a 

geoconservação do patrimônio geológico envolvendo as comunidades locais nas 

atividades econômicas sustentáveis, aumentando a oferta de emprego e renda e 

beneficiando o turista a partir da disponibilização de serviços [...]”.  

O geoturismo é uma importante ferramenta de desenvolvimento para as 

comunidades que trabalha com o turismo, sobre isso para Moreira (2010, p. 8) 

ressalta que “[...] geoturismo pode chegar a assumir um grau de importância 

estratégica para o futuro do desenvolvimento turístico do Brasil, como fator de 

desenvolvimento social, educação e valorização do potencial das comunidades [...]”. 

Sendo assim, o geoturismo, gera uma preocupação com a sustentabilidade 

dos recursos geológicos, bem como as comunidades nas quais estão envolvidas as 

atividades, de maneira que promovam o desenvolvimento econômico, sociocultural, 

ambiental, ao mesmo tempo em que se utilizam os recursos interpretativos e 

recursos educacionais para tornar a experiência do geoturista satisfatória, criando 

um elo entre o visitante e o visitado. 
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No Brasil conta com um potencial patrimônio geológico e geomorfológico, haja 

vista sua rica geodiversidade. Já se tratando da Região Seridó que possui uma das 

mais belas e ricas geodiversidade do nordeste, por possuir uma quantidade de 

pontos de interesse turístico e geológico, em particular os geossítios do Geoparque 

Seridó (NASCIMENTO E FERREIRA, 2012). 

O Geoparque Seridó mostra-se como sendo locais que apresentam 

características para o desenvolvimento do geoturismo, inicialmente pela abundante 

oferta de atrativos, bem como, por alguns dos geossítios necessitarem de um 

segmento do turismo que traga desenvolvimento à região que desponta com esse 

potencial. 

O geoturismo é uma atividade que possibilita a promoção da geoconservação, 

que nada mais é que a conservação do patrimônio geológico e geomorfológico, que 

por sua vez, é uma ferramenta indispensável para a geodiversidade mundial, seja 

apresentada por geossítios ou pelo patrimônio geológico (BENTO; RODRIGUES, 

2010).  

O geoturismo é uma iniciativa de geoconservação, visto que esta atividade 

possibilita aos turistas uma visão mais científica, pois as pessoas que visitam esses 

lugares têm um prévio conhecimento sobre geologia e geomorfologia, além do 

interesse bem maior com relação à contemplativa da paisagem. 
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CAPITULO 4 – GEOPARQUES: INSTRUMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO 

LOCAL 

 

 

Nesse capítulo intitulado “Geoparques: instrumentos para desenvolvimento 

local” buscou-se entender os conceitos e origens dos geoparques, além de ser uma 

ferramenta de desenvolvimento das comunidades locais, assim como valorar os 

geossítios e inventariar, com a finalidade de compreender os desafios e realidades 

do geoparque Seridó, fazendo uso dos seguintes autores: Martine (2009), Araújo 

(2005), Pereira (2010) e Nascimento; Ruchkys; Mantesso-Neto (2007) que 

trabalham a temática em discursão. 

 

 

4.1 GEOPARQUES: ORIGENS E CONCEITOS  

 

 

 O surgimento da perspectiva dos geoparques foi consequência de um 

programa europeu de financiamento (o Leader +), que permitiu a transformação de 

quatro territórios que são: a reserva Géologique de Haute-Provence (Franca), a 

Floresta Patrificada (Grécia) Vulkaneifel (Alemanha) e Mestrazgo (Espanha), com 

potencial geológico para desenvolver e experimentar o conceito de geoparques em 

consonância com a Unesco (MARTINI, 2009). 

A definição de um geoparque surgiu depois de várias discussões sobre as 

características adequadas, estruturas e funções. Assim, Modica (2009; apud 

Pereira, 2010), afirma que geoparque é um território onde a proteção e a 

valorização do patrimônio geológico une-se com o desenvolvimento sustentável. 

 A reflexão sobre a criação dos geoparques surgiu sobre as observações dos 

pesquisadores Guy Martini e Nickolas Zouros, durante o Congresso Internacional 

de geologia realizado em Pequim em 1996, no Simpósio sobre o Patrimônio 

Geológico. O objetivo da criação dos geoparques é que ocorresse o 

desenvolvimento territorial e sustentável, por meio da proteção e promoção do 

patrimônio geológico para as atividades científicas, educacionais e turísticas 

(ZOUROS, 2004).  
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 Nos geoparques é essencial que aconteça estratégias e ações para promover 

a comunidade local e o entendimento de um geoparque, permitindo uma relação 

entre a academia cientifica, a população e o governo, para que compreendam o 

valor das iniciativas de desenvolvimento dos geoparques, se comprometendo com 

a proteção do patrimônio geológico natural e cultural, além do respeito à identidade 

local, que são importantes na ampliação e diferenciação que propõe a sistemática 

dos geoparques (BACCI ET AL, 2009). 

Outros significados de geoparques também são abordados, a conservação do 

patrimônio e desenvolvimento sustentável. Sobre isso Nascimento et al (2008, p. 

156) ressalta que: 

Os Geoparks envolvem áreas geográficas com limites bem definidos, onde 
sítios do patrimônio geológico constituem parte de um conceito holístico de 
proteção, educação e desenvolvimento sustentável. Essas áreas envolvem 
diversos geossítios ou locais de interesse do patrimônio geológico-
paleontológico de especial importância científica, raridade ou beleza, cuja 
importância é realçada não unicamente por razões geológicas, mas também 
em virtude de conterem aspectos adicionais de valor arqueológico, 
ecológico, histórico ou cultural. 

  

Deste modo, os geoparques devem promover os geossítios com potencial 

geológico e turístico, e propor estratégias de desenvolvimento sustentável baseada 

na conservação dos recursos naturais e do meio físico, almejando a melhoria de 

vida dos residentes. 

Os geoparques atingem seus objetivos por meio da educação, conservação e 

turismo, sendo assim Zouros (2004, p. 165) afirma que o geoparque é “definido 

como um território que combina proteção, promoção do patrimônio geológico e o 

desenvolvimento local sustentável”. Esses objetivos podem ser alcançados por 

geossítios protegidos e interpretados, trilhas ecológicas, materiais educativos, entre 

outros, além de estimular atividades econômicas através do geoturismo, da criação 

de pequenas empresas caseiras e venda de produtos artesanais. 

A Unesco começou a atuar na área de geoparques em 1999, com o objetivo 

de atender a necessidade específica de reconhecimento e conservação do 

patrimônio geológico, para Schobbenhaus e Silva (2012, p. 16) sobre os geoparques 

dizem que “estes têm como objetivo, entre outros, constituir uma série global de 

sítios geológicos ou geossítios destinados a integrar um acervo para a preservação 

do patrimônio geológico”. Há necessidade de elaborar mecanismos para a 

conservação e proteção do patrimônio geológico nos diversos países, bem como 
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promover ações com o intuito de desenvolver esses locais com potencial turístico, 

geológico e geomorfológico. 

Em 2001, a Unesco decidiu não prosseguir com o desenvolvimento de um 

programa, e sim apoiar esforços individuais de criação de geoparques, um exemplo 

é o Brasil que recebeu apoio da Unesco, por apresentar um imensurável potencial 

para a criação de geoparques, em razão da rica geodiversidade, bem como o 

patrimônio geológico que se configura como sendo fundamental, atrelado aos 

aspectos ecológicos, paleontológico e cultural (CARDOSO, 2013). 

Em 2006, o Serviço Geológico do Brasil – CPRM lançou o programa de 

geoparques do Brasil, conforme Nascimento; Ruchkys; Neto (2008), este projeto tem 

como objetivo principal identificar, classificar, descrever, catalogar, georreferenciar e 

divulgar os parques com características geológica no Brasil, para transformar em 

geoparques, bem como definir as diretrizes para o seu desenvolvimento. 

Um marco na referência para a geoconservação do território brasileiro é a 

criação do Geopark6 Araripe localizado no estado do Ceará foi o primeiro geoparque 

criado no Brasil, reconhecido pela Unesco e pela Rede Global de Geoparques. 

Criado em 2006, o geoparque tem por objetivo descentralização da economia do 

estado do Ceará, por meio da promoção e iniciativa para desenvolver a comunidade 

local.  

O Geopark Araripe é composto por nove geossítios7, que possui um rico 

patrimônio geológico, educacional, turístico. Diversas atividades são desenvolvidas 

no geoparque, além de contar com o Museu de paleontologia da Universidade 

Regional do Cariri - URCA, bem com um escritório e lojinhas (CARDOSO, 2013).  

Os geoparques têm como premissa o desenvolvimento das comunidades na 

qual estão inseridas, promovendo a geração de renda, por meio dos geoprodutos, 

atividades turísticas, sendo assim a criação dos geoparques pode ser mais uma 

forma de incremento para o desenvolvimento do turismo na região. 

 

 

 

 

                                                             
6
 O termo “geopark”, em inglês, é uma marca registrada pela Rede Global de Geoparques da Unesco.  

7
 Colina do Horto, Cachoeira de Missão Velha, floresta Petrificada do Cariri, Batateira, Pedra Cariri, 

Parque dos Pterossauros, Riacho do Meio, Ponta de Pedra e Portal de Santa Cruz. 
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4.2 GEOPARQUES COMO INDUTOR DO DESENVOLVIMENTO LOCAL 

 

 

Os geoparques buscam a conservação do meio físico com relevância e 

características geológicas, paleontológicas, histórica e cultural, como também visa 

promover o desenvolvimento das comunidades. Uma das maneiras é geoturismo, 

sendo uma estratégia eficaz para diversificar a renda nesses lugares de maneira 

sustentável, por meio da agricultura familiar, entre outras iniciativas. 

De acordo com Newsome et al (2005, (apud Carvalho Neto; Rodrigues; 

Jacinto, 2008, p 17 ) afirma que “o geoturismo pode ter um grande papel no 

desenvolvimento local, no entanto, para que ele funcione com sucesso os atores da 

região deve ter um grau de autonomia no processo”. Assim, as comunidades 

precisam desempenhar a função de agente ativo no processo de desenvolvimento 

para que possam se beneficiar com a atividade turística nos geossítios. 

