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A importância das trilhas interpretativas para a Educação Ambiental, 

Geoturismo e Geoconservação – estudo de algumas trilhas do Parque 

Nacional dos Campos Gerais  

 

Ana Cláudia Folmann1 

 

Resumo 
Palavras chave: Trilhas interpretativas, Geoturismo, Educação ambiental, Geodiversidade. 

 

As trilhas interpretativas em unidades de conservação podem tornar a atividade 

turística mais enriquecedora, pois esses espaços são extremamente propícios 

para a disseminação da educação ambiental. O objetivo do trabalho é discutir a 

importância das trilhas como ferramentas de geoturismo e geoconservação, a 

partir do estudo de algumas trilhas localizadas nos Campos Gerais do Paraná – 

a Trilha do Salto São Jorge, Trilha da Cachoeira da Mariquinha e Trilha do 

Buraco do Padre. A área de estudo está localizada no Parque Nacional dos 

Campos Gerais, o que ressalta a importância da localidade e a necessidade de 

intervenções ecológicas e ações de educação ambiental. Muitas vezes, a falta 

de conhecimento sobre a geologia, e as ciências da terra em geral, faz com 

que certos comportamentos humanos depreciativos comprometam o patrimônio 

natural de forma irreversível. Grupos de visitantes chegam às UC observam o 

ambiente e não tem sua percepção ampliada ou não se sentem sensibilizados. 

Isso porque há poucos meios interpretativos que favoreçam a compreensão do 

local e neste sentido, faz-se necessário um maior esforço para a divulgação da 

biogeodiversidade nas trilhas. A metodologia da pesquisa utilizada 

compreendeu o levantamento bibliográfico e documental, investigações de 

campo com uma equipe multidisciplinar, e o georreferenciamento com um 

receptor GPS. Percebeu-se que os meios interpretativos são peças 

fundamentais para a compreensão dos processos formadores da paisagem e 

suas peculiaridades, pois podem despertar a curiosidade dos visitantes e 

provocar a mudança de comportamento significativa a favor da proteção da 

natureza. Observou-se também que estas trilhas têm diversos elementos de 

interesse didático, principalmente em relação à geologia, porém seu potencial 

como instrumento de geoconservação e educação ambiental ainda é pouco 

explorado.  

Resumen 
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Los senderos interpretativos en las áreas protegidas pueden hacer un turismo 
más rico, porque estos espacios son muy propicios para la difusión de la 
educación ambiental. El objetivo es discutir la importancia de los senderos 
como herramientas geoturísticas y de conservación geológica, desde el estudio 
de algunos senderos ubicados en Campos Gerais do Paraná – el Sendero del 
Salto São Jorge, Sendero del Buraco do Padre y Sendero da Cachoeira da 
Mariquinha. El área de estudio se encuentra en el Parque Nacional de Campos 
Gerais, que hace hincapié en la importancia de la ubicación y de la necesidad 
de intervenciones ecológicas y de educación ambiental. A menudo, la falta de 
conocimientos sobre la geología y ciencias de la tierra en general, hacen que 
ciertos comportamientos humanos despreciativos destrozan el patrimonio 
natural de forma irreversible. Muchos grupos de visitantes que llegan a la UC 
observar el medio ambiente y no tienen ampliada su percepción o no se sienten 
sensibilizados. Eso es porque hay algunas maneras que favorezcan la 
comprensión interpretativa del lugar y en este sentido, es necesario un mayor 
esfuerzo para dar a conocer la biogeodiversidade de los senderos. La 
metodología de investigación utilizada incluyó los fondos bibliográficos y 
documentales, investigaciones de campo con un equipo multidisciplinario, y 
georeferenciación con un receptor GPS. Se dio cuenta que los medios de 
interpretación son fundamentales para la comprensión de los procesos de 
formación del paisaje y de sus peculiaridades, porque pueden despertar la 
curiosidad de los visitantes y provocar un cambio de comportamiento 
significativo a favor de la protección de la naturaleza. También se observó que 
estos caminos tienen muchos elementos de interés educativo, especialmente 
en relación a la geología , pero su potencial como herramienta de conservación 
geológica y la educación ambiental es todavía poco explorado. 
 
 
1. Introdução 

 

As visitas turísticas têm aumentado nos últimos anos, e fazem parte das 

buscas do homem moderno, que vive em constante estresse e tensões 

relativas ao trabalho e à vida nas grandes cidades. O turista atualmente está 

mais exigente e bem informado, e procura experiências diferenciadas, em que 

tenha acesso a informações e lazer com consciência. Nesse sentido destaca-

se o Geoturismo, que pode ser definido, de maneira simplificada, como o 

turismo relacionado às rochas, relevo, água, fósseis, arqueologia, solos, entre 

outros. O crescimento expressivo do turismo de natureza, e especificamente o 

Geoturismo, está relacionado com a procura pela melhoria da qualidade de 

vida, e as caminhadas em trilhas podem contribuir para essa melhora. 
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O ser humano sempre estabeleceu trilhas, e estas têm fins diversos, que vão 

desde a procura de alimento e água até ações comerciais e peregrinações 

religiosas. Segundo o Instituto Brasileiro de Turismo - EMBRATUR (1994, p. 9), 

as trilhas são corredores de circulação bem definidos dentro de uma área e 

através dos quais os visitantes são conduzidos a locais de grande beleza 

natural para observação da natureza. Entre as vantagens de percorrer as 

trilhas estão os benefícios da atividade física para a saúde física e mental. Em 

tempos em que a população sofre com problemas cardiovasculares, 

obesidade, estresse, depressão e outras doenças que se agravam com o 

sedentarismo, as caminhadas em trilhas também representam um meio 

agradável de praticar um esporte, relaxar e manter-se saudável.  

 

As trilhas interpretativas em unidades de conservação podem tornar a atividade 

turística mais enriquecedora. Esses espaços são extremamente propícios para 

a disseminação da educação ambiental, inclusive de pessoas economicamente 

desprivilegiadas e de pessoas portadoras de necessidades especiais, um 

público geralmente esquecido pelos gestores das trilhas. Grupos de visitantes 

chegam às UC, observam o ambiente e não tem sua percepção ampliada ou 

não se sentem sensibilizados. Isso porque há poucos meios interpretativos que 

favoreçam a compreensão do local e neste sentido, faz-se necessário um 

maior esforço para a divulgação da  biogeodiversidade nas trilhas. Também 

ocorre que muitos deficientes visuais e usuários de cadeira de rodas não têm 

acesso aos atrativos.  

 

Além disso, a falta de conhecimento sobre a geologia, e as ciências da terra 

em geral, faz com que certos comportamentos humanos depreciativos 

comprometam o patrimônio natural de forma irreversível. Talvez isso ocorra, 

muitas vezes, porque desde a infância, aprendemos a ter uma visão 

fragmentada do meio ambiente, como se estivéssemos à parte dele. O estilo de 

vida do homem moderno caracteriza-se pelo consumo excessivo de bens 
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materiais e de informações, que chegam via rede mundial de computadores ou 

outros meios de comunicação. Notícias internacionais são rapidamente 

transmitidas, objetos importados são facilmente adquiridos, e assim desenha-

se um mundo sem fronteiras e de distâncias mínimas. 

 

Entretanto, as pessoas dificilmente sabem de onde vêm os recursos minerais 

que constituem materiais que utilizam em seu dia-a-dia, como telefones 

celulares, microcomputadores, eletrodomésticos, utensílios gerais e tantos 

outros. A necessidade de reconexão com a terra torna-se cada vez maior. 

Muitas vezes o sentimento de vazio interior é comum entre os jovens, que 

parecem ter acesso a todo tipo de tecnologias, mas estão distantes de suas 

próprias raízes, de seu ser natural. 

 

Conhecer aspectos relativos às geociências, aos processos formadores das 

paisagens e dos elementos da geodiversidade auxilia o entendimento da 

história da Terra, e consequentemente, da história do próprio ser humano. No 

meio ambiente tudo está interligado, e a visão fragmentada que comumente é 

ensinada nas escolas só faz distanciar as pessoas da natureza e dificultar a 

compreensão do valor e sentido da vida. Nesse contexto, Gray (2004) atribui 

alguns valores à geodiversidade: os valores intrínsecos, culturais, estéticos, 

econômicos, funcionais, científicos e didáticos. A área estudada, localizada nos 

Campos Gerais do Paraná, possui geossítios que correspondem a estes sete 

valores, como será visto adiante, aqui com destaque para os valores estéticos, 

científicos e didáticos. Assim como a biodiversidade, a geodiversidade também 

está exposta a situações que provocam a descaracterização e/ou a 

depredação de seus elementos. O seu aspecto robusto não esconde suas 

várias fragilidades às intervenções antrópicas, que muitas vezes podem 

resultar de conflitos gerados pela própria admissão de valores à 

geodiversidade (GRAY, 2004, citado por GUIMARÃES et al, 2009).   
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Dessa forma, conhecer a realidade de algumas trilhas e o seu potencial 

geoturístico poderá dar subsídios para que sejam elaboradas estratégias 

eficientes para trilhas em relação ao geoturismo, geoconservação e educação 

ambiental. 

 

Os objetivos desse trabalho são analisar a importância das trilhas como 

ferramentas de geoturismo e geoconservação. Além disso, o trabalho visa o 

estudo de algumas trilhas localizadas nos Campos Gerais do Paraná para 

contribuir com o aprofundamento dos estudos relativos ao aproveitamento 

didático de elementos presentes nas trilhas e à geoconservação dos atrativos 

do Parque Nacional dos Campos Gerais, buscando a disseminação dos 

conhecimentos geológicos à comunidade.  

 

1.1 Fundamentação Teórica 

 

Os geossítios, ou, locais de interesse geológico, são locais que se destacam 

pelo valor singular e pela representatividade que apresentam em termos 

estéticos, pedagógicos, científicos, culturais, entre outros. Alguns tipos de 

relevo específicos dos Campos Gerais podem ser considerados geossítios, por 

exemplo, os escarpamentos (Escarpa Devoniana); os canyons (do Rio São 

Jorge, do Guartelá); e as cachoeiras e corredeiras (Salto São Jorge; Buraco do 

Padre, Salto Santa Rosa; Cachoeira da Mariquinha). Os geossítios, muitas 

vezes apresentam elementos de interesse didático, e podem ser utilizados 

como instrumentos de educação ambiental. 

 

A Educação Ambiental (EA) sempre esteve presente na vida do homem, desde 

os tempos mais primitivos. Talvez, desde que os primeiros seres deram-se 

conta que os seus rejeitos os incomodavam, seja pelo odor, ou outros motivos, 

e trataram de eliminá-los, enterrando-os. Ao ensinar essa prática aos seus 

filhos, mesmo sem saber, eles estavam aplicando a EA em suas vidas 

(ABREU, 2000).  A Constituição Federal de 1987, no artigo 225, prevê um 
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ambiente saudável a todos. Além disso, em 1999, o governo federal decretou a 

Lei 9795/99, que afirma que a EA deve ser implementada em todos os níveis e 

idades.  

 

A EA tem fundamental importância para a geoconservação nas trilhas por ser 

uma ferramenta básica na construção de novos valores e comportamentos. 

Para Dias (2004, p.148) a Educação Ambiental é considerada um processo 

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

meio ambiente e adquirem o conhecimento, os valores, as habilidades, as 

experiências que os tornam aptos a agir - individual e coletivamente - e resolver 

problemas ambientais presentes e futuros. A EA é multidisciplinar, envolve 

conhecimentos técnicos de variadas disciplinas para chegar à compreensão 

das relações do homem com a natureza. E para ampliar esses conhecimentos, 

nada mais propício do que os ambientes das Unidades de Conservação, que, 

de acordo com Struminski (2001), são locais enriquecedores e facilitadores 

para o desenvolvimento de diversos programas de EA, pois configuram a 

melhor paisagem bem conservada de uma região. 

 

Tendo em vista essas características, acredita-se que as informações e 

aprendizados pertinentes à EA podem vir de uma forma descontraída, pois 

quando as pessoas buscam as trilhas, muitas vezes não se preocupam tanto 

com a informação formal, e sim, buscam o relaxamento e a apreciação da 

paisagem. Para aliar o entretenimento e aquisição de conhecimentos sobre o 

local visitado pode-se fazer uso da interpretação ambiental. A interpretação 

ambiental refere-se a um conjunto de princípios e técnicas que visam estimular 

as pessoas para o entendimento do ambiente pela experiência prática direta 

(FONTES et al., 2003).  

 

Ainda entende-se por Interpretação Ambiental, ou da paisagem, atividades que 

possam acentuar a satisfação, o interesse e a compreensão do visitante pela 

área visitada. Para Freeman Tilden (apud VASCONCELLOS, 1997), filósofo e 
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dramaturgo americano, considerado o ‘pai’ da interpretação ambiental, esta é 

uma “atividade educativa que pretende revelar significados e inter-relações 

através de um contato direto com o recurso ou por meios ilustrativos, não 

sendo limitado a dar uma informação do ambiente”. Tilden foi o primeiro 

estudioso a propor esta definição formal e estabeleceu os princípios da 

interpretação, entre os quais se destacam:  

 

- A interpretação deve relacionar os fatos com a personalidade ou com 
experiências anteriores a quem se dirige; não sendo assim, é estéril; 

  - O objetivo fundamental da interpretação não é a instrução, mas a 
provocação; deve despertar curiosidade, ressaltando o que parece 
insignificante;  

   - A informação como tal, não é interpretação. A interpretação é uma 
revelação que vai além da informação, tratando dos significados, inter 
relações e questionamentos. Porém toda a interpretação inclui informação; 

   - A interpretação é uma arte que combina muitas artes, (sejam científicas, 
históricas, arquitetônicas) para explicar os temas, utilizando todos os sentidos 
para construir conceitos e provocar reações nos indivíduos; 

- A interpretação deve tratar do todo em conjunto e não de partes isoladas; os 
temas devem estar inter-relacionados; 

- A interpretação para crianças não pode ser apenas uma diluição da 
apresentação para adultos; deve ter uma abordagem fundamentalmente 
diferente. Para diferentes públicos (crianças, adultos, interesses, formações) 
deve haver programas diferentes. 

 

Em relação às trilhas de interpretação da natureza, estas podem ser 

consideradas caminhos estabelecidos, com diferentes formas, comprimentos e 

larguras, que possuam o objetivo de aproximar o visitante do ambiente natural, 

ou conduzi-lo a um atrativo específico, possibilitando seu entretenimento ou 

educação através de sinalizações ou de recursos interpretativos (SALVATI, 

2003). Nesse contexto, concorda-se com Rodrigues e Carvalho (2009), que 

afirmam que a interpretação da geodiversidade é a base para que haja 

realmente uma aprendizagem, inclusive em um contexto não formal.  As trilhas 

devem ser equipadas com meios interpretativos pertinentes a cada tipo de 

público. Pode-se optar por recorrer a um guia para acompanhar o percurso, 
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uso de publicações, recursos audiovisuais, centro de visitantes ou painéis, só 

para citar os meios mais utilizados. 

 

a) Publicações: Os materiais informativos impressos, como folhetos, 

apresentam as vantagens de terem um baixo custo e proporcionarem maiores 

detalhes sobre o local visitado. Os turistas podem levar o material para casa e 

complementar as informações sobre os atrativos, porém muitas vezes esse 

material é gratuito e acaba sendo descartado como lixo na própria trilha. Para 

evitar essa situação os materiais podem ser cobrados, mesmo que seja um 

valor simbólico, pois assim seriam mais valorizados. Outra opção interessante 

são os cartões postais com fotos e informações geológicas e geomorfológicas 

do geossítio. Ressalta-se que é preciso pensar na infraestrutura de 

distribuição/venda das publicações. 

 

b) Recursos Audiovisuais: Esses recursos têm como vantagem o fato de que 

em pouco tempo sintetizam a informação. Ainda podem ser em mais de um 

idioma, simplificam o acesso à informação para pessoas portadoras de 

deficiência visual e também podem ser usadas salas que exibem vídeos curtos 

continuamente, tornando fácil para o turista obter informações. A desvantagem 

é que podem ser relativamente caros. 

 

c) Centro de Visitantes: Estes podem ser um grande atrativo e atingir grande 

audiência, mas são caros e podem competir com outras infraestruturas. Há 

uma infinidade de recursos que podem ser utilizados em um centro de 

visitantes, é possível optar por aqueles que estimulam o uso de todos os 

sentidos, que despertem a curiosidade e sejam interativos. Para o público 

infantil esses espaços podem ser muito estimulantes, pois se pode fazer uso de 

jogos, maquetes, réplicas de animais ou brinquedos com características do 

espaço visitado, entre outros. 

 

d) Visitas guiadas: As visitas guiadas, por terem a presença do guia durante a 
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caminhada, apresentam a vantagem da possibilidade de tirar dúvidas no 

momento em que elas surgem, além do benefício da flexibilidade. Quando o 

guia é bem preparado, geralmente é o meio interpretativo que mais satisfaz o 

público, porém, caso o guia não atenda às expectativas do visitante, poderá 

fazer com que este não retorne mais ao local. O guia geralmente estará atento 

caso algum visitante queira depredar o patrimônio, a estrutura, tirar algum 

espécime de fauna, flora, rocha ou outro elemento da paisagem, podendo atuar 

como protetor da biogeodiversidade.  Se o guia fizer parte da comunidade 

local poderá haver geração de renda para a mesma. O envolvimento da 

comunidade local é um dos requisitos da atividade ecoturística, e é também 

muito importante para que o geoturismo seja bem-sucedido. A desvantagem da 

visita guiada é que atende a um número limitado de pessoas de cada vez 

(BRILHA, 2009). 

 

e) Painéis interpretativos : Os painéis interpretativos são meios que, instalados 

no percurso das trilhas, podem transmitir as informações pertinentes à 

geoconservação aos visitantes. O geoturista costuma observar os painéis 

interpretativos ao ar livre durante curto período de tempo. A realidade é que 

muitas interpretações não são apresentadas de forma interessante para o 

turista, pois enfocam apenas o seu valor científico, sem atender princípios 

básicos da interpretação. Para Nascimento (et al. , 2008, p.42), 

 

A grande vantagem da interpretação in situ é que o geoturista 
tem a oportunidade de conhecer o patrimônio geológico no seu 
contexto de ocorrência, tornando o entendimento sobre o seu 
significado, mais fácil. É importante que o patrimônio geológico 
seja apresentado de forma interessante, proporcionando seu 
conhecimento e sua apreciação para todos os tipos de 
geoturistas para que estes possam ter interesse em aprender 
mais sobre os processos geológicos.  

  

Ao instalar os painéis interpretativos devem-se ter certos cuidados como a 

escolha dos materiais, que devem ter durabilidade e não agredir o meio 

ambiente; caso sejam de madeira, que essa seja de origem confiável, ou seja, 
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não proveniente de desmatamento ilegal. As cores dos painéis não devem 

contrastar muito com as cores do ambiente natural, são recomendados tons de 

verde, marrom e bege.  

 

Segundo pesquisas, para a mensagem ser acessível ao público, o vocabulário 

dos painéis deve ser compreendido por pessoas de 13 anos (MOREIRA, 2009). 

Se a linguagem for incompreensível para os adolescentes, talvez boa parte do 

público não possa entender. Os painéis retangulares e horizontais são mais 

agradáveis que verticais ou quadrados; e ainda devem ser ricos em figuras, 

pobres em texto e com espaços em branco, numa proporção 2:1:1. A 

localização dos painéis é essencial para a sua efetividade (MOREIRA, 2009, 

comunicação oral).  

 

Entre as vantagens do uso de painéis interpretativos estão o baixo custo de 

manutenção e a facilidade com que podem ser usadas pelo público. Os painéis 

podem ajudar a orientar visitantes e facilitam a interação a públicos especiais 

como portadores de necessidades especiais e estrangeiros, quando são 

adaptados. Ainda permitem que o visitante percorra a trilha no seu próprio 

ritmo, proporcionando certa liberdade que não seria possível em uma visita 

guiada. É ideal para famílias, pois permite aos pais explicar aos filhos aspectos 

de seu interesse e em seu nível de compreensão.  

 

As desvantagens são o impacto negativo que podem causar na paisagem e a 

suscetibilidade ao vandalismo. Ainda podem ser de má qualidade e não 

despertar curiosidade nos visitantes, além de não haver a possibilidade de tirar 

dúvidas que surgem no momento. Muitos painéis apresentam textos muito 

longos ou uso de muitos termos científicos que não são atrativos para o público 

leigo (BRILHA, 2009). Conhecendo os benefícios e desvantagens de cada um 

dos meios interpretativos têm-se subsídios para avaliar qual(is) deles seria(m) 

mais eficiente(s) para estratégias que favoreçam o geoturismo, 

geoconservação e EA na área estudada.  



 
 

Anais do 2 Congresso Nacional de Planejamento e Manejo de Trilhas / I Colóquio Brasileiro para a Red 

Latinoamericana de Senderismo, 16 a 18 de outubro de 2013 / Nadja Maria Castilho da Costa, Vivian 

Castilho da Costa, Flávio Augusto Pereira Mello, (orgs.).Rio de Janeiro: 1290 p. Rede Sirius-Rede de 

Bibliotec., 2013. ISBN 978-85-88769-56-4  

1097 

 

1.2 Caracterização da área de estudo 

A área de estudo localiza-se na região dos Campos Gerais do Paraná, no 

município de Ponta Grossa, nos domínios do Parque Nacional dos Campos 

Gerais. A região dos Campos Gerais, de acordo com Guimarães et al. (2009), 

localiza-se no centro-leste do Estado do Paraná como uma faixa em forma de 

crescente com o lado convexo voltado para oeste (figura 1), ocupando quase 

12.000 km² desde a divisa com São Paulo, na altura do município de Sengés, 

até o limite com Santa Catarina, em Rio Negro. 

 

 

Figura 1: Localização dos Campos Gerais do Paraná 
Fonte: Adaptado de Melo (et al, 2007), baseado em Maack (1948) 

 
 
Nos Campos Gerais o clima é temperado a subtropical - Cfa e Cfb, segundo a 

classificação de Köeppen. O Cfa abrange matas pluviais e matas de araucária 

acima de 500 m; e o Cfb engloba campos limpos com seus capões de 

araucária e matas ciliares de córregos e rios, matas de declive das escarpas e 

os matos secundários da região das araucárias do Segundo Planalto. A 

temperatura média no mês mais frio é inferior a 18°C, enquanto que a 

temperatura média no mês mais quente está abaixo de 22°C (SEMA, 2004). As 
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temperaturas mais baixas ocorrem em julho, quando normalmente ocorrem 

geadas noturnas. 

 

A identidade histórica e cultural desta região remete ao século XVII, com a 

convivência e lutas entre culturas indígenas Kaingang e Guarani, missões 

jesuíticas e as incursões das bandeiras paulistas (SAHR e SAHR, 2001).   

Posteriormente, nos séculos XVIII - XIX a região foi rota do tropeirismo (figura 

2), fazendo parte do Caminho de Viamão. O relevo suave, os fartos pastos 

naturais e abundância de água boa propiciavam o transporte de tropas de 

muares e gado de abate provenientes do Rio Grande do Sul, com destino aos 

mercados de São Paulo e Minas Gerais (SAHR e SAHR, 2001; MELO e 

MENEGUZZO, 2001; PIEKARZ e LICCARDO, 2007). Nos séculos XIX-XX 

chegaram e se instalaram os imigrantes europeus e também os fazendeiros, 

caboclos, escravos e quilombeiros provenientes do Caminho de Viamão. 

(SAHR e SAHR, 2001). 

 

 

Figura 2 – Acampamento noturno dos tropeiros – pintura de Jean B. Debret, 1827     
Fonte: http://blogdetropeiros.blogspot.com.br 

Em relação aos aspectos socioeconômicos dos Campos Gerais, a região se 

destaca nacionalmente devido à atividade agropecuária de alta tecnologia. Os 

solos da região, tradicionalmente utilizados como pastagens naturais, são 

também ocupados, já há algumas décadas, por agricultura intensiva, no 

sistema de plantio direto, e reflorestamentos de Pinus spp (SEMA, 2004).  
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Entre os rios mais importantes da região estão o rio Tibagi, Iapó e Pitangui, que 

muitas vezes têm seu curso controlado por estruturas rúpteis (falhas, fraturas, 

diques) de direção predominante noroeste-sudeste, associadas ao Arco de 

Ponta Grossa. O Arco de Ponta Grossa, de acordo com MELO (et al., 2007), é 

uma importante estrutura de direção noroeste-sudeste (NW-SE) da Bacia do 

Paraná. Constitui um arqueamento na forma de alto estrutural com eixo 

inclinado para noroeste (NW), expondo à superfície rochas que se achavam 

soterradas. O arqueamento, ativo desde o Paleozóico, foi palco de intensa 

atividade tectônica desde o Mesozóico.  

 

A região dos Campos Gerais abrange unidades geológicas paleozóicas da 

Bacia do Paraná. O seu patrimônio geológico é extremamente relevante, com 

geossítios que contam a história paleoambiental, geomorfologia didática e 

riqueza em fósseis do Devoniano (RUCHKYS et al., 2009). De acordo com 

Guimarães (et al,, 2009), diversas instituições de ensino, paranaenses ou não, 

elegeram esta região como laboratório prático para atividades variadas nas 

Geociências. Os autores consideram que os geossítios aí existentes possuem 

uma singularidade que faz com que a geodiversidade dos Campos Gerais 

ultrapasse a relevância regional, atingindo importância nacional e mesmo 

internacional. Alguns aspectos dos Campos Gerais são motivo de visitações de 

cursos superiores de Geografia, Geologia, Biologia, Turismo e outros, 

provindos de todo o Brasil, como destacam Melo e Meneguzzo (2001): a 

coexistência de ecossistemas diferentes - campos, floresta de araucária, 

refúgios de cerrado, relevos de exceção (Vila Velha, Furnas, Escarpa 

Devoniana) e excelentes exposições de unidades sedimentares siluro-

devonianas da Bacia do Paraná (Formações Iapó, Furnas, Ponta Grossa).  

Formações campestres e florestais coexistem num equilíbrio dinâmico dirigido 

pelas transformações climáticas quaternárias. Os campos apresentam 

zonações diferentes e bem distintas, às quais correspondem agrupamentos 

vegetais específicos. A vegetação é dividida em campos secos, campos com 

afloramentos rochosos, campos pedregosos, campos úmidos e brejosos, além 
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das várzeas, capões, matas de galeria e bosques mistos com araucária 

(MORO, 2001). Na região dos Campos Gerais e vizinhanças predominam os 

campos limpos do tipo savana gramíneo-lenhosa, que ocupam a maioria dos 

topos das elevações e encostas (MORO, 2001). As matas com araucária 

interrompem a uniformidade da paisagem de campos; estas aparecem em 

capões isolados ou na forma de matas ciliares, muitas vezes encaixadas no 

fundo de vales na forma de canyons. 

 

2. Metodologia 

A metodologia da pesquisa compreendeu o levantamento bibliográfico e 

documental, investigações de campo com uma equipe multidisciplinar, e o 

georreferenciamento com um receptor GPS. Além disso, foram feitas 

entrevistas informais com frequentadores das trilhas e pessoas que trabalham 

voluntariamente na manutenção das mesmas.  Foram estabelecidos alguns 

critérios para a escolha das trilhas analisadas: 

 

- A área do presente estudo compreende três trilhas que fazem parte do 

Parque Nacional dos Campos Gerais. Este parque, decretado em 2006, ainda 

está em processo de implantação. Os parques nacionais são espaços com 

vocação turística, e no caso dos Campos Gerais, uma das vocações que se 

destaca é o geoturismo.  

- Potencial para a prática do geoturismo: Além de possuir relevância geológica 

e significativa beleza cênica, as áreas onde se encontram as trilhas devem 

possibilitar serviços e facilidades ao turista; 

 - Elevada representatividade como recurso didático: A trilha deve ter, em seu 

percurso, aspectos representativos para aprendizagem em geologia, 

geomorfologia, ciências ambientais, ou no mínimo, de geoconservação; 

- Frequência de visitantes: O fluxo turístico nas trilhas é um fator que indica a 

possibilidade de atingir um grande número de pessoas em relação à educação 

ambiental e venda do conteúdo cultural da geologia. 
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3. Resultados Parciais e discussão 

As três trilhas analisadas vão de encontro aos atrativos turísticos do Parque 

Nacional dos Campos Gerais (figura 3) e se destacam2 pela beleza cênica de 

suas paisagens, são elas: a Trilha da Cachoeira da Mariquinha, Trilha do 

Buraco do Padre, e Trilha do Salto São Jorge. 

 

Figura 3: Localização dos principais atrativos do Parque Nacional dos Campos Gerais, com 
destaque para o Salto São Jorge 
 

3.1 Trilha da Cachoeira da Mariquinha 

 

A Cachoeira da Mariquinha está localizada a aproximadamente 32 quilômetros 

do centro de Ponta Grossa, no distrito de Itaiacoca. É originada pelas águas do 

                                                           
2
 Duas das trilhas analisadas vão de encontro a atrativos que são sítios da SIGEP (Comissão 

Brasileira dos Sítios Geológicos e Paleobiológicos do Brasil): Buraco do Padre e Salto São 
Jorge. Este fato quer dizer que eles têm relevância geológica reconhecida. 
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Rio Quebra Perna, e tem aproximados 30 metros de altura. A área de entorno é 

composta por afloramentos rochosos com algumas manchas de campos, além 

de áreas de cultivo e pastoreio. Este geossítio é um dos principais atrativos 

turísticos naturais da cidade, e, assim como o Buraco do Padre e o Salto São 

Jorge, é muito procurado para atividades de lazer da população local, como pic 

nic, camping e banhos. Existe potencialidade para atividades de turismo de 

aventura, como cachoeirismo, por exemplo. Há controle de acesso e cobrança 

de ingresso (R$5,00), porém existe pouca infraestrutura no local; há apenas 

algumas lixeiras, churrasqueiras, mesas e bancos; e os banheiros são muito 

precários. 

