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RESUMO 

Patrimônio geomorfológico é o conjunto de elementos, constituído pelas formas de relevo e 

processos de gênese e evolução da paisagem geomorfológica, aos quais são atribuídos valores 

(científico, turístico, estético, didático, dentre outros), e que, quando apresentam 

características excepcionais devem ser alvo de estratégias de geoconservação. O objetivo 

geral desta pesquisa foi realizar um estudo de metodologias de avaliação do patrimônio 

geomorfológico para o desenvolvimento de uma nova proposta com aplicação em área 

costeira. Os objetivos específicos foram: i) analisar os métodos já existentes de avaliação do 

patrimônio geomorfológico; ii) elaborar um método de avaliação do patrimônio 

geomorfológico; iii) aplicar a metodologia desenvolvida no litoral do estado do Piauí; iv) 

propor medidas de valorização e divulgação dos geomorfossítios identificados no litoral 

piauiense. A área de estudo escolhida para esta pesquisa foi o litoral do estado do Piauí, que, 

apesar da pouca extensão de sua linha de costa, apenas 66km, é marcado por uma variedade 

de feições geomorfológicas, como: faixa praial; campos de dunas; planícies fluviais; planícies 

flúvio-marinhas; planícies flúvio-lacustres; tabuleiro costeiro; dentre outras categorias. A 

construção da proposta metodológica ocorreu a partir da análise de métodos consolidados na 

literatura internacional, em que se buscou utilizar os critérios em comum e incluir como 

critério científico a importância ecológica e paleogeográfica à análise. A metodologia 

utilizada foi a pesquisa de gabinete, pesquisa de campo e mapeamento dos sítios 

geomorfológicos selecionados. Durante a pesquisa de campo, inicialmente foram indicados 

quinze sítios potenciais, sendo posteriormente selecionados onze, que foram avaliados 

qualitativamente de acordo com a Ficha de Caracterização do método proposto. A 

quantificação voltou-se para a avaliação dos critérios científicos e de uso para o geoturismo e 

para fins educativos. Dentre os geomorfossítios que mais se destacaram na valoração 

científica foram o Delta do Parnaíba, os Eolianitos da praia de Itaqui e os Beach rocks da 

praia de Barrinha. Os geomorfossítios com maior potencial para o desenvolvimento do 

geoturismo foram, novamente, o Delta do Parnaíba e a Pedra do Sal. No entanto, o maior 

destaque da quantificação foram os resultados da quantificação para fins educativos, em que 

os geomorfossítios foram classificados como ‘muito alta’ e ‘alta’ relevância, com destaque 

para o Delta do Parnaíba, Pedra do Sal, Macapá e Estuário Ubatuba/Timonha. Em seguida, foi 

calculado o Grau de Suscetibilidade para indicar a prioridade de gestão e monitoramento, 

chegando-se aos geomorfossítios Delta do Parnaíba, Macapá, Pedra do Sal e Eolianitos de 

Itaqui. Um mapa de uso geoturístico foi apresentado de acordo com a proposta interpretativa, 

ou seja, prioridade para a informação geocientífica com linguagem simples e, 



secundariamente, as informações acerca de serviços de apoio turístico nos quatro municípios 

do litoral piauiense. Um plano de medidas de valoração e divulgação foi apresentado, 

indicando os principais meios interpretativos ideais para cada geomorfossítio, como material 

impresso, painéis interpretativos, jogos e atividades lúdicas, dentre outros.  

Palavras-Chave: Método de Avaliação. Geomorfossítio. Litoral. Piauí.  

 

 

 



ABSTRACT 

The set of elements known as Geomorphological heritage is composed by topographic relief 

forms, genesis processes and the evolution of the geomorphological landscape, which are 

assigned some values (scientific, touristic, artistic, didactic, among others), and it needs to be 

preserved when it presents some exceptional characteristics. This research has as its main 

purpose a search development of an evaluation methodology on geomorphological heritage to 

develop a new proposition to be applied in coastal areas. There are presented the specific 

objectives: i) to analyze the evaluation methods of the geomorphological heritage; ii) to 

prepare an evaluation method of the geomorphological heritage; iii) to apply the developed 

methodology on the coast of the State of Piauí; iv) to offer valorization and dissemination 

ways of the familiar geomorphosites on the coast of Piauí. Despite of its nearly 41 miles long, 

the seacoast of Piauí was the chosen area to develop this research. It has a variety of 

geomorphological general features such as: beach strip, dune fields; river plains; sea-level 

plains; fluvial-lacustrine plains, coastal plain and other features. The methodological proposal 

was based on the analysis of established methods in international work papers, which 

common criteria was applied, and to include the ecological and paleogeographic importance 

to the scientific criterion on the analysis. There are included on the research methodology the 

office search, field search and geomorphological mapping of selected sites. During the field 

research, fifteen potential sites were initially identified, but only eleven of them were 

subsequently selected and qualitatively evaluated according to the characterization sheet of 

the proposed method. The quantification turned into the evaluation of the scientific criteria 

and its usage for geotourism and for educational purposes. The most stood out 

geomorphosites in the scientific valuation were the Delta do Parnaíba, the Eolianites of Itaqui 

beach and the Beach Rocks on Barrinha beach. The Delta do Parnaíba and Pedra do Sal were 

the greatest potential geomorphosites for geotourism development. However, the results of 

quantification were the main highlight for educational purposes in which geomorphosites 

were classified as 'very high' and 'high' importance, especially the Delta do Parnaíba, Pedra do 

Sal, Macapá and Ubatuba / Timonha Estuary. The vulnerability grade was defined to show the 

primacy in control and management reaching to Delta do Parnaíba, Macapá, Pedra do Sal and 

the Eolianites of Itaqui geomorphosites. A geotourism map was presented according to the 

interpretative proposal, meaning that it was given priority to geoscientific information with 

simple language and information about support for tourism in the four cities on Piauí coast. 

An action plan based on valuation and dissemination has been presented showing the main 



interpretative goals for each geomorphosite as printed material, interpretative panels, games 

and recreational activities, among others. 

Key words: Evaluation Method. Geomorphosites. Coast. Piaui. 

 



RESUMÉN 

Patrimonio geomorfológico es el conjunto de elementos que comprende las formas de relieve 

y el proceso de génesis y la evolución del paisaje geomorfológico, que se aplican valores 

(científico, turístico, estético, didáctico, entre otros), y que, al exhibir  características 

excepcionales deben tener como propósito las estrategias de geoconservación. El objetivo 

general de esta investigación fue realizar un estudio de metodologías de evaluación del 

patrimonio geomorfológico para el desarrollo de una nueva propuesta con aplicación en la 

zona costera. Los objetivos específicos fueron: i) analizar los métodos existentes de 

evaluación del patrimonio  geomorfológico; ii) elaborar  un método de evaluación de carácter 

geomorfológico; iii) aplicar la metodología desarrollada en la costa del estado de Piauí; iv) 

proponer medidas de valoración y difusión de geomorfosítios identificados en el litoral 

piauiense. El área de estudio elegido para esta investigación fue la costa del estado de Piauí, 

que, a pesar de corta longitud, solamente 66 kilometros, que es representado  por una variedad 

de rasgos geomorfológicos, tales como: su porción de arena; campos de dunas; llanuras de 

inundación; llanuras fluvio-marinas; llanuras fluvio-lacustres; tabuleiro costeiro; entre otras 

categorías. La construcción de la metodología propuesta se ha basado en análisis de métodos 

consolidados en la literatura internacional, que se sometió a utilizar los criterios comunes e 

incluir como criterio científico la importancia ecológica y el análisis paleogeográfico. La 

metodología utilizada fue la investigación bibliográfica, la investigación de campo y el mapeo 

de los sitios geomorfológicos seleccionados. Durante la investigación de campo, inicialmente 

fueron indicados quince sitios potenciales, siendo posteriormente seleccionados once que 

fueron evaluados de acuerdo con la Hoja de Caracterización del método propuesto. La 