No processo de desenvolvimento das localidades deve-se levar em conta a 

participação dos residentes e os sentimentos de pertencimento do lugar, incluindo 

dessa maneira o ambiente natural, contribuindo para que a comunidade possa está 

envolvida nas ações em prol do turismo. 

Nesse sentido, Cardoso (2013, p. 41) afirma que “além de explorar e 

demonstrar métodos de excelência em conservação e conhecimento geocientífico, o 

que pode ser alcançado por geossítios protegidos e interpretados, museus, centro 

de informação, trilhas, materiais educativos”, incluindo atividades como o geoturismo 

e arqueoturismo. 

O desenvolvimento do turismo local sustentável precisa ser trabalhado no 

tripé ambiental, social e econômico, assim os geoparques têm a possibilidade por 

meio de ações de educação e patrimonial maximizam os benefícios nessas 

localidades que trabalham com o turismo. 

Os benefícios podem ser por meio de pequenas e médias empresas que 

desenvolvam produtos e serviços, como a fabricação de suvenires, os geoprodutos 

artesanais, utilizando-se dos aspectos geológicos como matéria prima, nessa linha 

de pensamento Cardoso (2013, p. 42) afirma que: 

  

[...] importância de atividades inovadoras, consultoria com os empresários, 
artistas locais, operadoras de turismo, setor público e privado, meios de 
hospedagem e restaurantes, além do envolvimento da comunidade para 
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que possam contribuir com a conservação do local e promoverem a 
educação patrimonial, gerando os benefícios que realmente se espera com 
um geoparque [...]. 
 

Dessa maneira, as diversas iniciativas de relacionar os geoparques a 

produtos e serviços, podem contribuir diretamente para o desenvolvimento 

econômico das comunidades, além de ser um meio de mudança social, por isso os 

geoparques cumprem um papel importante, por promover o desenvolvimento desses 

locais com potenciais turísticos. 

 
 
 
4.3 GEOPARQUE SERIDÓ: CARACTERÍSTICAS E POTENCIALIDADES 

TURÍSTICAS  

 

 

Em virtude da rica geodiversidade da região Seridó algumas características 

são subsídios suficientes para a criação da Proposta do Geoparque Seridó por 

apresentar um dos mais complexos patrimônios geológico do Nordeste, o qual é 

decorrente de inúmeros processos naturais que ocorreu na região. Em razão das 

suas formas de relevo e paisagem, e por possuir singular valor cultural é que aliado 

aos aspectos arqueológicos, turísticos e científicos, atendeu a necessidade de 

criação do geoparque (CARDOSO, 2013). 

Nesse contexto, a região Seridó abriga uma natureza formada por rochas 

sedimentares, trilhas, rios, açudes e vegetações rasteiras, com sítios arqueológicos 

e inscrições rupestres, oferecendo atrativos turísticos que a colocam em uma 

posição de destaque em ralação às demais regiões (ALVES, 2007,). 

A Proposta do Geoparque Seridó anteriormente abrangia uma área de 

quatorze8 geossítios, porém a partir de um processo de planejamento reduziu o 

numero de geossítios, atualmente está sendo trabalhado somente seis municípios 

que são Cerro Corá, Lagoa Nova, Currais Novos, Acari, Carnaúba dos Dantas e 

Parelhas com o objetivo de desenvolver turisticamente esses lugares vêm 

desenvolvendo ações concreta visando a implantação da Proposta do Geoparque 

Seridó. 

                                                             
8
 Bodó, Cerro-Corá, Lagoa Nova, Currais Novos, São Vicente, Tenente Laurentino Cruz, Florânia, 

Caicó, São José do Seridó, Cruzeta, Acari, Carnaúba dos Dantas, Jardim do Seridó e Parelhas. 
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A Proposta do Geoparque Seridó tem por objetivo principal proteger o 

patrimônio geológico da Região, além de possuir relevância intrínseca relacionada 

com os aspectos ambientais e histórico-culturais, pois acontecimentos importantes 

da memória desses municípios podem ser repassados para as futuras gerações, 

estimulando a valorização da identidade local, como a preservação dos lugares e 

memoria de um povo. 

Diversas são as oportunidades de desenvolvimento na Região Seridó pelo 

turismo, promovendo benefícios para as comunidades locais, por meio da geração 

de renda, utilizando o patrimônio geológico como matéria- prima.  

Portanto, existe a possibilidade de efetivação da Proposta do Geoparque 

Seridó, haja vista o imensurável potencial que dispõe a Região Seridó, para a 

atividade turística, como roteiros integrados, visitações, além da geração de ganhos 

para a comunidade local, e para a cadeia produtiva do turismo. Portanto é 

necessário o engajamento dos setores público, privado e a comunidade, na tentativa 

da efetivação do geoparque.  

  Os geossítios precisam passar pela fase de quantificação e inventariação, 

sendo assim é essencial para implantação de estratégias para o desenvolvimento 

turístico, tendo em vista que a inventariação possibilita um maior detalhamento e 

conhecimento dos geossítios, e principalmente estabelecer comparações entre eles, 

como forma de diversificar a oferta turística.   

 

 

4.4 INVENTARIAÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS 

GEOSSÍTIOS 

 

 

O processo de inventariação turística no Brasil teve inicio na década de 1960, 

quando o espaço territorial do país teve seu primeiro mapeamento turístico, sendo 

as bases de experiências internacionais, que foi o resultado do acordo entre as 

cooperativas dos governos brasileiro e norte americano (Ministério do Turismo, 

2006). 

Na década de 1980 a Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur) trabalhou na 

perspectiva  de identificar o espaço turístico nacional, para elaborar metodologia do 

processo de inventariação da oferta turística, nos anos seguintes com a implantação 
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do Programa Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT) se insere novas 

propostas  para a inventariação no cenário do planejamento do turismo brasileiro 

com finalidade de estimular os municípios brasileiros a realizarem a inventariação, 

sendo assim as metodologias de inventariação são da oferta turística e do 

patrimônio geológico  (Perantoni, Silva & Nagabe, 2012). 

  Desse modo, a inventariação de geossítios é o primeiro passo para o 

desenvolvimento de estratégias e ações de geoconservação, apresentando-se como 

ferramenta importante para identificar, selecionar e caracterizar os elementos com 

características geológicas, turísticas de uma região, que busca o desenvolvimento 

sustentável, dessa maneira a inventariação é fundamental para implantar ações de 

proteção dos geossítios (LIMA, 2008). 

Sobre a inventariação a Grã - Bretanha foi o primeiro país a criar método de 

averiguação desses geossítios com interesse geológico, em meados dos anos 70, 

ocorreu o primeiro programa de avaliação do patrimônio geológico Pereira (2010), 

em se tratando de Brasil alguns autores como Pereira (2010) e Lima (2008) 

elaboraram as primeiras metodologias de inventariação de interesse geológico e 

turístico e a quantificação do valor turístico.. 

 A maioria das metodologias de quantificação surgiram na Europa e estão 

voltadas para a realidade local, no entanto algumas têm aplicabilidade universal 

sobre essas metodologias, podendo-se destacar a Brilha (2005), Bruschi e Cendero 

(2005) e García-Cortez e Urquí (2009) (Pereira; Brilha, 2010). 

 A inventariação de um lugar com interesse geológico cuja geodiversidade tem 

valor excepcional possibilita a diferenciação dos demais iguais, depois do inventario 

é possível saber se o local tem interesse geológico, e se realmente pode ser 

considerado um geossítio, a inventariação é o primeiro passo para estratégias de 

geoconservação, bem como o desenvolvimento do turismo nos geossítios, sobre 

isso Pereira (2010, p. 121) destaca que “o ato de inventariar envolve a realização de 

um levantamento, avaliação e catalogação, seguida da descrição minuciosa dos 

bens ou locais de interesse de um determinado local”. 

 Nesse sentido, a inventariação passa por alguns processos primeiro o 

inventário dos lugares com interesse turístico e geológico, em seguida a 

caracterização do objeto de estudo levando em consideração as características reais 

e por último a quantificação dos geossítios que são fundamentais para o 

desenvolvimentos dos geoparques, essas etapas consistem no levantamento de 
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reconhecimento de locais dotados de significativa importância para compreensão da 

história da área de estudo. 

 O processo de quantificação é fundamental na medida em que permite o 

conhecimento de dados mais concretos quanto ao valor intrínseco, científico, Gestão 

e turístico ou relevância dos geossítios, permitindo estabelecer as diferenças entre 

os mesmos. Essa diferença tem por objetivo definir prioridades nas ações de 

desenvolvimento dos lugares e o aumento do turismo (GONÇALVES, 2013). 

 Portanto, a caracterização dos geossítios consiste no detalhamento dos locais 

com interesse turístico e geológico, apresentado os locais com potencial para 

desenvolver o turismo.  

É importante que os geoparques passem por esse processo de inventariação, 

caracterização e quantificação, só assim é possível determinar ações de 

conservação, geoturismo e promover o turismo onde os geossítios estão inseridos. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ANALISANDO OS RESULTADOS: DA INVENTARIAÇÃO A 
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5. ANALISANDO OS RESULTADOS: DA INVENTARIAÇÃO A QUANTIFICAÇÃO 

DOS GEOSSITIOS DA PROPOSTA DO GEOPARQUE SERIDÓ 

 

 

Nessa etapa da pesquisa foi realizada a análise e discussão dos resultados, 

obtidos por meio da pesquisa de campo, na ocasião ocorreu o registro fotográfico 

dos atrativos turísticos dos geossítios do município de Currais Novos – RN. 

Assim, foram analisados os atrativos naturais presentes nas comunidades 

que fazem parte da Proposta Geoparque Seridó, por intermédio do inventario da 

oferta turística, em seguida realizou-se a quantificação dos geossítios por meio da 

ficha de quantificação, que foi preenchida de acordo com a percepção do avaliador, 

que possibilitou identificar os atrativos com maior potencial turístico. Também foi 

possível conhecer a percepção dos residentes que moram em torno dos geossítios. 