  Figura 4: Perfil altimétrico da trilha para a cachoeira da Mariquinha 

 

Para chegar até a cachoeira pode se percorrer uma trilha do tipo linear (figura 

4), com aproximados 875m de comprimento, em sua maior parte sombreada, 

em meio a um bosque. Em relação ao grau de dificuldade3, a trilha pode ser 

considerada de nível leve quanto à intensidade, e fácil quanto ao nível técnico.  

O local tem vegetação nativa com ecossistemas associados de Floresta 

Ombrófila Mista (mata de Araucária) e estepe gramíneo lenhosa (vegetação de 

                                                           
3
 Optou-se por utilizar uma classificação simplificada para as trilhas, baseada em Andrade (2004). 
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campos). Também há a possibilidade de se fazer um circuito circular, utilizando 

outra trilha (figura 5) que era mais usada anteriormente, em solo arenoso e 

sobre afloramento rochoso, quase toda em área de estepe, sendo que essa 

tem um trecho onde é preciso cruzar o rio. 

 

Estima-se que aproximadamente 500 pessoas percorram a trilha nos finais de 

semana (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2012), sendo que no verão o 

número aumenta significativamente. A atividade turística já acontecia de forma 

incipiente na propriedade, mas intensificou a partir do ano de 2002, quando se 

iniciou a divulgação, colocação de placas de orientação e cobrança de entrada. 

 

  

Figura 5: Visitantes saindo da trilha das pinturas rupestres e seguindo em direção à cachoeira, 
esta com aproximados 30m de altura  
Fonte: Folmann, 2013 

 
Há necessidade de intervenções ecológicas para um turismo sustentável, já 

que falta infraestrutura, e a trilha apresenta alguns sinais de impactos como 

exposição de raízes e compactação do solo.O local possui potencial didático 

devido a alguns fatores, como os escarpamentos do arenito Furnas e relevo 

ruiniforme, que compõem uma paisagem de grande beleza cênica 

(CARVALHO, 2004). Segundo Melo (et al., 2001, p.103-105) estes tipos de 

feições geomorfológicas constituem sítios singulares, com significativo 

patrimônio natural, e significam:  
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- escarpamentos: são os penhascos verticalizados, na região sustentados pela 
Formação Furnas, que podem alcançar desníveis superiores a uma centena de 
metros; os escarpamentos formam os canyons, morros testemunhos e o fronte 
da Escarpa Devoniana; 
  
- relevos ruiniformes (ruiniform landscapes segundo MAINGUET, 1972, apud 
WRAY, 1997): a expressão foi cunhada para a região de Roraima, no sul da 
Venezuela, com paisagens desfeitas, com muitos penhascos de até um 
quilômetro em ortoquartzitos proterozóicos; na região dos Campos Gerais os 
relevos ruiniformes aparecem no Arenito Furnas e em arenitos do Grupo 
Itararé; os principais exemplos são os arenitos de Vila Velha. 
 

Há também as informações arqueológicas, representadas pelas pinturas 

rupestres (figura 6). Provavelmente estiveram ali grupos caçadores coletores, 

da tradição Planalto, cujos integrantes procuravam nas lapas rochosas abrigo 

para acampamentos temporários, proteção contra intempéries e bons pontos 

de observação para caça (SILVA et al , 2007).  

 

A Tradição Planalto é caracterizada por grafismos que representam 

principalmente animais (cervídeos, aves, peixes, tatus, etc.), raramente seres 

humanos, e mais raramente ainda cenas que sugerem fatos da vida da época. 

São elaborados principalmente com pigmento vermelho – hematita (MELO et 

al, 2005). 

 

 

Figura 6: Foto e decalque de pintura da tradição geométrica nas proximidades da 
Cachoeira da Mariquinha. Fonte: Alessandro Chagas, 2013 
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Não há muitos estudos específicos sobre esse geossítio, e considera-se 

importantes pesquisas aprofundadas em relação à capacidade de suporte das 

trilhas, entre outros temas. As ameaças que podem comprometer a 

biogeodiversidade da área estão relacionadas, entre outras, às pichações 

próximas às pinturas rupestres, à contaminação das águas devido à plantação 

com uso de agroquímicos à beira do rio Quebra Perna e à rápida proliferação 

de árvores de pinus (pinus ellioti) no local.  

 

3.2 Trilha do Buraco do Padre 

 

Localizado a 26 km do centro da cidade de Ponta Grossa, o geossítio é uma 

espécie de anfiteatro subterrâneo, que apresenta em seu interior uma 

imponente cascata. O Buraco do Padre é uma furna notável, por permitir 

facilmente o acesso, a pé, ao interior da mesma, através do leito subterrâneo 

do Rio Quebra-Pedra, que é controlado por falha de direção NE-SW (MELO et 

al, 2005). Faz parte de uma propriedade particular, e é, sem dúvida, um dos 

mais belos atrativos naturais dos Campos Gerais. A furna Buraco do Padre tem 

30m de diâmetro e 43 m de profundidade.  

 

A trilha até o atrativo (figura 7) ocorre em trechos de mata, campos e sobre 

afloramento rochoso e degraus de pedra. Tem aproximadamente 780 m, e sua 

largura média é de 1m. Pode ser considerada de nível leve quanto à 

intensidade, e fácil quanto ao nível técnico. Nas áreas alagadas há que se ter 

cuidados com as rochas escorregadias.  Há um pequeno trecho em que é 

preciso andar pelo rio (normalmente o nível da água é raso), já bem próximo à 

queda d’água. 

 



 
 

Anais do 2 Congresso Nacional de Planejamento e Manejo de Trilhas / I Colóquio Brasileiro para a Red 

Latinoamericana de Senderismo, 16 a 18 de outubro de 2013 / Nadja Maria Castilho da Costa, Vivian 

Castilho da Costa, Flávio Augusto Pereira Mello, (orgs.).Rio de Janeiro: 1290 p. Rede Sirius-Rede de 

Bibliotec., 2013. ISBN 978-85-88769-56-4  

1106 

 

Figura 7: Perfil altimétrico da trilha do Buraco do Padre 

 

Na área do Buraco do Padre predomina vegetação rasteira de pequeno porte 

(gramíneas), mas também há presença de campos brejosos. As matas de 

araucária aparecem em forma de mata ciliar ou em capões isolados. Os 

capões apresentam variados estágios de sucessão, com núcleos pioneiros e 

núcleos mais evoluídos (MELO et al, 2005). 
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Figura 8: Aspectos da vegetação, da trilha e da queda d’água em dias ensolarado e chuvoso  
Fonte: Folmann, 2013 

 
 

As atividades praticadas atualmente são visitação, banho, rapel, escalada e 

camping, este sem autorização do proprietário. Antes da criação do parque 

essa área contava com certa infraestrutura, como luz elétrica, banheiros e área 

de estacionamento, mas após o decreto de criação do parque o local foi 

abandonado. Não há controle de visitação e a estimativa de usuários por fim de 

semana é de aproximadamente 500 pessoas (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2012). 

 

A trilha principal, que dá acesso à queda d’água é do tipo linear, e apresenta 

sinais de erosão como raízes expostas em vários trechos (figura 9). Nos 

períodos chuvosos a fragilidade da trilha aumenta, há alguns pontos de 

alagamento (figura 8), e muitas vezes, as visitas de grupos só irão acelerar os 

processos erosivos e danificar o ambiente. De acordo com Pontes (et al, 2010), 

há grande impacto causado pelo pisoteio, o que acelera o abatimento do solo e 

do corpo rochoso. Há alguns trechos em que foram colocadas pedras - uma 
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boa alternativa, já que evita erosão do solo e tem a vantagem da durabilidade, 

além da questão estética. 

 

  

Figura 9: Detalhes da trilha para o Buraco do Padre – sinais de erosão nos trechos em que há 
grande pisoteio no solo e trechos com pedras  

 

Certa quantidade de lixo é frequentemente encontrada na trilha. Em 2005 

houve um mutirão para revitalização do local, organizado pelo Grupo de 

Escalada Cidade de Pedra, com a participação dos cursos técnicos de Meio 

Ambiente e de Turismo e do Grupo Fauna de Ponta Grossa. Houve confecção 

de placas, oficinas de artesanato e reciclagem, retirada de lixo, plantio de 250 

mudas de espécies nativas e ações para manutenção da trilha. Este tipo de 

ação, porém, deveria ocorrer de forma contínua, assim como também seriam 

importantes estudos de capacidade de carga e controle da visitação.  

 

O local possui potencial didático e científico, visto que é uma formação 

incomum, constituída por furnas que são feições de erosão subterrânea que se 

estendem à superfície do terreno, típicas dos arenitos da Formação Furnas, o 

qual apresenta cimento argiloso que sofre dissolução, favorecendo a 

decomposição da rocha (MELO  et al, 2005). Ainda segundo os autores,  

 
O rio entra na furna através de outro trecho subterrâneo, 
controlado por fraturas de direção NW-SE. Nas proximidades 
da furna principal observam-se ainda outra furna menor, túneis, 
fendas e escarpas associados às falhas e fraturas. Este 
conjunto de feições é muito ilustrativo das cavidades 
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subterrâneas encontráveis nos arenitos da Formação Furnas, 
unidade geológica com importância como aqüífero estrutural 

em uma região com crescente demanda de recursos hídricos. 
 

Além disso, também há diversas pinturas rupestres em paredes de arenito 

Furnas, nas proximidades do atrativo, inclusive nas paredes em que estão as 

vias de escalada.  

  

Figura 10: Prática de escalada em uma das vias do Setor Favo. 
Fonte: Pacheco, 2010 

 

Existem atualmente 13 vias de escalada nos arredores do Buraco do Padre 

(figura 10), sendo que 9 estão no setor denominado Favo. E ainda, a 2,6 km ao 

sudeste deste local, há um setor chamado Macarrão, com mais de 40 vias, que 

tem atraído escaladores de diversas cidades do Paraná e do Brasil. Nas 

proximidades do Buraco do Padre há dois estabelecimentos que oferecem 

produtos alimentícios de qualidade, e são praticamente os únicos consolidados 

e em funcionamento até o momento – há a opção do café colonial em uma das 

propriedades, e na outra, há degustação e venda de licores e outros produtos 

derivados das amoras produzidas no local, além de lanches diferenciados. 

  

3.3 Trilha do Salto São Jorge 
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O Salto São Jorge, ou Cachoeira de Santa Bárbara, como também é 

conhecida, localiza-se na propriedade de Lourenço Zapotoczny, cerca de 18 

km a nordeste do centro de Ponta Grossa. A área está compreendida no curso 

inferior da bacia do rio São Jorge. O acesso é por estrada de terra, rumo ao 

bairro Rio Verde, adentrando a Vila San Martin pela estrada Arichernes Carlos 

Gobbo.Para chegar até a sede da fazenda há que se ter cuidado com as vias 

de acesso, que estão mal conservadas. Há valetas que aumentam 

gradativamente nos dois lados da estrada, o que representa risco de 

atolamento do automóvel. Além disso, não há sinalização adequada para 

indicar o caminho ao visitante que não conhece a região. O local também não 

apresenta nenhum tipo de adaptação para portadores de necessidades 

especiais, ou seja, não há infraestrutura que facilite o acesso para receber este 

público. 

 

Atividades como escalada, rapel, piquenique, banhos, motocross e caminhadas 

são frequentes. A fazenda possui alguma infraestrutura como banheiros, 

churrasqueiras, lixeiras, mesas, bancos, área para camping e lanchonete, 

porém são muito precários, e não se encontram em bom estado de 

conservação. São cobradas taxas para entrada e acampamento no local4. 

Os banheiros e a lanchonete foram construídos muito próximos ao rio e não 

respeitam a área de preservação permanente (APP). Árvores exóticas, como 

pinus e eucalipto foram plantadas para fazer sombra nos locais de 

estacionamento e acampamento. 

 

A trilha mais procurada por turistas que visitam o rio São Jorge e seu entorno é 

a que vai de encontro ao salto, a partir do centro de recepção da fazenda Santa 

Bárbara. Segundo o proprietário, o número de visitantes que frequenta a 

fazenda é estimado entre 1000 a 1200 (mil a mil e duzentas) pessoas por final 

de semana nos meses do verão. Mesmo assim o local dispõe de uma 

infraestrutura muito precária. A forma da trilha é linear, com dois braços de 

                                                           
4
 Os valores das taxas estão disponíveis no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa 

<http://www.pontagrossa.pr.gov.br/cannyon-e-cachoeira-do-rio-sao-jorge> 
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trilha para mirantes/ atrativos. O caminho de ida é o mesmo da volta, o que 

causa certa pressão ao meio ambiente. Em relação ao grau de dificuldade, a 

trilha pode ser considerada de nível leve quanto à intensidade, e com 

obstáculos naturais, quanto ao nível técnico. A trilha não exige habilidades 

específicas de montanhismo, porém apresenta alguns trechos com relevo 

acidentado e com pedras escorregadias. 

Embora o percurso seja curto e na maior parte em terreno plano, o trecho final, 

próximo do canyon, apresenta maiores dificuldades para idosos, pessoas com 

problemas de locomoção e crianças. 

 

A extensão da trilha, desde o local do início (estacionamento) até a base da 

cachoeira é de 788 m. A largura da trilha varia de 40 cm a 2 m em geral, mas 

em certo trecho a trilha se expande e chega a atingir 10 m de largura. Sua 

altitude média é de 950 m (inicia a 958 m e finaliza a 899 m). A trilha, em sua 

maior parte, encontra-se em área de campos, margeando o rio São Jorge 

(figura 11), e próxima a uma extensa área de cultivo agrícola5. Um fato que 

chama a atenção é que o proprietário utiliza agrotóxicos na plantação, 

atualmente de soja. A contaminação das estepes por agroquímicos é uma 

ameaça à qualidade da vegetação e das águas do rio e do lençol freático. 

 

 

Figura 11: Na maior parte da trilha tem-se a visão do rio São Jorge e é possível ouvir o som 
das quedas d’água Fonte: Folmann, 2010 

                                                           
5 Culturas como feijão e soja não se desenvolvem muito bem nos solos da região dos Campos Gerais, 

devido à sua acidez característica.  É necessária a correção destes solos, principalmente por meio de 
calagem. O solo é o destino final dos produtos químicos usados na agricultura, sejam eles aplicados 
diretamente no solo ou aplicados na parte aérea das plantas (DALAZOANA, 2010). 
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Há várias lixeiras espalhadas em boa parte do percurso da trilha, mas estas 

não estão em bom estado de conservação. A sinalização da trilha é deficiente, 

há algumas placas no local, como a placa que alerta sobre escaladas e rapel 

(recomendando a presença de instrutor); outra indicando a direção da 

cachoeira e algumas que atentam para a questão do lixo. 

Não há nenhum tipo de informação sobre o percurso da trilha, nem sobre 

aspectos de fauna, flora e geologia/ geomorfologia local. Entre as espécies 

vegetais nativas destacam-se a sempre-viva Paepalanthus albo-vaginatus; a 

Drosera brevifolia, planta insetívora que ocorre em solos pobres em Nitrogênio, 

e é comum em beira de rios (figura 12), entre outras. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Drosera brevifolia, (planta insetívora) e Paepalanthus albo-vaginatus: amostras da 
biodiversidade do local Fonte: a autora, 2009 

 

O local da cachoeira apresenta patrimônio natural de relevância turística, 

científica e pedagógica; há exposição de rochas do contato entre a Bacia do 

Paraná e seu embasamento e formas singulares de relevo, como cascatas, 

cachoeira, lajeados, relevos ruiniformes, fendas, lapas, escarpas, canyons e 

cavernas. Ainda destacam-se os sítios arqueológicos com pinturas rupestres 

(figura 13). As trilhas de acesso aos sítios arqueológicos encontram-se 

interditadas para recuperação. É importante que haja a recuperação natural da 

trilha antes de incluir este ponto na visitação turística ordenada, pois é um 

patrimônio cultural de relevante interesse que agrega valor à interpretação da 

trilha. As ameaças à geodiversidade neste local são evidentes, há pichações e 
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fuligem de fogueira sobre algumas pinturas. Infelizmente parte deste patrimônio 

foi perdida de forma irreversível.  

 

  

Figura 13 - Pinturas rupestres em lapas, inscritas há cerca de 10 mil anos atrás. 

Fonte: a autora, 2010 

 

Com o intuito de evitar mais impactos, desgaste do ambiente e perda da 

qualidade do ambiente é importante que se estabeleça a capacidade de carga6 

da trilha.  Para informações mais detalhadas há o estudo da capacidade de 

suporte da trilha principal do Salto São Jorge (FOLMANN, 2010). Entre os tipos 

de relevo observados na trilha destacam-se as panelas ou bacias de 

dissolução (figura 14), que são cavidades formadas sobre a plataforma rochosa 

devido ao acúmulo de água das chuvas acidificadas pela decomposição de 

organismos que se proliferam nessas poças, favorecendo a desagregação do 

arenito, principalmente na dissolução do cimento que mantém o arenito coeso. 

Estão frequentemente associadas a outras feições de relevo ruiniforme como 

as caneluras e as juntas poligonais (MELO, 2007). 

 

Os solos na área do Salto São Jorge são delgados e arenosos e, muitas vezes, 

expõem o substrato rochoso; são provenientes do intemperismo do Arenito 

                                                           
6
 Capacidade de suporte, ou capacidade de carga turística, de uma trilha é o nível de uso, ou 

seja, o número de caminhantes que uma área pode suportar sem acarretar deterioração 
excessiva. Esta capacidade varia conforme as suas características, qualidade dos recursos 
naturais e experiência recreativa do grupo de visitantes e seu comportamento (PAGANI et al., 
2001). 
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Furnas. Os neossolos litólicos são predominantes, mas aparecem também com 

freqüência gleissolos e organossolos onde os terrenos são mais encharcados 

(MASSUQUETO et al., 2009).  

 

 

 

 Figura 14 - As bacias de dissolução são encontradas em vários trechos da trilha 
 Fonte: a autora, 2008 
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Melo (2007) afirma que os solos litólicos são rasos, jovens e têm o horizonte A 

diretamente sobre a rocha. Possuem espessura inferior a 30 cm, e segundo 

recomendações do plano de manejo da APA da Escarpa Devoniana, esse tipo 

de solo deve ser destinado à preservação, devido à sua fragilidade ambiental e 

alta suscetibilidade à erosão (SEMA, 2004). 

 

Figura 15 - Salto São Jorge com paredões em arenito da Formação Furnas. 
   Fonte: Prieto, 2004 

 

Com relação às unidades de rochas, o Salto São Jorge (figura15) é um dos 

raros locais da região onde há exposição do contato geológico entre o 

Complexo Granítico Cunhaporanga, Formação Iapó e Formação Furnas. 
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No local da cachoeira, em um desnível topográfico de cerca de 40 m, 

aparecem da base para o topo: (1) o embasamento da Bacia do Paraná, ali 

representado por granitóide porfirítico do Complexo Granítico Cunhaporanga; 

(2) diamictitos da Formação Iapó e (3) conglomerados e arenitos da Formação 

Furnas (MASSUQUETO et al., 2009).  

 

O Complexo Granítico Cunhaporanga está localizado sob as formações Furnas 

e Iapó. As rochas dessa unidade granítica testemunham magmatismo do final 

do Ciclo Brasiliano, de idade neoproterozóica.  Já a Formação Iapó é resultante 

da glaciação no limite Ordoviciano/ Siluriano e apresenta sequência basal de 

pequena espessura (geralmente inferior a 20 m), de natureza descontínua, que 

se assenta diretamente sobre o embasamento.  (ASSINE et al, 1998). No 

Paraná há poucos afloramentos desta formação. Há presença de seixos 

caídos, o que caracteriza a presença de material transportado por gelo 

flutuante. A Formação Iapó aflora na base de uma parede do Arenito Furnas, 

que tem cerca de 50 metros de altura, ao lado da cachoeira (MASSUQUETO et 

al, 2009).  

 

As rochas da formação Furnas (Siluriano a Devoniano Inferior) são as mais 

jovens, estas aparecem no topo e configuram a maior parte da cachoeira do 

São Jorge. Esta formação é composta por rochas originadas desde o final do 

Siluriano até o início do Devoniano, provavelmente em ambientes transicionais 

marinhos rasos ou fluvio-marítimos. Uma de suas características são as 

estratificações cruzadas que apresenta.Informações complementares sobre a 

geologia local podem ser encontradas nas obras de ROCHA (1995), ASSINE 

(1998, 1999) e MASSUQUETO et al (2009). 

 

O Salto São Jorge é uma das principais atrações turísticas naturais da cidade. 

Apesar do elevado número de aspectos relevantes para uso didático, o local 

ainda é pouco utilizado com essa finalidade. Este local é considerado um 

laboratório de geologia ao ar livre, por proporcionar a visualização da 
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geodiversidade, ali representada por rochas de três períodos diferentes, e por 

estimular o entendimento da sua história geológica. Pensando nisso, alguns 

pontos de interpretação foram definidos ao longo da trilha. Os pontos foram 

estabelecidos por meio de saídas a campo e análises que vão de encontro aos 

objetivos da pesquisa. Buscou-se dar visibilidade aos atrativos que realçam a 

beleza cênica do local, e favorecem a compreensão dos processos de 

formação da paisagem e de elementos da geodiversidade. Para melhor 

visualizar os pontos de interpretação na trilha foi elaborado um croqui com 

algumas fotos dos pontos de interpretação (figura 16). 

 

 

Figura 16 - Croqui da trilha do Salto São Jorge com os pontos de interpretação 
Fonte: Folmann, Forbeck, Sawczyn, 2010 

 

O quadro a seguir mostra os locais dos pontos de interpretação observados na 

trilha. Tais pontos referem-se aos processos formadores da paisagem, que 

incluem diferentes feições de relevo, características da geodiversidade local, e 

efeitos da ação da água dos rios, uma vez que estes são os agentes mais 

importantes na erosão, transporte e deposição dos sedimentos. 

 



 
 

Anais do 2 Congresso Nacional de Planejamento e Manejo de Trilhas / I Colóquio Brasileiro para a Red 

Latinoamericana de Senderismo, 16 a 18 de outubro de 2013 / Nadja Maria Castilho da Costa, Vivian 

Castilho da Costa, Flávio Augusto Pereira Mello, (orgs.).Rio de Janeiro: 1290 p. Rede Sirius-Rede de 

Bibliotec., 2013. ISBN 978-85-88769-56-4  

1118 

Quadro 1 - Relação entre os pontos de interpretação e assuntos de interesse geoturístico 

 

Pontos de 

interpretação 

Exemplos de assuntos que podem 

ser explorados na interpretação 

 

I 

 

Solos, ciclo das rochas, diagênese, tectonismo, falhas e 

fraturas, estratificação, evolução do Arco de Ponta Grossa. 

II 
Processos erosivos; Organização das camadas do Arenito 

Furnas nas paredes rochosas. 

III 

Feições e micro-feições de relevo; intemperismo químico e 

biológico; relevo ruiniforme; falha geológica; processo de 

formação do canyon. 

 

IV 

 

Evolução das vertentes, rupturas de nível e divisores de 

águas; granulometria dos sedimentos. 

V Geodiversidade; contato geológico. 

Fonte: a autora 

 

3.4. Os Meios Interpretativos e as Trilhas da Cachoeira da Mariquinha, Buraco 

do Padre e Salto São Jorge 

  

As três trilhas, recebem, juntas, aproximadamente 2.000 visitantes por mês nas 

estações mais quentes do ano. Supõe-se que uma parte desses turistas 

gostaria de agregar valor à sua visita e obter informações sobre a fauna, flora, 

a formação da paisagem, entre outros. Porém como não há meios 

interpretativos nos locais as pessoas podem retornar com a sensação de que 

ficou faltando algo, de que a visita poderia ter sido mais rica.Algumas idéias 

iniciais foram buscadas para a interpretação ambiental dos geossítios 

Cachoeira da Mariquinha, Buraco do Padre e Salto São Jorge, como forma de 

incrementar a atividade turística e contribuir para a geoconservação do local. É 

importante frisar que, para um trabalho mais eficiente é necessário realizar um 

estudo detalhado a respeito do perfil do geoturista que visita a região.  
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No caso de um planejamento a médio ou longo prazo poderia ser construído 

um centro de visitantes no local onde será a sede do Parque Nacional dos 

Campos Gerais. Aí seria feito o uso de recursos audiovisuais e também 

maquetes, jogos e outros instrumentos que favoreçam o uso dos sentidos para 

que haja uma verdadeira interação do visitante com o local. No Brasil há uma 

carência deste tipo de recursos (MOREIRA, 2008), algumas das exceções são 

o Jogo Memória Piraí da Serra e o Jogo do Tropeiro7, que, de forma pacífica e 

lúdica, educam. Baseando-se em outras temáticas do Parque Nacional dos 

Campos Gerais poderiam ser criados diversos jogos e atividades interativas 

que complementassem o aprendizado e ressaltassem os elementos didáticos 

presentes nas trilhas. 

 

Seguem algumas considerações sobre os meios interpretativos adequados às 

trilhas analisadas, que, por não exigirem tantos recursos, seriam mais 

apropriados em um primeiro momento: visitas guiadas, painéis e folhetos 

interpretativos. 

  

- Visitas guiadas 

 

Para que as visitas sejam de qualidade, com informações variadas e corretas 

sobre o local, faz-se necessário investir na capacitação dos guias de turismo. 

Estes, preferencialmente, devem fazer parte da comunidade local, já que um 

dos princípios do geoturismo refere-se ao bem estar dos residentes. Moradores 

de Ponta Grossa e das proximidades dos geossítios podem transmitir 

informações peculiares sobre a região, pois conhecem as particularidades do 

espaço que habitam. Além disso, há os aspectos histórico-culturais associados 

aos recursos geológicos, como histórias e lendas ligadas ao tempo que os 

índios, e depois os jesuítas, habitaram a região. O nome “Buraco do Padre”, 

                                                           
7
 Mais informações em: 

http://www.academia.edu/472927/A_ELABORACAO_DE_UM_JOGO_DA_MEMORIA_COMO_
MEIO_INTERPRETATIVO_PARA_A_REGIAO_DE_PIRAI_DA_SERRA_-_PR; e 
http://www.silvestrealves.com.br/jogo 

http://www.silvestrealves.com.br/jogo
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inclusive está relacionado com o local onde os jesuítas faziam suas 

meditações. Há também todo o contexto do tropeirismo.  

 

O guia capacitado deve saber atender aos primeiros socorros para zelar pela 

segurança dos clientes. A fluência em outros idiomas é um diferencial, assim 

como o conhecimento sobre os cuidados necessários para atender às 

especificidades das pessoas com deficiência. Adaptar a linguagem utilizada 

para a comunicação infantil também é uma habilidade que um bom guia deve 

ter. Ainda se espera que o guia tenha sensibilidade (para descobrir na trilha 

elementos naturais que possam ser interpretados, além dos sugeridos 

normalmente) e certa flexibilidade, que fará a experiência mais rica e 

satisfatória aos visitantes. Por exemplo, em dias de chuva ou pós-chuva, o leito 

da trilha do Salto São Jorge e outros trechos no entorno da trilha apresentam 

modelos dos diferentes tipos de canais fluviais. Pode-se observar, em menor 

escala, evidentemente, como se formam os meandros do rio e seus canais 

anastomosados.  

 

Em situações como essa o guia preparado faz a diferença, caso tenha 

conhecimento especializado pode aproveitar situações inusitadas na trilha para 

ensinar aspectos relevantes aos diferentes públicos que estiver guiando.Nos 

períodos chuvosos a fragilidade das trilhas aumenta, e cabe ao guia também 

ter o bom senso para evitar que tais danos ocorram; além disso, deve-se estar 

atento às enchentes dos rios São Jorge e Quebra Perna, que rapidamente têm 

seu fluxo d’água aumentado, podendo comprometer a segurança do turista. 

Conhecer nomes populares e tipos de uso das espécies vegetais nativas dos 

Campos Gerais, e mais especificamente as que se desenvolvem nos solos 

predominantes na área das trilhas; saber reconhecer pegadas ou sinais de 

animais que passaram pelas proximidades do geossítio; ou avistar e explicar 

sobre diferentes tipos de aves que fazem parte do ecossistema, especialmente 

aquelas que nidificam em rochas, como o andorinhão; saber revelar 
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significados em um clima de mistério, atraindo e mantendo a atenção dos 

visitantes durante o trajeto. 