cuantificación se dirigió a la evaluación de los criterios científicos y de uso para el geoturismo 

y con fines educativos. Entre los geomorfosítios que más se destacaron en la valoración 

científica fueron el Delta del Parnaíba, las Eolianitos de la playa Itaqui y las Beach rocks de la 

playa de Barrinha. Los geomorfosítios con el mayor potencial para el desarrollo del 

geoturismo fueron de nuevo, el Delta del Parnaíba y Pedra do Sal. Sin embargo, el mayor 

destaque de la cuantificación fueron los resultados de la cuantificación con fines educativos, 

en que los  geomorfosítios fueron clasificados como 'muy alta' y 'alta' relevancia, sobre todo 

en el Delta del Parnaíba, Pedra do Sal, Macapá y Estuário Ubatuba/Timonha. A continuación, 

se calculó el Grado de Susceptibilidad para indicar la prioridad de la gestión y supervisión, 

aproximándose a los geomorfosítios  de Delta de Parnaíba, Macapá, Pedra do Sal y Eolianitos 

de Itaqui. Un mapa de uso geoturístico fue presentado de acuerdo con la propuesta 

interpretativa, es decir, con prioridad para la información geocientífica con un lenguaje 



sencillo y, en segundo lugar, las informaciones sobre los servicios de apoyo turístico en los 

cuatro municipios del litoral piauiense. Se presentó un plan de medidas de valoración y 

divulgación, indicando los principales medios interpretativos ideales para cada geomorfosítio, 

como material impreso, paneles interpretativos, juegos y actividades recreativas, entre otros. 

Palabras clave: Método de Evaluación. Geomorfosítio. Litoral. Piauí. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Os estudos acerca do patrimônio geomorfológico têm despertado o interesse dos 

geocientistas a nível mundial e orientado diversas pesquisas científicas. Apesar de terem papel 

preponderante na definição das paisagens naturais, os locais de relevante interesse 

geomorfológico têm sido estudados quase que exclusivamente sob o viés estético. 

 Reynard et al (2007) afirmam que nas últimas duas décadas diversas tentativas têm 

sido feitas para avaliar qualitativamente o patrimônio geomorfológico, e ressalta a 

importância de analisar estes locais de acordo com os valores científicos, estéticos, 

econômicos, culturais e ecológicos.  

O patrimônio geomorfológico é constituído por um conjunto de geomorfossítios, ou 

seja, áreas naturais onde os atributos principais estão relacionados à dinâmica geomorfológica 

e às formas de relevo, em diferentes escalas, aos quais são atribuídos valores (científico, 

ecológico, cultural, turístico, didático, estético, dentre outros) para a sociedade e, quando 

apresentam valores excepcionais, devem ser alvos de medidas de geoconservação.  

 O Brasil possui uma grande diversidade de paisagens e fenômenos naturais 

distribuídos por todo o seu território. O reconhecimento dos valores da geodiversidade e o 

estabelecimento de estratégias de geoconservação tem facilitado a sistematização das 

pesquisas para reconhecimento dos locais de relevante interesse. 

 Instituída em 1997, a Comissão Brasileira de Sítio Geológicos e Paleobiológicos 

(SIGEP), é responsável por elencar os sítios brasileiros e gerenciar um banco de dados 

nacional sobre o tema. Atualmente o grupo é formado por treze instituições, dentre elas, e 

mais recente, a União da Geomorfologia Brasileira (UGB), que vem a dar respaldo ao 

reconhecimento de sítios geomorfológicos. Até o ano de 2011, a SIGEP não contava com 

nenhum grupo especializado em Geomorfologia.  

Dos noventa e oito sítios cadastrados no SIGEP, dezessete são de natureza 

geomorfológica e dos trinta e quatro aprovados, aguardando descrição, 53% possuem 

atributos geomorfológicos. Existe carência de realização de inventários dos geomorfossítios 

na região Nordeste, uma vez que, dos dezessete sítios já catalogados pela SIGEP, até 2009, 

onze estão concentrados nas regiões Sul e Sudeste. Para Sales (2010) tal fato seria justificável 

em termos de maior concentração de cursos de graduação e pós-graduação do país e de 

desenvolvimento econômico, social e educacional, considerando que quem faz as descrições 

são pesquisadores de universidades. O fato, porém, não é justificável em termos de 
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características naturais, pois o Brasil possui uma diversidade de paisagens e fenômenos 

naturais por todo o seu território.  

Devido à grande variedade de processos geomorfológicos existentes, a classificação 

adotada pode ser pautada nos sistemas morfogenéticos que originam e modelam os 

geomorfossítios, que podem ser do tipo fluvial, glacial, cárstico, estrutural, vulcânico, 

lacustre, litorâneo, dentre outros. O sistema escolhido como foco principal para esta tese foi o 

litorâneo, em virtude da carência de pesquisas e da dificuldade de inventariação dos locais de 

relevante interesse, devido à elevada dinâmica natural e pressão das atividades humanas sobre 

o ambiente físico, típica dessas áreas.  

A área de estudo escolhida foi o litoral do estado do Piauí, que, apesar da pouca 

extensão de sua linha de costa, apenas 66km, é marcado por uma variedade de feições 

geomorfológicas, como: faixa praial; campos de dunas; planícies fluviais; planícies flúvio-

marinhas; planícies flúvio-lacustres, tabuleiro costeiro, dentre outras categorias. Destaca-se no 

litoral piauiense, abrangendo também o Estado do Maranhão, o Delta do rio Parnaíba, um dos 

sítios aprovados no catálogo do SIGEP, na categoria geomorfológica, e que se encontra 

atualmente disponível para descrição.  

 Segundo Aziz Nacib Ab'Sáber, este sítio geomorfológico constitui um gigantesco e 

complexo sistema de dunas, mangues e restingas de espetacular beleza. O Delta do Parnaíba é 

considerado a mais perfeita forma de uma região deltaica do país (WINGE et al, 2013). 

 O objetivo geral desta pesquisa foi a avaliação do patrimônio geomorfológico do 

litoral piauiense. Os objetivos específicos foram: i) analisar os métodos já existentes de 

avaliação do patrimônio geomorfológico; ii) elaborar um método de avaliação do patrimônio 

geomorfológico; iii) aplicar a metodologia de avaliação desenvolvida no litoral do estado do 

Piauí; iv) elaborar um mapa geoturístico do litoral do Piauí; v) propor medidas de valorização 

e divulgação dos geomorfossítios identificados no litoral piauiense. 

A identificação e avaliação de geomorfossítios pode incentivar medidas 

conservacionistas uma vez que difunde o conhecimento da área das Ciências da Terra e 

fortalece a consciência ambiental, além de estimular atividades educacionais, recreativas e 

geoturísticas a favor do desenvolvimento econômico-social das comunidades locais 

envolvidas. 

 Esta tese está estruturada em seis seções. Na Introdução são apresentados o tema da 

pesquisa, a justificativa, os objetivos e a estrutura da tese. Na segunda seção, intitulada 

"Geopatrimônio e Geoconservação", é discutido o estado da arte, destacando os conceitos de 

geopatrimônio e patrimônio geomorfológico. Apresenta também as principais metodologias já 
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existentes de avaliação do patrimônio geomorfológico, assim como suas fragilidades e 

sugestões para aplicação em áreas costeiras.  

 Na terceira seção é apresentada uma metodologia de avaliação do patrimônio 

geomorfológico que segue a seguinte proposta: Inventário e avaliação qualitativa; 

Quantificação dos valores Científico, Geoturístico e Educativo e; Mapeamento. A quarta 

seção consiste na caracterização geral da zona costeira piauiense, destacando os aspectos no 

que diz respeito a: localização geográfica; características fisiográficas com destaque para a 

caracterização geológica e geomorfológica.  

 A quinta seção, intitulada "Avaliação do Patrimônio Geomorfológico da Zona Costeira 

Piauiense", são apresentados o Inventário e avaliação qualitativa dos onze sítios 

geomorfológicos selecionados na área de estudo; a Valoração Científica; Valoração de Uso 

Geoturístico; Valoração de Uso Educativo; Grau de Suscetibilidade e um Plano de 

Valorização e Divulgação dos geomorfossítios avaliados.  