Foi possível identificar que a Proposta Geoparque Seridó, pode torna-se 

realidade na Região Seridó, por possuir rico patrimônio natural, capaz de motivar o 

turista, além da possibilidade do incremento econômico aos moradores da região. 

Assim, o turismo como fenômeno é capaz de proporcionar maior geração de 

empregos, além de ser vista como uma atividade de contribuição para o 

desenvolvimento de uma localidade, com a capacidade de fortalecer a cultura local e 

o aumento de divisas. 

 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO E INVENTARIAÇÃO DOS ESPAÇOS TERRITÓRIAIS DOS 

GEOSSÍTIOS  

 

 

A avaliação do patrimônio geológico passa por três etapas conseguintes: 

inventariação, caracterização e quantificação. Este inventário levou em consideração 

alguns pontos importantes como o objeto do inventariação, no nosso caso os 

geossítios com valores geológicos e geomorfológicos, os valores didáticos e 

turísticos. Uma das etapas do inventário é verificar o tipo de interesse relacionado ao 

conteúdo, utilização dada ao geossítio, bem como a influencia geológica, o potencial 

turístico, econômico e cientifico que possibilite que o local possa ser usado como 

atrativo turístico.  
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Foram selecionados quatro geossítios Cânions dos Apertados, Mina Brejuí, 

Morro do Cruzeiro e o Pico do Totoró, locais de relevante interesse geológico e 

potencial turístico como pode ser vista na Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
      

 

 

 

Figura 3: Mapa Geoturístico de Currais Novo. 

Fonte: Bezerra, 2014.
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5.1.1 Geossítio Cânions dos Apertados  

 

 

O geossítio situa-se na Fazenda Aba da Serra, aproximadamente 10 km do 

município de Currais Novos. O acesso se dá pela BR 427 para chegar até o atrativo 

é necessário seguir em uma estrada batido. O Cânions dos Apertados é uma 

formação rochosa de quartzito formado principalmente por quartzo eventualmente 

moscovita biotita e minerais opacos, as fraturas geradas na rocha, modelaram a 

área9.  

 No passado uma energia hidráulica10 produziu o deslocamento do relevo, 

provocando a paisagem que se tem atualmente, o atrativo está posicionado entre o 

Rio Picuí, tendo um papel fundamental da formação dos cânions, o Rio fica ao longo 

da Serra Timbaúba. 

O local não dispõe de sinalização geral nem turística que indique o acesso até o 

atrativo, isso eleva o nível de dificuldade para chegar ao atrativo principalmente em 

período de chuvas quando há uma dificuldade maior nas condições do acesso, 

como pode ser visto na Figura 4 e 5 a seguir. 

 

Figura 4: Cânions dos Apertados                     Figura 5: Cânions dos Apertados 

Fonte: Bezerra, 2014.                                  Fonte: Bezerra, 2014.                                                       

                                                             
9
 Plano Municipal de Currais Novos, 2014. 

10
 Nascimento e Ferreira (2012). A energia hidráulica elevada em tempos passados produziu o 

dessecamento do relevo, erodindo superfícies mais frágeis, rebaixando o relevo e escavando o seu 
próprio leito. 
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O turismo acontece durante todo o ano, mas na época de chuvas as 

visitações ocorrem com maior frequência, principalmente devido à enchente do rio, é 

o que aumenta a beleza cênica do local, tendo a possibilidade para a realização de 

trilhas, escaladas, turismo de aventura, tomar banho no rio, além da contemplação 

da paisagem, como está representado na Figura 6.  

 

                           Figura 6: Cânions dos Apertados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Fonte: Nascimento e Ferreira, 2012. 

  

A prova disso, é que no ano de 2008 durante um concurso realizado pela 

Tribuna do Norte, que envolvia obras da natureza e construídas pelo homem dentre 

as 133 finalistas, o Cânions dos Apertados foi eleito uma das 07 maravilhas do 

Estado do Rio Grande do Norte. 

Percebe-se que o geossítio pode ser utilizado para fins educativos, científico e 

turístico, portanto é preciso que sejam adotadas algumas ações com a finalidade de 

contribuir com o local. 

 No decorrer das trilhas é fundamental que sejam usadas praticas de 

educação ambiental, como placas interpretativas, com destaque para geologia, 

informações sobre a vegetação e a fauna do geossítio, despertando um olhar mais 

aguçado do turista, além da interação do turista com a comunidade local, 

possibilitando um intercâmbio cultural. 
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5.1.2 Geossítio Pico do Totoró 

 

 

O Geossítio Pico do Totoró situa-se no Distrito Totoró, há aproximadamente 

10 km do centro de Currais Novos O acesso se dá por uma estrada de chão batido, 

o geossítio predomina rochas de natureza granítica, inequigradunalares de textura 

grosa a ponfirítica de cor rósea contendo minerais grandes11. 

Os primeiros povoamentos do município de Currais Novos aconteceram no 

Povoado que hoje é conhecido como Totoró. No Rio Grande do Norte a pecuária foi 

a segunda atividade de maior importância, após a existência da primeira economia 

que foi a cana de açúcar. Algumas cidades no Rio Grande do Norte se formaram a 

partir desse caminho que o gado fez do litoral para o interior Currais Novos é uma 

cidade que exemplifica bem esse cenário, sendo construída a partir das paradas que 

esses vaqueiros faziam para descansar, e formava currais para prender o gado, 

assim a origem do nome Currais Novos. Devido a esse dado histórico e econômico o 

local é dotado de importância histórica e cultural para o município de Currais Novos. 

Como pode ser visualizado na Figura 7 e 8. 

 
 Figura 7: Pico do Totoró                                 Figura 8: Vista de cima do Pico do Totoró 

 Fonte: Bezerra, 2013.                                     Fonte: Bezerra, 2013. 

             

 

                                                             
11 NASCIMENTO, M. A. do.; FERREIRA, V. Geoparque Seridó (RN). In: SHOBBENHAUS, C.; Silva, 

C. R. da (Org.). Geoparques do Brasil: Propostas. Rio de Janeiro, CPRM, 2012, p. 362-416. 
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O atrativo geoturístico de maior destaque nesse geossítio é o Pico do Totoró, 

essa formação rochosa e a visita ao atrativo consiste principalmente na subida por 

meio de uma trilha até o topo, ao longo do percurso existem mirantes onde é 

possível contemplar a paisagem do local, permitindo também visualizar algumas 

cidades da região. No Pico do Totoró diversos outros atrativos podem ser 

identificados, são eles Açude do Totoró, Pedra do Sino, Lagoa do Santo, Pedra do 

Letreiro, estes serão exemplificados mais detalhadamente a seguir. 

 

 

5.1.2.1 Açude do Totoró  

 

 

A figura 10 o Açude do Totoró está localizado no geossítio Pico do Totoró, 

mais precisamente ao redor do Pico do Totoró, tendo um reservatório relativamente 

pequeno, porém para a comunidade tem significado histórico e cultural. 

Além disso, por reunir alguns elementos que ganham interesse turístico, como 

é o caso da figura 10 a Pedra do Navio que é assim popularmente chamada, pois no 

período de chuvas o volume de água aumenta, fazendo com que ela fique 

circundada pela água, isso aliado ao seu formato possibilita que seja feita alusão a 

um navio navegando.  

Outro aspecto geológico presente é a Pedra do Caju (figura 11) com 

geoformas criadas pela atuação de processos erosivos e por intemperismo 

esculpida pela ação do vento, que ao longo do tempo foi moldada de modo que 

paisagisticamente aparenta ser um caju e a castanha sobre ele. 

O atrativo não dispõe de infraestrutura básica e turística que ofereça 

condições necessárias para a visitação turística de pessoas com dificuldades 

reduzidas, sendo que é importante que os atrativos ofereçam condições mínimas 

aos turistas. As sequencias das figuras, o Açude do Totoró (9), Pedra do Navio (10) 

e a Pedra do Caju (11). 
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   Figura 9: Pedra do Navio.                               Figura 10: Açude Totoró.                                    

 
 Fonte: Bezerra, 2013.                                      Fonte: Bezerra, 2013.              
                 
                    Figura 11: Pedra do Caju. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Fonte: Bezerra, 2013. 

 

A visitação acontece ao longo do ano, no entanto existem restrições nos 

períodos em que ocorrem chuvas mais intensas, pois com o aumento do nível das 

águas do açude impossibilita a subida ao Pico do Totoró, bem como a aproximação 

da Pedra do Navio e do Caju, nesse período as visitações turísticas acontecem em 

uma menor proporção. 

 

 

 



66 
 

  
  

5.1.2.2 Pedra do Sino/Lagoa do Santo/ Pedra do Letreiro 

 

 

 Pedra do Sino, Lagoa do Santo e a Pedra do Letreiro estão localizadas no 

Povoado Totoró, distante 12 km da cidade de Currais Novos e compõem o geossítio 

Pico do Totoró, da proposta do Geoparque Seridó12. 

 A Pedra do Sino, de acordo com a guia Rayane Kelly local foi bastante 

utilizada na época dos índios cariris que usavam como uma forma de comunicação, 

pois ao bater na pedra ela emitia diferentes sons, cada um tem um significado 

diferente. A Figura número 12 sinaliza a Pedra do Sino. 

         

                                Figura 12: Pedra do Sino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Fonte: Bezerra, 2014. 

 

No atrativo Lagoa do Santo foram encontrados inúmeros fósseis de 

mamíferos gigantes, como preguiças, mastodontes, gliptodontes, dentre outros, bem 

como pinturas rupestres13 com inúmeras formas geométricas que foram encontradas 

no local, segundo a guia local o nome Lagoa do Santo teve origem devido aparição 

de um santo, porém recentemente o atrativo sofreu algumas modificações na sua 

                                                             
12 Plano Municipal de Desenvolvimento do turismo de Currais Novos – RN. Currais Novos, 2014, p. 

70. 
13  NASCIMENTO, M. A. do.; FERREIRA, V. Geoparque Seridó (RN). In: SHOBBENHAUS, C.; Silva, 
C. R. da (Org.). Geoparques do Brasil: Propostas. Rio de Janeiro, CPRM, 2012, p. 362-416. 
 