 

Esses itens fazem parte da interpretação ambiental das trilhas. Mais do que 

transmitir a informação literal, é interessante que a comunicação do guia leve à 

reflexão, que provoque a curiosidade e estimule o visitante a perceber com 

todos os seus sentidos o meio ambiente.    Para tanto seria de grande valia um 

treinamento para pessoas que já atuam como guias no município e para 

aquelas interessadas e com aptidão para guiarem à trilha do Salto São Jorge e 

outras trilhas de interesse geoturístico da região dos Campos Gerais. Há em 

Ponta Grossa um curso técnico em guia de turismo que poderá oferecer aulas 

para capacitação de condutores em geoturismo – essa proposta deve ser 

colocada em prática no 1º semestre de 2014.  

 

- Painéis interpretativos 

 

Com exceção dos geólogos, acadêmicos e colecionadores, que têm um nível 

de compreensão maior, o público em geral necessita de uma linguagem 

simples. Pesquisas realizadas por Thomas Hose, na Grã-Bretanha, revelam um 

perfil dos geoturistas, que geralmente são: 

 

- turistas acidentais, que descobrem o patrimônio geológico por acaso;  

- os adultos frequentemente têm mais de 30 anos de idade e viajam em casais 

ou em pequenos grupos de famílias com crianças; 

- muito poucos conhecem geologia;  

- centros com painéis interpretativos os agradam, e estão dispostos a pagar 

apenas por entradas moderadas;  

- observam os painéis de interpretação por um pequeno momento de tempo. 

(Nascimento et al. , 2008)  
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Visto que os painéis interpretativos podem ser bastante atraentes para os 

geoturistas, deve-se pensar em estratégias para manter a sua atenção no 

sentido de que ‘absorvam’ a mensagem que se deseja passar. Os textos 

devem estar em linguagem acessível, em letras grandes para os títulos e textos 

principais, e com espaço entre as linhas para tornar fácil a leitura. Além disso, 

mapas e esquemas, intercalados com os textos, ilustrando os processos 

geológicos dos atrativos são interessantes. A escolha dos materiais que serão 

utilizados para fabricar os painéis não é uma tarefa simples, pois requer 

pesquisa que envolve a relação custo/benefício, a resistência ao vandalismo e 

às condições climáticas, cuidados com a manutenção, entre outros. 

 

Para a elaboração dos painéis também se pode usar como base a experiência 

adquirida em ações tomadas por parte da MINEROPAR, da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa e da Universidade Federal do Paraná, desde 2003. 

Como parte do programa “Sítios Geológicos e Paleontológicos do Paraná” 

foram instalados alguns painéis em cidades como Palmeira (colônia de 

Witmarsun), Foz do Iguaçu e Ilha do Mel. De acordo com Guimarães (et al, 

2009), detalhes físicos destes painéis como materiais utilizados, dimensões  e 

localização, altura da estrutura devem ser continuamente revistos, assim como 

os textos, analisando a quantidade e complexidade das informações, 

ilustrações mais apropriadas, entre outros.Podem-se instalar painéis de 1 m x 

90 cm próximos aos pontos de interpretação referenciados no quadro 2. Como 

exemplo sugere-se títulos para os textos e questionamentos para despertar a 

curiosidade dos visitantes da trilha do Salto São Jorge:  

 

- Ponto de interpretação I: “O que é o Arco de Ponta Grossa e qual a sua 

influência no relevo da região dos Campos Gerais”; “Como ocorre a 

movimentação das placas tectônicas?”  

- Ponto de interpretação II: “Tipos de rochas e seu ciclo: conhecendo o Arenito 

Furnas”  
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- Ponto de interpretação III: “Você sabe como se formou esse canyon?” 

- Ponto de interpretação IV: “Olhe para esta paisagem... você consegue 

imaginar que ela um dia já foi coberta de gelo e posteriormente, pelo mar?” 

- Ponto de interpretação V: “O que é um contato geológico?”; “A rara presença 

da Formação Iapó, glaciação e tempo geológico”.  

A autora, em parceria com uma equipe multidisciplinar, elaborou um painel que 

foi concebido pela MINEROPAR, como parte do programa “Sítios Geológicos e 

Paleontológicos do Paraná”, sobre o sítio geológico do Salto São Jorge. O 

painel ainda não está instalado na trilha, o que deve acontecer num futuro 

próximo, mas já está exposto no campus da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa, onde, em conjunto com variados objetos, rochas, painéis e outros 

recursos, configura uma exposição que faz parte do projeto “Geodiversidade na 

Educação”8. 

- Folhetos interpretativos 

 

Muitas vezes ocorre de o turista não recordar de atrativos naturais que 

conheceu, ou de as lembranças se tornarem bastante difusas. Os folhetos 

interpretativos apresentam a vantagem de que as informações estão impressas 

e podem ser levadas com ele para casa, possibilitando consultas posteriores. 

Detalhes que passaram despercebidos durante a caminhada na trilha podem 

ser vistos após, complementando o conhecimento adquirido.  Entretanto, 

para que as informações sejam corretamente captadas é importante que o 

folheto transmita adequadamente a mensagem, fato esse que nem sempre 

acontece. Boullón (2002, p.113) afirma que o turista observador é assolado 

“por uma série de folhetos que acrescentam a algumas fotografias comentários 

triviais, em que se insiste em destacar a importância do que se promove 

mediante adjetivos qualificativos”.  

 

                                                           
8
 Para mais informações acessar: https://www.facebook.com/GeodiversidadeNaEducacao 
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Para corrigir o processo de comunicação falha, as mensagens sobre o 

ambiente natural devem basear-se em conhecimento técnico sobre esse 

ambiente e na utilização de códigos de fácil apreensão. A participação do 

visitante assim, não é anulada, mas sim, incentivada, facilitando a 

compreensão do que vê, mediante a indicação das características morfológicas 

mais destacadas do ambiente (BOULLÓN, 2002).  Recomenda-se, para os 

geossítios do Buraco do Padre, Cachoeira da Mariquinha e Salto São Jorge, 

que sejam elaborados folhetos, escritos em português, inglês, espanhol e 

Braille, com informações geológicas, mapas de localização e ilustrações que 

possam facilitar o entendimento da formação das paisagens dos locais. As 

dimensões do folheto podem ser de 30 x 21 cm.  

 

Sugere-se que o folheto seja distribuído aos visitantes, mas o custo do mesmo 

deve ser incluído no valor cobrado na entrada; ou então o folheto deve ser 

vendido à parte. Mensagens sobre atitudes de proteção ao meio ambiente e 

conduta para evitar acidentes também podem constar no folheto. Além disso, 

informações sobre a infraestrutura do local (área para camping, lanchonete, 

vias de acesso, entre outros) complementam as informações para o turista. 

 

4. Considerações Finais 

 

A área que abrange as trilhas estudadas tem sido ameaçada de algumas 

formas e faz-se urgente medidas que venham a conter tais riscos e que sejam 

favoráveis a um turismo sustentável. Os geossítios da Cachoeira da 

Mariquinha, Salto São Jorge e Buraco do Padre apresentam sítios 

arqueológicos em abrigos sob rocha, que indicam a passagem de grupos 

nômades de indígenas pré-históricos caçadores e coletores, que se 

deslocavam pela região procurando alimento ou fazendo a travessia entre a 

costa e o interior. Este patrimônio muitas vezes é ameaçado de desaparecer 

devido a fogueiras feitas em locais inadequados e pichações. 
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Além dessa ameaça à geodiversidade, há outras, como ressalta Guimarães (et 

al, 2009): um cenário típico dos Campos Gerais que compromete os geossítios 

– a prática extensiva de reflorestamento com espécies exóticas nas áreas 

originais de campo (pinus e eucalipto) que compromete a visão das 

particularidades geomorfológicas que constroem as paisagens das trilhas.  A 

proliferação principalmente de Pinus spp é uma ameaça, pois sua 

disseminação é crescente e atrapalha a regeneração da vegetação natural. 

Segundo Ziller e Galvão (2002) é essencial a compreensão de que o problema 

da invasão do Pinus spp aumenta gradativamente e se agrava com o passar do 

tempo, principalmente quando não são tomadas medidas para sua contenção. 

 

Muitos animais q habitam o entorno das trilhas têm seus hábitos atrapalhados 

devido à poluição sonora causada por turistas, dispersão do lixo e destruição 

de seu habitat por conta da ação humana. Representantes da fauna que 

podem ser avistados ao percorrer estas trilhas são aves como curucaca 

(Theristicus caudatus); pica-pau-do-campo (Colaptes campestres); tucano-de-

bico-verde (Ramphastos Dicolorus); quero-quero (Vanelius chilensis); gavião 

(Caracara plancus); urubu (Coragyps atratus); bem-te-vi (Pitangus 

sulphuratus); coruja-buraqueira (Speotyto cunicularia); andorinha 

(Notiochelidon cyanoleuca), etc. Graxains (Pseudalopex gymnocercus), lobos-

guará (Chrysocyon brachyurus), lebres (Lepus europaeus), veados 

(Ozotocercus bezoarticus), e bugios (Alouatta guariba) também marcam 

presença na área do Parque Nacional dos Campos Gerais, embora seja mais 

difícil avistá-los; além disso, há répteis como a cobra peçonhenta jararaca 

(Bothrops jararaca) e insetos como borboleta azul (morpho aega), entre outros 

(SEMA, 2004).  

 

O tipo de público que frequenta as três trilhas analisadas, muitas vezes, traz 

para estes ambientes os hábitos urbanos que possui. Alguns optam por fazer 

churrasco, consumir bebidas alcoólicas e fazer uso de equipamentos sonoros 

em alto volume. Eis o desafio para uma gestão que busque a conservação 
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ambiental – fazer com que este tipo de visitante possa se interessar por um 

contato prazeroso, porém de maior respeito com a natureza, ou ao menos, 

minimize os seus impactos ambientais no local. Nesse sentido há uma maneira 

de provocar a mudança de comportamento desejável para a manutenção do 

meio ambiente - a Educação Ambiental. Seus propósitos incluem desenvolver a 

conscientização ambiental, mudar hábitos, ampliar o conhecimento sobre a 

interação dos fatores ambientais regionais e aumentar a identidade e 

autoestima, sobretudo da população local (MELO, 2006). Além da EA, a 

Geologia, por causa de seu caráter interpretativo e histórico da natureza, é uma 

ciência adequada para a apreensão do conceito de sistema natural, em que 

múltiplos componentes e fatores interagem de forma única dentro de contextos 

variados. Assim, podem-se sugerir os seguintes temas relacionados com as 

Geociências para o desenvolvimento de atividades nas trilhas analisadas:  

 
- noção de escalas de tempo, fenômenos geradores de rochas, do relevo e 
escala de observação humana; 

- noção de escalas espaciais: ocorrência de fenômenos naturais, observação 
macro a microscópica dos fenômenos e seus produtos, representação em 
mapas e gráficos; 

- desenvolvimento de linguagens adequadas para a descrição de fenômenos e 
feições da natureza; 

- compreensão do papel do ser humano como agente transformador da 
natureza; 

- compreensão do ciclo das rochas e fontes de energia relacionadas; 

- compreensão do papel da água superficial e do subsolo na gênese e 
decomposição das rochas e na formação e dinâmica do relevo; 

- relação organismo versus rocha.  

(Adaptado de MELO, 2006) 

 

As trilhas têm atrativos interessantes para diferentes tipos de público, com 

variadas faixas etárias e oferece também oportunidade de aprendizado 

específico para grupos de estudantes das áreas de geografia, biologia, 
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geologia, turismo e alunos de ensino médio e fundamental. 

Para estudantes de geografia pode-se tratar de assuntos como uso do solo, 

áreas degradadas, feições de relevo, processos erosivos, entre outros; já 

estudantes de geologia possivelmente se interessarão pelos perfis 

estratigráficos, ambientes de sedimentação, geologia estrutural, lineamentos 

(relativos ao Arco de Ponta Grossa ou não), geologia histórica, geoturismo e 

geoconservação.  

 

Os alunos de biologia podem aprender sobre coexistência de diferentes 

ecossistemas, espécies endêmicas, bioindicadores, estágios sucessionais e 

outros. Enquanto que acadêmicos de turismo podem compreender mais sobre 

planejamento turístico, capacidade de carga, lazer e recreação em áreas 

naturais, gestão ambiental, geoturismo, entre outros assuntos.  Alunos do 

ensino fundamental e médio terão como complementar aulas de geografia em 

que aprendem sobre tipos de rochas, ciclo das rochas, teoria da Deriva 

Continental e teoria da Tectônica de Placas, minerais e rochas, hidrologia e 

erosão, entre muitos outros, conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais. 

As crianças disseminam os conhecimentos que recebem; sendo que muitas 

gostam de brincar com água e rochas, que juntamente com o tempo, são 

temas centrais da geologia. Isso dá a oportunidade de aprender mais sobre a 

Terra e as belezas naturais que a compõem, e deve ser estimulado desde cedo 

(FREY, 2006, citado por MOREIRA, 2008).  

 

Em relação a outras potencialidades das trilhas constata-se que elas também 

podem trazer vantagens para as comunidades de entorno. Locais com 

relevantes atrativos naturais cujo acesso se dá por meio de trilhas apresentam 

oportunidade de trabalho para guias de turismo. Com o fluxo de visitantes 

aparecem possibilidades para outras pessoas da comunidade rural, por meio 

da venda de artesanato, alimentos, produtos coloniais, entre outros. O 

geoturismo apresenta certas vantagens em relação aos outros tipos de turismo 

porque as pessoas que o praticam geralmente possuem uma consciência 
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ambiental e hábitos conservacionistas. Além disso, não é uma atividade 

sazonal, ou seja, pode ser praticado durante o ano inteiro. Após a adequação 

dos equipamentos turísticos e capacitação dos recursos humanos, pode-se 

investir na divulgação dos geossítios e das trilhas. 

 

A análise das trilhas da Cachoeira da Mariquinha, do Buraco do Padre e do 

Salto São Jorge possibilitou conhecer melhor suas potencialidades e 

fragilidades no contexto do geoturismo. Observa-se que nas trilhas do Buraco 

do Padre e da Cachoeira da Mariquinha os estudos podem ser aprofundados, 

destacando alguns pontos específicos para interpretação; traçando o perfil 

altimétrico da trilha da Cachoeira da Mariquinha em sua forma circular; entre 

outros.Apesar dos diversos elementos de interesse didático e da localização 

próxima ao centro da cidade, as trilhas não tem recebido os devidos cuidados 

para que sejam conservadas suas características culturais e naturais. O uso 

dos sítios naturais dos Campos Gerais, de uma forma geral, com fins turísticos, 

científicos e didáticos não é adequadamente organizado. Eles ainda são pouco 

conhecidos, não há orientação, estudos de capacidade de carga, planejamento 

e nem avaliação dos impactos ambientais.  

 

No Parque Nacional dos Campos Gerais encontram-se diversas trilhas que 

possuem um apelo geológico muito grande, além das paisagens belíssimas em 

que estão inseridas, porém elas não possuem nenhum instrumento 

interpretativo que auxilie os visitantes a irem além da apreciação estética. 

Espera-se que as informações contidas nessa pesquisa possam ser utilizadas 

pelos gestores de trilhas dos Campos Gerais, para que as mesmas possam ser 

desfrutadas por diferentes tipos de turistas. 
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GT 07: Geodiversidade, Geoconservação e Geoturismo: Contribuições para o planejamento e 

manejo de trilhas 

 

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES À CERCA DO POTENCIAL 

GEOTURÍSTICO DA SERRA DO LENHEIRO, SÃO JOÃO DEL-REI/MG 

 

Arlon Cândido Ferreira9  

Washington Angelo de Souza10  

Leonardo Cristian Rocha11 

Múcio do Amaral Figueiredo12 

André Batista de Negreiros13 

Resumo 

Palavras chave: Serra do Lenheiro, geoecoturismo, conservação ambiental 

 

O turismo natural vem crescendo nas ultimas décadas, com isso surgiram 

novas modalidades de turismo, dentre eles o Geoecoturismo, visando à 

valorização do meio natural e propondo uma forma de conhecer para 

preservar. A Serra do Lenheiro, localizada na cidade de São João del-Rei, tem 

um grande potencial para exploração desse ramo turístico, onde se destaca 

sua biodiversidade, geodiversidade e patrimônio histórico-cultural. Porem, esse 

grande potencial, necessita de medidas que resultam em ações voltadas para a 

conservação ambiental, destacando-se a necessidade de um plano de manejo 

e gestão do uso da área.  

 

Resumen 
Palabras clave: Serra do Lenheiro, geoecoturismo, la conservación ambiental 

 

El turismo de naturaleza ha ido creciendo en las últimas décadas, se trataba de 

nuevas formas de turismo, como el geoturismo, con miras a la mejora del 

medio ambiente natural y proponer una manera de aprender a conservar. La 

Sierra del almacén de madera, ubicada en São João del Rei, tiene un gran 

potencial para la exploración de esta rama del turismo, lo que pone de relieve 

su biodiversidad, la geodiversidad y el patrimonio histórico y cultural. Sin 
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embargo, este gran potencial, necesita medidas que se traducen en acciones 

para la conservación del medio ambiente, poniendo de relieve la necesidad de 

un plan de manejo y gestión del área de uso. 

 

1. Introdução 

 

Com a necessidade da aproximação do homem com o meio ambiente, o 

turismo convencional vem perdendo espaço e foram surgindo outras formas de 

fazer turismo, tais como: Ecoturismo, Turismo de Aventura, Turismo Técnico 

Cientifico e Geoturismo, esse ultimo podendo ser definido como um novo 

seguimento de turismo em áreas naturais a qual, realizado por pessoas que 

tem o interesse em conhecer mais os aspectos geológicos e geomorfológicos 

de um determinando local. (Moreira, 2010).  

Sua criação se justifica pela necessidade premente de valorização 

aproveitamento dos recursos que a natureza nos oferece, alem do 

reconhecimento de que as paisagens naturais, monumentos geológicos e 

outros aspectos geológicos precisam ser preservados antes que se percam. 

Muitas pessoas que não possuem conhecimento sobre geologia, veem esse 

aspectos como um componente curioso e interessante da paisagem, sendo 

que no Geoturismo se entendo que não há somente a apreciação da paisagem, 

mas também sua compreensão, através dos diversos meios interpretativos. 

(Moreira & Bigarella, 2008). Hose 2000, define dois tipos de pessoas que 

visitam tais áreas: 

 Geoturistas dedicados: Aqueles que visitam os sítios geológicos e exibições 

com propósito educativo; 

 Geoturistas Casuais: São aqueles que visitam casualmente, sendo visitas 

não planejadas ou acidentais. 

Segundo Silva, (2004), tornar esses atrativos visíveis e passiveis de interesse e 

entendimento é fundamental para despertar o interesse do turismo nesses 

locais, sendo um trabalho duro para considerando a grandiosidade e 
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diversidade do acervo geológico disponível e a ampla tradução “árida” e densa 

da terminologia geológica. 

Portanto, diante do exposto, podemos compreender que o geoturismo emerge 

como um grande potencial de valorização da Geodiversidade, considerando 

que o geoturismo possibilita uma visitação que permite aos turistas um 

entendimento do local visitado, disseminando na sociedade os diferentes 

valores que esta possui, levando-a a compreender a necessidade de sua 

conservação. Sendo assim, o objetivo desse trabalho é destacar o potencial 

geoturístico que a Serra do Lenheiro tem, representando área de grande 

interesse sob vários aspectos: geográficos, geológicos, biológicos, econômicos, 

histórico, cultural, turístico, entre outros. 

 

Localização da área 

A Serra do Lenheiro está localizada no Município de São João del-Rei, na 

Mesorregião do Campo das Vertentes, Minas Gerais. O município se destaca 

pelo seu conjunto histórico/arquitetônico/cultural formado por suas ruas, 

casarios, igrejas e por estar localizado próximo ao caminho velho da Estrada 

Real. Além disso, a história da cidade e do município se mistura à história do 

Brasil Colonial.  A beleza cênica dos atributos naturais do município e região de 

influência é notória, destacando-se a Serra de São José e a Serra do Lenheiro. 

Esta última ainda carente de estudos voltados para seu potencial 

ecogeoturístico. 

 

2. Metodologia 

Os procedimentos metodológicos utilizados para as considerações preliminares 

foram três: revisão bibliográfica a respeito da Serra do Lenheiro, trabalhos de 

campo e de gabinete. A revisão bibliográfica compreendeu o levantamento de 
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publicações referentes ao tema. Os trabalhos de campo tiveram como objetivo 

principal reconhecer os aspectos que denotam potencial geoturístico. 

3. Potencial geoturistico da Serra do Lenheiro 

A Serra do Lenheiro esta localizado na região Noroeste do Município de São 

João del-Rei, a cerca de 5 km do perímetro urbano. Recebeu esse nome 

devido aos lenhadores, que extraíram a madeira dos arbustos da serra. A Serra 

do Lenheiro foi cenário na historia da conquista e do povoamento de Minas 

Gerais. Por ela passava o antigo Caminho Geral do Sertão, posteriormente 

conhecido como Caminho Velho, por onde transitaram os Bandeirantes Fernão 

Dias Paes e sua histórica “Bandeira das Esmeraldas”, Borba Gato, Matias 

Cardoso e o fundador de São João del-Rei, Tomé Portes del-Rei. (Tavares 

2011).  

A região é tombada para efeito de preservação paisagística através do Decreto 

1.654 de 20 de Abril de 1988. O referido tombamento considerou a 

necessidade em preservar as tradições históricas da cidade. Com uma área 

bem menor que a prevista, no dia 01 de abril de 1998, foi promulgada a lei 

municipal 3.356, que criou o Parque Ecológico Municipal, com a finalidade de 

preservação do patrimônio histórico, paisagístico, cultural, proteção e 

preservação dos mananciais, cobertura vegetal (cerrado, áreas remanescentes 

da Mata Atlântica) e da fauna silvestre (Fig. 01). 
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Figura 01: Mapa de Localização da Área de Preservação Paisagística e do Parque Ecológico 

Municipal. 

 

As formações vegetais nativas identificadas na área são áreas de transição 

entre Mata Atlântica com o Cerrado, com presença de campo rupestre nos 

níveis mais elevados. O clima é tropical de altitude com invernos frios e secos e 

verões quentes e úmidos, Cwa segundo classificação de Köppen. A 

temperatura média anual varia de 18ºC a 19ºC apresentando clima quente 

monçonal, chuvas concentradas em poucos meses do ano, sendo a 

precipitação média anual variando de 1.200 a 1500mm por ano. (Antunes et. 

al., 1982). Os solos da área de estudo foram classificados como neossolos 

litólicos e quatzarênicos. EMBRAPA (2006).  
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4. Atrativos da Serra do Lenheiro 

 

4.1 Trilhas 

As trilhas surgiram como consequência dos movimentos migratórios. A 

principal função das trilhas sempre foi suprir as necessidades de 

deslocamento. Porem, com o passar dos anos houve uma alteração de valores 

em relação ao uso das trilhas. Passaram de simples instrumento de 

deslocamento, para um novo meio de contato com a natureza. (ANDRADE, 

2003). Na Serra do Lenheiro, existem diversos trilhas com aspectos diferentes 

de sua origem. Algumas foram criadas para o simples deslocamento e contato 

com a natureza, mas outras serviram como passagem de bandeirantes que 

desbravaram o estado de Minas Gerais. Entre as trilhas (Figura 02), podem ser 

destacadas seis delas com grande potencial de aproveitamento 

ecogeoturístico: 

 

 Trilha do CEMONTA: Trilha que liga ao CEMONTA (Campo Escola de 

Montanhismo do 11° Batalhão de Infantaria de Montanha) á uma área com 

presença de pinturas rupestres; 

 

 Trilha dos Bandeirantes: Foi utilizada pelos bandeirantes vindos de São 

Paulo, a qual utilizavam para ter acesso ao Curral del-Rei e a uma área de 

trânsito de cargas; 

 

 Trilha dos Vales das formas: Trilha de acesso que os bandeirantes 

utilizavam para ter acesso a São Gonçalo do Amarante. Destaca-se nessa 

trilha as formações geológicas no percurso; 

 

 Trilha do Cruzeirinho: Historicamente sempre foi utilizada durante a 

tradicional Semana Santa do município, onde é realizada uma via sacra em 

seu percurso. A mesma dá acesso a um dos mirantes mais altimetricamente 

proeminentes da Serra. 
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 Trilha Estrada Real: Utilizada como percurso da estrada real, a referida 

trilha dá acesso ao local de nascimento da primeira Santa Brasileira (Nhá 

Chica), no distrito deo Rio das Mortes; 

 

 Trilha dos Lenhadores: Utilizada pelos lenhadores que buscavam matéria-

prima (madeira) na serra. Esta trilha que originou o nome da serra. 

Atualmente essa trilha, liga o Córrego São Francisco Xavier ao povoado do 

Fé. 

 

   

Figura 02: a) Trilha para a Cachoeira do Rudá  b) Trilha do CEMONTA 

 

 

4.2 Sítio arqueológico 

4.3  

Na Serra do Lenheiro encontra-se um sítio rupestre cuja composição das cenas 

combina a presença de seres zoomorfos e antropomorfo (uma família de seres 

humanos esquematizados) (Resende et. al., 2010). Esse sítio arqueológico 

localiza-se dentro da Escola de Escalada do Exército Brasileiro (Fig. 03). A 

datação das pinturas na Serra do Lenheiro deixa ainda a desejar. No entanto, 

“a elaboração da composição sugere ser do Holoceno Médio, estimado entre 

oito e dois mil AP. (Resende et. al., 2010) 

b) 
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Figura 03: Pinturas Rupestres encontradas no final da trilha 

 

4.4 Biodiversidade 

No perímetro da Serra a vegetação dominante é a transição entre a Mata 

Atlântica e o Cerrado com presença de áreas de Campos Rupestres, onde são 

encontradas diversas espécies da flora e fauna nativa (figura 04), tais como:  

 

- Flora: Palmeira Buriti (Mauritia flexuosa), Briófitas (Sphagnidae), Candeia 

(Eremanthus erithropappus), além de outras espécies endêmicas da região. 

 

- Fauna: Tatu canastra (Tolypeutes tricinctus), Cascavel (crotalus durissus), 

Mico-estrela (Callithrix penicillata) espécie em extinção em seu habitat natural, 

entre outras espécies de pássaros, anfíbios, mamíferos endêmicos da região. 

   

Figura 04: Flora e fauna da região 

4.5 Quedas d’água 
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 As quedas d’água são atrativos ecogeoturísticos de forte expressividade nas 

paisagens naturais. Devido a sua beleza cênica, proporciona ao turista um 

pouco mais de aprendizado sobre a geologia e relevo locais, tornando-se 

potencial multiplicador da conservação de ambientes. (Bento et. al. 2012). 

Entre as quedas d’água da Serra do Lenheiro (Fig. 05), destacam-se seis delas 

com grande potencial de aproveitamento ecogeoturístico: 

 

 Cachoeira Véu da Noiva: Com aproximadamente 180 metros, a referida 

cachoeira é composta por diversos tombos; 

 Cachoeira dos 7 metros: Uma das principais nascentes do Córrego do 

Lenheiro (leito esquerdo) é composta por várias sequências de tombos. 

 Cachoeira da Virgem: Cachoeira bem preservada, devido ao fato de ser 

pouca visitada e de difícil acesso, com uma longa caminhada. 

 Cachoeira do Rudá: Conta a lenda que um índio foi caçar e foi morto por 

animais silvestres. Quando a noiva ficou sabendo, chorou tanto que a 

natureza em solidariedade ao sofrimento da índia fez chover durante 30 

dias. Essa chuva carregou sentimentos do alto da Serra, formando um 

caminho de areia branca, que serviria de caminho para o encontro dos dois. 

 Cachoeira do Urubu: Cachoeira com grande abundância de água, pelo fácil 

acesso, é utilizada como local de lazer da população; 

 Cachoeira dos 3 poços: Grande abundância de água, pelo fácil acesso e 

próximo ao centro urbano, também é utilizada como área de lazer pela 

população. 

 

Além do potencial ecogeoturístico, as quedas d’água abastecem o principal 

córrego do município, Córrego do Lenheiro, ocupando um papel histórico 

relevante, pois foi uma das principais causas para a atual localização do 

município de São João del-Rei, por onde os colonizadores subiram e 

povoaram as suas margens em busco de ouro. 
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Figura 05: a) Cachoeira da Virgem;  b)Cachoeira do véu da noiva 

 

4.6 Geologia/geomorfologia 

 

A Serra do Lenheiro está sobre a Formação Tiradentes, com diferentes tipos de 

metarenitos, metassiltitos e conglomerados que possuem diferentes 

espessuras, sendo a rocha predominante o quartizito. Segundo a Federação 

Mineira de Montanhismo (Fig. 06), na área, notável para escaladas, destaca-

se: 

 

 Fendas verticais, como exemplo, a da via Lúcifer; 

 Fendas da parte inferior da via Sublime Inconsequência, que possui bordas 

angulosas, originada provavelmente pelo deslocamento de um bloco de 

rocha; 

 As formações de enormes agarras, algumas no formado de cogumelo, 

como são encontradas nas Vias Portal do Delírio, Alta Tensão, Rota das 

Ancoras, etc. 

a) b) 
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Figura 06: Paredões utilizados para escalada 

 

4.6  outras atrações 

Canal dos ingleses: Motivados pela fartura de ouro, ricos mineradores 
setecentistas investiram na construção de várias obras propicias a exploração 
dessa riqueza, destacando-se o Canal dos Ingleses.  Trata-se de um aqueduto, 
construído por mão de obra escrava, que percorria uma longa extensão que 
trazia água do alto da Serra para fazer a limpeza do cascalho, conseguindo 
assim, a extração do ouro. Segundo Miranda (2013), parte do ouro extraído da 
região foi enviado para a Inglaterra durante a Revolução Industrial. 