 Na sexta e última seção é apresentada uma síntese final sobre o conteúdo trabalhado 

ao longo desta pesquisa e feitas algumas propostas para trabalhos futuros na área de estudo.  
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2 GEOPATRIMÔNIO E GEOCONSERVAÇÃO 

 
 

Os movimentos de preservação da natureza estiveram historicamente relacionados à 

conservação da flora e da fauna. No entanto, a diversidade natural inclui tanto os elementos de 

natureza biótica quanto abiótica. Desta forma, diante da definição clara e precisa da 

biodiversidade, o termo geodiversidade apresenta uma deficiência conceitual que os 

geocientistas, nas últimas décadas, buscam eliminar.  

Os elementos da geodiversidade, quando dotados de valores científicos, turísticos, 

didáticos, estéticos, dentre outros, podem, a partir de uma avaliação, serem classificados como 

geopatrimônio, que abrange as mais diversas categorias de elementos abióticos da natureza. 

Dentre estas categorias está o patrimônio geomorfológico e é emergente a necessidade do 

mesmo ser avaliado não apenas sob o viés estético, como tem sido publicado em diversos 

trabalhos, mas sobretudo, de acordo com a sua relevância científica.  

 

2.1 ASPECTOS CONCEITUAIS E VALORATIVOS DA GEODIVERSIDADE 

 

A natureza é composta por dois elementos fortemente conectados, interdependentes e 

inseparáveis: a biodiversidade e a geodiversidade. A manutenção da integridade dos mesmos 

é fundamental para a qualidade de vida da sociedade e determinante para o equilíbrio dos 

ecossistemas (BORBA, 2011). 

Geodiversidade e biodiversidade são dois elementos estruturais e dinâmicos 

considerados importantes não só para a manutenção da vida, mas também para apoiar a 

funcionalidade dos sistemas terrestres e marinhos e a preservação dos habitats e paisagens. Os 

elementos abióticos podem ser vistos não apenas como um suporte, mas como uma entidade 

em si, que transforma, gera, consome energia e altera biótopos (SERRANO et al, 2007).  

O termo biodiversidade foi formalmente definido durante a Segunda Convenção sobre 

Diversidade Biológica, realizada na Conferência do Rio de Janeiro, em 1992, sendo entendido 

como a variabilidade entre todos os organismos vivos e suas relações dentro dos ecossistemas 

terrestres, marinhos e aquáticos, considerando a diversidade dentro das espécies, entre as 

espécies e entre ecossistemas.  

Já o termo geodiversidade foi apresentado pela primeira vez à comunidade científica 

durante a Conferência de Malvern, sobre a Conservação Geológica e Paisagística, realizada 

no Reino Unido, em 1993. No entanto, só ganhou maior divulgação a partir da publicação do 

artigo intitulado Geodiversity, na revista trimestral Ciências da Terra, do Reino Unido, de 
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autoria de Mick Stanley, em 2000 (NASCIMENTO; RUCHKYS e MANTESSO-NETO, 

2008).  

[...] geodiversidad es la variedad de ambientes geológicos, fenómenos y 

processos activos que conforman los paisajes, rocas, minerales, fósiles, 

suelos y otros depósitos superficiales que proveen la estructura para la vida  

en la Tierra. La geodiversidad es el nexo de únion  entre el hombre, los 

paisajes y su cultura, através de la interacción de la biodiversidade, los 

suelos, minerales, rocas, fósiles, processos activos y ambiente urbanizado 

(STANLEY, 2000, p. 1). 

 

 Para Nieto (2001), a divulgação do termo biodiversidade teve uma grande repercussão 

a nível mundial, o que não ocorreu com a geodiversidade, que, para Serrano e Ruiz-Flãno 

(2007) e Vieira (2014) foi entendido, inicialmente como diversidade geológica, incluindo 

exclusivamente elementos geológicos e posteriormente integrando os demais elementos 

abióticos e seus processos. Além disso, o termo geodiversidade raramente é citado nos 

tratados e convenções, a nível mundial, que tratam de diversidade natural.  

Essa ideia inicial, de considerar a geodiversidade como sinônimo de diversidade 

geológica, é um problema que persiste em muitos autores, uma vez que restringe a 

geodiversidade aos componentes geológicos. A consideração conjunta em um único termo 

dos elementos físicos (geologia, geomorfologia, solos e hidrologia) e as conexões entre eles, 

certamente facilitam o processo de tomada de decisões na gestão territorial e a 

interdisciplinaridade (SERRANO; RUIZ-FLÃNO 2007; KOZLOWSKI, 2004).  

Para Brilha (2005), a biodiversidade é condicionada pela geodiversidade, uma vez que 

diferentes organismos vivos apenas encontram condições de sobrevivência quando reunidos 

às condições abióticas indispensáveis. Porém, o termo "condicionar" significa "regular a 

existência" de algo, que não convém na relação entre a biodiversidade e a geodiversidade, 

onde há predominantemente uma interdependência entre estes elementos, ou seja, é uma 

relação de reciprocidade e não de supremacia de um em relação ao outro. 

Sem o conhecimento dos componentes abióticos, seria impossível compreender a 

dimensão espacial e as mudanças geológicas, geomorfológicas, climáticas e de processos 

humanos no sistema natural. Embora seja um termo científico, o conceito também 

desempenha um papel prático na conservação da natureza, é um requisito fundamental no 

ordenamento do território, na gestão de áreas protegidas e para a educação ambiental.  

Brilha (2005) salienta ainda que a existência humana, ao longo de sua evolução, 

sempre necessitou dos elementos da geodiversidade, desde os locais usados como abrigos aos 

materiais líticos usados no dia-a-dia. Até mesmo a sociedade contemporânea é dependente 
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dos elementos da geodiversidade, como as rochas e minerais essenciais à produção dos mais 

diversificados produtos, que vão desde o creme dental aos computadores.  

Segundo Sharples (2002), geodiversidade é a diversidade de características, conjuntos, 

sistemas e processos geológicos (substrato), geomorfológicos (formas de paisagem) e de solo, 

dotados de valores intrínsecos, ecológicos e antropocêntricos. 

Gray (2004) definiu geodiversidade como a variedade ou diversidade natural de 

feições ou elementos geológicos (rochas, minerais e fósseis), geomorfológicos (formas de 

relevo ou processos ativos) e de solo, incluindo suas associações, relações, propriedades, 

interpretações e sistemas. Esta definição tem uma larga aceitação no âmbito das pesquisas 

geoconservacionistas.  

Para Koslowski (2004), geodiversidade é a variedade natural da superfície da Terra, 

em seus aspectos geológicos, geomorfológicos, de solo e águas superficiais (nascentes, 

pântanos, lagos e rios), bem como outros sistemas resultantes de processos naturais ou 

atividades humanas. Gonzalez-Trueba (2007) acrescenta à geodiversidade, os elementos e 

processos encontrados nos mares e oceanos.   

A inclusão dos elementos resultantes das atividades humanas, ainda é um objeto de 

discussão, uma vez que são classificados por alguns autores, como elementos culturais. Em 

áreas costeiras, onde há uma ocupação humana intensa, necessita-se de uma discussão à parte, 

que será debatida, a posteriori, na proposta de avaliação.  