67 
 

  
  

caracterização, por ter passado um trator revirando o local, permitindo que alguns 

fósseis ficassem expostos, descaracterizando o ambiente. O atrativo Lagoa do 

Santo, pode ser visualizado na Figura 13. 

 

                                   Figura 13: Lagoa do Santo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
                                 Fonte: Bezerra, 2014. 

 

A Pedra do Letreiro é uma rocha de forma geométrica, onde existem pinturas 

rupestres14, a guia local ressalta que antigamente era utilizada como abrigo para os 

homens da época da pré-história. O acesso aos atrativos é realizado por meio de 

uma trilha, o local não dispõe de sinalização turística, nem sinalização básica que dê 

suporte ao turista no decorrer das visitas. A Pedra do Letreiro está exposta na Figura 

14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14 Plano Municipal de Desenvolvimento do turismo de Currais Novos – RN. Currais Novos, 2014. 
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                                 Figura 14: Pedra do Letreiro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
                                          
                                Fonte: Nascimento e Ferreira, 2012. 
 

 

O atrativo está localizado em uma propriedade privada, para que ocorra a 

visitação é necessário pagar uma taxa mínima de um real e autorização prévia, para 

que seja possível a visitação ocorre a acompanhada com guias locais. Ressalta-se 

que a turismo pode acontecer no decorrer do ano, porém os meses que recebe um 

fluxo mais intenso de turistas são de julho a dezembro, a duração da visita a esses 

atrativos é em média 1h. 

De acordo com a guia local Raianne Kelly o atrativo recebe um fluxo de 

turistas principalmente pedagógico que são os estudantes do município e das 

cidades vizinhas como Parelhas, Carnaúba dos Dantas, Caicó, entre outros, e do 

Estado da Paraíba, em média o atrativo recebe 500 visitantes ao longo do ano. 

Percebeu-se que o local tem potencial para a inserção de outros segmentos do 

turismo, como o geoturismo, arqueoturismo, dentre outros, buscam um maior contato 

com a natureza.  
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5.1.3 Geossítio Mina Brejuí  

 

 

O geossítio Mina Brejuí que está situado precisamente no município de 

Currais Novos, distante 10 km do centro da cidade, para chegar ao atrativo é 

necessário seguir pela BR 42715, após sair da BR há uma estrada não pavimentada 

que liga ao atrativo, existe uma considerável movimentação de carros da Mina 

Brejuí. 

  A Mina Brejuí é uma rocha constituída principalmente paragnaisses de cor 

cinza, formado de quartzo, feldspato e biotita, sobretudo nas rochas calcassilicáticas 

que acontece a mineralização de tungstênio, devido a presença de cheelita16, estes 

tipos de rochas são encontrados no atrativo. 

Existe sinalização adaptada que indica o acesso ao local de visitação, bem 

como dentro do próprio atrativo, na entrada do museu Tomaz Salustino encontra-se 

o serviço de recepção.  

A visitação é realizada com guias locais da própria comunidade, que são 

capacitados para atuar na área. Nas instalações da mina é possível visitar o 

Memorial Tomaz Salustino construído em homenagem ao fundador e proprietário da 

Mineração Tomaz Salustino S/A. 

O Memorial Tomaz Salustino inaugurado no ano de 2006, retratada a história 

do Desembargador Tomaz Salustino e sua família, nele pode-se encontrar um 

acervo de objetos, artefatos e fotos, ressaltando acontecimentos importantes e o fato 

da mineração ter exercido considerável relevância econômica para a cidade de 

Currais Novos/RN na época da II Guerra Mundial, por esse motivo o local é dotado 

de considerável importância cultural para o município.  

Outro ponto que pode ser visitado é o Museu Mineral Mario Moacyr Porto, 

onde existe considerável variedade de minerais e rochas, com destaque para a 

sheelita, o principal mineral extraído da mina e no Memorial Tomaz Salustino onde 

retrata a história da vida de Tomaz Salustino. As visitas ao Memorial Tomaz 

                                                             
15 NASCIMENTO, M. A. do.; FERREIRA, V. Geoparque Seridó (RN). In: SHOBBENHAUS, C.; Silva, 

C. R. da (Org.). Geoparques do Brasil: Propostas. Rio de Janeiro, CPRM, 2012, p. 362-416. 
 
16

 NASCIMENTO, M. A. do.; FERREIRA, V. Geoparque Seridó (RN). In: SHOBBENHAUS, C.; Silva, 
C. R. da (Org.). Geoparques do Brasil: Propostas. Rio de Janeiro, CPRM, 2012, p. 362-416. 
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Salustino e ao Museu Mineral Mario Moacyr Porto acontecem com o auxílio de guias 

de turismo. As Figuras 15, 16 e 17 retratam esses locais. 

 
Figura 15: Túnel da Mina Brejuí.                   Figura 16: Entrada da Mina Brejuí. 

  Fonte: Nascimento e Ferreira, 2012.            Fonte: Nascimento e Ferreira, 2012.                    
                     
          Figura17: Museu Mineral Mário Porto. 

          Fonte: Nascimento e Ferreira, 2012.     

 

 

No decorrer da visita é possível conhecer os túneis e galerias da Mina Brejuí, 

estes com uma extensão total de aproximadamente 300 metros, na qual é composta 

por diversos andares no subsolo onde acontece a extração mineral. A visita se dá 

por meio do principal túnel da Mina, onde o visitante pode visualizar a maneira como 
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é realizada a extração, além disso, com auxilio mineralight (equipamento usado no 

estudo da fluorescência dos minerais) pode-se observar o mineral sheelita17.   

O turista que visita o atrativo faz parte do turismo pedagógico, assim várias 

escolas da região e de outras localidades optam por visitar essa localidade. O 

atrativo recebe de maneira esporádica o turista estrangeiro, oriundo principalmente 

dos Estados Unidos. A visitação acontece ao longo do ano, e todos os dias da 

semana, a visita dura em média 30 minutos paga-se uma taxa de 5,00 reais.  O local 

recebe em média 9.000 visitantes ao ano, de acordo com o guia da Mina Brejuí. 

 

 

5.1.4 Geossítio Morro do Cruzeiro 

 

 

O Geossítio Morro do Cruzeiro está localizado na área urbana de Currais 

Novos/RN, na saída para Santa Cruz, pela BR 22818. Sendo que em parte do 

percurso há pavimentação, contudo existe apenas uma placa na margem da BR 228 

que sinaliza para o local. A estrada está em boas condições e pode ser percorrida 

de carro ou a pé.  

A Pedra do Cruzeiro, como é popularmente conhecida, é predominantemente 

formado por pegmatito, diques de pegmatito inequigranular de textura grossa a 

portirítica, cor rósea, formado por K-feldspato, quartzo e plagioclásio.   

O geossítio é utilizado principalmente para fins religiosos e pedagógicos, 

devido principalmente por apresentar uma considerável importância histórico–

cultural para o município, sendo que o atrativo recebe visitações turísticas com fins 

religiosos e pedagógicos. Os residentes que utilizam o atrativo seja para a 

caminhada, a contemplação da paisagem e o pôr do sol, a visita é autoguiada e não 

há cobrança de nenhuma taxa. As Figuras 18 e 19 a seguir são apresentações do 

atrativo Morro do Cruzeiro. 

 

 

 
                                                             

17
 Plano Municipal de Desenvolvimento do turismo de Currais Novos – RN. Currais Novos, 2014. 

18 NASCIMENTO, M. A. do.; FERREIRA, V. Geoparque Seridó (RN). In: SHOBBENHAUS, C.; Silva, 
C. R. da (Org.). Geoparques do Brasil: Propostas. Rio de Janeiro, CPRM, 2012, p. 362-416. 
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              Figura 18: Vista panorâmica da cidade de Currais Novos no Morro do Cruzeiro.                                                   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Fonte: Nascimento e Ferreira, 2012. 

 

 

5.2 A PERCEPÇÃO DA COMUNIDADE SOBRE O GEOPARQUE SERIDÓ 

 

 

A maioria dos entrevistados é do gênero feminino que corresponde a 83%, os 

que responderam ser do gênero masculino representam 17%. Quando questionados 

sobre a profissão dos moradores 40% afirmaram ser dona do lar, justifica-se que 

                 Figura 19: Morro do Cruzeiro                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
                  Fonte: Nascimento e Ferreira, 2012.                
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estes poderiam se inseridos na mão-de-obra dos empreendimentos locais. Os dados 

sobre a profissão dos moradores estão na Tabela 14.  

 

Tabela 14: Profissão dos moradores. 

Profissão Porcentagem 

Dona do lar 40% 

Agricultora 10% 

Pescador 7% 

Comerciante; auxiliar de serviços gerais; costureira; funcionário 
público e não respondeu, respectivamente somam. 

25% 

Minerador; cozinheira; estudante; auxiliar de mecânica; vendedor; 
taxista; armador; autônomo, correspondem. 

18% 

Fonte: Pesquisa, 2014. 

 

Os dados mostram que 10% dos residentes trabalham diretamente com a 

agricultura, nos quais destacam-se o fato da região ter uma baixa precipitação de 

chuvas o que dificulta o plantio no decorrer do ano, o que pode causar uma possível 

diminuição na renda dos moradores, assim a inserção da atividade turística 

provocaria um aumento da geração de empregos para os residentes decorrentes do 

turismo. 

Quando questionados sobre a idade dos entrevistados, a maioria 59% tem 

entre 40 a 59 anos, os que declaram acima de 60 foi de 12%, os que responderam 

entre 29 a 99 anos são 22%, os que têm entre 18 e 28 anos são 7%. 

Sendo assim, a maior parte dos entrevistados é da faixa etária adulto, 

portanto, esses teriam melhores oportunidades da inserção na atividade turística do 

município de Currais Novos, haja vista que por mais que existam incentivos para que 

os membros da terceira idade permaneçam no mercado de trabalho, são os jovens e 

adultos os mais procurados. 