 Vestígios de um aqueduto, construído por volta de 1740, podem ser 

encontrados na Serra do Lenheiro. (Gaio Sobrinho, 1996) Além do aqueduto, a 

região concentra grande presença de betas (redes de túneis), algumas para 

exploração do ouro, outras abertas pelos escravos para esconderem do serviço 

pesado da construção. 

 

5. Considerações finais 

Apesar de muitos moradores de São João del-Rei e região conhecerem pouco 

esse potencial da Serra do Lenheiro, é necessário observar que muito precisa 
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ser feito em relação à preservação e a conservação ambiental antes de se 

definir essa região como atrativo turístico. 

Planejar com, ao invés de para (a comunidade), conforme Hogan (1992), não é 

fácil, sendo necessárias ações voltadas para a conservação ambiental, 

destacando-se a necessidade de um plano de manejo e gestão do local.  
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GT 07: Geodiversidade, Geoconservação e Geoturismo: Contribuições para o planejamento e 

manejo de trilhas 

 

GEOPARQUE SERIDÓ: UNINDO TURISMO, CONSERVAÇÃO E EDUCAÇÃO 

Artemísia dos Santos Soares14 

Marcos Antônio Leite do Nascimento15 

 

Resumo 

Palavras-chave: Geoparque Seridó; Geoturismo; Geoconservação; Geodiversidade; 

Desenvolvimento. 

Este estudo teve o seguinte objetivo geral: apresentar o potencial e a 

importância da criação do Geoparque Seridó, no Rio Grande do Norte. 

Geoparque é um território com limites definidos que apresenta geossítios de 

especial valor científico/educativo. Além de sua importância para preservação 

da memória geológica (geoconservação), a presença de valores ecológicos, 

arqueológicos, históricos, culturais e turísticos inseridos num processo de 

desenvolvimento sustentável que fomente projetos geoturísticos e educacionais 

e de valorização do patrimônio cultural local, agregando valor à proposta de 

criação do geoparque. Assim, foi realizada uma pesquisa documental e coleta 

de dados de campo através de inventário de 25 Geossítios na região do Seridó, 

estes localizados nos municípios de Cerro Corá, Lagoa Nova, Currais Novos, 

São Vicente, Florânia, Caicó, Cruzeta, Acari, Carnaúba dos Dantas, Jardim do 

Seridó e Parelhas. A proposta de geoparque contempla uma área que incluem 

ainda os municípios de Bodó, Tenente Laurentino Cruz e São José do Seridó. 

O caráter excepcional do patrimônio geológico do Seridó Potiguar, associado 

aos aspectos turístico, biológico, cultural e histórico é uma região que 

demonstra ter grande potencial para a criação de um geoparque. Os resultados 

apontam que um total de 25 geossítios foram cadastrados na região, 

principalmente com fins científico. Contudo, 15 desses geossítios possuem 

apelo turístico. Na área que contempla o Geoparque Seridó já existem 

inúmeras ações que direta ou indiretamente contribuem para o 

desenvolvimento desta região, com destaque para o Pólo Turístico do Seridó 

(MTUR), o Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável 

(PDITS/RN), a inserção no Programa Territórios da Cidadania do Governo 

                                                           
14
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Federal e as ações do IPHAN/RN tem garantido a preservação do patrimônio 

arqueológico da região do Seridó Potiguar. 

 

Resumen 
Palabras-clave: Geopark Seridó; Geoturismo; Geoconservación; geodiversidad; Desarrollo. 

Este estudio tuvo como objetivo general: presentar el potencial y la importancia 

de la creación del Geoparque Seridó en Rio Grande do Norte. Geoparque es 

un territorio con límites definidos que presenta sitios geológicos de valor 

especial / educación científica. Además de su importancia para la preservación 

de la memoria geológica (geoconservación), la presencia de lo ecológico, 

arqueológico, histórico, cultural y turístico se inserta en un proceso de 

desarrollo sostenible que promueve proyectos de geoturismo y la educación y 

la apreciación del patrimonio cultural local, agregando valor a la propuesta 

Creación del geoparque. Por lo tanto, se realizó una investigación y 

recopilación de datos de escritorio a través de inventario de campo de 25 

lugares de interés geológico Seridó región, éstos ubicados en los municipios de 

Cerro Cora, Lagoa Nova, Currais Novos, São Vicente, Florânia, Caicó, Cruzeta, 

Acari, Carnaúba dos Dantas, Jardim do Seridó y Parelhas. El Geoparque 

propuesto cubre un área que incluye los municipios de Bodó, Tenente 

Laurentino Cruz y São José do Seridó. El carácter excepcional del patrimonio 

geológico Seridó Potiguar aspectos relacionados con el turismo, biológico, 

cultural e histórico es una región que muestra un alto potencial para la creación 

de un parque geológico. Los resultados indican que se registró un total de 25 

sitios geológicos en la región, principalmente para fines científicos. Sin 

embargo, 15 de ellos tienen sitios geológicos atractivo turístico. En el área que 

comprende el Geoparque Seridó ahora hay numerosos actos que directa o 

indirectamente contribuyen al desarrollo de esta región, en especial el Polo 

Turístico Seridó (MTur), el Plan de Desarrollo Integral de Turismo Sostenible 

(PDITS/RN), la inserción los territorios del Programa de Ciudadanía del 

Gobierno Federal y las acciones del IPHAN/RN ha asegurado la preservación 

de la herencia arqueológica Seridó Potiguar. 

 

1. Introdução 

Geoparque é um território com limites definidos que apresenta geossítios de 

especial valor científico/educativo. Além de sua importância para preservação 

da memória geológica (geoconservação), a presença de valores ecológicos, 

arqueológicos, históricos, culturais e turísticos inseridos num processo de 
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desenvolvimento sustentável que fomente projetos geoturísticos e educacionais 

e de valorização do patrimônio cultural local, agrega valor à proposta de 

criação do geoparque. 

O Seridó apresenta um dos mais completos e belos patrimônios geológicos 

encontrados no Nordeste do Brasil, o qual é decorrente de inúmeros processos 

naturais a que esta região foi submetida ao longo da história da Terra, cujo 

registro pode ser observado nas diversas formas de relevo, tais como as serras 

e picos, ou exposições rochosas menores constituídas por granitos, gnaisses, 

mármores, quartzitos e arenitos. Tendo em vista o caráter excepcional deste 

patrimônio geológico, associado ao aspecto cultural da região, esta área do 

Seridó atende as necessidades para criação de um geoparque.  

 

Vale salientar que na região existe um Pólo e Conselho de Turismo, fomentado 

pelo SEBRAE e Secretaria de Turismo do RN, que criaram em 2004 o Projeto 

Roteiro Seridó e está integrado ao Programa Territórios da Cidadania do 

Governo Federal. A região também já apresenta painéis geoturísticos do 

Projeto Monumentos Geológicos do RN, criado pelo IDEMA/RN para divulgar o 

patrimônio geológico potiguar. O referido projeto conta com a sinalização de 16 

monumentos, tendo na região Seridó 3 painéis já instalados (Mina Brejuí, 

Plúton de Acari e Pegmatito de Parelhas). Na região em lide a economia foi 

estruturada sobre o tripé composto pela pecuária extensiva, agricultura e 

mineração, esta última baseada na exploração da scheelita, tantalita, berilo e 

cassiterita. Mais recentemente novas atividades foram introduzidas e/ou 

ampliadas, tais como a produção leiteira, a modernização e ampliação da 

caprino-ovinocultura, a atividade ceramista e o desenvolvimento do setor 

terciário, com destaque para o comércio e a diversificação de serviços 

(principalmente o turismo)., 

 

2. O Geoparque Seridó 
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Em acordo com os objetivos do Projeto Geoparques do Serviço Geológico do 

Brasil – CPRM (SCHOBBENHAUS; SILVA, 2012) que é identificar, classificar, 

descrever, catalogar, georreferenciar e divulgar os parques geológicos do 

Brasil, bem como sugerir diretrizes para seu desenvolvimento sustentável, 

seguindo os preceitos da Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO), a região do Seridó potiguar foi escolhida para 

um estudo técnico e diagnóstico com a finalidade de embasar proposta de 

criação do Geoparque Seridó (NASCIMENTO; FERREIRA, 2012). Assim, a 

parceria entre o Serviço Geológico do Brasil e a Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte resultou no inventário de 25 Geossítios na região do Seridó, 

estes localizados nos municípios de Cerro Corá, Lagoa Nova, Currais Novos, 

São Vicente, Florânia, Caicó, Cruzeta, Acari, Carnaúba dos Dantas, Jardim do 

Seridó e Parelhas. A proposta de geoparque contempla uma área que incluem 

ainda os municípios de Bodó, Tenente Laurentino Cruz e São José do Seridó. 

Tendo em vista o caráter excepcional do patrimônio geológico do Seridó 

Potiguar, associado aos aspectos turístico, biológico, cultural e histórico, esta é 

uma região com grande potencial para a criação de um geoparque. 

2.1 Localização 

A área do proposto Geoparque Seridó situa-se no semiárido nordestino, região 

centro-sul do estado do Rio Grande do Norte, envolvendo totalmente os 

territórios dos municípios de 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 (Figura 1). 

Estes municípios fazem parte da mesorregião Central Potiguar e englobam 

partes das microrregiões Serra de Santana, Seridó Oriental e Seridó Ocidental. 

O acesso a partir de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, se dá 

pela BR-226 até a cidade de Currais Novos, tomando-se em seguida inúmeras 

outras rodovias (BRs 104, 427) e (RNs 087, 288) para ter acessos aos demais 

municípios da área (Figura 1). O portão de entrada do Geoparque Seridó, para 
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quem vem de Natal, pode ser considerado a cidade de Currais Novos que está 

a 172 km da capital potiguar. Caicó é dentre as cidades da região do Seridó, a 

mais afastada da capital, distando 256 km. Já a distância entre os municípios 

situados em pontos extremos do referido geoparque não ultrapassa os 100 km, 

como é o caso de Cerro Corá (extremo norte da área) até Parelhas (extremo 

sul). 

 

Figura 1 – Localização do proposto Geoparque Seridó. 

2.2 Geossítios 

Um total de 25 geossítios, estes compreendendo a ocorrência de um ou mais 

elementos da geodiversidade (aflorante devido a resultado da ação de 

processos naturais ou por intervenção humana), bem delimitado 

geograficamente e que apresente valor singular do ponto de vista científico, 

didático, cultural, turístico ou outro (BRILHA, 2005; NASCIMENTO et al. 2008) 

foram cadastrados na região principalmente com fins científicos. Contudo 15 
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desses geossítios possuem apelo turístico (dos 25 geossítios cadastrados 

vários já possuem interesse turístico com destaque para: 

 

2.2.1 Serra Verde – Cerro Corá: O Geossítio Serra Verde está situado a 11 km 

do centro de Cerro Corá, na borda da Serra de Santana. No local ocorrem 

rochas graníticas como com atrativos geoturísticos que envolvem geoformas 

(criadas pela atuação de processos erosivos e esculpidas pela ação do vento e 

da chuva), tanques fossilíferos e pinturas rupestres, com destaque para: 

 i) Pedra do Nariz;  

ii) Pedra Cabeça Dinossauro; 

 iii) Lagoa/Tanque Azul (tanque contendo água, onde foram encontrados 

fósseis da megafauna pré-históricas);  

iv) Casa de Pedra (conjunto de blocos rochosos de diversos tamanhos e 

formas que lembram edificações construídas pelo homem; e  

v) Sítio Arqueológico (local em forma de gruta onde abrigava homens pré-

históricos, com inúmeras pinturas rupestres de animais e pessoas) (Figs 2 e 3). 

  

Figura 2 – Geoforma conhecida por Pedra do 

Nariz. 

Figura 3 – Exemplos de pinturas rupestres 

encontradas no Geossítio Serra Verde. 

 

2.2.2 Cruzeiro de Cerro Corá - Cerro Corá: O Geossítio Cruzeiro de Cerro 

Corá está situado na área urbana do município No local possui um 
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cruzeiro assentado em rochas de natureza granítica, o qual apresenta 

uma altitude em torno de 610 metros. A maior atração do geossítio é a 

vista panorâmica do município, onde se pode contemplar toda a 

extensão urbana e vizinhanças, incluindo parte do pico vulcânico do 

Cabugi que está a 40 km na direção norte (Figura 4). 

 
Figura 4 – Visão panorâmica da cidade de Cerro Corá e do seu entorno visto do alto do 

Geossítio Cruzeiro de Cerro Corá. 

 

2.2.3 Vale Vulcânico – Cerro Corá: O Geossítio Vale Vulcânico está situado 

15 km a SW do centro de Cerro Corá, na borda SE da Serra de Santana. 

O acesso ao local é feito por estradas não pavimentadas que levam a 

uma trilha turística. Esta trilha com cerca de 2 km dá acesso ao leito do 

Riacho da Pedreira, onde são encontradas rochas vulcânicas (basaltos). 

Estes basaltos possuem idade de 27 milhões de anos, pouco mais velho 

do que os basaltos do Pico do Cabugi, com 25 milhões de anos.Da trilha 

observa-se o relevo da região denotado pela escarpa erosiva da Serra 

de Santana. Em alguns pontos ao longo da trilha existem mirantes para 

observação da paisagem (Figura 5). 
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Figura 5 – Visão geral do mirante com vista para a Muralha Vulcânica formada por basaltos 

(lado esquerdo da figura) e ao fundo o platô da Serra de Santana formado por arenitos da 

Formação Serra do Martins. 

 

2.2.4 Mirante de Santa Rita – Lagoa Nova: Mirante de Santa Rita está situado a 

3,5 km, a ESE, do centro de Lagoa Nova, na RN-087, sentido Lagoa 

Nova - Cerro Corá, sobre a Serra de Santana. O referido Geossítio fica 

em frente à Pousada Chalés dos Cajueiros cerca de 150 metros da 

estrada, na parte sul da Serra da Santana, a 733 metros de altitude. No 

Geossítio ocorrem arenitos, sendo possível ainda ter uma visão geral da 

cidade de Currais Novos (a cerca de 20 km a SW), além de visualizar 

parte da Serra da Umburana (ao fundo), formada por quartzitos e o Pico 

do Totoró (Figura 6). 

 

Figura 6 – Visão panorâmica do Mirante de Santa Rita com vista da cidade de Currais Novos, 

da Serra da Umburana (ao fundo) e do Pico do Totoró (a direita). 

 

2.2.5 Pico do Totoró – Currais Novos: O Geossítio Pico do Totoró está situado 

a 10 km do centro de Currais Novos. O acesso ao local se dá através de 
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estradas não pavimentadas que leva ao distrito do Totoró, localidade 

que deu início a expansão populacional da cidade de Currais Novos. 

Neste geossítio ocorrem rochas graníticas e estão situados atrativos 

geoturísticos que envolvem geoformas, presença de fósseis e pinturas 

rupestres, com destaque para: 

 i) Pedra do Caju (sua forma lembra um enorme caju com a castanha);  

ii) Pedra do Letreiro (antigo abrigo de homens pré-históricos que viveram 

na região, contendo pinturas rupestres com diferentes formas 

geométricas); 

 iii) Pedra Furada (cavidade formada no granito, contendo também 

pinturas rupestres de pessoas e animais);, 

 iv) Pedra do Sino (nome dado a um rocha que foi quebrada ao meio e 

um do seus lados emite um som quando percutida);  

v) Sítio Paleontológico/Arqueológico Lagoa do Santo, local onde foram 

encontrados inúmeros fósseis de mamíferos gigantes (megafauna), 

como preguiças, mastodontes, gliptodontes, entre outros, bem como 

pinturas rupestres com diferentes formas geométricas (Figuras 7 e 8). 

  

Figura 7 – Pico do Totoró formado 

predominantemente por granito porfirítico ao 

lado do açude homônimo. 

Figura 8 – Geoforma conhecida como Pedra do 

Caju, formada por atuação predominante do 

intemperismo físico e por erosão diferencial. 
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2.2.6 Morro do Cruzeiro – Currais Novos: O Geossítio Morro do Cruzeiro está situado na área 

urbana do município de Currais Novos, próximo a entrada da cidade. No local existe 

um cruzeiro assentado em pegmatito. Do Geossítio é possível contemplar a cidade de 

Currais Novos e outros Geossítios como o Pico do Totoró, a aba da Serra que forma o 

Cânion dos Apertados, a Serra de Sant’Ana e no local são comuns peregrinações 

religiosas (Figura 9). 

 

Figura 9 – Morro do Cruzeiro formado por um dique de pegmatito contendo biotita, 

muscovita e textura gráfica. 

 

2.2.7 Mina Brejuí – Currais Novos: A Mina Brejuí está situada a 10 km do 

centro de Currais Novos, na margem direita da BR-427 que liga Currais 

Novos a Acari. Neste Geossítio estão situados atrativos turísticos que 

compõem o Parque Temático Mina Brejuí com destaque para:  

i) os Túneis e as Galerias [passeio por cerca de 300 metros de túneis e galerias 

devidamente adaptados à visitação turística, onde o visitante conhece as 

rochas da região, podendo visualizar a scheelita com o auxílio do 

mineralight (equipamento usado no estudo da fluorescência dos 

minerais)], as chaminés (por onde passava o minério de um nível para 

outro da mina) e as colunas de sustentação da mina;  

ii) Memorial Tomaz Salustino (museu que conta a história do fundador da 

mina); 
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 iii) Museu Mineral Mário Porto (local com inúmeros exemplos de minerais e 

rochas);  

iv) Mirante das Dunas (dunas formadas pelo acúmulo de rejeito da mina);  

v) Igreja de Santa Tereza (construída na vila dos operários da mina); e  

vi) Gruta de Santa Bárbara (construída em homenagem a santa) (Fig 10 e 11). 

  

Figura 10 – Visão de uma das salas do Museu 

Mineral Mário Porto. Foto: G. Medeiros. 

Figura 11 – Um dos salões visitados dentro da 

Mina Brejuí. Foto: J. Virgens Neto. 

 

2.2.8 Cânions dos Apertados – Currais Novos: Os Cânions dos Apertados 

estão situados a 10 km, a SE, do centro de Currais Novos, na área 

privativa da Fazenda Aba da Serra, no leito do Rio Picuí, ao longo da 

Serra da Timbaúba. Uma energia hidráulica elevada em tempos 

passados produziu o dessecamento do relevo, erodindo superfícies mais 

frágeis, rebaixando o relevo e escavando o seu próprio leito. No local 

observam-se quartzitos e pegmatitos e foi considerado a 7ª maravilha do 

RN (Figura 12). 
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Figura 12 – Quartzito da Formação Equador cortados pelo Rio Picuí próximo ao final do cânion. 

 

2.2.9 Monte das Graças – Florânia: O Monte das Graças está situado a 1,5 km 

do centro municipal de Florânia. Além do aspecto geológico (formado 

por rochas gnáissicas) a região tem um apelo histórico e turismo 

religioso, que teve início devido ao sonho do frade Otavio (em 1946), 

sobre uma menina que havia falecido de fome e sede no alto da serra. 

Naquela localidade foi construída uma pequena capela no alto do Monte, 

que hoje conta com um centro de treinamento e reflexões, as estações 

da via sacra, um horto, a gruta de Nossa Senhora de Lourdes e local 

para celebrar missas campais, sendo palco de várias romarias, 

peregrinações e demais manifestações de fé (Figuras 13 e 14). 
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Figura 13 – Visão panorâmica do Monte 

Nossa Senhora das Graças. 

Figura 14 – Capela do Monte Nossa Senhora 

das Graças. Foto: G. Medeiros. 

 

2.2.10 Gruta da Caridade – Caicó: O Geossítio Gruta da Caridade está situado 

no município de Caicó, localizado há 35 km da cidade, cujo acesso é 

feito pela RN-118, que liga Caicó a Jucurutu. Na parte externa da gruta 

ocorre um painel de gravuras rupestres retratando figuras geométricas, 

características da Tradição Itacoatiara. Já no interior na gruta observa-se 

uma "sala de visita" com formações de estalactites e uma pequena lagoa 

formada por água que corre em fraturas formadas no mármore. O 

acesso a outras áreas da caverna se dá por um pequeno orifício na 

rocha.  

Um mapeamento realizado pela equipe da Sociedade Espeleológica 

Potiguar, em 2008, definiu a gruta como um longo corredor com cerca de 

300 metros de comprimento, muitas vezes inundada por água devido a 

inúmeros meandros de um rio que corre nos subterrâneos da Serra da 

Cruz. É importante ressaltar a necessidade do uso de equipamentos de 

proteção e o acompanhamento de guias para entrar nesta gruta (Figuras 

15 e 16). 
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Figura 15 – Detalhe da gravura correlacionada 

a Tradição Itaquatiara. 

Figura 16 – Visão interna de parte da gruta, 

com foliação subhorizontal nos mármores. 

Foto: Almeida Netto. 

 

2.2.11 Açude Gargalheiras – Acari: O Geossítio Açude Gargalheiras está 

situado a 4,5 km, do centro de Acari, no entorno do Açude público 

Marechal Dutra (mais conhecido como Açude Gargalheiras, devido ao 

gargalo formado entre as serras). 

A região se destaca por um expressivo relevo, formado em rochas 

graníticas com cerca de 575 milhões de anos, definido pelas serras do 

Pai Pedro, Minador e da Lagoa, com altitudes entre 600 e 650 metros, 

por onde passa o Rio Acauã. Na década de 1940, neste local, foi 

construído o açude, que possui uma área de 780 ha e capacidade de 

acumulação de água de até 40.000.000,00 m3. Este açude, pelo 

grandioso conjunto de suas belezas naturais constituiu-se num dos 

pontos turísticos mais conhecidos e visitados na região do Seridó. O 

local foi considerado a 3ª maravilha do RN dentre as 133 finalistas do 

Concurso as 7 Maravilhas do RN (Figura 17). 
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Figura 17 – Visão panorâmica do Geossítio Açude Gargalheiras e da Serra do Pai Pedro. Foto: 

P. Costa. 

 

2.2.12 Monte do Galo - Carnaúba dos Dantas: O Geossítio Monte do Galo está 

situado a 1 km, do centro de Carnaúba dos Dantas. O acesso ao local é 

por estrada pavimentada que leva ao Cruzeiro do Monte do Galo. Além 

de geológico, formado por um grande pegmatito, a região tem um apelo 

religioso. Inaugurado em 25/10/1927, o Monte do Galo recebe fiéis em 

romarias com bênçãos de Nossa Senhora das Vitórias. É um dos 

principais pontos turísticos religioso do RN. No local há capela, cruzeiro, 

estátua do galo, sala dos ex-votos e os 12 passos de Cristo ao longo da 

subida. Possui altura média de 155 metros, possibilitando o visitante 

apreciar a vista panorâmica da cidade e das inúmeras serras da região 

(Figura 18). 

 

Figura 18 – Visão panorâmica 

do Monte do Galo. Foto: 

www.carnaubadosdantas.com/n

oticias/?p=1193 

http://www.carnaubadosdantas.com/noticias/?p=1193
http://www.carnaubadosdantas.com/noticias/?p=1193
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2.2.13 Xiquexique - Carnaúba dos Dantas: O Geossítio Xiquexique está situado 

a 3,5 km do centro de Carnaúba dos Dantas, na serra homônima, lado 

esquerdo do Rio Carnaúba. O geossítio, formado por rochas 

quartzíticas, abriga pinturas rupestres em diferentes tons de vermelho, 

classificadas como Tradição Nordeste, subtradição Seridó. Elas retratam 

humanos (em cenas de festa, caça e sexo), cervídeos, felinos e aves 

(emas, papagaios). Essas pinturas foram registradas inicialmente por 

José de Azevedo Dantas, na década de 1920 (Figuras 19 e 20). 

  

Figura 19 – Projeto de acessibilidade aos 

sítios arqueológicos desenvolvido pelo 

IPHAN/RN. 

Figura 20 – Exemplos de pinturas rupestres 

encontradas no quartzito da Formação 

Equador. 

 

2.2.14 Açude Boqueirão – Parelhas: O Geossítio Açude Boqueirão está situado 

2,5 km do centro de Parelhas. Neste geossítio estão situados atrativos 

geoturísticos que envolvem geoformas, além de uma diversidade de 

minerais e mirantes, com destaque para: i) Pedra da Princesa 

Encantada (o relevo da parte norte da Serra das Queimadas define o 

perfil de uma princesa deitada, segundo o imaginário popular); ii) Pedra 

do Príncipe que virou Sapo (sua forma lembra um sapo); iii) Esfinge da 

Princesa (rocha com silhueta que lembra um esfinge egípcia, com 

cabeça de gato e corpo de humano); iv) Diversidade Mineral (turmalina, 

água marinha, granada, ametista, feldspatos e quartzo alguns 

considerados preciosos, sendo essa diversidade utilizada como matéria-
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prima na confecção de artesanatos e jóias); v) Mirante da Capelinha 

(mirante no alto da Serra das Queimadas com vista para toda cidade e 

região, com desnível de 500 metros em relação a base da serra) 

(Figuras 21 e 22). Neste local foi construído o açude Boqueirão, com 

área de 1.326,68 ha e capacidade de acumulação de 85.012.750 m3. 

Este açude, pelo grandioso conjunto de suas belezas naturais constituiu-

se num dos pontos turísticos mais conhecidos e visitados na região do 

Seridó. 

  

Figura 21 – Visão geral da parte norte da 

Serra das Queimadas com destaque para o 

boqueirão, bem como a silhueta da Princesa 

adormecida. Foto: Z. Lima. 

Figura 22 – Vista do Açude Boqueirão com o 

sangradouro ao fundo. No primeiro plano 

parte de um pegmatito rico em biotita. 

 

2.2.15 Mirador – Parelhas: O Geossítio Mirador está situado a 4 km do centro 

de Parelhas, próximo ao Açude Boqueirão. O local é importante e mais 

conhecido por abrigar o Sítio Arqueológico Mirador. Neste estão 

presentes inúmeras pinturas rupestres, classificadas como Tradição 

Nordeste, subtradição Seridó. As pinturas são de humanos, cervídeos, 

felinos e aves (emas, papagaios) e foram realizadas sobre 

metaconglomerados. Pesquisas realizadas pelo Núcleo de Estudos 

Arqueológicos da UFPE, no início da década de 1980, também 

descobriram um cemitério indígena infantil, ossos de roedores e contas 

de colar (de ossos e conchas), além de carvão. A datação 
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radiocarbônica do carvão associado aos restos de enterramentos infantis 

foi de 9410 anos antes do presente. 

 

  

Figura 23 – Parte da Serra das Queimadas com a 

geoforma Pedra da Boca. No canto inferior 

esquerdo ocorrem as pinturas rupestres e o 

cemitério indígena infantil. 

Figura 24 – Exemplo de uma as pinturas rupestres 

retratada sobre metaconglomerado da Formação 

Equador. 

 

2.3 ações já encontradas na área do Geoparque Seridó 

Na área que contempla o Geoparque Seridó já existem inúmeras ações que 

direta ou indiretamente contribuem para o desenvolvimento desta região, com 

destaque para: 

i) Pólo Turístico do Seridó instituído pelo Governo do Estado do Rio Grande do 

Norte, por meio do Decreto No 18.429, de 15 de agosto de 2005, sendo 

representado por um espaço sócio econômico homogêneo com vantagens 

competitivas e vocacionais, com o objetivo de integrar a cadeia produtiva do 

turismo. Este Pólo é composto pelos municípios de Acari, Caicó, Carnaúba dos 

Dantas, Cerro Corá, Currais Novos, Parelhas, Jardim do Seridó, Florânia, 

Tenente Laurentino, Lagoa Nova, Timbaúba dos Batistas, Ouro Branco, 

Equador, Santana do Seridó, São João do Sabugi, Serra Negra do Norte, 

Jucurutu. As atividades pertinentes ao Pólo são administradas por um 

Conselho Regional de Turismo formado paritariamente por representantes dos 
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setores público e privado, sendo coordenadas pela Secretaria de Estado do 

Turismo (SETUR/RN). Todavia, desde 2004 já existe o Projeto Roteiro Seridó, 

fomentado pelo SEBRAE/RN e a SETUR/RN em consonância com o Programa 

de Regionalização do Turismo promovido pelo Ministério do Turismo do 

Governo Federal. O Roteiro Seridó tem como objetivo apoiar o 

desenvolvimento turístico da região, com bases assentadas na 

sustentabilidade, com ações nas áreas de turismo, educação ambiental, 

tecnologia de alimentos, gestão de cooperativas e outras associações, 

qualidade e comercialização do artesanato, empreendedorismo no espaço rural 

e natural, promoção e marketing, capacitação técnica e gerencial, tendo como 

públicos-alvo empresários, gestores municipais, professores, estudantes e 

produtores rurais, entre outros. Na primeira fase foram contemplados sete 

municípios: Acari, Caicó, Carnaúba dos Dantas, Cerro Corá, Currais Novos, 

Parelhas e Jardim do Seridó. Recentemente Lagoa Nova integrou-se ao 

referido Roteiro. 

ii) O Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS/RN) 

realizado sob os cuidados da Start Pesquisa e Consultoria Técnica Ltda. O 

PDITS é o instrumento de planejamento do turismo em uma área geográfica 

selecionada que tem por objetivo principal orientar o crescimento do setor em 

bases sustentáveis, em curto, médio e longo prazo, estabelecendo as bases 

para a definição de ações, as prioridades, e a tomada de decisão. Deve, 

portanto, constituir o instrumento técnico de gestão, coordenação e condução 

das decisões da política turística e de apoio ao setor privado, de modo a dirigir 

seus investimentos e melhorar a capacidade empresarial e o acesso ao 

mercado turístico. O PDITS Seridó constituiu-se esforço de Planejamento do 

Governo do Estado do Rio Grande do Norte, como requisito fundamental para 

as ações e investimentos do Programa de Desenvolvimento do Turismo no 

Nordeste PRODETUR, com o apoio do Banco do Nordeste, PRODETUR/RN e 

Secretaria Estadual de Turismo. 
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iii) A região integra o Programa Territórios da Cidadania do Governo Federal. 