 Serrano e Ruiz-Flãno (2007) definem geodiversidade como a variabilidade da natureza 

abiótica, incluindo os elementos litológicos, tectônicos, geomorfológicos, solos, processos 

hidrológicos, topográficos e físicos na superfície das terras, mares e oceanos, gerados por 

processos naturais, endógenos e exógenos, sistemas e o homem (Quadro 1): 

 

 

 

 

 



29 

 

 

Quadro 1: Elementos da Geodiversidade 

Topografia  
Energia 

Rugoridade  

Geologia 

Materiais 

Minerais 

Litologia 

Depósitos Superficiais 

Fósseis 

Tectônica 

Estruturas 

Geomorfologia 

Morfoestruturas 

Sistemas Morfogenéticos 

Processos 

Formas de Erosão 

Formas de Acumulação  

Microformas 

Hidrologia 

Estudos da Água 

Água líquida 

Neve 

Gelo 

Elementos Hidrológicos 

Oceanos  

Mares 

Rios 

Glaciares 

Nascentes 

Áreas Úmidas 

Lagos 

Solos 
Ordens 

Subordens 

Fonte: Serrano e Ruiz-Flãno (2007) 

 

 

Panizza e Piacente (2005) interpreta a geodiversidade como a (geo) singularidade 

apresentada por certa região. Ele introduz os conceitos de intrínseco como referência à 

diversidade de feições internas a uma determinada área e extrínseco como referência à 

comparação daquela área com outras regiões no sentido de verificar a real singularidade 

daquela feição.  

Para Ruban (2010), geodiversidade seria a expressão numérica da quantidade de tipos 

de sítios encontrados em um território. Em seus estudos ele lança ainda os termos 

geoabundância, para se referir à quantidade total de elementos da geodiversidade em um 

território e georiqueza, como referência tanto à quantidade, mas principalmente, à 

variabilidade da geodiversidade.  

Serrano et al (2007) discutem a questão da abundância e riqueza ao tratar da 

importância da escala. Como os elementos da geodiversidade estão vinculados a um lugar, 
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eles possuem uma determinada dimensão e localização. Dependendo de como os 

componentes do meio físico estão interligados, seja em micro, meso ou macro escala, as 

características relativas à abundância e riqueza de uma área serão alteradas. 

A variabilidade da geodiversidade nos dá uma visão dos distintos contextos geológicos 

atuais e do passado de uma região e por isso deve ser introduzido o fator da escala espacial 

como parâmetro. Quando se fala em geodiversidade, deve-se fazer uma referência ao tamanho 

da área estudada e assim os valores, em termos relativos de geodiversidade, nos permitirão 

comparar diferentes regiões de diferentes extensões (NIETO, 2001).  

Assim, como estão estruturados os níveis de organização na biodiversidade (espécie, 

população, comunidade, ecossistema, etc.), Serrano et al (2007) fazem uma proposta de 

classificação em quatro níveis da geodiversidade, de acordo com a complexidade: i ) 

partículas, elementos simples ou processos que não possuem uma dimensão espacial 

(minerais, sedimentos etc.); ii) elementos, tais como topografia, geologia, geomorfologia, 

podem ser alvos de avaliação, podendo ser mapeados; iii) lugares, grupos de diferentes 

elementos com alto grau de organização, dimensão espacial e extensão moderada e; iv) 

geodiversidade de paisagem, que inclui fatores bióticos e abióticos, assim como as atividades 

humanas. 

Gray (2008) propôs quatro ambientes onde há maior concentração de elementos da 

geodiversidade, uma espécie de hotspots, assim como há com a biodiversidade: i) áreas com 

evolução geológica longa e complexa; ii) margens de placas tectônicas, especialmente nos 

limites convergentes; iii) áreas de topografias acidentadas, como as montanhas e canyons; iv) 

zonas costeiras, onde os processos terrestres, marinhos e climáticos são ativos.  

 Diante do exposto, entende-se por geodiversidade a diversidade de elementos de 

natureza abiótica, compreendendo as formas e processos (ativos e inativos) geológicos, 

geomorfológicos, pedológicos, hidrológicos e climatológicos, que compõem, geram e 

transformam as paisagens, em uma interação com a biodiversidade e os elementos culturais. 

 Em virtude da necessidade de conservar e gerenciar os recursos físicos do planeta, 

diversos autores vêm discutindo acerca dos valores que eles possuem na natureza. Gray 

(2004) elencou seis valores que podem ser atribuídos à geodiversidade, são eles: intrínseco, 

cultural, estético, econômico, funcional e científico/educacional (Quadro 2). 
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Quadro 2: Valores da Geodiversidade 

Valor 

Intrínseco 

Refere-se à crença ética de que os elementos da geodiversidade possuem um valor 

simplesmente por ser aquilo que são e não pelo que podem servir à utilização humana. 

É o valor mais difícil de descrever uma vez que envolve dimensões éticas e filosóficas 

na relação da sociedade com a natureza. 

Valor Cultural 

Atribuído pela sociedade em alguns aspectos do ambiente físico em razão de sua 

importância para a comunidade. As sociedades primitivas muitas vezes associam a 

origem de formações rochosas e acidentes geográficos às forças sobrenaturais, dando 

um valor significativo a eles. Alguns locais são dotados de significados religiosos pela 

comunidade. E por fim, associado ao valor cultural está o senso de lugar, ou seja, o 

elo afetivo e de identidade que a sociedade tem à determinados locais que tem alguma 

representatividade em sua vida. 

 

Valor Estético 

É difícil de ser avaliado uma vez que o conceito de beleza é relativo e por sua vez 

depende, em grande parte, do estado de espírito do observador. Fica mais fácil ser 

avaliado quando o objeto é um exemplo consensual, muitas vezes influenciado pela 

valorização turística, como nos casos dos parques nacionais dotados de belos 

exemplares geológicos e geomorfológicos. 

Valor 

Econômico 

Muitos materiais geológicos também têm valor econômico. A classificação usual dos 

recursos minerais é em combustíveis minerais (petróleo e carvão), industrial, 

metálicos, metais preciosos, minerais de construção e os fósseis. Em alguns países os 

fósseis têm um valor comercial significativo. 

Valor 

Funcional 

A geodiversidade também é responsável regular o funcionamento dos ecossistemas.  

Rochas, solos e relevo, muitas vezes vistos como imutáveis no desenvolvimento dos 

ecossistemas, tem um papel funcional em sistemas ambientais de ordem física e 

biológica. Combinações diferentes dos elementos da geodiversidade podem trazer 

funções utilitárias, nas mais diversas paisagens, para o homem. 

Valor 

Científico e 

Educacional 

O ambiente físico é um laboratório de pesquisa, o que lhe confere um valor 

científico/educacional. Os estudos dos registros geológicos permitiram a reconstrução 

da história da Terra e a compreensão de fenômenos como as mudanças climáticas 

globais. Além da pesquisa científica, os registros geológicos servem também para 

demonstrar, didaticamente, princípios e processos geológicos e geomorfológicos em 

diversos níveis de ensinos. 

Fonte: Adaptado de Gray (2004). 

 

Na definição do valor intrínseco, tem-se o embate entre o pensamento antropocêntrico, 

onde a natureza é vista como uma mercadoria como qualquer outra, para a qual há um 

mercado; e o pensamento ecocentrista, em que se admite que a natureza não é uma construção 

social, tem um valor em si mesmo e que não depende de qualquer utilização que o homem 

possa adotar. 

 De acordo com Brilha (2015), o valor econômico associado à exploração dos recursos 

naturais não é considerado no âmbito da geoconservação, no entanto, os objetivos da 
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geoconservação é adequar a utilização, por parte das comunidades, dos locais de relevante 

interesse à conservação da natureza, e não os tornar intocáveis, assim como preconiza o 

conceito de preservação. Desta forma, avaliar o valor econômico agrega valor ao local e 

reforça a necessidade de conservação. 

Em relação aos valores científicos e didáticos/educativo, nesta pesquisa, foram 

abordados como diferentes entre si. Um sítio pode ter estimado valor científico, mas não pode 

ser um bom recurso didático, assim como um bom exemplar didático pode não ter um elevado 

valor científico. O interesse científico e didático também varia de acordo com o nível de 

escolaridade do público e/ou seu nível de interesse.  

Há uma tendência de pensar os elementos bióticos como frágeis e vulneráveis, 

enquanto o aspecto robusto da maior parte dos elementos da geodiversidade lhes confere uma 

aparência de resistência e durabilidade, todavia, existem ameaças, em diversas escalas e 

graus, à sua manutenção, que devem ser identificadas e corrigidas de modo a protegê-los. 