Quando indagados em relação ao grupo familiar cerca de 85% afirmaram que 

é composta por 3 a 5 pessoas, pode-se dizer que as famílias do entorno dos 

geossítios é relativamente numerosas, o grupo familiar composto por 2 pessoas 

representa 10% e os que têm mais de 5 pessoas são 5%. Nota-se que existe a 

possibilidade dessas famílias exercerem a mão de obra na atividade turística, bem 

como abrir seus próprios empreendimentos, gerando benefícios aos envolvidos.   

Cerca de 73% dos entrevistados residem há mais de 10 anos em torno dos 

geossítios, já 10% moram há menos de 2 anos na área, os que residem na 
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localidade de 6 a 10 anos  são 7%, os entrevistados que moram na comunidade de 

2 a 5 anos representam 10%. Portanto, os moradores têm uma identidade cultural e 

um sentimento de pertencimento com o local, assim a valorização da produção de 

produtos locais como queijos, artesanatos e doces pode fazer que haja uma maior 

integração da comunidade local com a atividade turística, nesse sentido a 

implantação do Geoparque Seridó iria fortalecer a identidade dos residentes, além 

do incremento da renda dos moradores.. 

Procurou-se saber qual o índice de escolaridade das pessoas da comunidade, 

54% dos entrevistados afirmaram possuir o ensino médio completo/ incompleto, 

esse dado reflete que as pessoas frequentaram a escola, já 36% possui o ensino 

fundamental completo/incompleto e 5% têm o ensino superior e 5% afirmaram nunca 

frequenta a escola.  

Portanto, nota-se que os moradores que não terminaram o ensino 

fundamental na maioria das vezes abandonam a escola, por algum motivo, seja por 

falta de tempo, por necessidade de trabalhar, entre outras questões que dificultam 

essas pessoas possam permanecer na escola, assim o tempo para poder recuperar 

os estudos se torna cada vez mais difícil, o que explica numa baixa escolaridade. 

Portanto, se faz necessário uma série de investimentos por parte do munícipio 

ou dos órgãos competentes a estabelecer incentivos para que os moradores tenham 

a oportunidade de voltar a frequentar o ambiente escolar e a possibilidade de 

concluir os estudos. 

Quando questionados em relação à renda familiar dos residentes 37% 

afirmaram que recebem dois salários, 32% disseram que recebe 1 salário, 17% 

responderam que recebe menos de um salário, 12% mais de três salário e 2% três 

salários. 

Buscou-se saber dos entrevistados de onde era proveniente a renda familiar, 

25% são aposentados e 21% citaram outas fontes de renda, 9% da atividade 

turística, 10% do setor público, 8% do programa do governo bolsa família, 6% da 

pesca, 9% do trabalho agrícola e 12% do comércio. 

Em relação ao questionamento se alguém da família trabalha com o turismo 

78% afirmaram que não já os 17% disseram que desenvolve alguma atividade ligada 

ao turismo, e não responderam 5%. Desses 17% que afirmaram trabalhar na 

atividade turística, os que desenvolvem a função de guias locais são 57%, os que 
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trabalham diretamente com o comércio representa 15%, já as pessoas que 

trabalham como artesões são de 14% e os que trabalham em bares é de 14%.  

   Diante do resultado acima apresentado, é possível perceber que a 

quantidade de pessoas que trabalham com o turismo ainda é pequena, esse 

percentual pode melhorar em virtude da área possuir potencial para a atividade 

turística, mas é preciso que aconteça investimentos em alguns setores como a 

infraestrutura dos lugares, qualificação da mão de obra, dentre outros fatores que 

possibilite a inserção das pessoas na atividade turística. 

 Os benefícios já citados anteriormente para a comunidade local são muitos, 

como a criação de pequenas e médias empresas que desenvolvam produtos e 

serviços, fabricação de geoprodutos, restaurantes nas casas dos moradores, dentre 

outros. 

 Em relação aos cursos de qualificação, existem diversos no setor do turismo, 

como guias, cozinheiro, camareira, dentre outros. A maioria são ofertados pelas 

organizações como o Sebrae, pela instituições de ensino publica e privada, mas é 

preciso  que a população tenha interesse em participar desses cursos a fim de 

trabalhar na atividade turística possuindo maior qualificação profissional. 

Os investimentos no setor do turismo precisam ser bastante rígidos, por se 

tratar de serviços, em que o grau de exigência é bem maior comparado aos demais 

setores, pois o cliente pode aprovar ou reprovar os serviços prestados na hora da 

contratação. 

Ao serem questionados se têm conhecimento sobre o que é um geoparque 

98% responderam que não e apenas 2% afirmaram que sim. Portanto, para que os 

geoparques consigam atingir seus objetivos em termos de melhoria para os 

envolvidos, é fundamental que ocorra o engajamento de todos como o poder 

público, o poder privado, as instituições de ensino, e a comunidade, ajudando assim 

no planejamento, desenvolvimento e divulgação na perspectiva de implementar o 

geoparque. 

Quando questionados se os moradores tem conhecimento que sua 

comunidade faz parte da Proposta do Geoparque Seridó, 86% afirmaram que 

desconhecem, portanto, é fundamental que os moradores se envolveriam no 

processo de planejamento, criação e execução do geoparque, na perspectiva de 

usufruir dos benefícios que são gerados pela atividade turística desenvolvida no 
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geoparque. Os que disseram que conhecem soma 14% dos entrevistados, como 

pode ser visualizado no Gráfico 1. 

Gráfico 1: Conhecimento da comunidade em relação Proposta do 
Geoparque Seridó 

 

  Fonte: Pesquisa, 2014. 
 

 É importante que os moradores tenham conhecimento que estão inseridos em 

uma área que faz parte da Proposta do geoparque Seridó, pois a partir do momento 

que os residentes tomam ciência dessa importância, seja, por meio dos benefícios 

nas vias de acesso, melhoria dos atrativos, dentre outros. 

Sendo assim, para Rodrigues (2009) os moradores de uma região são 

extremamente importantes à percepção de que no local onde se habita tem extrema 

valor e suscita o interesse de quem visita, portanto os geossítios em questão 

apresentam potencialidade para o desenvolvimento da atividade turística, e por 

possuir um relevante potencial geológico e uma rica geodiversidade. 

 Pode-se ressaltar que ações de maneira tímida vêm sendo realizadas direta 

ou indiretamente em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) e o Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas (Sebrae)  tem 

realizado ações como o Guia Turístico do Seridó, a logomarca do Geoparque 

Seridó, bem como a confecção dos geoprodutos observando desenvolver 

turisticamente o geoparque Seridó.. 

 Com relação à pergunta se os moradores acreditam ser importante que a 

comunidade faça parte da Proposta do Geoparque Seridó 52% afirmaram que não, 

esse dado reflete na falta de conhecimento dos moradores em relação à proposta. 

Portanto, é necessário que sejam realizadas algumas ações como palestras para os 

residentes, uma maior divulgação na mídia local com a finalidade de propagar a 

14% 

86% 

Sim

Não
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Proposta do Geoparque Seridó. Como foi mencionado anteriormente muitas são as 

inciativas de relacionar os geoparques a produtos e serviços, que podem contribuir 

diretamente para o desenvolvimento econômico das comunidades. 

Já os que afirmaram ser importante que a comunidade faça parte da proposta 

do geoparque foram 45% afirmaram que sim a, os que não souberam de 3%. Destes 

45% quando questionado afirmaram ser importante fazer parte de um geoparque, 

quanto à importância pode ser visualizado na Tabela 15. 

 

Tabela 15: A atribuição da importância da Proposta do Geoparque Seridó 

Fonte: Pesquisa, 2014. 

 

  A percepção das pessoas da comunidade em relação a determinados 

assuntos, no caso do turismo, sendo uma opção para analisar como os residentes 

podem interpretar os benefícios positivos causados pela criação do geoparque. 

 Procurou-se saber dos moradores, o que se pode fazer e o que não se pode 

fazer nos geossítios, os que afirmaram que não corresponde a uma porcentagem de 

62%, já os que disseram sim somam 38%. Portanto, a comunidade ainda não tem 

conhecimento das ações que podem ser realizadas nos geossítios, como a 

contemplação da paisagem e o aumento do fluxo turístico. 

 Os entrevistados foram consultados sobre o uso do geossítio para lazer e 

diversão, 46% responderam que é importante, esse dado significa que os moradores 

tem ciência da importância do lazer no cotidiano, como está exposto no Gráfico 2. 

 

Importância Porcentagem 

Melhoria para a economia local 5% 

Importância para a cidade 5% 

Geração de emprego 10% 

Benefícios para o turismo 10% 

Preservação do meio ambiente 5% 

Melhoria na renda familiar  5% 

Valorização do lugar 15% 

Para a realização caminhada  5% 

Apreciação da natureza 5% 

Não soube responder 35% 
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          Gráfico 2: Uso do geossítio para lazer e diversão. 

 
    Fonte: Pesquisa, 2014.  

 

 Este dado indica que os moradores acreditam ser muito importante a prática 

do lazer, assim como o oferecimento de opções variadas de lazer diurno e noturno 

como praças arborizadas, espaços de diversão entre outros, possibilitando uma 

melhor qualidade de vida dos moradores. Portanto, o que se espera é que o 

município disponha de infraestrutura necessária para os turistas e a própria 

comunidade. 

Quando questionados qual a importância do uso dos geossítios para a prática 

da educação ambiental (EA) 51% disseram ser muito importante, percebe-se que os 

moradores têm noção dos benefícios da EA na prática da atividade turística. Como 

já foi mencionado anteriormente Phlippi Jr. et al (2004) ressalta que a educação 

ambiental tem a responsabilidade de discutir os problemas provocados pela 

atividade turística e propor estratégias para minimizar os possíveis impactos 

oriundos do turismo, por isso a comunidade precisa ter uma visão geral dos 

problemas econômicos, sociais e ambientais para tentar sanar, e usufruir os lucros 

gerados pelo turismo. 