Este programa insere 135 ações nas áreas rurais e cidades mais pobres do 

país, através de projetos que inclui a geração de trabalho e renda, visa 

assegurar infra-estrutura e estimular as economias locais promovendo a 

emancipação econômica e social da população. Busca assim, garantir direitos 

de cidadania à população concentrada nos bolsões de pobreza do país. No Rio 

Grande do Norte, inicialmente foram trabalhados três territórios: Açu-Mossoró, 

Mato Grande e Sertão do Apodi (Chapada do Apodi). Porém, face aos 

resultados obtidos com projetos em execução e à necessidade de ampliação 

das ações com foco no desenvolvimento econômico, promovendo a cultura 

empreendedora e contribuindo para o desenvolvimento sustentável, o 

SEBRAE/RN considerou relevante implantar este projeto, no Seridó. Assim, o 

projeto Território Seridó se propõe a contribuir para desenvolvimento sócio 

econômico sustentável no território do Seridó, no Rio Grande do Norte, 

buscando alavancar ações integradas às vocações identificadas, tendo como 

ponto focal o resgate, a valorização e a divulgação da marca regional, 

prioritariamente nas cadeias produtivas do turismo, cultura, moveis, têxtil, 

alimentos e artesanato. 

iv) Além das ações citadas anteriormente, vale salientar que o Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN/RN) tem garantido a 

preservação do patrimônio arqueológico da região do Seridó Potiguar, seja pela 

atuação para o fiel cumprimento da legislação relacionada à arqueologia 

preventiva, seja pela execução de obras de socialização que garantam a 

visitação controlada dos sítios arqueológicos de arte rupestre. A instalação da 

infra-estrutura básica promovida pela superintendência do IPHAN/RN nos sítios 

arqueológicos Xiquexique I e II, localizados na cidade de Carnaúba dos 

Dantas/RN, permite compatibilizar usos sociais mais amplos com a 

preservação e o uso científico do patrimônio arqueológico do Seridó. Para 

preparar os locais como pontos turísticos-educativos, estão sendo implantados 

estacionamento, ponto de apoio, trilhas com pontos de descanso e de 

observação, passarelas, guarda-corpos e placas de identificação. Os sítios 
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dessa região têm uma grande importância científico-cultural e grande 

significação para os moradores da região, antes conhecidos como “letreiros”, 

“pedras pintadas”, hoje já são reconhecidos como sítios arqueológicos. A 

conservação destes, porém, não vem sendo efetiva devido a fatores como o 

turismo desordenado, o desmatamento da área de entorno e agentes naturais 

que atingem o suporte rochoso. Adicionalmente, as mudanças nas condições 

do micro-clima do ambiente que envolve os sítios arqueológicos têm acelerado 

o processo de degradação das pinturas rupestres. A preservação desse 

patrimônio cultural requer ações de preservação e conservação aliadas à 

manutenção do equilíbrio do ambiente natural. Um agravante social da mesma 

ordem de importância é constituído pela limitação dos recursos econômicos da 

população local. Os indicadores socioeconômicos do município refletem a falta 

de alternativas de geração de emprego e renda. Faz-se necessário, portanto, 

encontrar alternativas através da atividade turística em um modelo sustentável. 

 

3 considerações finais 

A partir da apresentação do valor geológico e turístico da região do Seridó 

torna-se possível inferir que o geoturismo apresenta múltiplas facetas, podendo 

ser considerado tanto uma tendência atual como uma necessidade real para 

uma região que apresenta, na atualidade, dificuldades econômicas inerentes 

aos aspectos climáticos ali existentes, principalmente, os relativos à seca. É 

uma tendência atual na medida em que é reflexo da procura crescente por 

áreas naturais (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2010) e esse crescimento é 

acompanhado por uma nova segmentação que busca atender às diferentes 

demandas por parte dos turistas. 

Por outro lado, o turismo realizado no âmbito dos geoparques também pode 

ser encarado como uma necessidade, tendo em vista os objetivos da criação 

destes, tais como a geoconservação, a educação ambiental e a inclusão social. 
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Nesse sentido, o geoturismo acaba contribuindo em três aspectos: educativo, 

socioeconômico e de conservação. O aspecto educativo diz respeito à 

promoção do conhecimento dos aspectos abióticos da natureza, um dos 

principais objetivos do geoturismo. A partir desse viés educativo se possibilita a 

valoração e valorização da geodiversidade, gerando um sentimento de respeito 

e co-responsabilidade pela manutenção da conservação ambiental. Por fim, ao 

se estimular o desenvolvimento do geoturismo no Seridó, de forma integrada 

aos demais segmentos já existentes, haverá a ampliação do tempo de 

permanência dos turistas, permitindo, consequentemente, a diversificação 

econômica da região através do incremento econômico decorrente do turismo.  

Apesar de todos esses aspectos contribuírem de forma positiva para o 

desenvolvimento territorial da região do Seridó, vale ressaltar a necessidade 

que este segmento seja planejado, buscando uma utilização racional dos 

recursos da geodiversidade, garantindo a viabilidade do geoturismo e a 

manutenção da área, beneficiando, assim todos os envolvidos: o meio natural 

como principal atrativo, a população autóctone como protagonista, os 

geoturistas como interessados, bem como o trade turístico, no papel de 

intermediadores. 
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GT 07: Geodiversidade, Geoconservação e Geoturismo: Contribuições para o planejamento e 

manejo de trilhas 

 

POTENCIAL DA TRILHA ECOLÓGICA DO VALE VULCÂNICO NO 

MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ/RN 
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Resumo 

Palavras-chave:Trilhas Interpretativas; Educação ambiental; Vale Vulcânico; Indicadores de 

atratividade; 

 O município de Cerro Corá/RN está localizado a 180 km de distância de Natal capital 

do Estado do Rio Grande do Norte.A economia local é baseada no comércio e na 

agricultura, o turismo ainda é incipiente, no entanto, o município dispõe de 

potencialidades relevantes para sua prática, como a trilha ecológica do Vale Vulcânico, 

cujo vulcão extinto a 25 milhões de anos, proporciona vários testemunhos derochas 

características de ambientes vulcânicos como o Basalto. Caminhadas em trilhas 

ecológicasintegram o contato humano com o meio ambiente, tendo como premissa o 

respeito e a sensibilização dos praticantes em relação à conservação do meio 

ambiente, ondeestãopautadas a contemplação da paisagem, bem como da fauna e da 

flora local, dentre outras atividades que permitam o contato com a natureza. Neste 

sentido o presente trabalho objetivou identificar o potencial da trilha ecológica do Vale 

Vulcânico analisando suas potencialidades. Para tanto foi utilizada a metodologia 

“Indicadores de Atratividade e Pontos Interpretativos (IAPI)”, visitas de campo e 

pesquisa bibliográfica em livros, sites e artigos científicos. A trilha do Vale Vulcânico é 

circular, com duração média de 1 hora e 30 minutos, com aproximadamente 800m, 

seu grau de dificuldade é difícil. Desse modo, pode-se concluir que a trilha do Vale 

Vulcânico pode ser explorada e comercializada, porém, são pertinentes melhorias na 

acessibilidade para aumentar o espectro do perfil de usuários,sinalização, pontos de 

apoio com paradas estratégicas para que os visitantes possam praticá-la de maneira 

segura e que contemple a natureza de modo sustentável. 

 

Resumen 

Palabras clave: senderos interpretativos, la educación ambiental, valle volcánico; 

Indicadores de atractivo; 

 

 El municipio de Cerro Cora / RN se encuentra a 180 km de capital Navidad del Estado 

de Rio Grande do Norte.A economía local se basa en el comercio y la agricultura, el 
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turismo es todavía en su infancia, sin embargo, el municipio tiene potencial relevancia 

para su práctica, ya que el sendero ecológico del valle volcánico, cuyo extinto hace 25 

millones de años, ofrece diversos testimonios derochas características de ambientes 

como el basalto volcánico. Rutas de senderismo ecológicasintegram contacto humano 

con el medio ambiente, teniendo como premisa el respeto y el conocimiento de los 

profesionales en relación con la conservación del medio ambiente, ondeestãopautadas 

contemplación del paisaje, así como la flora y la fauna locales, entre otras actividades 

que permiten el contacto con la naturaleza. En este sentido, el presente estudio tuvo 

como objetivo identificar el potencial de la eco-trail Valle Volcánico análisis de su 

potencial. Por esta metodología se utilizó "Indicadores de Atractivo y puntos 

interpretativos (IAPI)", visitas de campo y la investigación en los libros, sitios web y 

artículos científicos. El Valle Volcánico pista es circular, con una duración media de 1 

hora y 30 minutos, con aproximadamente 800 metros, su grado de dificultad es difícil. 

Por lo tanto, podemos concluir que la pista Volcanic Valley puede ser explotada y 

comercializada, sin embargo, son las mejoras pertinentes en la accesibilidad para 

aumentar el espectro de perfil de usuario, la señalización, puntos de apoyo con 

paradas estratégicas para que los visitantes pueden practicar de forma segura, y 

contemplar la naturaleza de una forma sostenible. 

 

1. Introdução 

O contato do homem com a natureza sempre foi uma temática bastante 

discutida por estudiosos de diversas áreas, isto porque diante do contexto atual 

e do problema ambiental elencada nos últimos anos, os indivíduos começaram 

a perceber que o uso abusivo dos espaços estava degradando os 

ecossistemas mais frágeis, como dunas, manguezais e as trilhas ecológicas 

por conterem diversas espécies da fauna e flora parcialmente ou totalmente 

degradadas Sendo diversos os municípios que vem trabalhando com este 

segmento pautado no respeito e conservação dos ambientes visitados, 

primando pela sustentabilidade ambiental das localidades e o envolvimento da 

comunidade local neste processo, por meio de cursos e projetos que mostrem 

o potencial dos espaços e a utilidade dos mesmos. 

 

Neste contexto o presente trabalho objetivou identificar o potencial da trilha 

ecológica do Vale Vulcânico analisando suas potencialidades e entraves para o 

melhoramento da referida trilha como infraestrutura de apoio ao turista e 

outros.O referencial teórico consiste em dois tópicos, a saber: trilhas: 
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planejamento, origens e usos, que traz uma abordagem geral das trilhas 

mostrando a importância do planejamento para estas, a origem, ou seja, a 

partir de quando se começou a utilizar o termo trilhas e quais seus primeiros 

usuários e os usos destas trilhas como vem sendo feito e a maneira correta 

para que isto aconteça. 

 

No segundo tópico do referencial teórico a discussão é sobre as trilhas como 

forma de diversificação do produto turístico, logo, investiga-se como as trilhas 

podem contribuir para diversificar o produto turístico local dimensionando as 

visitações no ambiente de turistas vindouros de diferentes localidades, com a 

motivação de desenvolver atividades de contato com a natureza e 

contemplação de paisagens de relevante beleza cênica.  Entretanto, após o 

referencial teórico destaca-se a metodologia utilizada neste trabalho, e 

posteriormente a caracterização da área de estudo para melhor entendimento. 

Em seguida, é feita a apresentação e discussão dos resultados coletados e 

discute-se as considerações finais desta pesquisa. Assim, a pesquisa mostra-

se relevante por abordar um tema ainda pouco explorado no âmbito do 

município de Cerro Corá/RN, bem como na comunidade acadêmica do curso 

de Turismo do Campus Currais Novos/RN, mas que mostrou-se importante por 

apresentar potencialidade ainda pouco explorada e que pode ser 

comercializada pela comunidade local, instigando novos estudantes, 

pesquisadores, poder público e trade turístico a trabalhar com este segmento 

em toda região do Seridó Potiguar. 

 

2. Trilhas: planejamento, origens e usos 

O planejamento é uma ferramenta que prima por organizar os objetivos que 

são desejados para o futuro, e as ações que serão desempenhadas para que 

isto aconteça isto porque planejar significa mensurar os problemas que 

poderão acontecer e o que pode ser feito para que todas as metas posam 

acontecer em tempo hábil. As trilhas é um tipo de ecossistema composto por 

espécies da fauna e flora, que primordialmente necessita de planejamento para 
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que os problemas com a visitação nestes ambientes sejam minimizados, a fim 

de corroborar com a conservação do ambiente e das espécies vigentes no 

lugar. Com isso, Petrocchi (1998, p.20) propõe que:  

 

O planejamento – a visão do futuro próximo ou distante – 

contribui para que as tarefas sejam melhor realizadas e 

objetivos sejam mais facilmente atingidos, por pessoas ou 

organizações. Ordena as ações e dá prioridade a elas. Permite 

mapear dificuldades ou obstáculos e, assim, escolher 

previamente caminhos alternativos.  

 

Entretanto, as trilhas podem ser de dois tipos, guiada eautoguiada, sendo que 

a trilha interpretativa do Vale Vulcânico no município de Cerro Corá/RN é do 

tipo autoguiada, pois necessita da presença de um guia local para subsidiar as 

visitações no espaço. Além disso, a implantação das trilhas interpretativas pode 

decorrer em compactação e erosão do solo, composição da vegetação local, 

lixo, vandalismo, perda da fauna e da flora entre outros efeitos que podem ser 

minimizados por meio de um bom planejamento nestes ambientes.Assim, 

conforme diz Vasconcellos (1997) as trilhas interpretativas, quando bem 

planejadas e inseridas, conectam o visitante com o lugar, aumentando a 

compreensão e apreciação sobre os recursos naturais e culturais protegidos, 

abrandando assim as pressões negativas sobre o lugar. 

 

Logo, percebe-se a relevância do planejamento no ordenamento e proposição 

da trilha ecológica, haja vista que é por meio deste instrumento que os 

impactos negativos das visitações no ambiente poderão ser minimizados, e 

obter maior aproveitamento do lugar onde esta sendo realizada a referida trilha. 

Vale salientar, que por meio da trilha ecológica é possível ainda que o 

turista/visitante tenha contato com as tradições locais, fator este que elenca a 

este indivíduo a preponderância de conservar o lugar para que outras pessoas 

também possam desfrutar da contemplação da paisagem, flora e fauna local 

nos próximos anos. Para tanto devem ser analisados vários aspectos para que 

as trilhas ecológicas ocorram de maneira adequada como, por exemplo, a 

distância, a infraestrutura de apoio como bancos ou coberturas para descanso, 
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venda de água ou sucos, tendo em vista que algumas trilhas são desenvolvidas 

em ambientes quentes exigindo maior cuidado do indivíduo com o equilíbrio 

líquido do corpo, entre outros aspectos que devem ser mencionados para que 

a trilha ocorra demasiadamente bem. 

 

De acordo com o Manual de Ecoturismo de Base Comunitária (2003, p.247) 
 
As trilhas existentes, principalmente de longa distância, não 
recebem manutenção adequada, quase todas sofrem o 
problema de erosão e há pontos críticos com relação à 
segurança. Surgem não se sabe de onde e frequentemente 
desaparecem, tomadas pelo mato, devido ao desuso. Algumas 
ainda apresentam bifurcações que não levam a lugar algum. 
Some-se a isso a constante ausência de mapas, sinalização e 
meios interpretativos. 
 

Deste modo, apresenta-se vários entraves para que as trilhas possam 

acontecer em consonância com os parâmetros adequados, não infligindo o 

meio ambiente e isto pode ser alcançado por meio da capacitação dos guias 

locais, e de palestras sobre a sensibilidade das áreas visitadas para que assim 

estes sejam sensibilizados e possam transmitir as informações para os 

praticantes das atividades relacionadas as trilhas ecológicas. Vale salientar, 

que é importante analisar o entorno da trilha a vegetação que a compõe, se é 

uma área com a presença de serras ou outro tipo de relevo, verificando as 

tipologias de animais existentes como forma de acentuar e preparar a área 

para visitação. A capacidade de carga da trilha é um item crucial para ser 

analisado pelo planejador, uma vez que como descrito anteriormente as trilhas 

são compostas por ecossistemas em muitos casos frágeis que necessitam de 

análises para que assim se possa idealizar a trilha. 

Assim, “a capacidade de carga é definida primeiramente para cada trilha ou 

área de visitação” (WWF, 2001, p.50), ou seja, cada trilha possui suas 

peculiaridades sendo por meio destas que é possível elaborar o cálculo desta 

capacidade para que não ultrapasse o número permitido de visitantes. 

Desta maneira, verifica-se a importância da atuação do planejamento para que 

as trilhas ecológicas possam acontecer de maneira adequada, trazendo assim 

benefícios para a população local uma vez que as trilhas podem ser 
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trabalhadas e comercializadas, tornando-se então um importante produto 

turístico do lugar, diversificando as atividades relacionadas ao turismo já 

desenvolvidas no município. 

  

3. As trilhas como forma de diversificação do produto turistico  

É perceptível que o turismo é uma atividade cada vez mais crescente gerando 

renda para as localidades onde é desenvolvido. Na região do Seridó o turismo 

vem ganhando espaço como uma atividade que contribui na renda familiar, 

com os serviços de guia de turismo, venda de souvenirs, doces, pousadas, 

hotéis entre outros que são necessários para que a atividade turística possa se 

desenvolver.Para tanto as trilhas contribuem diretamente neste processo de 

desenvolvimento turístico, principalmente ao tratar-se da diversificação do 

produto turístico nas localidades haja vista que por meio destas é possível levar 

os visitantes a terem o contato com a natureza, bem como entender a 

importância de conservar os espaços naturais para esta prática. Cabe ressaltar 

que de acordo com Silva et al, 2012,p.708 

 

O ambiente por onde passa uma trilha deve apresentar um 
mínimo de alterações realizadas pelo homem. Aviários, criação 
de porcos ou áreas de plantio devem ser evitados. No caso de 
trilhas próximo de riachos, açudes ou rios e fundamental a 
certificação da qualidade da agua, principalmente, se existe a 
possibilidade de banho ou travessia. 

 

Logo, as trilhas interpretativas não precisam de muito para acontecer em um 

destino, sendo, portanto, imprescindível que se tenha um espaço natural com 

pouca ou nenhuma alteração humana, e que mesmo com a atividade turística 

no local a fauna e a flora sejam permanentemente conservadas, para que 

assim não haja danos ao ecossistema.  Vale salientar, que para realizar 

qualquer tipo de trilha é preciso analisar aspectos como se existe algum tipo de 

infraestrutura de apoio ao turista como, por exemplo, uma cobertura simples 

com água ou frutas, analisando-se ainda os equipamentos de segurança 

necessários para realizar a trilha, e o público de cada trilha uma vez que nem 

todos os tipos de trilhas se adequam ao turista que deseja realiza-la, por 
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exemplo, trilhas muito extensa não são recomendadas para crianças, adultos 

com alguma limitação e idosos, pois algumas trilhas são extensas e 

consequentemente exigem um pouco mais de esforço físico dos praticantes. 

Entretanto, conforme aborda Silva et al, 2012,p.709 

 

A preparação de uma trilha deve levar em consideração alguns 
fatores na hora da confecção das mesmas: segurança, 
conforto, redução do impacto ambiental e instalação de 
equipamentos necessários para cada tipo de trilha e publico 
alvo. 

 

Desse modo, as trilhas se forem utilizadas de maneira adequada poderão 

tornar-se um produto turístico competitivo em relação a outros destinos, uma 

vez que se bem planejada poderá trazer benefícios tanto para o ambiente 

natural a qual está ligada, como para comunidade local que começam a ver 

nas trilhas uma oportunidade de usufruir da natureza de maneira sustentável, 

conseguindo assim um novo recurso financeiro a partir da divulgação e 

comercialização de tais trilhas. 

 

4. Metodologia 

Para este trabalho foi utilizada a metodologia “Indicadores de Atratividade e 

Pontos Interpretativos (IAPI)”, que permite caracterizar a trilha e identificar sua 

potencialidade para fins de visitação turística, as visitas de campo foram 

necessárias para que se pudesse realizar o trajeto que o turista faz para chegar 

ao Vale Vulcânico, bem como porque possibilitou conhecer o entorno da trilha. 

Já a pesquisa bibliográfica em livros, sites e artigos científicos, possibilitaram a 

construção do embasamento teórico presente nesta pesquisa, e a relação 

teórico-prática do tema abordado neste artigo. 

 

4.1 Caracterização da área de estudo 

O município de Cerro Corá/RN fica a 180 km de distância em relação à capital 

do Estado Natal, tendo em sua população 10.916 hab.(IBGE, 2012). O 
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povoamento de Cerro Corá/RN se deu quando os índios Canindés e Janduís, 

os primeiros habitantes da localidade, começaram uma sublevação no final do 

século XVII, e uma expedição dirigiu-se à região com o objetivo de reprimir o 

levante. Mas os grupos de povoamento só chegaram à localidade com a 

fixação de colonizadores, apenas no século seguinte, dedicados à agricultura e 

à pecuária (IDEMA-RN, 2008). A área estudada do município, a Serra de 

Santana localiza-se a sul da Bacia Potiguar, nas porções centro e extremo 

sudoeste do Estado do Rio Grande do Norte, correspondendo respectivamente 

às serras de Santana, Portalegre e Martins (figura 1), onde afloram os 

depósitos mais expressivos da Formação Serra do Martins. 

 

 

Figura 1 – Serra de Santana. 

O capeamento sedimentar da Formação Serra do Martins (FSM) nos platôs de 

Santana, é constituído por arenitos conglomeráticos, arenitos grossos a finos e 

síltico-argilosos. Na base da Serra de Santana afloram diques diabásicos do 

Vulcanismo Rio Ceará-Mirim, nas localidades de Trangola e Grota da 

Fervedeira. Mais a nordeste e sudeste da Serra de Santana também afloram 

plugs vulcânicos, correlacionados por Fortes (1987) ao vulcanismo miocênico 

da Bacia Potiguar (basaltos do Vulcanismo Macau, datado entre 29 e 45 Ma; 
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Mizusaki, 1987; apud Araripe e Feijó 1994). No Riacho da Pedreira, porção 

sudeste da Serra de Santana esses corpos basálticos afloram como paredões 

do riacho, em altitudes próximas às cotas da interface embasamento/sedimento 

(550 a 600 m). Desagregações filonianas (disjunções colunares) subhorizontais 

e, localmente, seu contato intrusivo com xistos da Formação Seridó, também 

são observados em uma porção topograficamente inferior no riacho (cerca de 

550 m de altitude).  

 

Na serra de Santana, o relevo em chapada, caracterizado pelo topo 

tipicamente tabular, é definido a partir das curvas de nível 600 a 650 m, 

atingindo altitudes entre 700 e 750 m (figuras). Nesses platôs as cotas mais 

elevadas se concentram preferencialmente na porção sul, atingindo 739 m na 

porção sudoeste da Serra de Santana. A diferença de relevo entre as bordas 

norte e sul da referida serra evidencia um basculamento da mesma para norte 

também corroborado pela diferença de cotas do embasamento cristalino 

sotoposto, entre as porções norte e sul dos platôs. No platô de Santana essa 

interface é observada a partir da curva de nível 600 m. Nas cotas entre 300 e 

600 m as feições mais características são os inselbergs..constituídos pelas 

litologias do embasamento cristalino, principalmente pelos granitos. Na base da 

serra de Santana, o relevo é definido por uma superfície arrasada a ondulada, 

cujas cotas variam entre 80 e 300 m de altitude. Nestas cotas afloram 

metassedimentos do Grupo Seridó e migmatitos do Complexo Caicó. Sobre 

essa superfície arrasada são encontrados os maiores trechos das drenagens, 

que em geral têm suas nascentes na interface "embasamento cristalino/rochas 

sedimentares. No platô de Santana as drenagens fluem de forma radial-

centrífuga. 

 

5. Resultados e discussão 

A partir do embasamento teórico deste trabalho e da pesquisa de campo foi 

possível analisar que o município de Cerro Corá/RN dispõe de relevante 

potencial turístico, e que se bem planejado o turismo pode ser uma atividade 
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capaz de agregar valor ao lugar.  Além disso, identificou-se que a trilha do Vale 

Vulcânico tem forma circular, ou seja, é possível fazer o trajeto da trilha por 

caminhos diferentes levando ao visitante a opção de voltar pelo mesmo 

caminho, ou seguir outro diferente sendo que ambos dão acesso ao Vale 

Vulcânico. Quanto a distância da trilha a mesma é média e seu grau de 

dificuldade é difícil haja vista que o caminho é composto de pedras e descidas 

que exigem do visitante agilidade e paciência para realizá-la (figura 2). 

 

 

figura 2 

 

Para tanto, os atrativos naturais que podem ser encontrados na trilha do Vale 

Vulcânico são animais e uma bonita paisagem. Dentre suas principais 

características pode-se destacar a vegetação nativa da Caatinga, esta pouco 

degradada com árvores de médio e pequeno porte, sendo que as principais 

são a Caatingueira, Mameleiro, Pereiro e Facheiro, este último em grande 

quantidade no ambiente. Todavia, encontrou-se ainda animais tais como, 

pássaros da espécie nativa da Caatinga como a Juriti ave típica de ambientes 

serranos. Detectou-se também um mirante natural com uma visão geral do 

Vale Vulcânico e da paisagem que contempla o espaço do Vale.  Diante da 
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literatura apresentada e dos comentários anteriormente mencionados, na trilha 

do Vale Vulcânico detectou-se as seguintes peculiaridades (tabela 1), que 

mostra as características principais da trilha para que o leitor possa inteirar-se 

da estrutura da referida trilha. 

 

Tabela 1: Características da trilha do Vale Vulcânico 

Posição: 
I = Inferior   N = Em 
Nível  S = Superior  

Escala: 
1 = 1° Plano   2 = Médio Plano 
3 = Fundo 

Estímulo:  
V = Visual   S = 
Sonoro  T = Tátil 

Os pesos devem ser multiplicados pela intensidade do atrativo 1 = 
Presente         2 = Grande Quantidade        3 = Predominância 

 Atrativo    

PONTOS DE 
PARADA 

ESTIMULO POSIÇÃO ESCALA 

 PESO DO 
INDICADOR 

                                                       

Ponto de 
parada a ser 
aplicado 

V S T I N S 1 2 3 

Entrada x x                x x   

Alto da Serra x x x               x x   

Paredão x x                x  x  

Saída do 
Riacho  

x x                x x   

                 Fonte: Pesquisa de campo, 2013. 

Encontrou-se ainda rochas típicas de ambientes vulcânicos como o Basalto. Os 

pontos de parada foram identificados 4 a saber: portão de entrada do Vale 

Vulcânico em que se tem o estímulo visual pela bela paisagem e sonoro pelo 

canto dos pássaros, sua posição é superior e sua escala é 1º plano. Outro 

ponto foi o alto da serra em que se tem o estímulo visual pela paisagem, 

sonoro, canto das aves e tátil uma vez que a equipe tocou alguma plantas 

como o Mameleiro e a Caatinga para sentir o odor destas, sua posição é 

superior e sua escala é 1º plano. O paredão foi outro ponto destacado em que 

se teve o estímulo visual, relevante beleza cênica da paisagem e o sonoro 

vários pássaros cantando, sua posição também é superior e a escala é 1º 
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plano. O último ponto foi a saída do riacho que tem sua escala em médio plano, 

os estímulos presentes são o visual pela paisagem bonita e o sonoro barulho 

das árvores e dos pássaros. 

 

Assim, percebe-se que a trilha do Vale Vulcânico no município de Cerro 

Corá/RN dispõe de peculiaridades que a tornam diferenciada dos outros 

atrativos do município e que se bem planejada e divulgada, poderá receber 

ainda mais visitantes para apreciar da paisagem e contemplar a natureza 

presente na trilha. 

 

6.  Considerações finais 

Com a realização deste estudo pode-se perceber que o município de Cerro 

Corá/RN dispõe de relevante potencial turístico, especialmente no âmbito dos 

recursos naturais, no entanto, pela falta de planejamento principalmente nos 

ambientes naturais e uma política pública municipal de incentivo a conservação 

dos recursos naturais provenientes na localidade estes ambientes não são 

comercializados. Porém, observou-se que atrativos como o Vale Vulcânico e a 

trilha existente no mesmo atrai visitantes e estudiosos de diversas localidades, 

fator este que mostra a importância do referido atrativo para o desenvolvimento 

turístico do município. 