Apesar de muitas ameaças serem resultados de processos naturais, como a erosão 

costeira, por exemplo, a ação humana é uma das mais relevantes para perda de geodiversidade 

a nível mundial, em virtude principalmente das demandas da sociedade contemporânea 

(OLIVEIRA; PEDROSA e RODRIGUES, 2013). Os impactos humanos sobre a 

geodiversidade podem ser resumidos em: perda completa ou parcial dos elementos, perda de 

visibilidade e de acesso, interrupção dos processos naturais e poluição nas suas variadas 

formas (GRAY, 2004).  

A exploração dos recursos naturais representa a destruição de uma parte importante da 

geodiversidade, tanto a nível de paisagem, com explorações minerais a céu aberto, quanto a 

nível de afloramento, destruindo formações e estruturas rochosas que tenham um valor 

particular para exploração de minerais, rochas e fósseis. As atividades extrativas podem 

interferir na dinâmica natural do meio, provocar problemas de contaminação dos recursos 

hídricos, provocar perda de registros arqueológicos e paleontológicos, destruir flora e fauna 

locais, diminuir a produtividade dos solos etc. (BRILHA, 2005). 

A má gestão de resíduos é um problema mundial. Diversos materiais de origem 

doméstica, industrial, agrícola e hospitalar são usados em aterros e, uma vez que alguns deles 

possam ser tóxicos, comprometem a qualidade dos solos (GRAY, 2004). 

A abertura de estradas, construção de diques, canais e barragens são exemplos de 

obras e estruturas que podem ameaçar a geodiversidade, uma vez que nem sempre são 

acompanhadas por um estudo de impacto ambiental (BRILHA, 2005). Estas atividades estão 

ligadas à expansão urbana e a consequente perda de sítios geológicos e de paisagens 
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seminaturais, remoção do solo e alteração de sua estrutura, perda de formas de relevo, etc. 

Elas não só podem interferir na dinâmica ambiental, como podem ocultar características 

geológicas locais de estimado valor científico ou didático (GRAY, 2004).  

O desmatamento ou o crescimento da vegetação constituem-se também em fatores de 

ameaças à geodiversidade, uma vez que podem levar à diminuição do valor científico e 

didático assim como, no caso do desmatamento, reduzir a produtividade dos solos devido à 

erosão, enquanto o crescimento da vegetação pode “mascarar” as características individuais 

das formas de relevo e da paisagem, ocasionando a perda de visibilidade (GRAY, 2004).  

O turismo, umas das atividades econômicas em alta nas últimas décadas, 

especialmente o turismo em meio natural, coloca a geodiversidade e a biodiversidade sob 

grande pressão. A visitação massiva e desordenada, assim como construção de infraestrutura 

turística (hotéis, restaurantes, estacionamentos, lojas, abertura de trilhas, etc.) e uso de meios 

de transporte em locais inadequados, podem ocasionar uma desestabilização no ambiente e, 

consequentemente, comprometer a geodiversidade (BRILHA, 2005; GRAY, 2004). 

Muitas vezes as ameaças à geodiversidade são feitas por pessoas que desconhecem a 

sua importância. Até mesmo os profissionais das Ciências da Terra desconhecem ou ignoram 

as medidas de conservação, como ocorre frequentemente na coleta de amostras geológicas 

para fins não-científicos, seja por estudantes ou profissionais. O estudo científico de amostras 

geológicas implica na sua retirada do ambiente natural e transporte para laboratório, no 

entanto, o que ocorre é que esta retirada quase sempre é realizada em locais públicos e o 

objetivo final é a venda ou compor coleções particulares (BRILHA, 2005).  

Gray (2004) salienta que a remoção destas amostras pode parecer irrelevante, mas 

considerando a constância desta retirada, em uma escala de médio prazo, as amostras podem 

esgotar, especialmente quando a diversidade destes objetos é limitada e ainda pode 

representar uma enorme perda do ponto de vista científico. 

 Os efeitos das mudanças climáticas, mesmo que o debate acerca do aquecimento 

global não esteja em consenso no meio científico, podem afetar a geodiversidade uma vez que 

alguns processos e formas de paisagem podem ser reativadas ou fossilizadas, especialmente 

em áreas costeiras, as áreas mais afetadas diretamente devido ao aumento ou recuo do nível 

do mar, salientando ainda que este processo também é natural (GRAY, 2004).  

 O que se pode observar é que os processos de superfície são complexos e sensíveis, 

seja a interferência natural ou humana, sendo, portanto, essencial compreender as implicações 

das mudanças afim de se pensar e efetivar medidas de geoconservação.  
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Segundo Sharples (2002), a geoconservação tem como objetivo conservar os locais de 

relevante interesse geológico, mantendo a evolução natural dos aspectos e processos e tem 

três eixos fundamentais: o ambiental, que visa a minimizar qualquer impacto negativo sobre o 

ambiente; o social e cultural, que objetiva envolver a comunidade onde é realizada e; o 

econômico, que pretende contribuir para o bem-estar econômico da comunidade envolvida.  

 A fim de sistematizar as atividades no âmbito da geoconservação, Brilha (2005) 

definiu sete etapas: inventário, quantificação, classificação, conservação, valorização, 

divulgação e monitoramento (Quadro 3). 

 

Quadro 3: Etapas da Geoconservação 

Inventário 

É o levantamento sistemático, em toda a área de estudo, dos locais com potencial 

para se tornar um geossítio. Essa etapa é feita no campo, após um levantamento 

bibliográfico e, dependendo da metodologia, podem ser adotados critérios variados 

para a seleção dos locais, depende da escolha do pesquisador. 

Quantificação 

É uma etapa que deve ter um caráter mais objetivo possível para se fazer uma 

seriação baseada nos mais diversos tipos de interesse (científico, turístico uso e 

gestão etc), que também depende da escolha do pesquisador. 

Classificação É o enquadramento da área inventariada na legislação vigente. 

Conservação 

Consiste em manter a integridade física dos sítios que se encontram em estado de 

vulnerabilidade. Em algumas situações é necessário fazer intervenções nos sítios 

afim de conserva-los, seja implementando barreiras físicas ao acesso, para manter 

a integridade ou mesmo recolhendo elementos da geodiversidade, que estejam em 

situação de risco irreversível, abrigando-os em museus ou exposições. 

Valorização 
Consiste na adoção de ações de interpretação e informação afim de ajudar o 

público a reconhecer o valor do sítio. 

Divulgação Tem o objetivo de comunicar ao público os valores dos sítios. 

Monitoramento 

É o acompanhamento de todas as etapas afim de direcionar as ações de 

conservação para assegurar a manutenção da relevância do sítios e seu grau de 

vulnerabilidade. 

Fonte: Adaptado de Brilha (2005). 

 

 Segundo Lima (2008), a etapa da classificação, por motivos burocráticos e 

econômicos acaba não sendo concretizada. Desta forma, a autora orienta que sejam 

incentivados projetos de educação ambiental como uma estratégia para proteger os sítios. Em 

relação às etapas de valorização e divulgação, as estratégias devem ser desenvolvidas em 

consonância com a avaliação da vulnerabilidade destes locais, assim, aqueles que apresentem 

baixa vulnerabilidade devem ser alvo direto destas estratégias. 
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As iniciativas em geoconservação tem como objetivo educar a comunidade científica, 

o público em geral e as autoridades em relação ao valor dos sítios e desenvolver estratégias 

que contribuem para o ordenamento, conservação e valorização (RODRIGUES e FONSECA, 

2008). 

 

2.2 GEOCONSERVAÇÃO NO BRASIL 

 

 Projetos que buscam a valorização das Geociências e a geoconservação tiveram maior 

divulgação a partir do século XXI. Estes projetos proporcionaram uma abertura para o 

envolvimento das comunidades, a sinalização de unidades de conservação, desenvolvimento 

de programas educacionais e o início de um levantamento e catálogo sistemático dos locais de 

relevante interesse geológico. No meio acadêmico, grandes avanços foram feitos a partir da 

abertura de linhas de pesquisa e financiamentos de projetos pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e pelas Fundações de Amparo à Pesquisa 

(FAPs) (MANSUR et al, 2013).  