Portanto, os moradores devem ter consciência que por meio da EA é possível 

proporcionar benefícios para os envolvidos. Para que isso aconteça é necessário 

algumas medidas como, capacitação dos moradores a fim de  trabalhar como guias, 

box de informações aos turistas para que os visitantes tenham noções de educação 

ambiental, além da fabricação dos geoprodutos partir dos elementos da 

geodiversidade, como sacolas de plástico utilizando as imagens dos atrativos para 

ser comercializados juntos aos turistas.  

3% 

15% 

46% 

29% 

5% 

2% 
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Pouco Importante

Importante
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Dos 37% dos residentes que afirmaram ser importante a pratica da educação 

ambiental, os moradores que acha ser pouco importante somam 7%, os que ficaram 

indeciso 3% e os que não responderam são 2%. Assim Lorenci, (2013, p. 107) fala 

que é preciso agregar outros serviços de apoio ao turismo “como folhetos, 

sinalização viária, sinalização turística, sinalização do geossítio, painéis 

interpretativos devem igualmente, ser bilíngue” para que a experiência do turista seja 

a melhor possível.  

Quando questionados sobre os benefícios dos elementos da geodiversidade 

para a atividade turística, 88% das pessoas responderam ser muito importante, esse 

dado reflete que os moradores têm noção da importância do patrimônio geológico e 

geomorfológico.  

Por isso os ganhos são imensuráveis para a atividade turística, pois o turista 

tem a possibilidade da contemplação da paisagem, valorização da cultura local, e o 

maior contato entre o visitante e a comunidade trazendo benefícios para ambos. Os 

que responderam ser pouco importante somam 5%, aqueles que acreditam não ser 

importante 3%, os que ficaram indecisos foi de 2% e os que não responderam 2%. 

Sendo assim, é possível o desenvolvimento do geoturismo nos geossítios, bem 

como a geodiversidade do lugar. 

Buscou-se saber qual a percepção da comunidade sobre o grau de 

importância do uso dos geossítios para futuras gerações 54% afirmou que é de 

extrema relevância, portanto é preciso preservar o patrimônio para assegurar que as 

futuras gerações possam usufruir dos benefícios dos atrativos conservado. Os que 

acreditam ser importante somam 37%, os moradores que afirmaram ser pouco 

importante são 5%, os que disseram que não é importante são de 2% e os que não 

responderam 2%. 

 Com relação aos benefícios que o turismo traz para a comunidade local, 79% 

responderam afirmativamente, 19% responderam que não e 2% não responderam. 

Dos que responderam sim é de 45% ressaltando que o turismo traz emprego e 

renda para a comunidade do entorno, 17% apontaram o aumento da economia, 14% 

apontaram outros benefícios e 24% não responderam. 

 Portanto os ganhos pelo desenvolvimento da atividade turística são 

fundamentais, pois isto influencia diretamente a comunidade local. Para Magalhães 

(2002, apud Carvalho, 2010) a medida que a comunidade vai se sentindo envolvida, 
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torna-se mais motivada em relação a sua participação no processo de 

desenvolvimento do turismo, desse modo os moradores começam a ampliar a 

responsabilidade de fiscalizar e cuidar do patrimônio, a fim de desenvolver 

turisticamente  o local.  

Com relação aos efeitos negativos que o turismo pode gerar, 93% dos 

entrevistados afirmam que a atividade turística não traz malefícios para os 

moradores, já 7% destaca que sim. Esses dados refletem que a comunidade tem 

consciência dos principais benefícios que o turismo ocasiona na localidade. Monteiro 

e Monteiro (2008, apud Carvalho, 2010, p. 485) afirmam que: 

 

Os moradores devem possuir um olhar crítico para a prática do turismo, 
percebendo que este poderá valorizar seus patrimônios culturais, naturais e 
ainda gerar renda na comunidade com a venda do artesanato, divulgação 
da gastronomia local, etc. É necessário ressaltar que a relação entre 
moradores e turistas deve ser harmônica e se caracteriza por ser nutrida de 
interesses de ambas as partes. 
 
 

Desta maneira, o olhar critico por parte dos moradores tem grande relevância 

para o desenvolvimento da atividade turística, pois os residentes tem a 

responsabilidade de desempenhar um papel de fiscalizador com o objetivo de evitar 

que sejam causados impactos negativos, portanto buscar angariar os efeitos 

positivos oriundos do turismo. Dos 7% que afirmaram o que turismo traz prejuízos 

para os residentes, 33% diz que há prejuízos quando não são aplicados, já 67% não 

souberam responder quais os danos provocados pela atividade turística. 

 Quando indagados o que deveria ser feito para melhorar o turismo nos 

geossítios, 40% afirmaram ser a infraestrutura geral e turística, por isso cabe ao 

poder público criar diretrizes para promover o turismo nas regiões que têm potencial, 

assim é fundamental que haja melhorias nas rodovias que ligam ao atrativo com o 

objetivo de facilitar o acesso, serviços públicos básicos como posto de saúde, posto 

policial, saneamento básico, água, meios de transportes, são estes tipos de serviços 

que necessitam ser ofertados ao turista e a própria comunidade. 

Vale salientar, que o poder privado deve investir nos equipamentos turísticos 

como restaurantes e equipamentos de lazer entre outros, a fim de atender as 

necessidades dos turistas, sendo que, possivelmente o turista permanecerá mais 

tempo no atrativo, os que disseram que seria ações do poder público e privado é de 

8%. 
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Dos que citaram a ampliação dos espaços e melhorias dos serviços é de 

13%, os moradores que ressaltaram ser a divulgação importante é de 8%, assim os 

lugares com potencial turístico precisam de uma divulgação mais direcionada, como 

panfletos nas agências de viagens, sites atualizados (trazendo informações sobre os 

geossítios), participação em feiras, dentre outros. Os que enfatizam que seria a 

preservação dos atrativos são de 2%, sendo fundamental que os atrativos sejam 

conservados e preservados, por meio de limpeza dos lugares, lixeiras, não sofrendo 

danificações para serem melhor utilizados.  

Os moradores afirmaram que para melhorar o turismo é preciso a efetivação 

da Proposta do Geoparque Seridó correspondem a 2%, os que não responderam 

foram 27%. Portanto, o geoparque Seridó pode proporcionar um aumento do fluxo 

turístico dos municípios, objetivando trazer melhorias é preciso que sejam tomadas 

medidas de proteção e divulgação dos atrativos, para que o turismo possa se 

desenvolver na região. 

 

 

5.3 QUANTIFICAÇÃO DO VALOR TURÍSTICO DOS GEOSSÍTIOS DO 

MUNÍCIPIO DE CURRAIS NOVOS 

 

 

Os geossítios com maiores pontuações foram a Mina Brejuí com 79 pontos 

que corresponde a (60,76%) seguido pelo geossítio Morro do Cruzeiro que obteve 

uma pontuação de 73,5 que representa (56,53%), esses índices mostram que em 

alguns critérios os geossítios obtiveram maiores pontuações em relação os demais, 

significa afirmam que esses geossítios têm uma melhor infraestrutura turística capaz 

de atender a demanda turística. 

 Os geossítios com menores pontuações foram Cânions dos Apertados com 

40, 38% que corresponde a (52,5) e o Pico do Totoró com 48,46% que representa 

(63). Esses fatores se deram em virtude de alguns critérios terem recebido uma 

pontuação menor ou nula. 

 Os baixos valores obtidos na avaliação do critério “uso” e “logística” 

comprometeram fortemente a pontuação da generalidade dos geossítios. Os 

subcritérios sinalética, limpeza e restauração têm pontuações nulas ou reduzidas na 
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grande parte dos casos, isso se justifica pela fase de implantação inicial do 

geoparque. Adiante será apresentado a quantificação realizada para cada geossítio, 

começando pela Mina Brejuí. 

 
 
5.3.1 Geossítio Mina Brejuí 

 

 

Este geossítio obteve uma pontuação total de 79 pontos (60,76%), tendo o 

critério “logística” recebeu uma pontuação baixa, apenas 12,25 pontos, devido à 

distância que esse geossítio de locais que dispõe de equipamentos sanitários e de 

restaurantes. É necessário que o atrativo disponha de uma infraestrutura que 

possibilite ao turista uma maior permaneça no local, para que o turista possa usufruir 

dos bens e serviços oferecidos.  

Apesar de alcançar uma pontuação positiva no critério “uso” com o total de 25 

pontos, o subcritério sinalização recebeu uma atribuição de 5 pontos, pois o atrativo 

dispõe de placas indicativas.  

Em relação ao subcritério “propriedade e limitações ao uso turístico” sendo 

abaixo do esperado apenas 2.5, pois o atrativo tem restrições em relação às 

visitações no decorrer do dia, bem como o local representa uma mina em 

funcionamento o que impossibilita os turistas de poder adentrar na Mina após 

determinado horário.  

Quanto ao critério “sentidos”, considerou-se o local como agradável, com 

elementos atraentes com impacto de atratividade. No entanto, ainda não existe uma 

política de divulgação dos geossítios e do geoparque, o subcritério “compreensão e 

aprendizagem do conteúdo do geossítio” sofre uma pontuação abaixo do esperado.  

No critério “disponibilidade”, obteve 27 dos pontos possíveis, destacando-se a 

elevada acessibilidade para chegar ao local e segurança, vale destacar que ao 

entrar na Mina o turista precisa estar equipado com capacete, e tomar alguns 

cuidados evitando assim possíveis acidentes. Diante do resultado é possível 

perceber que o local que dá acesso ao atrativo é consideravelmente razoável o que 

possibilita que o turista chegue sem grandes dificuldades.   
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5.3.2 Geossítio Morro do Cruzeiro  

 

 

 O geossítio Morro do Cruzeiro teve uma pontuação 73,5, sendo um dos locais 

que obteve mais de (56,53%) nesta avaliação. No critério “disponibilidade” isso 

expressou 27 pontos devido às boas condições de acessibilidade, visibilidade e de 

segurança, isso se justifica pelo fato do geossítio dispor de uma boa localização, 

com uma estrada asfaltada até próximo ao atrativo. 