Deste modo, a trilha do Vale Vulcânico traz contribuições naturais, históricas e 

culturais para os visitantes desta, elencando assim mais valor ao atrativo e 

consequentemente aqueles que trabalham com a atividade turística na 

localidade como guias locais, agências e outros atores que veem no turismo 

uma possibilidade de emprego e renda para os destinos. 
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GT 07: Geodiversidade, Geoconservação e Geoturismo: Contribuições para o planejamento e 

manejo de trilhas 

 

TRABALHO DE CAMPO NO CAMINHO DAS ÁGUAS, PARQUE NATURAL 
MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU/RJ: PROPOSTA DE ROTEIRO AMBIENTAL 

E SUBSÍDIO PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO NATURAL 
 

Flávia Lopes Oliveira19 
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Resumo 
O trabalho de campo no Ensino Fundamental é uma ferramenta de 
aprendizado que visa aproximar o indivíduo da realidade, podendo levar a uma 
visão ambiental mais holística e conscientizadora. O presente artigo tem por 
objetivo discutir a importância do trabalho de campo como método de ensino-
aprendizagem de educação ambiental na Educação Básica, tendo como área 
de estudo o Caminho das Águas, localizado no Parque Natural Municipal de 
Nova Iguaçu, RJ. O Caminho das Águas, nome dado por margear o rio Dona 
Eugênia, é conhecido também como Estrada da Cachoeira, sendo esta a 
principal via de circulação da Unidade de Conservação. Tal roteiro foi aplicado 
a uma turma do sexto ano do Ensino Fundamental da Educação Básica de 
uma escola particular da cidade do Rio de Janeiro no ano de 2011. 
Inicialmente, foram ministradas aulas teóricas na escola sobre o conteúdo que 
seria trabalhado no campo e, uma semana depois, foi realizado um trabalho de 
campo com os alunos no Parque. Os resultados desse trabalho foram 
avaliados através de observações de campo e de questionários dirigidos aos 
alunos, e mostraram que a maior parte do alunado que visitou o roteiro 
interpretativo construiu conhecimento, percebendo o ambiente de forma tanto 
individual como socializada, o que comprova a relevância do trabalho de 
campo como um método significativo no processo de aprendizagem do 
ambiente natural, além de possibilitar a prática turística. Os alunos citaram o 
contato direto com os elementos da natureza como o principal atrativo, o que 
segundo eles leva a uma melhor percepção ambiental, podendo contribuir para 
valoração e conscientização do patrimônio natural.  
 
Palavras-chave: Trabalho de Campo; Educação Ambiental; Unidade de Conservação; Roteiro 
Interpretativo; Turismo Educativo. 
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El trabajo de campo en la Educación Primaria es una herramienta de 
aprendizaje que pretende acercar al individuo a la realidad y puede dar lugar a 
una visión más global y a conciencia del medio ambiente. Este artículo tiene 
como objetivo discutir la importancia del trabajo de campo como método de 
enseñanza y aprendizaje de la educación ambiental en la Educación Básica, 
teniendo como campo de estudio del Caminho das Águas, ubicado en el 
Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu, RJ. El Caminho das Águas, cuyo 
nombre se debe a que sigue el río Dona Eugênia, también conocido como la 
Estrada da Cachoeira, que es la vía principal de la Unidad de Conservación. 
Este Itinerario se aplicó a una clase de sexto grado de Educación Básica en 
una escuela privada de la ciudad de Río de Janeiro, en 2011. Primero, se 
dieron clases en la escuela sobre el contenido que se trabajaría en el campo y, 
una semana después, se llevó a cabo el trabajo de campo con los estudiantes 
en el Parque. Los resultados se evaluaron a través de observaciones de campo 
y cuestionarios para los estudiantes. Estos demostraron que la mayoría de los 
estudiantes que visitaron el itinerario interpretativo construyeron conocimiento, 
percibiendo el medio ambiente desde de la perspectiva individual y social, lo 
que demuestra la relevancia del trabajo de campo como un método importante 
en el proceso de aprendizaje del medio natural, además de proporcionar la 
práctica turística. Los estudiantes dijeron que el contacto directo con los 
elementos de la naturaleza es la principal atracción, ya que brinda una mejor 
percepción del medio ambiente, lo que puede contribuir a la valoración y el 
conocimiento del patrimonio natural. 
 

1. Introdução 

Atividades realizadas fora do ambiente escolar podem ser excelentes maneiras 

de aprendizado, à medida que promovem uma maior interação do indivíduo 

com o objeto de estudo, podendo levar a uma visão ambiental mais holística e 

integrada. Nesse sentido, temas trabalhados em sala de aula podem ser mais 

explorados em campo permitindo, assim, despertar um maior interesse, tanto 

do alunado, quanto do professor. Dentre os assuntos que podem ser estudados 

em campo estão os relacionados aos ambientes naturais, como: rocha, relevo, 

clima, hidrografia, flora e fauna; que são ensinados pelos professores da 

Educação Básica, principalmente, os das disciplinas Geografia, Ciências e 

Biologia. 

Os conceitos relacionados aos fatores endógenos e exógenos, 

transformadores do relevo, começam a ser vistos na Educação Básica, 
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sobretudo, no sexto ano do Ensino Fundamental. Tais tópicos são 

extremamente importantes para ampla apreensão do estudante em relação à 

composição natural do meio ambiente, à medida que, o processo de ensino-

aprendizagem pode levar a uma construção do conhecimento, com agregação 

de significados, valores e postura em relação ao meio. 

Diante disso, o presente artigo busca discutir a importância do trabalho de 

campo como uma medida de ação educativa, ambiental e turística, através de 

experiências no ambiente natural e possível conscientização do meio, tendo 

como área de estudo o Caminho das Águas, localizado no Parque Natural 

Municipal (PNM) de Nova Iguaçu, RJ (Figura 1). 

Figura 1: Localização da área de estudo. Fonte: modificado pelas autoras de NIMA (2013). 

 

PNM de Nova Iguaçu 
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O PNM de Nova Iguaçu (Figura 1) é uma Unidade de Conservação (UC) criada 

em 05 de junho de 1998 pelo Decreto Municipal nº 6.001. Está localizado na 

Vertente Iguaçuana da Serra de Madureira do Maciço do Gericinó, na Área de 

Proteção Ambiental do Gericinó-Mendanha, entre os municípios de Mesquita e 

Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, Estado do Rio de Janeiro (PREFEITURA 

DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU, 2000; MELLO, 2008; OLIVEIRA et al., 2010; 

SILVA et al., 2011). A escolha desta UC para realização da pesquisa deve-se 

principalmente à existência de feições geológicas e geomorfológicas que 

denunciam o acontecimento de atividades vulcânicas pretéritas, a exemplo: 

diques, brechas e poços, o que faz desse Parque ainda mais relevante didática 

e patrimonialmente. Tais feições vêm sendo discutidas ao longo dos anos 

(KLEIN; VIEIRA, 1980a/b; KLEIN et al., 1984; MOTOKI et al., 2007; 2008; 

DRM/RJ, 2013). 

No intuito de reconhecer como patrimônio natural, áreas interessantes sob o 

ponto de vista geológico e turístico o Departamento de Recursos Minerais/RJ, 

criou em 2001 o projeto Caminhos Geológicos que visa transmitir informações 

científicas à sociedade em linguagem acessível, através de placas explicativas, 

sendo fixadas no PNM de Nova Iguaçu seis placas interpretativas (MANSUR et 

al., 2004; GHIZI et al., 2004; DRM/RJ, 2013). De acordo Guimarães (2002), a 

criação de UCs Nacionais (1930 a 1960) foi o marco dos primórdios da 

formação do patrimônio natural no Brasil, sendo elas uma forma de 

conservação do espaço patrimonial. Para fins de convenção foram 

considerados como patrimônio natural, entre outras, segundo a Art. 2, § 2o: “As 

formações geológicas e fisiográficas e as zonas estritamente delimitadas que 

constituem habitat de espécies animais e vegetais ameaçadas, com valor 

universal excepcional do ponto de vista da ciência ou da conservação” 

(UNESCO, 1972). Posteriormente, a Conferência Mundial para o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento - Rio-92 trouxe uma maior complexidade à noção 

de patrimônio natural, com base na utilização do ambiente de forma 

sustentável. 
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Diante disso, os Parâmetros Curriculares Nacionais ressaltam a importância do 

trabalho com o tema meio ambiente e patrimônio na contribuição para que os 

alunos, ao final do Ensino Fundamental, sejam capazes de: “perceber, apreciar 

e valorizar a diversidade natural e sociocultural, adotando posturas de respeito 

aos diferentes aspectos e formas do patrimônio natural, étnico e cultural”. 

(PCN, 1998, p.197). Dentre as atividades que podem ser desenvolvidas, na 

conscientização ambiental e consequente atribuição de valor patrimonial, estão 

o trabalho de campo e o turismo educativo, que a partir da visitação podem 

gerar maior interação entre o indivíduo e o lugar, podendo suscitar, assim, uma 

educação ambiental mais significativa e por seguinte mais complexa, 

conscientizadora e conservadora, num processo de construção de uma 

educação patrimonial22. 

Trabalho de Campo e Turismo Educativo: Meios de Ensino-Aprendizagem de 

Educação Ambiental 

Em tempos de virtualidade, onde as pessoas passam muitas horas na frente de 

um computador se relacionando com um mundo de forma abstrata, sem tocar, 

sem sentir cheiros, sem experimentar texturas e temperaturas, sem observar a 

vida em movimento, práticas escolares, como: trabalho de campo e turismo 

educativo são atividades que podem conquistar os alunos a participarem de um 

mundo real e a se relacionarem com o mesmo. Como destaca o naturalista 

Cornell (1996, p.5), "as crianças entendem e gravam mais na memória os 

conceitos quando aprendem por meio da experiência direta e pessoal". Além 

da aprendizagem, as experiências adquiridas no ambiente natural através da 

inclusão de atividades extraclasse, podem despertar mudanças conceituais, 

atitudinais e comportamentais em relação ao meio ambiente, atribuindo assim 

um novo valor ao mesmo e consequente, conservação patrimonial (BENI, 

2002; RAYKIL; RAYKIL, 2005; VINHA, 2005; COSTA; COSTA, 2008; 

GEERDINK; NEIMAN, 2010; MACHADO; COSTA, 2013). Quanto mais cedo os 

                                                           
22

 IPHAN-Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, definição constante na página 
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=15481&retorno=paginaIphan. 
Acesso em 30/10/2013. 

http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=15481&retorno=paginaIphan
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alunos se perceberem como agentes atuantes do meio, maiores serão as 

chances de se envolverem com este. Diante disso, se torna indispensável que 

o aluno conheça os objetivos de uma atividade de campo. “O envolvimento 

emocional também é importante para o bom aproveitamento da atividade” 

(SCHULZ, 2004, p.60). 

Neste sentido, o ambiente natural pode proporcionar ao sujeito o estímulo da 

acuidade perceptiva, e tal contribuir para uma maior cognição e compreensão 

do meio e dos seus elementos, podendo proporcionar, também, uma visão 

integrada e sistêmica (OLIVEIRA; MACHADO, 2004; COSTA, et al. 2005; 

COSTA, 2008; OLIVEIRA, 2013). 

O corpo físico do alunado agora, fora da sala de aula, em um 
ambiente aberto, tendo contato direto com o mesmo, 
participará de todo processo de ensino-aprendizagem, através 
dos estímulos gerados pelo ambiente por onde passam 
(SILVA; OLIVEIRA, 2013, p.5). 

A sensibilização ambiental, e consequentemente a conservação de patrimônios 

naturais, ganha maior força quando ocorre a realização de visitas no real. 

Quando o que foi visto na sala de aula, agora em campo, ganha movimento, 

vida, cores, formas, ângulos, sensações e sentimentos. Os alunos passam a se 

entender como atores de uma realidade que existe além dos livros. 

São necessários espaços físicos [...], aulas fora da classe, em 
outros espaços da escola, do campo e da cidade. Porque o 
bosque, o museu, o rio, o lago [...], bem aproveitados, 
convertem-se em excelentes cenários de aprendizagem 
(CARBONELL, 2002, p.88). 

Neste caminho, o professor tem papel fundamental, pois ele poderá despertar 

este pensamento no alunado. Segundo Freire (1996, p.26), não basta apenas 

“ensinar os conteúdos, mas também ensinar a pensar certo”. Diante disso, se a 

conservação do patrimônio natural não for relevante para o professor, tendo 

como o trabalho de campo e/ou turismo educativo uma prática essencial para o 

desenvolvimento de uma consciência ambiental, poucos serão aqueles alunos 

que assumirão um compromisso com o ambiente. Cabe lembrar que o 
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professor não tem a função de repassar informações, como uma educação 

bancária. Não deve apenas “transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua produção ou a sua construção” (FREIRE, 1996, 

p.26). 

O professor ao alimentar uma observação reflexiva da 
realidade, dos fatos, dos acontecimentos e do ambiente que 
cerca o aluno, estará levando o mesmo a pensar, permitindo 
assim que esse comportamento se torne parte do seu processo 
de produção/construção do conhecimento (SILVA, 2011, p.20). 

Desta forma, se torna imprescindível o conhecimento prévio pelo professor/guia 

de onde será realizada a atividade de campo, com a elaboração de um roteiro 

didático para a mesma e seleção dos pontos interpretativos que serão vistos, 

como também das informações que serão trabalhadas, de acordo com os 

objetivos traçados. Porém, tal seleção não pode impedir o despertar de novos 

conhecimentos no ato da atividade, uma vez que a mesma é realizada em um 

ambiente real e dinâmico. 

2. Metodologia  

No dia 30 de agosto de 2011 foi realizada uma aula/trabalho23 de campo com 

56 alunos, de 11 a 14 anos de idade, matriculados por ocasião do campo em 

duas turmas do sexto ano do Ensino Fundamental de uma escola da rede 

particular de ensino, localizada no município do Rio de Janeiro, RJ. 

Inicialmente, foram ministradas aulas teóricas na escola sobre o conteúdo que 

seria trabalhado no campo e, uma semana depois, foi realizada uma aula de 

campo no PNM de Nova Iguaçu. Para a aula/trabalho de campo foi elaborado 

um roteiro didático ambiental, que será apresentado no próximo tópico. Os 

resultados deste artigo foram produzidos através de observações no campo e 

pela aplicação de questionários junto aos alunos após a aula de campo. Para a 

                                                           
23

 Para uma melhor compreensão dos alunos em relação à atividade realizada no PNM de 

Nova Iguaçu, foi utilizado no questionário o termo aula de campo ao invés de trabalho de 

campo. 
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análise e discussão foram feitas revisões bibliográficas conceituais, sendo 

selecionadas para este artigo as seguintes questões: 

1a) “Você gostou da aula de campo? (   ) Sim (   ) Não. Em caso afirmativo, do 

que mais gostou? Por quê?”  

2a) “O que você aprendeu na aula de campo?”  

3a) “Você acredita aprender melhor na aula de campo (   ) ou em sala de aula (   

)? Por quê?” 

Roteiro Didático Ambiental  

Para esse roteiro foram selecionados três pontos com atrativos do patrimônio 

geológico do PNM de Nova Iguaçu (Figura 2). Tais são passíveis de serem 

identificadas pelo alunado, são de fácil acesso e tiveram como base 

bibliográfica: Oliveira  et al. (2010); Silva et al. (2011); Oliveira (2013) as 

interpretações feitas por Motoki et al. (2007; 2008), e a pela equipe do Projeto 

Caminhos Geológicos do DRM/RJ (2013). 

Ponto 1 - Pedreira desativada São José: 

 Acesso: após a guarita de entrada do Parque, siga até a bifurcação da 

Estrada da Cachoeira, entre à direita e encontrará a pedreira desativada 

(Figura 3a). Distância aproximada 200 metros.  

 Roteiro interpretativo: nesta primeira parada o alunado tem oportunidade de 
observar uma pedreira de brita desativada há mais de 40 anos que era 
chamada Pedreira São José (Figura 3a). A brita é a rocha quebrada em 
fragmentos menores, usada principalmente para construção civil. Nesse 
ponto, as rochas podem ser mostradas, bem como podem ser comentados 
os aspectos de sua formação, composição, localização e distribuição. 
Sendo possível também levar os alunos a compreender a transformação da 
paisagem natural pelas atividades econômicas anteriormente ligadas a sua 
mineração (ou seja, atividade de extração de substâncias minerais para fins 
econômicos) e como tal atividade pode impactar o ambiente. Os alunos 
poderão segurar pedaços de rochas percebendo o seu peso, textura 
(aspectos da superfície), cor e minerais. 
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 Figura 2 – Pontos do roteiro didático ambiental. Fonte: modificado pelas autoras de MELLO 

(2008). 
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Figura 3 - a) Pedreira desativada São José (maio, 2012). b) Sienito da Pedreira desativada São 
José (agosto, 2011). c) Dique no Poço do Escorrega (agosto, 2011). d)Traço do dique que foi 
erodido formando o Poço do Escorrega (agosto, 2011). e) Afloramento com traquitos e brechas 
vulcânicas (agosto, 2011). f) Afloramento com traquitos e brechas vulcânicas (maio, 2012). 
Fonte: acervo das autoras. 

A pedreira é composta principalmente pela rocha sienito (Figura3b) que é de 

origem ígnea plutônica, alcalina (rica em sódio e potássio), de coloração cinza, 

contendo principalmente os minerais: feldspatos (cinza e brilho de perola) e 

anfibólios (verde-escuros, quase pretos, que brilham como vidro e máficas – 
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com elementos químicos pesados). As rochas alcalinas são muito raras, mas 

no Estado do Rio de Janeiro há várias ocorrências deste tipo de rocha. A 

formação do sienito se dá pela cristalização do magma em profundidade 

(rochas plutônicas) na câmara magmática. Com a erosão dos materiais 

superiores, tais são expostas. Quando formadas em diques ou derrames 

vulcânicos são chamadas de traquitos. 

Ponto 2 – Poço do Escorrega 

 Acesso: retorne e prossiga pelo Caminho das Águas por aproximadamente 

400 metros. O Poço do Escorrega fica antes da entrada da Sede do PNM 

de Nova Iguaçu, descendo uma pequena trilha à esquerda. 

 

 Roteiro interpretativo: além do poço, neste ponto podem ser observados 

diques e brechas (Figura 3c). Nele, os alunos terão a oportunidade de 

entender sobre a formação dos diques e a erosão das rochas; assim 

observar e tocar em diferentes texturas. 

 

 Os diques são estruturas tabulares, facilmente destacados, preenchidos por 

rochas ígneas intrusivas em outra rocha hospedeira denominada encaixante 

(aproveitando as zonas de fraquezas, que recebem uma injeção de 

magma). Os diques quando erodidos pela ação das águas, formam poços 

(Figura 3d). Nesse caso a rocha encaixante é a brecha.  

 

Ela é uma rocha clástica, ou seja, compostas por fragmentos de materiais 

derivados de outras rochas, tais clastos são de tamanho variável, desde 

milimétrico até 30 cm de diâmetro, sendo constituídos por traquito e sienito, 

os maiores tendem a ser arredondados ou semi-arredondados e os 

menores são angulosos. Os clastos são unidos por um cimento de 

granulometria mais fina denominada matriz (fluxos de magma). 

Ponto 3 – Afloramento 
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 Acesso: prosseguindo pelo Caminho das Águas, após a sede, siga para 

a travessia do rio Dona Eugênia. Logo após a ponte, o caminho faz uma 

curva à direita e aproximadamente 100 metros da ponte, na encosta à 

esquerda, observa-se um afloramento (Figura 3e), em frente a um poste 

de luz e a placa do Projeto Caminhos Geológicos (DRM/RJ) intitulada: 

‘Lavas e brechas vulcânicas’. 

 Roteiro interpretativo: na terceira parada os alunos poderão olhar e tocar 

o afloramento (Figura 3f), aprofundando os seus conhecimentos a 

respeito de diferentes texturas das rochas traquito e brecha, como 

também observarem rochas que estão em um estado avançado de 

alteração intempérica (transformação em solo). 

 Na parte inferior do afloramento observa-se um material mais 

homogêneo e consistente (traquito). Aproximadamente, 120 cm acima 

se encontra uma camada de brechas, sendo esta de aspecto mais 

heterogêneo, e aproximadamente, 100 cm acima, outra camada de 

traquito. 

3. Resultados e discussão 

No trabalho/aula de campo foi aplicado o roteiro, sendo a análise da aula feita 

no local pela professora e pela aplicação de questionários junto aos alunos 

após o campo, as questões avaliaram as contribuições da atividade em uma 

UC para aprendizagem sobre elementos da Geografia Física em uma 

perspectiva ambiental. Ao analisar a 1a questão: “Você gostou da aula de 

campo?”, 89% dos alunos que participaram da aula/trabalho de campo 

disseram ter gostado e somente 11% (Figura 4) alegaram não ter se agradado 

devido ao calor, a caminhada e aos colegas que atrapalhavam com bagunça: 

“Estava muito quente, nem consegui prestar atenção direito” (SFS/ 11 anos/ 

out., 2011); “Porque estava muito quente, nós andávamos muito com a cabeça 

quente e os pés doendo” (PS/ 12 anos/ out., 2011); “Porque não deu para 

entender algumas coisas que a professora falou, por causa de alguns alunos e 
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porque meu pé ficou doendo” (AFM/ 11 anos/ out., 2011). Porém, para outros 

alunos a caminhada e as brincadeiras dos colegas se tornaram mais um 

atrativo para o campo: “Porque tinha um vulcão de muito tempo lá, brincamos e 

andamos...” (CCBA/ 14 anos/ out., 2011); “A caminhada e as rochas que são 

enormes” (VPD/ 11 anos/ out., 2011). 

1ª “Você gostou da aula de campo? 2ª O que você aprendeu na aula de 

campo 

 
 

  

3ª “Você acredita aprender melhor na aula de campo ou na sala de aula? 

 

Figura 4 – Frequência das respostas dos alunos, em porcentagem, em relação ao questionário 
aplicado. 

Mesmo para os alunos que justificaram não gostar da aula no campo devido ao 

calor, houve produção de conhecimento sobre o meio natural, uma vez que, 

com a percepção das condições climáticas, ocorreu estímulo da acuidade 

perceptiva sensorial, o que permitiu sentirem e viverem experiências próprias 

relacionadas ao tempo atmosférico e o clima local de um ambiente natural. 

Como ressalta Tuan (1983), a experiência é constituída de sentimento e 
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pensamento. O sentimento humano não é uma sucessão de emoções distintas; 

mais precisamente a memória e a intuição são capazes de produzir impactos 

sensoriais no cambiante fluxo da experiência. Dentre as justificativas 

apresentadas sobre do que mais gostou na aula de campo, as respostas 

citando elementos fisiográficos foram as mais frequentes, sendo eles: vulcão, 

rochas, pedreira, rios, poços e vegetação (Figura 5): “De saber que já existiu 

um vulcão” (AL/ 12 anos/ out., 2011); “Tem muito mato, rochas e muitas coisas 

legais” (FG/ 12 anos/ out., 2011); “Quando nós fomos à pedreira” (FG/ 12 anos/ 

out., 2011); “Daquele paredão enorme, muito lindo!” (MAL/ 12 anos/ out., 2011); 

“Do poço do escorrega” (SAB/ 11 anos/ out., 2011); “Das árvores, eu gostei 

muito” (AASB/ 13 anos/ out., 2011). 

 

Figura 5: Frequência, em porcentagem, das respostas que citaram os elementos fisiográficos 

como justificativos sobre do que mais gostou na aula de campo. 

A observação de tais elementos no real e dentro do contexto próprio contribui 

segundo Seniciato; Cavassan (2004) para superação da fragmentação do 

conhecimento e consequentemente melhor compreensão do meio ambiente 

como um todo, permitindo assim, a sua visão holística e estimulando nos 

alunos a habilidade de perceber o espaço a partir de referências concretas. Tal 
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perspectiva pode fornecer embasamentos para uma postura mais 

conservacionista em relação à natureza. 

Na 2a questão, “O que você aprendeu na aula de campo?”, 52% das respostas 

dos alunos afirmaram ter aprendido sobre vulcão (seus processos e feições); 

23% sobre rochas (seus tipos e formações); 14% sobre a natureza (e sua 

conservação) e 11% sobre outros aspectos, sendo eles: fauna, flora, pedreira 

desativada São José, minerais, minérios, estrutura interna da Terra e meio 

ambiente (Figura 4). 

As respostas dadas pelos alunos revelam que houve uma aquisição de 

conhecimento na aula de campo, à medida que, citaram informações 

visualizadas por eles: “Aprendi que aquele lugar foi uma câmara magmática” 

(PS/ 12 anos/ out., 2011); “Aprendi sobre o vulcão, minerais, minérios etc.” 

(BIR/ 12 anos/ out., 2011); “Aprendi que as rochas magmáticas ou ígneas são 

formadas pelo resfriamento do magma” (BB/ 12 anos/ out., 2011); “Aprendi 

sobre vulcões, rochas e animais que eu nunca tinha visto na minha vida” (GMS/ 

13 anos/ out., 2011); “Que muitos animais vivem ali e que não podemos 

desmatar” (AASB/ 13 anos/ out., 2011); “Eu aprendi que na aula de campo nós 

podemos aprender sobre a natureza” (VH/ 12 anos/ out., 2011). 

Na 3a questão: “Você acredita aprender melhor na aula de campo ou em sala 

de aula?”, 75% (Figura 4) dos alunos declararam acreditar aprender melhor na 

aula de campo, com justificativas que remetem aos aspectos lúdicos e 

emocionais que a aula no ambiente natural proporciona e ao contato direto com 

o conteúdo que está sendo ensinado. 

Os demais 25% (Figura 4) do alunado disseram acreditar aprender melhor na 

sala de aula, principalmente por se concentrarem mais e não precisarem andar: 

“A turma se concentra mais” (AL/ 12 anos/ out., 2011); “Porque na sala de aula 

nós sentamos e aprendemos, no campo tem distrações, não que não seja aula, 

mas se aprende mais em sala de aula” (NGF/ 11 anos/ out., 2011); “Porque na 

aula de campo cansa muito as pernas e na sala de aula só fica sentado 
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prestando atenção” (TFBV/ 12 anos/ out., 2011); “Na aula de campo não tem 

Sol e não precisamos andar muito, na sala tem teto e ar condicionado” (LPA/ 

13 anos/ out., 2011). Ou seja, ao comparar com a sala de aula, o ambiente 

natural representou, para esses alunos, um lugar de menor conforto e maior 

dispersão; isso os fez acreditar aprender melhor na sala de aula. 

Dos 75% dos alunos que acreditaram aprender melhor na aula de campo, 52% 

(Figura 6) declararam ser por motivos lúdicos e emocionais: legal, divertida, 

aventureira, socializada, ao ar livre, na natureza, com paisagem, em um 

ambiente de paz e tranquilidade: “Porque é uma aula diferenciada, mais legal e 

divertida” (MAL/ 12 anos/ out., 2011); “Porque vemos melhor como as coisas 

acontecem e nos aventuramos mais” (SAB/ 11 anos/ out., 2011); “Porque lá eu 

estava com amigos de ambas as turmas” (ML/ 12 anos/ out., 2011); “Porque é 

uma aula em lugar livre, na natureza. É mil vezes melhor” (QCO/ 13 anos/ out., 

2011); “Porque é muito melhor do que ficar na sala. Na aula de campo nos 

sentimos livres, com um ar gostoso” (KJ/ 11 anos/ out., 2011); “Porque a gente 

sente o ar natural que é mais fresco, mas eu gosto da sala de aula também” 

(VPD/ 11 anos/ out., 2011); “Porque tem a paisagem e dá para entender 

melhor” (KCSN/ 11 anos/ out., 2011); “Porque é um lugar calmo, onde tem 

lugares que a professora pode nos mostrar coisas interessantes” (JCA/ 11 

anos/ out., 2011); “Porque tem mais tranquilidade e o contato com a natureza é 

ótimo, além de conhecer o que veio para conhecer” (BJS/ 11 anos/ out., 2011); 

“Porque normalmente a gente vê no livro. Lá a gente sente o prazer de estudar” 

(AASB/ 12 anos/ out., 2011). 

Tais justificativas declaradas pelos alunos remetem a sensações vividas na 

aula de campo, de acordo Vygotsky (2003), sensações motivam as emoções e 

consequentemente modificam o pensamento. Para o autor, a emoção é um 

processo de interação entre o organismo e o ambiente, ou seja, as sensações 

de ansiedade, satisfação, felicidade, que são estimuladas nos ambientes 

naturais geram um maior investimento de energia pelo indivíduo em relação ao 

meio, o que pode contribuir para uma maior relação dos alunos com o lugar 
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estudado, relação esta que vai estar baseada em conhecimento, valorização, 

respeito e consequente conscientização ambiental. 

 

Figura 6 – Frequência, em porcentagem, das justificativas dadas pelos alunos que acreditam 
aprender melhor na aula de campo.  