 Mansur et al (2013) observam que um dos maiores problemas da geoconservação ser 

concretizada no Brasil é a falta de inclusão, por parte dos órgãos públicos, da temática nos 

projetos de conservação da natureza. Dos vinte e seis estados brasileiros, apenas oito possuem 

órgãos específicos voltadas para o conhecimento geológico: Bahia, Paraíba, São Paulo, Rio de 

Janeiro, Paraná, Goiás, Tocantins e Mato Grosso.  

 Entre os projetos de maior divulgação da geodiversidade e geoconservação no Brasil, 

fomentadas por órgãos públicos, podemos citar: a  Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e 

Paleobiológicos do Brasil (SIGEP); o Projeto Geoparques do Serviço Geológico do Brasil 

(CPRM) e os projetos desenvolvidos pelos órgãos estaduais como o Programa de Sítios e 

Paleontológicos do Estado do Paraná; Projeto Caminhos Geológicos do Estado do Rio de 

Janeiro; Projeto Caminhos Geológicos da Bahia; Projeto Monumentos Geológicos do Rio 

Grande do Norte e Projeto Monumentos Geológicos do Estado de São Paulo.  

 

• Atuação da SIGEP 

 

 O Brasil foi um dos cento e onze países signatários da Convenção Internacional para 

Proteção dos Sítios Culturais e Naturais da Organização das Nações Unidades para Educação 

Ciência, Educação e Cultura (UNESCO), realizada em 1989, cujo objetivo é orientar as 

Nações para reconhecer, proteger e conservar para toda humanidade e gerações futuras, os 
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bens de valor universal excepcional e que são considerados patrimônio mundial 

(SCHOBBENHAUS et al, 2002). 

 Em 1993 foi solicitado o apoio do Departamento Nacional de Produção Mineral 

(DNPM) ao Grupo de Trabalho de Sítios Geológicos e Paleobiológicos do Patrimônio 

Mundial, com propostas do Brasil para a Global Indicative Listo f Geological Sites 

(GILGES), que dá suporte para a listagem de propostas de sítios geológicos da Global 

Database of Geological Sites (GEOSITES). 

Em 1997, foi instituída a SIGEP, com o objetivo de elencar os sítios brasileiros, a 

partir do gerenciamento de um banco de dados, na forma de artigos científicos, elaborados por 

especialistas da área, para a GILGES. Esta é a mais importante iniciativa brasileira a favor da 

geoconservação. 

 Atualmente a SIGEP é composta por treze instituições: Academia Brasileira de 

Ciências (ABC), Associação Brasileira de Estudos do Quaternário (ABEQUA), Departamento 

Nacional de Produção Mineral (DNPM), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO), Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), Petróleo Brasileiro SA (Petrobrás), 

Sociedade Brasileira de Espeleologia (SBE), Sociedade Brasileira de Geologia (SBG), 

Sociedade Brasileira de Paleontologia (SBP), Serviço Geológico do Brasil (CPRM) e União 

da Geomorfologia Brasileira (UGB) (SIGEP, 2015). 

 A partir de 1998 foram feitos convites às instituições e pesquisadores para que 

propusessem sítios para catalogação, sendo aberto também para a comunidade científica em 

geral e veiculado pelo próprio site da Comissão. Os sítios cadastrados estão agrupados em 

quinze categorias: Paleontológico, Paleoambiental, Geomorfológico, Sedimentológico, 

Marinho, Ígneo, Espeleológico, História da Geologia, Mineração e Paleontologia, 

Astroblema, Estratigráfico, Hidrogeológico, Tectônico, Metalogênico, Metamórfico e 

Mineralógico (WINGE et al, 2013).  

 Atualmente, a SIGEP tem em seu banco de dados três volumes, onde foram descritos, 

respectivamente por volume, cinquenta e oito, quarenta e dezoito sítios, totalizando cento e 

dezesseis sítios descritos e catalogados. Há ainda uma lista com quarenta e nove sítios 

aprovados para catalogação. Há uma predominância, entre os sítios já catalogados, da 

categoria Paleontológica (31,89%), seguida da Geomorfológica (19,82%) e da Paleoambiental 

(11,2%). Entre aqueles que estão aguardando descrição há uma predominância da categoria 
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Geomorfológica (38,77%), seguida da Paleontológica (16,32%) e da Paleoambiental (12,2%) 

(SIGEP, 2015) (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1: Categorias dos Sítios Descritos no SIGEP 

 

Fonte: Adaptado de SCHOBBENHAUS et al (2002); WINGE et al (2009) e (2013).  

 

 Das categorias apresentadas no gráfico acima, a Metalogênica, a Metamórfica e a 

Mineralógica estão na lista dos sítios aprovados, mas ainda não foram descritos.  

Sales (2010) fez uma análise dos sítios geomorfológicos catalogados no banco de 

dados da SIGEP afirmando que eles foram pobremente avaliados do ponto de vista científico, 

alertando para o fato de que, até o presente ano, não havia participação de nenhum grupo de 

geomorfólogos na seleção dos sítios, sendo portanto, feita a catalogação por pesquisadores de 

outras áreas que pecaram, inclusive, na conceituação básica de tipologias de relevo. A autora 

afirma ainda que vários sítios foram classificados em outras categorias, especialmente na 

paleoambiental, e que também há sítios catalogados que não se enquadram na categoria 

geomorfológica.  

 Em relação à distribuição espacial dos sítios catalogados, o que se observa é um 

equilíbrio entre as regiões Nordeste (29,3%), Sul (22,4%) e Sudeste (33,6%) e um vazio de 

publicações nas regiões Norte (4,3%) e Centro-Oeste (6,8%) (Gráfico 2). 
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Gráfico 2: Distribuição dos sítios catalogados no SIGEP por região do Brasil 

 

 Fonte: Adaptado de SCHOBBENHAUS et al (2002); WINGE et al (2009) e (2013).  

 

 Os critérios de julgamento adotados pelo SIGEP são a singularidade de representação 

de sua tipologia; a importância enquanto processos-geológicos-chave regional ou global; 

expressão cênica; bom estado de conservação; acesso viável; e existência ou possibilidade de 

criação de mecanismos de proteção (WINGE et al, 2013). 

 

• Atuação do Serviço Geológico do Brasil (CPRM) 

 

 Uma das missões do CPRM, o maior órgão gerador de conhecimento geológico e sua 

difusão no Brasil, é realizar de forma sistemática o inventário dos sítios do patrimônio 

geológico de importância local, regional, nacional e/ou internacional (MANSUR et al, 2013).  

Detentor do papel de indutor na criação de geoparques no Brasil, o CPRM criou o 

Programa Geoparques do Brasil em 2006, com o objetivo de identificar, descrever, 

diagnosticar e divulgar áreas com potenciais para futuros geoparques. Este projeto é feito, em 

alguns casos, em parceria com universidades e órgãos públicos municipais, estaduais e 

federais, utilizando o acervo de levantamentos geológicos existentes, corpo técnico da 

empresa e aporte da comunidade científica (SCHOBBENHAUS e SILVA, 2012).  

Segundo a UNESCO, um geoparque é uma área com limites bem definidos que 

envolvem geossítios com relevância internacional, promovendo a conscientização de 

questões-chave enfrentadas pela sociedade no contexto do planeta dinâmico em que vivemos. 

Mesmo não tendo uma designação legislativa, os sítios dos geoparques devem ser protegidos 
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nos termos da legislação local, regional ou nacional, conforme apropriado (UNESCO.ORG, 

2015).  

O Programa Geoparques do CPRM veio suprir a necessidade de reconhecimento 

internacional do geopatrimônio de importância nacional ou regional. O apoio da UNESCO é 

feito de forma não-financeira a iniciativas pontuais que se enquadrem na filosofia de seu 

programa chamado Programa Geoparks, que foi criado pela Divisão das Ciências da Terra no 

final da década de 1990 (BRILHA, 2005).  