 O critério “logística” obteve uma pontuação baixa 11 pontos, devido o local 

não disponibilizar de lixeiras, banheiros. Já no critério “uso” alcançou uma pontuação 

de 22,5 pontos, sendo que no subcritério sinalização a pontuação foi zero, ocorreu 

pelo fato que no atrativo não disponibilizar de sinalização nas estradas nem dentro 

do atrativo. 

 No critério “sentido”, foi atribuída uma pontuação de 13, sobretudo no fato de 

este ser um ponto panorâmico, conferindo-lhe um forte apelo sensorial e uma 

percepção excelente sobre todos os elementos geológicos de interesse  

 Este geossítio possui um significativo apelo religioso para a comunidade de 

Currais Novos, nesse atrativo aconteceu o segundo Congresso Eucarístico no ano 

de 1937 nos dias 27 a 31 de outubro, também acontecem eventos religiosos como 

missas, além do aspecto geológico e geomorfológico, capaz de atrair um público 

regional e nacional. 

 

 

5.3.3 Geossítio Pico do Totoró 

 

 

 O geossítio conseguiu 48,46% que representa 63 pontos adquiridos. Pico do 

Totoró, Pedra do Navio, Pedra do Sino, Açude Totoró, Pedra do Letreiro e a Lagoa 

do Santo são considerados como pertencentes ao território que compreende o 

geossítio Pico do Totoró. 

 Dos 24 pontos obtidos (em 30) no critério “disponibilidade”, distribuídos pelos 

subcritério acessibilidade, para se chegar até o geossítio o acesso é bom, sendo que 

em alguns pontos requer atenção para chegar ao atrativo, outro fato é a visibilidade, 



84 
 

  
  

é possível perceber todos os elementos da geodiversidade no local, em cima do 

Pico é possível visualizar algumas cidades circunvizinhas, além da contemplação da 

passagem, trilhas interpretativas, em relação à segurança a atenção maior requer 

em subir o Pico já que é íngreme, para chegar aos demais atrativos não há 

dificuldades, o perigo foi considerado moderado. 

 No critério “uso” dos 17,5 pontos (em 40 possíveis), 2,5 foi obtido no 

subcritério uso atual do interesse geológico, isso corre porque o geossítio está 

sendo divulgado na internet, não havendo panfletos gratuitos em locais como 

agências, prefeituras, bem como a distribuição para o turista durante as visitas, e os 

outros pontos foram distribuídos respectivamente no subcritério propriedade e 

limitações ao uso turístico, há algumas restrições, devido alguns atrativos estarem 

em propriedade privada, além de ser cobrada uma taxa de visitação. A sinalização é 

inexistente.  

 Assim, no critério “logística” foi atribuída uma pontuação de 7,5 (dos 40), 5 

pontos no subcritério alojamento, isso devido os equipamentos de meios de 

hospedagem estarem localizados há mais de 5 km do atrativo, impossibilitando que 

o turista permaneça no atrativo para pernoite.  

Nos subcritérios limpeza e restauração respectivamente tiveram a pontuação 

nula, ocorre porque no local não contam com lixeiras, e os restaurantes ficam há 10 

quilômetro do atrativo, assim fica inviável que o turista permaneça no geossítio, o 

local permite lanches. No subcritério sanitários obteve uma pontuação de 2,5, no 

atrativo não conta com banheiros públicos, e o mais próximo fica distante como foi 

mencionado anteriormente. 

No critério “sentidos” recebeu uma pontuação de 14 pontos (em 20) a estética 

é favorável, o geossítio é dotado de uma singular atratividade, no subcritério 

compreensão e aprendizagem do conteúdo do geossítio obteve 4 pontos, portanto o 

local pode ser compreendido pelo visitante por materiais disponibilizados na internet, 

já que não dispõem de panfletos existentes. 
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5.3.4 Geossítio Cânions dos Apertados  

 

 

 Os 52, 2 pontos representa (40, 38%) obtidos por este geossítio, sendo uma 

pontuação maior no critério “disponibilidade” ao qual correspondem 16 de 30 pontos 

possíveis, justifica-se pelo fato do acesso para chegar ao local ser 

consideravelmente bom, apesar de adentrar na estrada de chão batido, já a questão 

visibilidade é possível perceber os elementos da geodiversidade que se encontra no 

local, quanto a questão segurança requer certo cuidado durante o período chuvoso.  

 Quanto ao quesito “logística” foi prejudicado devido o subcritério limpeza e 

restauração a pontuação atribuída foi nulo, assim significa que no atrativo não conta 

com lixeiras, e em relação às instalações sanitárias e equipamentos de restauração 

e de alojamento se situarem a mais de 5 quilômetros, tornando inviável que o turista 

permaneça mais tempo no geossítio.  

No critério “uso”, de 40 pontos possíveis apenas foram alcançados 15, 

exclusivamente no subcritério “outros usos”, pois o  geossítio possui outros tipos de 

usos, principalmente o turismo pedagógico, de aventura, arqueoturismo, já 

“propriedade e limitações ao uso turístico” e “uso atual de interesse geológico”  cada 

um foi atribuído uma nota de 2,5, dado esse que confirma que existe restrições ao 

uso no local, por se tratar de uma propriedade privada, precisa-se de permissão 

para entrar no atrativo e pagar uma taxa, e quanto ao interesse geológico, é notável 

que o geossítio dispõem de uma geologia  e geomorfologia ainda pouco explorado 

pelos turistas. 

O geossítio foi considerado um local grande impacto sensorial, obtendo 5 

pontos, já no subcritério “estética”, devido à sua inclusão em material de divulgação 

apenas pela internet, sem uma divulgação mais abrangente em relação ao 

geoparque atingindo 9 pontos, fator que prejudica a expansão do turismo naquela 

localidade. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O geoturismo necessita de um planejamento eficaz para que possa 

desenvolver as regiões que tem potencial turístico, além de conseguir levar aos 

visitantes o conhecimento acerca da localidade, expondo as formações rochosas, 

como produtos diversificadores da oferta turística, atrelado a geodiversidade e 

biodiversidade como a história e a cultura, oportunizando um aprendizado e 

aguçando o imaginário dos turistas por meio da interpretação dos termos geológicos 

e geoconservação.  

 Como foi visto, os geoparques têm a função de promover os geossítios com 

potencial geológico e turístico, a fim de desenvolver as localidades. Nessa 

perspectiva, a Região Seridó apresenta um potencial geológico e natural para o 

desenvolvimento da atividade turística. 

 Sendo assim, os geossítios com maiores pontuações no valor turístico foram 

a Mina Brejuí com 79 pontos seguido pelo geossítio Morro do Cruzeiro que obteve 

uma pontuação de 73,5 pontos. Os geossítios que obtiveram uma pontuação menor 

foram o Cânions dos Apertados com 52,5 pontos e o Pico do Totoró com 63 ponto, 

portanto pode-se afirmar que os geossítios do município de Currais Novos  possui 

valor turístico capaz de motivar o turista nacional e regional. 

Desse modo, devido o baixo conhecimento da comunidade sobre a Proposta 

do Geoparque Seridó, os residentes em sua maioria não tem conhecimento do que 

venha a ser um geoparque, mas entende que o turismo traz benefícios 

socioeconômicos, configurando-se como geradora de emprego e renda local. 

Desse modo, é importante a efetivação do Geoparque Seridó objetivando 

dinamizar a oferta turística da região, além de possibilitar as comunidades 

trabalharem com o turismo como alternativa para aumenta sua fonte de renda.  

No tocante aos objetivos desta pesquisa, considera-se que esses foram 

atingidos, de maneira que o estudo ainda obteve como produto final um mapa 

geoturístico, integrando os geossítios do município de Currais Novos/RN.  

É oportuno que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte em parceria 

com a Prefeitura Municipal de Currais Novos e o Sebrae, realizem palestras com as 

comunidades objetivando mostrar a importância do patrimônio geológico e 
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geomorfológico para ser utilizado como atrativo turístico, além de elaborar 

estratégias para o desenvolvimento regional. 

Ressalta-se que essa pesquisa servirá como base para a construção de 

futuros estudos na temática, além oferecer reflexões que podem contribuir para as 

discussões acerca desse tema. 
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APÊNDINCE A – Formulário aplicado junto à comunidade 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SERIDÓ 

CERES CURSO DE TURISMO 

Nome do entrevistador___________________________________________ 

 1 - Conhecimento socioambiental e importância dada ao Geoparque  

1.1 - Você sabe o que é um Geoparque?  
1.1.1 - (  ) Sim                        1.1.2 - (  ) Não  
___________________________________________________________________ 
 
 1.2 - Você sabe que a sua comunidade faz parte da Proposta do Geoparque 

Seridó? 

1.3.1 - (  ) Sim 1.6.2 - (  ) Não  

1.4 - Você acha que isso é importante?  

1.5.1 - (  ) Sim 1.7.2 - (  ) Não 

1.5.2 Se sim, por quê? ____________________________________________ 

1.5 - Dê uma nota, de 0 a 4, as seguintes questões (grau de importância). 

Questões          Nota 

 Uso do geossítio para lazer/diversão  
 

 

 Preservação do Geossítio para futuras gerações (outras 
pessoas)  

 

 

 Uso do Geossítio para a prática de educação ambiental  
 

 

  Benefícios dos elementos da geodiversidade para atividade 
turística 

 

0 = Indeciso, 1 Não importante, 2 = Pouco importante, 3 = Importante e 4 = Muito importante. 

2 - Você sabe o que pode e o que não pode fazer no Geossítio? 

2.1 -  ( ) Sim            2.2 - ( ) Não 

3 - Visão da comunidade com relação ao turismo  

3.1 - Em sua opinião, o turismo traz algum benefício para a comunidade?  

3.2..1 - ( ) Sim 3.2.2 - ( ) Não  

3.2 - Se sim, cite? 
________________________________________________________________ 
 
3.3 - O turismo provoca algo de negativo para a comunidade?  

3.4.1 - ( ) Sim 3.4.2 - ( ) Não  

3.4 - Se sim, o que?__________________________________________________ 

3. 2 - O que você acha que deveria ser feito para “melhorar” o turismo no Geossítio 

___________________________________________________________________ 
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4 - Relação do turismo com a economia local. 