 

E dos 75% dos alunos que acreditaram aprender melhor na aula de campo, 

48% (Figura 6) disseram que foi por um contato direto com o conteúdo, como 

por exemplo: “Porque na aula de campo vemos tudo de pertinho e 

conseguimos entender melhor” (BDSB/ 11 anos/ out., 2011); “Porque a gente 

na sala estuda teorias e no campo temos contato com os objetos” (YP/ 11 

anos/ out., 2011); “Porque na aula de campo nós vivenciamos o que estamos 

aprendendo” (FG/ 12 anos/ out., 2011); “Porque na aula de campo nós vemos 

com os próprios olhos o que a professora diz” (BB/ 12 anos/ out., 2011); 

“Porque você está mais perto do que está aprendendo” (CLAO/ 11 anos/ out., 

2011); “Com o espaço livre e mais coisas reais ajudaram mais ao aprendizado” 

(DC/ 11 anos/ out., 2011); “Porque vemos os objetos e estudamos sobre eles 

pessoalmente, ficando mais divertido e mais fácil para aprender” (VH/ 12 anos/ 

out., 2011); “Porque a gente aprendeu com a professora e via ao ar livre e a 

cores” (BFPA/ 11 anos/ out., 2011); “Porque é melhor ver na nossa frente o que 
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acontece” (GMS/ 13 anos/ out., 2011). Tais justificativas corroboraram com a 

ideia de que a atividade em campo contribui para a aprendizagem. 

4. Conclusões 

Diante da sua dinâmica o ambiente real permite sempre um novo olhar sobre o 

que está sendo aprendido e consequentemente uma nova compreensão, o que 

poderá suceder respeito e conservação. Essa nova visão ocorre, na medida em 

que, são acumuladas experiências, e estas por sua vez acontecem quando nos 

misturamos com o ambiente que nos cerca, sem a pretensão de somente 

explorá-lo. 

A análise dos resultados obtidos no presente artigo permitiu constatar que o 

trabalho/aula de campo é uma prática que promove aproximação real do 

alunado com o conteúdo aprendido, podendo levar a uma maior sensibilização 

e conscientização ambiental, à medida que as aulas em ambientes naturais 

promovem uma relação direta do indivíduo com o meio, contribuindo, assim, 

para mudanças de significados, valores e postura em relação ao ambiente, ou 

seja, uma eficaz educação ambiental que poderá cooperar para conservação 

do ambiente. Desta forma, a pesquisa permite indicar que o trabalho de campo 

é uma metodologia de educação ambiental que pode oferecer subsídios para 

proteção e gestão do patrimônio natural, além de possibilitar a prática turística 

educativa. 
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GT 07: Geodiversidade, Geoconservação e Geoturismo: Contribuições para o planejamento e 

manejo de trilhas 

 

TRILHAS SUBAQUATICAS EM FERNANDO DE NORONHA – PE: A 

IMPORTÂNCIA DA INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL RELACIONADA Á 

GEODIVERSIDADE 

Jasmine Cardozo Moreira 24 

José Martins da Silva Júnior 25 

Resumo 

Palavras-chave: Trilhas subaquáticas; Fernando de Noronha; geodiversidade; interpretação 

ambiental; 

O Arquipélago de Fernando de Noronha é considerado por muitos visitantes um dos 

melhores lugares do mundo para a prática de mergulho livre e autônomo, 

principalmente pela facilidade de se ter acesso a excelentes pontos de mergulho, com 

pouco esforço físico, pouco tempo de navegação e pouco perigo na operação. O 

Arquipélago engloba duas Unidades de Conservação, um Parque Nacional Marinho e 

uma Área de Proteção Ambiental. Ambas possuem Plano de Manejo e a atividade é 

regulamentada. Diariamente, na saída das operações realizadas pelas três operadoras 

de mergulho locais, o ponto de mergulho a ser utilizado depende das condições de 

mar e da carga de suporte de cada local onde é permitido o mergulho em Fernando de 

Noronha. Como o mergulho autônomo sem instrutores não é permitido, nos pontos 

definidos são realizadas trilhas subaquáticas. Apesar de não ter essa formação 

específica, os instrutores de mergulho acabam realizando o papel de um condutor: 

normalmente é seguido o mesmo trajeto, há instrutores que lideram e fecham o grupo 

e a interpretação do ambiente é realizada antes do mergulho. Entretanto, foi 

observado que nas informações repassadas pelos instrutores comenta-se sobre a 

biodiversidade e praticamente não há informações relacionadas à geodiversidade. Em 

Fernando de Noronha, a paisagem subaquática é considerada das mais belas do 

Brasil. Para preencher essa lacuna existente na interpretação do ambiente, o trabalho 

teve como objetivo realizar observações in loco e a coleta de informações sobre 

aspectos relativos à geologia e geomorfologia dos pontos de mergulho. Este trabalho 

teve o patrocínio da Petrobrás e a metodologia utilizada envolveu consulta a 

documentos como Planos de Manejo e bibliografia pertinente, e a realização de 

mergulhos livres e 35 mergulhos autônomos nos pontos em que as condições 

climáticas permitiram.  Como resultados são descritos os pontos utilizados, aspectos 

relativos á geodiversidade das ilhas e são realizadas propostas visando incrementar a 

interpretação do ambiente subaquático.  Por fim, sabe-se que essa é uma atividade 

que gera impactos, no caso das trilhas visando a conservação, sejam terrestres ou 

aquáticas, é importante que o ambiente seja compreendido como um todo.  
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Resumen 
Palabras clave: senderos subacuáticos, Fernando de Noronha , la geodiversidad ; 

interpretación ambiental ; 

 

El archipiélago de Fernando de Noronha es considerado por muchos visitantes 

uno de los mejores lugares del mundo para la práctica de distintos niveles de 

buceo , sobre todo la facilidad de tener acceso a los excelentes lugares de 

buceo , con poco esfuerzo físico , poco tiempo navegando y pequeños en 

peligro la operación .El archipiélago se compone de dos áreas protegidas, un 

Parque Nacional y Área Marina de Protección Ambiental. Ambos cuentan con 

Plan de Manejo y la actividad está regulada . Producción diaria de las 

operaciones realizadas por los tres operadores de buceo locales , la inmersión 

a utilizar depende de las condiciones del mar y el soporte de carga de cada 

lugar en el que se permite el buceo en Fernando de Noronha .Como no se 

permite el buceo sin instructores , los puntos de ajuste se realizan senderos 

subacuáticos. A pesar de no tener esa formación, los instructores fin específico 

de buceo a realizar el papel de un conductor: por lo general se sigue el mismo 

camino , hay instructores que conducen y cierran el grupo y la interpretación 

del entorno se realiza antes de la inmersión. Sin embargo , se observó que la 

información transmitida por los instructores dijo a la biodiversidad y no hay 

prácticamente ninguna información relacionada con la geodiversidad .Fernando 

de Noronha , el paisaje bajo el agua es considerada como la más bella de 

Brasil . Para llenar este vacío en la interpretación del medio ambiente, el 

trabajo tiene como objetivo realizar observaciones in situ y la recogida de 

información sobre los aspectos de la geología y geomorfología de la 

inmersión.Este trabajo ha sido patrocinado por la metodología de los 

documentos de consulta de este tipo tales como los planes de gestión y de la 

literatura relevante y Petrobras , y la realización de inmersiones libres y 35 

inmersiones de buceo en los puntos en el tiempo permitido.Los resultados se 

describen como puntos utilizados , aspectos serán geodiversidad de las islas y 

se realizan propuestas para mejorar la interpretación del entorno submarino . 

Por último , se sabe que esta es una actividad que genera impactos en el caso 

de los senderos a promover la conservación , la tierra o el agua , es importante 

que el medio ambiente se entiende como un conjunto. 

 

1. Introdução 
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Fernando de Noronha (FN) é um arquipélago localizado no Nordeste do Brasil, 

em Pernambuco. É um dos destinos mais consagrados de ecoturismo no país, 

considerado por muitos visitantes um dos melhores lugares do mundo para a 

prática de mergulho livre e autônomo. O Arquipélago engloba duas Unidades 

de Conservação, um Parque Nacional Marinho e uma Área de Proteção 

Ambiental. Ambas possuem Plano de Manejo e a atividade do mergulho segue 

a regulamentação e diretrizes do ICMBio.  Como o mergulho autônomo sem 

instrutores não é permitido, nos pontos definidos são realizadas trilhas 

subaquáticas. Apesar de não ter essa formação específica, os mergulhadores 

que lideram o grupo acabam realizando o papel de um condutor: normalmente 

é seguido o mesmo trajeto, há mergulhadores que lideram e fecham o grupo e 

a interpretação do ambiente é realizada antes do mergulho. Entretanto, foi 

observado que nas informações repassadas comenta-se sobre a 

biodiversidade e praticamente não há informações relacionadas à 

geodiversidade.  

Em FN a paisagem subaquática também é considerada das mais belas do 

Brasil. Segundo Silva-Jr (2010), da costa para o fundo tem primeiro uma zona 

com algas e moluscos em forma de colônia, depois coral-de-fogo e coral-mole 

e, por fim, os corais tipo cérebro, estando os menores mais no raso e os 

maiores mais no fundo. Para preencher essa lacuna existente na interpretação 

do ambiente, o trabalho teve como objetivo realizar observações in loco e a 

coleta de informações sobre aspectos relativos à geologia e geomorfologia dos 

pontos de mergulho, no sentido de elaborar um quadro e auxiliar nessa 

interpretação.   

2. Metodologia 

Para a realização deste trabalho foram realizadas consultas a documentos 

como Planos de Manejo e bibliografia pertinente e foram coletadas informações 

sobre aspectos básicos relativos à geologia e geomorfologia do arquipélago, 

bem como mergulhos livres e autônomos. Deste modo, com o apoio das 

operadoras de mergulho locais, foram feitos 35 mergulhos autônomos nos 
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pontos em que as condições climáticas permitiram. Muitos deles não puderam 

ser visitados e assim a informação é descrita com base em bibliografia. 

 

Figura 01: Pontos de mergulho autônomo em FN. Fonte: Atlantis Divers (2006). 

 

Como resultados são descritos os pontos visitados, aspectos relativos á 

geodiversidade e é apresentado um quadro incluindo os pontos de mergulho 

livre (em que a atividade é permitida) e os pontos de mergulho autônomo são 

os apresentados na Figura 01. O quadro engloba a formação geológica a que 

pertence, características, em qual UC está localizado e quais os tipos de 

mergulho realizados.  Cabe ressaltar que há outros pontos de mergulho em FN, 

que não estão no mapa e não foram visitados devido às condições climáticas.  

 

3. Resultados e Discussão  

3.1 Aspectos geológicos e geomorfológicos de Fernando de Noronha  

O Arquipélago de FN é formado pela ilha principal, Fernando de Noronha, e as 

ilhas secundárias, Cuscuz, Rasa, São Jose, Sela Ginete, do Meio e Rata. No 

chamado mar de dentro há as ilhas Morro de Fora (ou Ilha da Conceição), e os 

Dois Irmãos. No mar de fora há a Ilha do Morro do Leão, Viuvinha, Chapéu do 

Sueste, Cabeluda, dos Ovos e do Frade. Pelo fato de ser uma montanha 

submersa, participando de um alinhamento de montes vulcânicos submarinos 
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que compõem a Cadeia de Fernando de Noronha, orientada a E-W, na zona de 

fratura que possui o mesmo nome, e devido ao rebaixamento do nível do mar 

em até aproximadamente 100 metros, ocasionado pelas glaciações que 

ocorreram no período quaternário, isso fez com que a plataforma marinha fosse 

esculpida com cerca de 20 km de diâmetro, rodeando todo o arquipélago, em 

uma profundidade aproximada de 100 metros (IBAMA et al, 2005).  

Segundo Almeida (2002) FN é um arquipélago em que se expõem rochas 

vulcânicas de idades miocênica e pliocênica. São rochas piroclásticas, 

penetradas por grande variedade de magmáticas alcalinas que, após um longo 

período de tempo, foram recobertas por novos derrames de rochas ultrabásicas 

nefelinícas (ankaratritos) e seus piroclastos. Como sedimentos ocorrem nas 

ilhas reduzidos depósitos litorâneos, marinhos e eólicos, pertencentes ao ciclo 

atual e a outros, do Quaternário. Pelo fato de estar localizado ao longo de 

estruturas alinhadas de diversos montes vulcânicos submarinos e altos fundos 

do pavimento oceânico, esses montes, originados pela atividade de um hot 

spot, estendem-se até próximo à costa do Ceará. Em FN os dois últimos ciclos 

de vulcanismo ocorreram no intervalo de dez milhões de anos, produzindo 

alem das rochas piroclásticas, derrames, diques e plugs (TEIXEIRA et al, 

2003).  

As unidades litológicas de FN enquadram-se em dois grandes grupos de 1a 

ordem, de acordo com sua origem, que correspondem ao das rochas 

vulcânicas (Formação Remédios e Formação Quixaba,) e ao das rochas 

sedimentares (Arenito das Caracas):   

* Formação Remédios: Esta Formação, segundo Almeida (1955), é a mais 

antiga do Arquipélago, corresponde à atividade vulcânica ocorrida há mais de 

12 milhões de anos. São fragmentos de diversos tamanhos, onde destacam-se 

rochas fonolíticas, traquíticas e essexíticas. De acordo com o Plano de Manejo 

da APA (IBAMA et al, 2005), são rochas eruptivas alcalinas e material 

piroclástico encaixante. Esse material piroclástico é formado por aglomerados, 

brechas e tufos vulcânicos, contendo também lapillis e bombas vulcânicas. 
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Essa Formação apresenta também rochas intrusivas alcalinas, representadas 

por fonolitos porfíricos e afíricos, como o Morro do Pico.    

 

FIGURA 1- Rocha da Formação Quixaba que apresenta decomposição esferoidal (a) e ao lado 

o Arenito Caracas próximo a Ilha do Meio (b). 

- Formação Quixaba: Após a Formação Remédios, houve um longo período 

erosivo. Só entre 3,3 e 1,7 milhões de anos atrás é que ocorreu uma nova 

atividade magmática, as lavas ankaratríticas da Formação Quixaba. Como 

houve esse grande período erosivo, essas lavas se assentaram em superfícies 

irregulares, preenchendo diversas depressões e apresentando espessuras 

variadas (de poucos centímetros a mais de 40 metros).  As rochas efusivas 

(que vem em estado de fusão até a superficie) pertencentes à Formação 

Quixaba têm aparência de rocha negra, grande uniformidade textural e 

mineralógica, e granulação muito fina (IBAMA et al, 2005) (Figura 01-A). 

Almeida (1955), conclui que esta Formação é um empilhamento de negros 

derrames de lava ankaratrítica alternados com piroclastos de componentes da 

própria lava. As rochas piroclásticas (material de origem vulcânica lançada na 

atmosfera nas erupções) são tufos, tufo-brechas, lapilli-tufos e aglomerados, 

constituídos de componentes provenientes dos derrames.   

- Formação Caracas: Nesta formação, os depósitos sedimentares são  

resultantes de processos pleistocênicos e modernos, envolvendo o Arenito das 

Caracas (ou calcarenito Caracas). São sedimentos com coloração bege clara 

ou cinzenta, com textura arenosa granular fina e estratificação cruzada. São 

antigas dunas móveis e os grãos de areia são constituídos por restos de 
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organismos marinhos, principalmente algas calcárias e também minerais 

essenciais das rochas vulcânicas. Entre esses grãos encontra-se a calcita 

microcristalina, que serve como um cimento, dando consistência aos arenitos  

(IBAMA et al, 2005; Almeida, 2002). (Figura 01-B) 

 

Figura 2 - Mapa geológico de FN, simplificado a partir de Almeida (1955). Em vermelho estão 

destacados geossítios que integram a proposta do Geoparque Fernando de Noronha.  Fonte: 

Wildner & Ferreira, 2012.  

 

As diversas ilhas do arquipélago possuem aspectos diferentes conforme a sua 

constituição geológica. Muitos dos pontos de mergulho são próximos a essas 

ilhas e sem dúvida a sua constituição auxilia na beleza do ponto em relação 

aos aspectos geológicos. Segundo Almeida (2002), as ilhas fonoliticas são a 

Ilha do Frade, Sela Ginete e Cabeluda e apresentam-se como picos 

destacados.  Já as de derrames de lava são tabulares, como é o caso da Ilha 

Rata e São José, ou são rochedos escarpados, como os Dois Irmãos. E por 

fim, as ilhas formadas por calcarenitos (Arenito Caracas) são baixas e de 

relevo tabular (Ilhas do Meio e Rasa) (Figura 02).  
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3.2 A atividade de Mergulho em FN: Trilhas subaquáticas e aspectos 

geológicos  

 

O sistema de ingresso no Parque Nacional FN foi concessionado e agora os 

serviços são de responsabilidade da empresa Econoronha. Deste modo, o 

acesso para algumas praias onde são realizados mergulhos é restrito, deve-se 

apresentar o ingresso nos PICs (Posto de Informação e Controle) na Praia do 

Sueste e na Praia do Sancho. No PIC Sueste é disponibilizado equipamento de 

mergulho livre para locação, e estão disponíveis serviços de condutores 

especializados. No porto, no embarque para a realização do mergulho 

autônomo, o controle também é realizado.  

Em 2009, foi realizado um trabalho por Luiz Júnior, em que são feitas 

recomendações para as atividades de mergulho em FN. Para este autor, o guia 

de mergulho é uma estratégia eficaz para diminuir o impacto físico dos 

mergulhadores com o recife e portanto é recomendado que em FN todos os 

mergulhos sejam guiados e supervisionados por guias locais. É feita uma 

recomendação em relação ao tamanho do grupo considerado ideal, sendo de 

doze visitantes por grupo mais três condutores de mergulho, respeitando uma 

razão um condutor para cada quatro visitantes. De qualquer modo, cabe 

destacar que a interpretação do ambiente deve ocorrer tanto em trilhas 

terrestres quanto em trilhas subaquáticas. Em ambos os casos é importante 

que a informação repassada seja correta.  

Em FN o mergulho livre é uma das atividades mais realizadas. É  necessário 

uma máscara de mergulho, um snorkel, nadadeiras e em alguns casos coletes 

salva-vidas, que podem ser alugados. Já o mergulho autônomo é uma 

atividade que se caracteriza pela fato da fonte de ar estar junto com o 

mergulhador. Para tanto são utilizados equipamentos como cilindro, colete e 

regulador. São diversos os locais onde o mergulho livre e autônomo pode ser 

praticado no Arquipélago, em áreas tanto do PN quanto da APA.  Há três 

operadoras de mergulho autônomo autorizadas a realizar operações na área 
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do Parque Nacional Marinho de FN (onde são realizadas a maioria das saídas) 

e na área da APA (mergulhos no Morro de Fora). Todas são autorizadas pelo 

ICMBio, obedecem a padrões técnicos internacionais, e oferecem serviços de 

filmagem e fotografia submarina.   

Deste modo, são apresentadas as características dos pontos abaixo.  

3.2.1 Baía de Santo Antônio : Em uma parte da enseada desta praia existem 

paredões ankaratriticos e calcários marinhos afloram sob a forma de 

pequena mancha nesta área. São camadas delgadas assentadas sobre 

uma base irregular de lavas e rochas piroclásticas, acumulando no 

máximo 6 metros de espessura. Sua estratificação horizontal é plano-

paralela e está bem consolidada por forte cimento calcário. A coloração 

é creme, podendo ser também avermelhada e correspondem a registros 

de deposição subaquática, marinha. O fundo observado nessa área em 

boa parte é arenoso e os seixos encontrados são fortemente 

cimentados.  No Porto está localizado um naufrágio, que apresenta as 

caldeiras e o túnel do eixo, entre profundidades de 1 a 7 metros.Nesta 

área é melhor mergulhar durante a maré cheia ou quando ela está 

enchendo, para evitar as águas turvas que vêm de dentro dos molhes 

quando a maré está secando.  

3.2.2 Ilha do Morro de Fora:  Nesta ilha fonolitica observam-se muitos 

fragmentos rochosos, dos mais variados tamanhos. Há diversas 

passagens pelos grandes matacões desagregados, rochas intrusivas 

alcalinas, caracterizadas por fonolitos provindos de atividades 

magmáticas com aproximadamente nove milhões de anos.  

Recomenda-se contornar a ilha, saindo da Praia do Meio e chegando à Praia 

da Conceição.  Esta área também é utilizada para mergulho autônomo e neste 

caso a trilha feita pelos mergulhadores costeia o Morro no seu lado esquerdo 

(Praia da Conceição) quando é um batismo e ao redor de todo o Morro quando 

é um mergulho para credenciados.  
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3.2.3 Baía dos Porcos: Nesta Baía são observadas lavas ankaratriticas da 

Formação Quixaba, com intercalação piroclástica (CORDANI et al, 

2003). É uma baía bem fechada, com águas tranqüilas e grande 

visibilidade para a prática do mergulho livre. Próximo à falésia podem 

ser observados os depósitos de talude, originados pela queda de 

grandes massas de lava fraturada por juntas colunares.   

3.2.4 Baía do Sancho: Considerada uma das praias mais bonitas do Brasil, 

possui em sua extensão um penhasco de basanito de aproximadamente 

50 metros de altura. O acesso é feito por mar ou por uma fenda na 

rocha, por onde se desce com o auxilio de escadas de ferro. O 

aglomerado mais próximo à praia, com profundidade de até 5 metros, é 

o mais indicado para o mergulho livre.  

3.2.5 Baía do Sueste: Aqui estão reunidas todas as formações do 

arquipélago, podendo-se observar o contraste geomorfológico entre 

elas. A esquerda está a Formação Remédios, evidenciada pelos morros 

de fonolitos e traquitos, circundada por rochas piroclásticas 

intemperizadas já erodidas, a Ilha Sela Gineta (fonolitica), e alguns 

diques. Do lado direito (onde os mergulhos são permitidos) está a 

Formação Quixaba, suas lavas ankaratriticas, paredões negros e 

colunares. Já na Ilha Chapéu do Sueste podem ser observados os 

calcarenitos da Formação Caracas. No Sueste os seixos estão no lado 

esquerdo da praia, há dunas e um manguezal.  Na época de chuva, 

(normalmente de março a julho), a pressão das águas abre o canal de 

ligação do Mangue do Sueste com o mar e a água pode ficar turva. O 

Sueste é melhor para a prática do mergulho livre durante a maré cheia.  

3.2.6 Praia do Atalaia: A praia tem esse nome por causa da ilha do Frade à 

sua frente, um domo fonolítico da formação Remédios. Para os 

pioneiros, esta ilha era semelhante a um monge ajoelhado fazendo 

sentinela (atalaia).No lado esquerdo há o contato entre as formações 

Remédios e Quixaba, e na parte emersa um pequeno trecho de areia e 

a predominância de seixos. A Formação Remédios predomina, sendo 
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observada na maré baixa nos diques. No canto direito da praia, há 

blocos da Formação Caracas, com estratificação cruzada e que 

possuem idade entre 42.000 e 28.000 anos atrás (ALMEIDA, 1955).Há 

fiscalização por parte do ICMBio e limitação no número de pessoas ao 

mesmo tempo na área da piscina natural.   

3.2.7 Ilha Rata: A Ilha Rata é de origem basáltica, caracterizada por derrames 

de lava tabulares da Formação Quixaba. É uma plataforma ankaratritica 

parcialmente coberta por sedimentos modernos. Possui calcarenitos da 

Formação Caracas e depósitos de fosfatos de cálcio, que tem sua 

origem nos  excrementos de aves marinhas. Nesta Ilha, a segunda 

maior do arquipélago, há diversos pontos de mergulho. 

 

No Buraco do Inferno há muitos fragmentos rochosos rolados, grandes 

matacões e uma pequena gruta marinha, de aproximadamente sete 

metros de extensão e quatro de altura, originária da ação erosiva. Em 

seu teto forma-se uma bolha de ar, sendo possível respirar sem 

regulador. Apesar do nome este é um local de grande visibilidade que 

possibilita um mergulho em profundidade de até 25 metros.  

 

Já a Ressurreta, em sua área emersa, apresenta calcarenitos em 

desagregação, alguns já caídos enquanto outros vem sofrendo a ação 

do solapamento das ondas. O mergulho é realizado na margem norte do 

canal entre a Ilha Rata e a Ilha do Meio, numa enseada abrigada, 

principal passagem do Mar de Fora para o Mar de Dentro. A ação da 

corrente na encosta da Ilha Rata cavou pequenas grutas e também é 

possível observar entulhos de construções, como telhas, tijolos, escada, 

tambores e até grandes blocos construídos (conhecido entre os 

mergulhadores como “Pedra Quadrada”), denotando a antiga ocupação 

humana na Ilha Rata. Na área da Ressurreta são realizados batismos, 

mergulho noturno e mergulho de corrente (drift-dive).  
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No local conhecido como Cagarras Rasa há fragmentos rochosos 

angulosos e rolados, de variados tamanhos e um paredão íngreme, com 

aproximadamente 15 metros de altura. O local é utilizado para 

mergulhos de batismo e o costão rochoso é propício para a iniciação em 

mergulhos profundos e em multinível. 

 

Em Cagarras Funda, há encostas rochosas abruptas e verticais, 

originadas dos derrames de lava, que chegam a atingir 35 metros de 

profundidade. O mergulho é realizado na faixa dos 18 metros, podendo 

chegar a 30 metros.  

 

3.2.8 Ilha do Meio: A Ilha do Meio é inteiramente constituída por calcarenitos, 

sendo baixa e de relevo tabular.  Sua espessura é de aproximadamente 

20 metros e apresenta inclinação para SE, com nítida estratificação 

cruzada de grande porte e granulometria fina e bem selecionada, 

indicando características de antigas dunas. Esses grãos estão 

fortemente cimentados, sendo seus interstícios preenchidos por calcita 

microcristalina (ALMEIDA, 1955). Neste mergulho são observados esses 

calcarenitos e seus túneis escavados pelo solapamento das ondas, o 

que favorece ainda mais o abrigo de espécies como moréias, lagostas e 

o tubarão-lixa. A profundidade máxima dos mergulhos é de 15 metros.  

3.2.9 Laje dos Dois Irmãos: Localiza-se próximo a Praia da Cacimba do 

Padre, entre profundidades de 15 e 24 metros, sendo um mergulho em 

boa parte sobre fundo rochoso. São rochas vulcânicas ankaratríticas, 

com grandes colunas formadas devido ao diaclasamento das rochas, e 

que demonstram o resfriamento das lavas nessas estruturas em prismas 

ou colunas, comum em rochas ígneas.  

3.2.10 Caverna da Sapata: Na extremidade da ilha, esta é uma gruta marinha, 

que possui fundo arenoso e está localizada a 15 metros de profundidade 

com 15 metros de comprimento.  Durante o mergulho neste local 

observa-se o substrato rochoso e também alguns paredões abruptos 
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com características colunares, além de blocos desagregados. O relevo é 

acidentado, característico neste caso de derrames de ankaratritos, tufos 

e brechas vulcânicas. A trilha margeia o costão rochoso interno por 

aproximadamente cem metros, até chegar-se a entrada da Caverna.  

3.2.11 Pedras Secas I e II:  Neste ponto de mergulho são observados 

calcarenitos, com muitas formações pontiagudas, que favoreceram a 

criação de tuneis, pequenas cavernas e reentrâncias, que tornam este 

um dos pontos de mergulho mais bonitos do Brasil. A paisagem é 

diferente e consegue-se observar que as rochas são sedimentares. O 

nome “Pedras Secas” vem da maneira que os pescadores denominam 

um local mais raso, para eles, mais seco.  

3.2.12 Iuias No caso de Iuias observa-se grandes blocos desagregados, e a 

trilha subaquática utiliza passagens entre as rochas. Aqui a Formação é 

a Quixaba.  

3.2.13 Ilha do Frade: Este mergulho possui aproximadamente 15 metros de 

profundidade e é realizado em torno da ilha, da Formação Remédios, 

fonolitica. Há grandes blocos desagregados.  

3.2.14 Buraco das cabras:Neste mergulho podem ser vistos seixos da 

Formação Quixaba, fundo arenoso no canal,  e um local conhecido 

como “cidade de pedra”. Algumas rochas empilhadas indicam 

nível do mar mais baixo, o que favoreceu a cimentação entre os seixos 

dando formas inusitadas a eles. Há também blocos de calcarenitos 

desagregados, tal como na superficie.  

 

Assim, após esta breve descrição, baseando-se nos dados obtidos, tem-se o 

seguinte quadro: 

 Ponto Formação Caracteristicas  Lado 

da 

ilha 

UC  Tipo de 

mergulho 

01 Baía de 

Santo 

Quixaba Naufrágio 

Trator 

MD APA Batismo 

Básico  
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Antonio Derrames 

ankaratríticos 

02 Morro de 

Fora 

Remédios Ilha Fonolítica 

Matacões 

MD APA Batismo 

Credencia

do 

03 Baía dos 

Porcos 

Quixaba  Derrames 

ankaratríticos  

É proibido entrar na 

piscina no canto 

esquerdo  

MD PN Livre 

04 Baía do 

Sancho 

Quixaba Controle através do 

PIC do Sancho 

Acessível através dos 

passeios de barco 

MD PN Livre 

05 Baía do 

Sueste 

Remédios, 

Quixaba, 

Caracas 

Controle através do 

PIC do Sueste 

Tartarugas 

Guia 

Usar colete 

Mergulho só no lado 

direito 

MF PN Livre 

06 Praia da 

Atalaia  

Remédios, 

Quixaba, 

Caracas.  