As propostas avaliadas, em fase de avaliação e programadas do Projeto Geoparques 

apresentam dezesseis tipologias: arqueológica, estratigráfica, espeleológica, histórica, 

geomorfológica, tectônica, astroblema, paleoambiental, ígneo, beleza cênica, história da 

mineração, metalogênico, paleontológico, mineralógico, petrológico e histórico-cultural. 

Destas tipologias, as mais representativas são a estratigráfica, a geomorfológica e a beleza 

cênica.  

Das vinte e oito propostas de geoparques publicadas, treze são da região Nordeste 

(46,4%) e apenas quatro na região Sudeste (14,18%). Em contraponto ao catálogo de 

geossítios do SIGEP, que aponta uma maior quantidade de sítios na região Sudeste do país, a 

região Nordeste é apresentada com um grande potencial pela espetacularidade de suas 

paisagens.  

Resguarda-se ao CPRM o papel de identificar a importância geológica. A 

transformação do parque geológico em um geoparque dependerá da promoção do 

desenvolvimento econômico sustentável e da geoconservação que ocorre geralmente a partir 

do desenvolvimento do geoturismo visto que, as áreas dos potenciais geoparques já possuem 

um fluxo turístico razoável. 

Outra iniciativa do CPRM é o desenvolvimento do aplicativo Geossit que é utilizado 

para o inventário de sítios, com o cadastro e quantificação automática, definindo seu nível de 

importância (regional, nacional, internacional) dentre outros atributos (LIMA; ROCHA e 

SCHOBBENHAUS, 2011).  

 

• Projetos Estaduais: PR, RJ, BA, RN e SP 

 

 Visando ao reconhecimento e à valorização do geopatrimônio do Paraná, foi realizado 

o inventário e a caracterização dos locais de relevante interesse geológico do Estado; 

elaborados materiais didáticos para a difusão do conhecimento geocientífico para as 

comunidades; fomentadas políticas públicas de valorização do geopatrimônio; incentivado o 
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envolvimento das comunidades nas ações de geoconservação e desenvolvimento econômico 

sustentável; e inserção da geologia como segmento turístico (MINEROPAR, 2015).  

 Um inventário inicial foi voltado para a identificação dos locais de elevado valor 

turístico, contemplando os principais pontos de atração geológica-geomorfológica de 

visitação do estado do Paraná e em seguida foi preenchido um banco de dados com as 

principais informações dos locais selecionados, que foram desde a localização à descrição 

física, servindo como referência para quantificação e classificação dos sítios (MANSUR et al, 

2013). 

Com o objetivo de agregar informações geocientíficas, foram instalados painéis 

interpretativos sobre a geologia local e distribuídos folhetos nos principais pontos turísticos 

naturais do Paraná: Parque Nacional do Iguaçu, Parque Estadual Vila Velha, Ilha do Mel, 

Serra do Mar e litoral paranaense.  

Os trabalhos mais recentes voltaram-se para a elaboração de roteiros 

geológicos/geoturísticos, adaptados aos roteiros turísticos convencionais já existentes, sendo o 

principal deles a Rota dos Tropeiros do Paraná, que inclui dezesseis municípios e dá destaque 

também para o Circuito da Natureza, desenvolvido dentro da região metropolitana de 

Curitiba, onde a geologia e a geomorfologia constituem fator determinante de visitação, como 

as antigas pedreiras que foram transformadas em parques municipais (PIEKARZ; 

LICCARDO, 2006).  

 Os projetos do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Rio Grande do Norte tiveram algo 

em comum: a disseminação da informação geocientífica para o público em geral, a partir da 

instalação de painéis interpretativos em sítios e distribuição de material informativo como 

folders e cartilhas.  

 O Projeto Caminhos Geológicos do Estado do Rio de Janeiro foi pioneiro na 

implantação de sinalização sistemática, inaugurado em 2001, pelo Departamento Regional de 

Mineração do Rio de Janeiro (DRM-RJ), e serviu como um exemplo bem-sucedido. Os 

objetivos do projeto eram: conhecer os monumentos, divulgar o conhecimento geológico, 

incentivar o desenvolvimento econômico sustentável e fortalecer o turismo das regiões 

contempladas a partir de uma proposta ecológica, científica e educacional. Até 2013, foram 

instalados cento e quatro painéis em trinta e um municípios (PROJETO CAMINHOS 

GEOLOGICOS, 2015) (Figura 1). 
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Figura 1: Placa interpretativa do Projeto Caminhos de Darwin em Niterói (RJ) 

Fonte: Autora (2011).  

 

 O Projeto Caminhos Geológicos da Bahia foi inaugurado um ano depois, em 2002, por 

geólogos da Petrobrás, da SBG e do CPRM. No entanto, não obteve êxito devido à falta de 

apoio do governo e do não envolvimento das comunidades. Ao todo foram instalados apenas 

cinco painéis que foram rapidamente deteriorados por ação humana e natural, abandonados ou 

simplesmente sumiram.  

 

[...] as placas foram sendo destruídas, removidas ou abandonadas: a placa da 

Falha de Salvador, bastante deteriorada, foi removida pela Petrobrás para 

consertos; a placa do Dique do Tororó simplesmente desapareceu; a placa do 

Serrano foi destruída pela comunidade; a do Morro do Pai Inácio, derrubada 

por uma tempestade e não recolocada e, finalmente, a da Deriva Continental, 

abandonada e destruída [...] (MANSUR et al, 2013, p. 18). 

 

Em 2006, o Instituto do Desenvolvimento Sustentável do Meio Ambiente (IDEMA-

RN), em parceria com a Petrobrás, Centro de Educação Federal Tecnológica (CEFET) (atual 

Instituto Federal do Rio Grande do Norte-IFRN), Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN) e CPRM, criaram o Projeto Monumentos Geológicos do Rio Grande do Norte. 

A meta era instalar painéis informativos em dezesseis pontos de interesse geológico, no litoral 

e no interior do estado, criar painéis itinerantes com as mesmas informações, sendo utilizados 
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em feiras e exposições por todo o estado do Rio Grande do Norte e elaborar cartões-postais 

sobre os monumentos geológicos selecionados (MANSUR et al, 2013) (Figura 2). 

 

 

Figura 2: Painel interpretativo na Praia do Forte (RN). 

Fonte: IDEMA/PROECO (2012).  

 

 Em 2009 foi apresentado o Projeto Monumentos Geológicos de São Paulo, com o 

objetivo de promover o conhecimento, a conservação e a divulgação da geodiversidade do 

Estado. Foram produzidos marcadores de páginas, folders, blocos de notas, cartões-postais, 

etc. Neste mesmo ano foi criado o Conselho Estadual de Monumentos Geológicos (CoMGeo-

SP), junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente, com o objetivo de auxiliar ações que 

promovessem a pesquisa e conservação dos monumentos geológicos de São Paulo. Em 2012, 

foram instalados os primeiros painéis interpretativos, elaborados e instalados por instituições 

públicas e universidades (MANSUR et al, 2013). 

 

2.3 PATRIMÔNIO GEOLÓGICO OU GEOPATRIMÔNIO? 

 

 Patrimônio pode ser considerado o bem ou conjunto de bens naturais ou culturais, 

associado a uma herança comum, reconhecido por uma determinada localidade, região, país 

ou para a humanidade, e que devem ser protegidos para o usufruto de todos os cidadãos. Diz-
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se daquilo que fala sobre a identidade de um grupo e possui algumas tipologias como natural 

ou cultural e material ou imaterial (NASCIMENTO; ROCHA e NOLASCO, 2013).  

 De acordo com a Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial Cultural e 

Natural, são considerados como patrimônio cultural as obras arquitetônicas, de escultura ou 

pintura monumentais, elementos arqueológicos, inscrições, grutas de valor universal 

excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência; as construções isoladas ou 

reunidas que, em virtude de sua arquitetura, conferem às paisagens valores excepcionais do 

ponto de vista da história, da arte ou da ciência; as obras humanas ou conjugadas com a 

natureza, e as zonas, incluindo os locais de interesse arqueológico com elevado valor 

histórico, estético, etnológico ou antropológico (UNESCO, 1972). 