4.1 - Quantas pessoas moram com você? ____________________________ 

4.2 – Quantas Trabalham? ________________________________________ 

4.3 Há quanto tempo mora no entorno do Geossítio?  

4.3.1 (   ) Menos de 2 anos       4.3.2 (   )  De 2 a 5 anos     4.3.3  (  )  De 6 a 10 anos                     

4.3.4 (  ) Mais de 10 anos 

4.4 – Você ou alguém de sua família desenvolve algum trabalho relacionado ao 

turismo? 

4.4.1 (  ) Sim               4.4.2 (  ) Não 

4.5 - Se sim, quem e qual a função desenvolvida? __________________________ 

4.6 - Qual a média salarial da (s) pessoa (s) que trabalha (m) com o turismo?______ 

4.7 - A renda da família é proveniente de onde? (Pode ser mais de uma alternativa) 

4.7.1 - (  ) Trabalho agrícola             4.7.2 - (  )  Artesanato 

4.7.3 - (  ) Aposentadoria                  4.7.4 - (  ) Bolsa família  

4.7.5 - (  ) Progr. de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI  

4.7.6 - (  ) Pesca                                 4.7.7 - (  ) Comércio  

4.7.8 - (  ) Turismo                             4.7.9 - (  ) Setor público  

4.7.10 (  ) Outro __________________________________ 

 
5- Caracterização da amostra  

 
 
6.1 - Sexo:  

 
 

 
5.1.1 - (  ) M 
 6.1.2 - (  ) F  

 
 

 
5.2 - Idade: ______Anos 

 

5.3 - Estado Civil         5.3.1- (  ) Solteiro 

                  5.3.2 - (  ) Casado/Junto 

5.3.3 - (  ) Separado/desquitado 

5.3.4 - (  ) Viúvo  

5.4 -Grau de 

Instrução: 

5.4.1 -(  ) 1º Grau incompleto  

5.4.2 - (  ) 1º Grau completo  

6.4.3 - (  ) 2º Grau incompleto  

5.4.4 - (  ) 2º Grau completo  

5.4.5 - (  ) Superior incompleto  

6.4.6 - (  ) Superior completo  

 
6.5 - Profissão/Ocupação: _____________________ 
 

 

  

 
6.6 - Renda Familiar Mensal: ___________________ 

 

 

6.7 - Religião: 6.7.1 - (   ) Católica 
    6.7.4 - (   ) Sem religião 

 6.7.2 - (  ) Protestante 
 6.7.3 - (  ) Espírita  

 

Fonte: Silvia (2009) Adaptado por Bezerra (2014). 
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APÊDINCE B – Ficha de quantificação 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SERIDÓ 

CERES CURSO DE TURISMO 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO VALOR TURÍSTICO DE GEOSSÍTIOS 

 

Nome do geossítio:  

Data:                                        Avaliador:  

Critério 1 - ACESSIBILIDADE (Ac) 

 
A

c 
 

Acessibilidade muito difícil, apenas com recurso a equipamento especial.   

A pé, a mais de 500 metros de caminho transitável por veículo todo-terreno   

A pé, a mais de 500 metros de caminho transitável por veículo automóvel   

A pé, a menos de 500 metros de caminho transitável por veículo automóvel   

Em veículo todo-terreno, até menos de 100 metros do local   

Em veículo automóvel, até menos de 50 metros do local   

Por estrada regional, em ônibus de 50 lug., até menos de 50 metros do local   

Por estrada nacional, em ônibus de 50 lug., até menos de 50 metros do local   

Descrição (tipo de piso; inclinação; dificuldades; distâncias percorridas; tempo 

dispendido): 

 

Critério 2 - VISIBILIDADE (Vs) 

Vs 

Sem condições de observação ou em condições muito difíceis   

Apenas visível com auxílio de equipamento especial (luz artificial, cordas, …)   

Razoável, mas limitada por vegetação arbórea ou arbustiva   

Boa, mas obrigando a deslocação para ser melhorada   

Boa para todos os elementos geológicos com interesse   

Excelente para todos os elementos geológicos com interesse   

Descrição (tipo de obstáculos à visibilidade; exposição solar; ilustrar com fotografias): 

 

Critério 3 - SEGURANÇA (Sg) 

Sg 

Perigo elevado no geossítio (movimentos de terras, curso de água, abruptos,)   

Perigo elevado no acesso (movimentos de terras, curso de água, abruptos,)   

Perigo moderado no geossítio (piso irregular e/ou escorregadio, muita inclinação   

Perigo moderado no acesso (piso irregular e/ou escorregadio, muita inclinação)   

Perigo reduzido (necessidade de alguma precaução)   

Geossítio sem qualquer perigo para o visitante   

Descrição (características do piso, existência de sinais de perigo, barreiras de 

proteção, ilustrar com fotografias):  
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Critério 4 – SINALIZAÇÃO (Sn) 

Sn 

Inexistência de sinalização  

Assinalado apenas no local   

Assinalado apenas nas proximidades (a menos de 1 km)   

Assinalado nas principais vias de acesso como local de interesse   

Assinalado nas principais vias de acesso como “Geossítio”   

Descrição (tipos de sinais; distâncias para o geossítio; dificuldade de interpretação; 

ilustrar com fotografias):  

 

Critério 5 - USO ATUAL DO INTERESSE GEOLÓGICO (Ug) 

Ug 

Sem divulgação do interesse geológico   

Com divulgação do interesse geológico apenas na internet   

Com divulgação do interesse geológico na internet e em guias/ folhetos ou 

panfletos  

 

Com divulgação do interesse geológico no local (painel descritivo/interpretativo)   

Com Centro de Interpretação no local, dedicado ao geossítio.  

Descrição (qualidade e adequação dos textos e esquemas para público em geral; 

dificuldades de interpretação):  

 
 

 

Critério 6 - USO ATUAL DE OUTROS TIPOS DE INTERESSE (Uo) 

Uo 

Sem outro(s) tipo(s) de interesse, sem divulgação e/ou uso   

Com outro(s) tipo(s) de interesse, sem divulgação e/ou uso   

Com outro(s) tipo(s) de interesse, com divulgação   

Com outro(s) tipo(s) de interesse, com divulgação e/ou uso   

Descrição (tipos de interesse, cultural ou natural; existência de painéis, trilhos 

pedestres, ilustrarem com fotografias): 

 
Critério 7 - PROPRIEDADE E LIMITAÇÕES AO USO TURÍSTICO (Pr) 

Pr 

Propriedade privada, sem possibilidade de visitação.    

Propriedade privada, com restrições à visitação (horários; taxa de acesso).   

Propriedade privada, sem restrições à visitação   

Propriedade pública, com restrições ao uso (área protegida; imóvel classificado).   

Propriedade pública, sem restrições ao uso   

Descrição (tipo de propriedade e restrições; preços; horários; qualidade do 

atendimento; ilustrar com fotografias): 
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Critério 8 - LIMPEZA E RECREAÇÃO (Lr) 

Lr 

Local sem limpeza, com despejos de lixo e/ou entulho   

Local pouco agradável, mas com recipientes de recolha de lixo   

Local limpo, mas não permite refeições.   

Local limpo, permitindo refeições.   

Local limpo, permitindo refeições e banhos   

Descrição (ilustrar com fotografias): 

 

Critério 9 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (Is) 

Is 

Há sanitários públicos ou em estabelecimentos comerciais a mais de 5 km   

Há sanitários públicos ou em estabelecimentos comerciais a menos de 5 km   

Há sanitários públicos ou em estabelecimentos comerciais a menos de 1 km   

Há sanitários em estabelecimentos comerciais a menos de 200 metros   

Há sanitários públicos a menos de 200 metros   

Há sanitários públicos no local   

Descrição (tipo e limpeza dos sanitários; distâncias ao geossítio; ilustrar com 

fotografias): 

 

Critério 10 - EQUIPAMENTOS DE RESTAURAÇÃO (Rs) 

Rs 
 

Há restaurante(s) a mais de 5 km   

Há restaurante(s) a menos de 5 km   

Há apenas café/ ou lanchonetes no local ou a menos de 1 km   

Há restaurante(s) a menos de 1 km   

 Há restaurante(s) no local   

Descrição (tipo de estabelecimento; quantidade; qualidade; capacidade/lotação; 

distâncias ao geossítio): 

 

Critério 11 - EQUIPAMENTOS DE ALOJAMENTO (Al) 

Al 

Há apenas campi a mais de 20 km   

Há apenas campi a menos de 20 km   

Há alojamento de vários tipos a menos de 20 km   

Há alojamento de vários tipos a menos de 5 km   

Há alojamento de vários tipos a menos de 1 km   

Descrição (tipo de estabelecimento; quantidade; qualidade; capacidade/lotação; 

distâncias ao geossítio): 
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Critério 12 – ESTÉTICA 

A

Al 

Local desconfortável e/ou enquadrado por elementos desagradáveis (lixo, etc.)   

Local desprovido de atratividade   

Local agradável, sem elementos particularmente atraentes   

Local agradável, com elementos medianamente atraentes (pequena dimensão, etc.)   

Local agradável, com elementos atraentes, com impacto sensorial   

Local muito atraente, com forte impacto sensorial   

Local extremamente atraente, com forte impacto sensorial   

O local mais atraente para o mesmo tipo de elementos , com forte impacto sensorial   

Descrição (): 

 
Critério 13–COMPREENSÃO E APRENDIZAGEM DO CONTEÚDO DO GEOSSÍTIO  

A

Al 

 

Local desprovido de conteúdo e não representa qualquer conceito (ou não é 

compreendido)  

 

Local com conteúdo(s) mal compreendido(s)   

Local com conteúdo(s) que são compreendido(s)   

Local com conteúdo(s) que são bem compreendido(s)   

Local com conteúdo(s) muito expressivos e muito bem compreendidos   

Descrição ():  

Fonte: Adaptado de Gonçalves (2013, apud Sebastiana Guedes 2014). 
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ANEXO A- Formulário de inventariação 
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