 

 

Possui RESTRIÇÕES 

Colete 

Horários 

 

MF PN Livre  

07 Pontal do 

Norte 

Quixaba  Não visitado  

 

MD PN Avançado 

08 Buraco do 

Inferno 

Quixaba  Derrames 

ankaratríticos 

MD PN Básico 

Batismo 

09 Buraco das 

Cabras 

Quixaba  Não visitado MF PN Básico 

11 Cagarras 

Rasa 

Quixaba  Derrames 

ankaratríticos 

MD PN Básico 

Batismo 
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12 Cagarras 

Funda  

Quixaba  Derrames 

ankaratríticos 

MD PN Básico 

13 Ressurreta Caracas Fosfatos organógenos MD PN Básico 

Batismo 

14 Ilha do Meio Caracas Arenitos Eólicos  MD PN Básico 

Batismo 

15 Laje Dois 

Irmãos 

Quixaba  Derrames 

ankaratríticos 

MD PN Básico / 

Avançado 

16 Caverna da 

Sapata  

Quixaba  Derrames 

ankaratríticos 

Caverna submarina 

MD PN Avançado 

17 Cabeço da 

Sapata 

Quixaba  Não visitado MD PN Avançado 

18 Iuias Quixaba Não visitado MF PN Avançado 

19 Cabeço 

Submarino 

Remédios Não visitado MF PN Avançado 

20 Ilha do 

Frade 

Remédios Ilha fonolítica MF PN Básico / 

Avançado 

21 Pedras 

Secas  

Caracas Calcarenitos  MF PN Avançado 

 

Os pontos de mergulho Caieiras, Cabeço das Cordas, Cabeço Submarino, 

Cordilheiras, Ponta da Macaxeira e 30 réis,  não foram visitados em mergulhos 

devido as condições atmosféricas e a forma de escolha dos pontos que é 

realizada pelo ICMBio.  

 

4. Conclusão 

 

Mergulhos em Unidades de Conservação devem seguir as diretrizes do ICMBio 

(ICMBio, 2008). Entretanto, nessas diretrizes não há menção sobre a 

interpretação que pode ser realizada com o auxilio de condutores 

subaquáticos.  O mergulho, assim como outras atividades realizadas em áreas 
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naturais, é uma atividade que gera impacto negativo. Para evitar alguns desses 

impactos, no caso das trilhas, sejam terrestres ou aquáticas, é importante que 

o ambiente seja compreendido e conservado como um todo. Para tanto, é 

importante que a capacitação dos mergulhadores, que atuam como condutores 

de trilhas subaquáticas, englobe também os aspectos relativos ao patrimônio 

geológico de FN.  

Deste modo, com a realização deste trabalho, buscou-se a compilação de 

informações em um quadro, a respeito de aspectos básicos que podem ser 

observados quando se pratica algum tipo de mergulho no arquipélago. Tais 

informações podem ser repassadas em capacitações a serem feitas com a 

comunidade, bem como serem disponibilizadas em sites, no sentido de 

propagar ainda mais esse conhecimento. Ao sensibilizar mergulhadores 

(visitantes e condutores) para que conheçam mais esse patrimônio geológico, 

espera-se que a sua importância seja reconhecida e tal patrimônio valorizado 

como importante para a conservação de FN como um todo.  
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GT 07: Geodiversidade, Geoconservação e Geoturismo: Contribuições para o planejamento e 

manejo de trilhas 
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NACIONAL MARINHO DE FERNANDO DE NORONHA EM GEOTURISMO 
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Resumo 

Palavras-chave: Capacitação; Geoturismo; Ecoturismo; Fernando de Noronha.  

 

O Projeto Golfinho Rotador, patrocinado pela Petrobras, desenvolve desde 

1990 ações de pesquisa, educação ambiental e envolvimento comunitário em 

benefício da conservação dos golfinhos-rotadores, do Arquipélago de Fernando 

de Noronha e da biodiversidade marinha. O método que o Projeto Golfinho 

Rotador escolheu para participar com a comunidade na busca do 

desenvolvimento sustentável de Fernando de Noronha foi a capacitação 

profissional dos ilhéus em ecoturismo. Em 2012 e 2013, entre outros cursos, 

foram ministrados quatro cursos do Programa de Capacitação e Formação de 

Condutores de Visitantes do Parque Nacional Marinho de Fernando de 

Noronha (Parnamar-FN) abordando aspectos geológicos com o objetivo de 

fortalecer o Geoturismo em Fernando de Noronha e capacitar os condutores de 

visitantes para a interpretação geológica das trilhas do Parnamar-FN. O 

conteúdo de geologia abordou tópicos como conhecimentos gerais de geologia, 

vulcanismo e formação e estrutura geológica do Arquipélago. Em 2012 e 2013, 

entre agentes do turismo e funcionários do Parnamar-FN, foram 239 inscritos, 

sendo que 158 concluíram os cursos. Cada turma de cada curso teve carga 

horária de 9 horas. O curso “Geografia Regional” teve 2 turmas, totalizando 91 

inscritos, sendo que 67 (74%) foram aprovados. O curso “Ecossistema Marinho 

de Fernando de Noronha” teve 1 turma, totalizando 60 inscritos, sendo que 51 

(85%) foram aprovados. O curso “Ecossistema Terrestre de Fernando de 

Noronha” teve uma turma, totalizando 50 inscritos, sendo que 15 (30%) foram 

aprovados. O curso “Ecossistema de Fernando de Noronha” teve 1 turma, 

totalizando 38 (66%) inscritos, sendo que 25 foram aprovados. O índice de 

aprovação total dos cursos foi de 66%. A inclusão da temática “geologia” no 
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Programa de Capacitação e Formação de Condutores de Visitantes do 

Parnamar-FN, o grande interesse por parte dos condutores sobre o tema e a 

busca crescente dos visitantes por geoturismo, demonstram que o Parnamar-

FN está no caminho certo para se tornar uma geoparque. 

 

Resumen 
Palabras-clave: Capacitación; Geoturismo; Ecoturismo; Fernando de Noronha.  

 

El Projeto Golfinho Rotador, patrocinado por Petrobras, se desarrolla desde 

1990 investigación acciones, educación ambiental y participación comunitaria 

en beneficio de la conservación de delfines, el archipiélago de Fernando de 

Noronha y la biodiversidad marina. El método que el proyecto Spinner Dolphin 

decidió participar con la comunidad en la búsqueda del desarrollo sostenible de 

Fernando de Noronha fue la cualificación profesional de los isleños en el 

ecoturismo. En 2012 y 2013, entre otros, cursos fueron impartidos cuatro 

cursos del programa de formación y capacitación de los conductores de los 

visitantes de lel Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha Noronha 

(Parnamar-FN) abordando aspectos geológicos con el objetivo de fortalecer el 

geoturismo en Fernando de Noronha y conductores de trenes de visitantes 

para la interpretación geológica de temas de contenido geología se acercó a 

Parnamar-FN. El contenido de Geología trataron temas como el conocimiento 

general de la geología, volcanismo y estructura geológica y la formación del 

archipiélago. En 2012 y 2013, entre agentes de turismo y los empleados de 

Parnamar FN, se registraron, de cuales 158 239 finalizaron los cursos. Cada 

clase de cada curso tuvo tiempo de carga de 9:0. El curso "Geografía Regional" 

tuvo 2 clases, con un total de 91 entradas, y 67 (74%) fueron aprobadas. El 

curso "Ecosistema Marino de Fernando de Noronha" tuvo 1 clase, totalizando 

60 suscriptores, con 51 (85%) fueron aprobado. El curso "ecosistema terrestre 

de Fernando de Noronha" tuvo una clase, un total de 50 suscriptores, con 15 

(30%) fueron aprobados. El curso "ecosistema de Fernando de Noronha" tuvo 

1 clase, por un total de 38 (66%) se ha matriculado, 25 de los cuales fueron 

aprobados. La calificación global de aprobación del 66% de los cursos. La 

inclusión del tema "Geología" en el programa de capacitación y formación de 

los conductores de Parnamar FN-visitantes, el gran interés por parte de 

conductores en el tema y la búsqueda creciente de visitantes de geoturismo, 

demuestran que el FN Parnamar está en camino de convertirse en un 

Geoparque. 

 

1.  Introdução 
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O Arquipélago de Fernando de Noronha (3°51' Sul de latitude e 32°25' Oeste 

de longitude) está distante 345 km do Cabo de São Roque no Rio Grande do 

Norte e situa-se na altura da bifurcação da corrente Sul Equatorial, que corre 

no sentido oeste com águas caracterizadas pela salinidade elevada, pelas 

baixas concentrações de sedimentos, matéria orgânica, nutrientes e plâncton 

(IBAMA, 2005), pela alta transparência, com profundidade de extinção da luz 

de 87 m (COSTA, 1991) e por apresentar temperatura em torno de 270C 

(TEIXEIRA et al., 2003). 

Fernando de Noronha possui um clima tropical com duas estações 

pluviométricas bem definidas: período seco, de agosto a fevereiro; e período 

chuvoso, de março a julho. A precipitação média anual é de 1.300 mm3, 

oscilando de 500 mm3 a 2.000 mm3 (TEIXEIRA et al., 2003). A temperatura do 

ar oscila entre 23,5°C' e 31,5°C' e apresenta amplitude térmica média de 

4,1°C'. Predominam os ventos alísios de sudeste e leste (IBAMA, 2005). 

O Arquipélago é o que resta do alto de um vasto edifício vulcânico, cuja base 

repousa no assoalho oceânico, a 4.000 metros de profundidade, com as ilhas 

secundárias elevando-se de uma rasa plataforma com até 5 km de largura 

(ALMEIDA, 1958). O Arquipélago é constituído por uma ilha principal, Fernando 

de Noronha, e 17 ilhas secundárias, totalizando uma área de 26 km2 (IBAMA, 

2005). 

A Ilha de Fernando de Noronha possui 17 km2, distribuídos longitudinalmente 

na direção sudoeste-nordeste, formando duas faces com 11 km de extensão. A 

face noroeste, denominada de Mar de Dentro, fica protegida dos ventos 

predominantes. No Mar de Fora, a face sudeste, o mar é mais agitado. Quase 

todo o litoral da Ilha é rochoso e escarpado, principalmente na face sudeste e 

na extremidade oeste da face noroeste (Figura 01). 
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Figura 01 – Localização do Arquipélago de Fernando de Noronha (adaptada das Cartas 

Náuticas 50 e 52 da Marinha do Brasil) 

 

As características ambientais de Fernando de Noronha são as esperadas para 

um arquipélago oceânico tropical, com alto dinamismo e ciclos bem definidos. 

Fernando de Noronha possui um clima tropical com duas estações 

pluviométricas bem definidas. O período seco normalmente vai de agosto a 

janeiro e o período chuvoso corresponde aos meses de fevereiro a julho. 

Predominam os ventos alísios de sudeste e leste. A direção e a intensidade 

dos ventos variam de acordo com a estação do ano. Na estação seca, 

predominam ventos do quadrante sul e com maiores velocidades, e na estação 

das chuvas, o vento ronda para o quadrante leste e sopra mais fraco. 

O Arquipélago é o que resta do alto de vasto edifício vulcânico, de longa e 

complexa história, cuja base repousa a 4000 metros de profundidade no 

assoalho oceânico.  A base desse edifício tem 60 km de diâmetro, no sentido 

NNE-SSW.  As ilhas secundárias ao redor da ilha principal elevam-se de uma 
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rasa plataforma com não mais de 4 ou 5 km de largura, além da qual as 

profundidades crescem rapidamente, conforme descreveu Almeida (1958). 

Silva (1992) é quem melhor relata a história de Fernando de Noronha.  O 

primeiro registro oficial do descobrimento do Arquipélago ocorreu em 1502, 

mas o mesmo permaneceu pouco habitado ou com ocupação de franceses (em 

1556, em 1612 e em 1736) e holandeses (de 1629 a 1654).  Até que em 1737, 

Portugal ocupou efetivamente Fernando de Noronha, instalando uma Colônia 

Correcional e um destacamento militar e iniciando a construção de 

fortificações, de prédios coloniais e da Igreja Nossa Senhora dos Remédios.  

Em 1942, foi criado o Território Federal de Fernando de Noronha, que durou 

até 1988, quando o Arquipélago foi reanexado ao estado de Pernambuco, na 

categoria de Distrito Estadual. Atualmente, vivem aproximadamente 2 000 

pessoas na Ilha de Fernando de Noronha que têm como principal atividade 

econômica o turismo, sendo que o passeio marítimo para observar os golfinhos 

é a principal atração turística do Arquipélago. 

Em função da situação geográfica, importância ecológica, grau de preservação 

e grande beleza cênica é que entidades ambientalistas e a comunidade 

científica nacional e internacional iniciaram, no início da década de oitenta, o 

movimento para a criação de uma unidade de conservação em Fernando de 

Noronha, seguindo recomendação do documento Estratégia Mundial para 

Conservação (IUCN/PNUMA/WWF).  A primeira vitória desse movimento foi a 

criação da área de Proteção Ambiental de Fernando de Noronha (APA-FN) em 

1986.  Mas, o sucesso do movimento só chegou com o Decreto-Lei N° 96693, 

de 14/09/88, que cria o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha 

(Parnamar-FN).  

A área total do Parnamar-FN é de 11.270 hectares, sendo 85% no mar, e os 

15% terrestres correspondem a aproximadamente 65% das terras do 

Arquipélago.  Os restantes 35% de terras do Arquipélago estão na Ilha de 

Fernando de Noronha e constituem a APA-FN. 
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O Parnamar-FN tem os seguintes objetivos: proteger amostra representativa 

dos ecossistemas marinhos e terrestres do Arquipélago; assegurar a 

preservação de sua fauna, flora e demais recursos naturais; proporcionar 

oportunidades controladas para a pesquisa científica, educação ambiental e 

visitação pública; contribuir para a proteção de sítios e estruturas de interesse 

histórico-cultural. 

A beleza natural do Arquipélago e o aumento da demanda por ecoturismo em 

unidades de conservação fizeram com que o número de turistas em Fernando 

de Noronha aumentasse de 21.315 no ano de 1995, para cerca de 70 mil por 

ano em 2012. Fernando de Noronha transformou-se em um pólo turístico 

nacional e internacional. Segundo dados do Controle Migratório da 

Administração do Distrito Estadual de Fernando de Noronha, cerca de 85% dos 

turistas que visitaram FN são brasileiros, sendo destes cerca de 65% dos 

Estados de São Paulo, Rio de Janeiro ou Rio Grande do Sul. O número de 

turistas estrangeiros vem aumentando ano a ano. Entre as características 

predominantes do turista estão: nível escolar superior completo, ter entre 31 e 

40 anos de idade e possuir renda mensal acima de 40 salários mínimos. O 

“Ecoturismo” foi a principal motivação da viagem. 

Embora a legislação de proteção às Unidades de Conservação (UCs) garanta 

normas que minimizem impactos ambientais em Fernando de Noronha, o 

Arquipélago vem sofrendo com o incremento do turismo e o crescimento 

demográfico. 

 A ocupação humana na ilha tem oscilado em quantidade e diversidade cultural 

desde seu descobrimento oficial, em 10 de agosto de 1503, e com a 

implementação de grandes meios de hospedagem por empresários de fora da 

ilha. Ao mesmo tempo em que é negativo o impacto ambiental e social do 

turismo, a atividade é um forte agente sensibilizador das questões ambientais e 

principal sustento econômico local. Para cumprir essas duas funções, é 

fundamental que a visitação seja orientada por condutor consciente e que a 
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população local seja capacitada para ocupar os postos de serviços criados pelo 

turismo.  

O crescimento populacional artificial, por meio do fluxo de pessoas que vêm 

ocupar os postos de serviços criados pelo incremento do turismo, elevou a 

população local de 1.500 pessoas em 1988 para cerca de 5000 em 2013, 

causando graves problemas sociais e ambientais. A carência de capacitação 

profissional da população local faz com que os ilhéus sejam preteridos em 

relação às pessoas que vêm do continente, atraídas por esses postos. Tendo a 

Ilha uma capacidade de suporte limitada, já se assiste hoje a um colapso na 

ocupação do solo e nos serviços básicos, como fornecimento de água e luz, 

saneamento e tratamento de lixo. 

Em 1988, havia no arquipélago apenas um hotel e duas hospedarias 

domiciliares na ilha, totalizando 120 leitos. Em 2013, eram 106 meios de 

hospedagem reconhecidos oficialmente pela Administração do Distrito Estadual 

de Fernando de Noronha, com 551 unidades habitacionais com capacidade de 

hospedar 1.454 pessoas. Também existiam em 2013, 43 meios de 

hospedagem informais, com 115 unidades habitacionais e 355 leitos. 

O Arquipélago é indicado para a visitação de pessoas que desejam ter um 

contato direto com paisagens naturais. Foram implantadas cinco trilhas 

terrestres dentro da área do Parque Nacional Marinho de Fernando de 

Noronha, que são: Mirante dos Golfinhos - Praia do Sancho, Ponta da Sapata - 

Praia do Leão; Praia da Caieira - Praia da Atalaia; Vila do Trinta - Praia da 

Atalaia. As caminhadas nessas trilhas só são permitidas acompanhadas por 

guias autorizados pelo ICMBio. Fora da área do Parque, existem as seguintes 

trilhas: Jardim Elizabeth (no Sítio Histórico da Vila dos Remédios), a Costa Azul 

(Praia da Conceição - Praia do Boldró) e a Costa Esmeralda (Forte de São 

Pedro do Boldró - Cacimba do Padre). A Figura 02 apresenta um mapa com as 

orientações à visitação turística no Parnamar-FN e na APA-FN 
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Figura 02 – Mapa com as orientações à visitação turística no Parnamar-FN e na APA-FN 

 

O crescimento do número de meios de hospedagem e de leitos foi aleatório, 

em função da não existência de marcos legais que controlassem o turismo, o 

uso do solo e o uso dos imóveis em FN. 

Ao mesmo tempo em que o impacto ambiental negativo do turismo é evidente, 

a atividade é um forte agente sensibilizador das questões ambientais e 

principal sustento econômico local. Mas, para que essa conscientização 

aconteça, é fundamental que a visitação seja orientada por condutor consciente 

e capacitado e que haja uma ampla distribuição de informações. A orientação à 

visitação dos turistas também minimiza o impacto da visitação em si e diminui a 

frequência de infrações à legislação ambiental. 

O Parnamar-FN vem exigindo o cumprimento da Instrução Normativa do 

ICMBio Nº 8/2008, que determina que os condutores de visitantes dentro de 



 
 

Anais do 2 Congresso Nacional de Planejamento e Manejo de Trilhas / I Colóquio Brasileiro para a Red 

Latinoamericana de Senderismo, 16 a 18 de outubro de 2013 / Nadja Maria Castilho da Costa, Vivian 

Castilho da Costa, Flávio Augusto Pereira Mello, (orgs.).Rio de Janeiro: 1290 p. Rede Sirius-Rede de 

Bibliotec., 2013. ISBN 978-85-88769-56-4  

1228 

Unidades de Conservação (UC) tenham que ser credenciados pela UC, após 

realizarem cursos específicos de formação. Em 2012, o Centro Golfinho 

Rotador, em parceria com a Base Avançada do Centro Mamíferos Aquáticos 

(CMA-FN) e o Parnamar-FN realizaram um programa de formação de 

condutores terrestres de visitantes, capacitando 80 ilhéus para exercerem esta 

atividade. 

Desde 1990, o Projeto Golfinho Rotador desenvolve atividades de pesquisa 

sobre a ecologia comportamental dos golfinhos-rotadores e atividades de 

educação ambiental e envolvimento comunitário em Fernando de Noronha. Um 

dos sub-programas do Envolvimento Comunitário é o de Capacitação 

Profissional, que tem como público alvo os jovens noronhenses e objetiva 

combater dois graves problemas socioambientais de Fernando de Noronha: a 

falta de perspectiva profissional, e consequentemente econômica, dos jovens 

ilhéus, e o crescimento demográfico artificial decorrente da migração de 

pessoas do continente. Este programa tem como “efeito colateral” minimizar a 

ação de dois grandes problemas que atingem a juventude brasileira, 

prostituição infantil e drogas. 

Em 2007 no PNMFN foi oferecido um Curso de condutor específico em 

Geoturismo em que participaram adolescentes e condutores de visitantes 

cadastrados pelo ICMBio. O curso também foi organizado pelo Projeto Golfinho 

Rotador e patrocínio pelo Ministério do Turismo/ Fundação Banco do Brasil e 

Petrobrás. A linguagem utilizada foi a mais acessível possível, no sentido de 

facilitar a compreensão e os temas tratados envolveram aspectos geológicos e 

geomorfológicos da UC, geoturismo e envolvimento com a comunidade, além 

de noções sobre a interpretação do ambiente em trilhas, posturas profissionais 

e recomendações aos condutores (MOREIRA & BIGARELLA, 2008). 

 

2.  Metodologia 
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Os cursos profissionalizantes em ecoturismo foram ministrados para os 

moradores “permanentes” de Fernando de Noronha e seus cônjuges. O Estado 

de Pernambuco define como moradores “permanentes” aqueles que são: 

nascido em Fernando de Noronha (noronhenses), filhos de noronhenses, 

casados com noronhenses ou moradores de Fernando de Noronha há mais de 

15 anos. Esse critério de seleção de alunos deve-se ao fato de que o objetivo 

principal do sub-programa Capacitação Profissional é priorizar a inserção no 

mercado de turismo dos moradores permanentes, minimizando com isso o 

inchaço populacional por migração para a Ilha e a falta de perspectiva 

profissional e econômica dos ilhéus, fatos que levam ao aumento do uso de 

drogas e à prostituição infantil. Outro critério de seleção é o de que, para todos 

os cursos, os alunos têm que ter mais de 16 anos completos. 

A escolha dos cursos para serem executados nesta proposta se deu em função 

de uma pesquisa realizada com os jovens noronhenses e com empresários, 

entre os apontamentos se destacaram os cursos de conversação em inglês e 

Guia de Turismo Regional. Os demais cursos (8) foram selecionados em 

função das diretrizes da Instrução Normativa (IN) do ICMBio Nº 8/2008, que 

estabelece normas e procedimentos para a prestação de serviços vinculados à 

visitação e ao turismo em Unidades de Conservação Federais por condutores 

de visitantes. Por esta IN, para conduzir visitantes em unidades de 

conservação os profissionais tem que ter conhecimento sobre: história e 

geografia regional; ambiente da unidade de conservação; turismo e 

sustentabilidade; legislação pertinente; técnicas de condução; atividade de 

interpretação ambiental; monitoramento de impactos; ética, apresentação 

pessoal e relações interpessoais; primeiros socorros/resgate/combate a 

incêndios; sexualidade/ DST/ drogas. 

Em 2012 e 2013, entre outros cursos, com o objetivo de fortalecer o 

Geoturismo em Fernando de Noronha e capacitar os condutores de visitantes 

para a interpretação geológica das trilhas do Parnamar-FN, foram ministrados 

quatro cursos do Programa de Capacitação e Formação de Condutores de 
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Visitantes do Parnamar-FN. O conteúdo de geologia destes cursos abordou 

tópicos como conhecimentos gerais de geologia, vulcanismo e formação e 

estrutura geológica do Arquipélago, conformo informações de ALMEIDA 

(1955), ALMEIDA (2002), CORDANI et al. (2003), IBAMA (2005), SILVA-JR 

(2010), TEIXEIRA et al. (2003), WILDNER e FERREIRA (2012). 

Os cursos foram ministrados por professores especializados em cada área e o 

Centro Golfinho Rotador foi o responsável pela coordenação dos cursos e pela 

certificação dos participantes, em conjunto com o Parque Nacional Marinho de 

Fernando de Noronha. Cada turma de cada curso teve carga horária de 9 

horas. 

O conteúdo dos cursos tratou dos temas geologia, climatologia, oceanografia e 

biodiversidade do arquipélago. Dentro da temática geologia, foram ministrados 

conteúdos de modo a possibilitar os condutores de visitantes e os funcionários 

do ICMBio de Fernando de Noronha entenderem a importância do 

conhecimento geológico para a compreensão dos ambientes, bem como para 

estes alunos conhecerem os processos e as teorias sobre: formação do 

Universo, formação da Terra, composição interna da Terra, teoria Tectônica de 

Placas, tempo geológico, unidades básicas do relevo do planeta, episódios 

vulcânicos e as unidades estratigráficas de FN, fenômenos e produtos 

vulcânicos de FN, relevo de FN e ambientes geológicos de FN.  

O geoturismo foi abordado por meio de exemplos de locais de visitação em 

Fernando de Noronha com importância geológica e as informações geológicas 

pertinentes de cada um destes locais, como o Buraco da Raquel, Alagados, 

Praia do leão, Ponta das Caracas e Baía do Sueste, locais de grande 

relevância geológica e beleza cênica singular (Figuras 02 e 03). 
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Figura 02 – Buraco da Raquel e Alagados 

 

 
Figura 03 – Praia do leão, Ponta das Caracas e Baía do Sueste. 

 

 

3.  Resultados e Discussão 
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Em 2012 e 2013, entre agentes do turismo e funcionários do Parnamar-FN, 

foram 239 inscritos. A análise do perfil socioeconômico dos condutores 

formados pelo programa de capacitação profissional do Projeto Golfinho 

Rotador revela as seguintes características dos alunos dos cursos: 95% eram 

do sexo masculino e 5% do sexo feminino; a faixa etária dos entrevistados está 

entre 19 e 59 anos de idade; 52% nasceram em FN, 28% nasceram no 

território continental de Pernambuco, 9% eram do Rio Grande do Norte e 2% 

eram de São Paulo; 91% já atuavam como condutores antes dos cursos de 

formação profissional e 7% ainda não trabalhavam como condutores. Sobre a 

temática geologia, os quatro cursos ministrados foram: Geografia Regional, 

Ecossistema Marinho de Fernando de Noronha, Ecossistema Terrestre de 

Fernando de Noronha e Ecossistema de Fernando de Noronha. 

 
Figura 03 – Aula do curso Ecossistema Terrestre de Fernando de Noronha 

 

O curso Geografia Regional teve duas turmas, totalizando 91 inscritos, sendo 

que 67 (74%) foram aprovados. O curso Ecossistema Marinho de Fernando de 

Noronha teve uma turma, totalizando 60 inscritos, sendo que 51 (85%) foram 

aprovados. O curso Ecossistema Terrestre de Fernando de Noronha teve uma 

turma, totalizando 50 inscritos, sendo que 15 (30%) foram aprovados. O curso 

Ecossistema de Fernando de Noronha teve uma turma, totalizando 38 (66%) 
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inscritos, sendo que 25 foram aprovados. O índice de aprovação médio de 

todos os quatro cursos foi de 66% dos inscritos, nos cursos. 

Como resultado positivo do curso tivemos um alto grau de acerto (75%) nas 

questões das provas que mediam o conhecimento sobre as Unidades 

Geomorfológicas de Fernando de Noronha, como ilustrado na Figura 04. 

 
Figura 04 – Unidades Geomorfológicas da APA de Fernando de Noronha, adaptado do Plano 

de manejo da APA de FN (IBAMA, 2005) 

 

4.  Conclusão 

O perfil dos condutores de turismo atuantes no Arquipélago de Fernando de 

Noronha é predominantemente de homens jovens com escolaridade 

fundamental, sendo mais da metade deles nativos da ilha e atuantes 

diretamente com o turismo em formas diversas, podendo acumular atividades 

para complementar a renda familiar. 

Foi observado por meio dos profissionais capacitados nascidos no Arquipélago 

de Fernando de Noronha que há um elevado interesse da população em 

realizar os cursos de capacitação, a fim de se tornarem aptos a trabalhar com o 

turismo. Essa situação contribui para reduzir o crescimento artificial de 
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Fernando de Noronha por meio de contratações de profissionais vindos de fora 

do arquipélago. 

O quatro cursos ministrados pelo Projeto Golfinho Rotador alcançaram o 

objetivo fazer com que os noronhenses que trabalham com turismo tenham 

noções sobre aspectos de geografia física de Fernando de Noronha e se 

despertassem para incluírem o discurso geológico nas informações passadas 

aos visitantes.  

A inclusão da temática “geologia” no Programa de Capacitação e Formação de 

Condutores de Visitantes do Parnamar-FN, o grande interesse por parte dos 

condutores sobre o tema e a busca crescente dos visitantes por geoturismo, 

demonstram que o Parnamar-FN está no caminho certo para se tornar uma 

geoparque. 

Ao mesmo tempo que o impacto negativo do crescimento do turismo é 

evidente, esta atividade é a principal fonte de renda dos ilhéus e Noronha é um 

dos destinos turísticos mais desejados pelos brasileiros. Além disto, o 

ecoturismo tem um caráter educativo ambiental.  A felicidade dos visitantes ao 

contemplarem a paisagem e conhecerem os aspectos geológicos e biológicos 

é um forte agente conscientizador das questões ambientais. O ecoturismo é 

fundamental para o desenvolvimento sustentável de Fernando de Noronha e o 

geoturismo está inserido nesta realidade. 

Entendemos como desenvolvimento sustentável em Fernando de Noronha 

aquele que melhorará a qualidade da vida dos ilhéus, dos que estão prestando 

serviço na Ilha e dos visitantes, ao mesmo tempo em que respeitará a 

capacidade de ocupação do ecossistema insular. O desenvolvimento 

sustentável deste grande navio vulcânico só existirá com preservação 

ambiental, respeito cultural e cidadania. 
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