 Ainda segundo esta Convenção são considerados como patrimônio natural os 

monumentos naturais constituídos por formações físicas ou biológicas de elevado valor do 

ponto de vista estético e científico; as formações geológicas e fisiográficas e as zonas 

estritamente delimitadas que constituem habitats de espécies de animais e vegetais 

ameaçadas, de elevado valor do ponto de vista da conservação e da ciência; e os locais de 

interesse naturais ou zonas naturais de valor universal, excepcional do ponto de vista estético, 

da conservação e da ciência (UNESCO, 1972).  

 O patrimônio material são os bens que, individualmente ou em conjunto, apresentam 

materialidade suficiente para a percepção dos valores culturais relacionados à ação e à 

memória da sociedade, estando vinculados aos aspectos paisagísticos, artísticos, históricos, 

arqueológicos, paleontológicos, ecológicos ou científicos. Ao patrimônio imaterial incluem-se 

os modos de criar, fazer, viver, as práticas e domínios da vida social que se manifestam 

também em saberes, celebrações, formas de expressão cênicas, plásticas, culturais e coletivas 

da sociedade (UNESCO, 1972).  

 De acordo com o Decreto-Lei n. 25 de 30 de novembro de 1937, o patrimônio natural 

é equiparado ao patrimônio histórico e artístico nacional, tornando-os passíveis de 

tombamento com o objetivo de conservar sua feição excepcional.  

 

§ 2º Equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e são também 

sujeitos a tombamento os monumentos naturais, bem como os sítios de 

paisagens que importe conservar e proteger feição notável com que tenha 

sido dotado pela natureza ou agenciados pela indústria humana.  

 

Em se tratando de paisagem, o IPHAN instituiu a figura da Paisagem Cultural 

Brasileira a partir da Portaria n. 127, de 30 de abril de 2009, que reconhece os valores de 
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sítios e paisagens de significação cultural e importância científica, representativas do processo 

de interação entre o homem e a natureza e que apresentem elementos geológicos, 

geomorfológicos, estratigráficos, dentre outros. As Paisagens Culturais são resultado dos 

trabalhos combinados da natureza e do homem. São ilustrativos da evolução humana sob a 

influência das limitações e/ou oportunidades do ambiente físico. 

 

[...] outro aspecto que parece favorecer a valorização do patrimônio natural, 

é que a ideia de proteção não apenas do elemento patrimonial em si, isolado, 

mas da necessidade de considerar integrado no meio envolvente (o 

monumento in situ), ou seja, integrado na paisagem que necessita igualmente 

de medidas de proteção e de conservação (VIEIRA, 2014, p. 30).  

 

 Faz parte do patrimônio natural e material o até então denominado patrimônio 

geológico, que é constituído pelo conjunto de locais de interesse geológico que registram a 

memória e a história da Terra e que inclui os afloramentos rochosos, os minerais, os fósseis, 

os conjuntos de valor paisagístico e as coleções de museus de geociências ou história natural 

(NASCIMENTO; ROCHA e NOLASCO, 2013).  

Segundo Nieto (2001), o patrimônio geológico é definido após a realização de um 

inventário, para identificação dos locais de relevante interesse, onde são excluídos aqueles 

que apresentam interesse exclusivamente local, estes, por sua vez, são inclusos nos elementos 

da geodiversidade. A utilização de um inventário possui um caráter eminentemente antrópico, 

uma vez que confere valor (científico, cultural, econômico, etc.) de acordo com os interesses 

do pesquisador.  

 Segundo Brilha (2005), patrimônio geológico é definido como o conjunto de 

geossítios de uma determinada região, inventariados e caracterizados, onde ocorre um ou mais 

elementos da geodiversidade com singular valor do ponto de vista científico, pedagógico, 

cultural e turístico. Para Azevedo (2007), é um recurso documental de caráter científico, 

relevante para o entendimento da evolução dos processos geológicos, constituindo-se em um 

registro importante da totalidade da evolução do planeta. 

 Estritamente ligado ao conceito de geodiversidade, o patrimônio geológico deve ser 

entendido como uma parcela da geodiversidade que apresenta características excepcionais e 

que, portanto, merece ser conservada. 

Nascimento; Rocha e Nolasco (2013) classifica o patrimônio geológico em: 

geomorfológico, paleontológico, espeleológico, sedimentológico, paleoambiental, marinho e 

tectônico. Na literatura, pode-se encontrar diversas classificações como: geoquímico, 
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hidrogeológico, petrológico, estratigráfico, mineralógico, museus e coleções, dentre outros a 

exemplo das quinze categorias, já citadas, definidas pelo SIGEP.  

Na literatura científica, há dois tipos de posicionamentos: o primeiro considera todos 

os elementos do patrimônio abiótico como patrimônio geológico; e o segundo que tenta 

incluir todos eles, respeitando suas diferenças conceituais e metodológicas, utilizando o termo 

geopatrimônio.  

O termo geopatrimônio, como equivalente do termo em inglês geoheritage, foi 

apresentado por Eberhardt (1997 apud SHARPLES, 2002) como o conjunto dos componentes 

da geodiversidade importantes para a humanidade por razões outras que não a extração de 

recursos, cuja preservação é desejável para as atuais e futuras gerações.  

Sharples (2002) adota o termo geoheritage (geopatrimônio) como alternativa a 

patrimônio geológico, justificando que, no segundo caso, muitas vezes a ideia é associada 

apenas às rochas, enquanto que deveria estar associada à diversidade de formas abióticas, 

materiais e processos, assim como preconiza o conceito de geodiversidade.  

Rodrigues e Fonseca (2008) relatam que há uma comodidade dos cientistas em fazer 

referência apenas ao patrimônio geológico e geomorfológico, onde, frequentemente a 

Geomorfologia acaba sendo interpretada por profissionais das mais diversas formações 

acadêmicas. 

A Geologia e a Geomorfologia são ciências complementares que possuem métodos de 

abordagens científicas diferenciados. A Geomorfologia é aqui frisada em virtude dos 

objetivos desta pesquisa, no entanto existem outros ramos científicos que também contribuem 

para o estudo da Terra, como a Pedologia, a Hidrologia, a Paleontologia, dentre outros, que 

fornecem conhecimentos imensuráveis que não devem ser generalizados apenas como 

geológico. 

 De acordo com Borba (2011), os termos patrimônio geológico e geopatrimônio podem 

ser usados como sinônimos, no entanto, para fins de melhor divulgação junto à comunidade 

não-científica, o termo geopatrimônio é o mais adequado, devido a melhor assimilação do 

prefixo ‘geo’ pelo público em geral, em detrimento do termo ‘geológico’, que remete apenas 

às feições geológicas e não às formas geomorfológicas e aos processos ativos.  

Da mesma forma, Borba (2011) refere-se aos geossítios, utilizados até então para 

designar todos os locais de relevante interesse como ‘geológicos’, não contribuindo, portanto, 

para a desejável integração dos conhecimentos dos profissionais de diversas formações 

acadêmicas que trabalham na temática.  
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Figueiró; Vieira e Cunha (2014) consideram que parte do que tem sido considerado 

como patrimônio geológico está sendo incorporado por diversos autores em um quadro 

classificatório, onde várias vezes são confundidas as formas, processos, composições 

litológicas de sítios, que acabam por dificultar a avaliação e gestão, gerando uma duplicidade 

de classificação. 

Entende-se que a utilização do termo patrimônio geológico decorre de uma tradução 

precipitada do termo inglês geoheritage. O prefixo grego “Geo”, foneticamente, significa 

“Terra” e não “Geologia”, como é defendido por alguns autores. Desta forma, além da 

tradução e da fonética, considera-se o contexto das pesquisas sobre a temática, que abrange 

não somente a Geologia, mas todos os ramos das Ciências da Terra. 

Torna-se, portanto, mais adequado a utilização do termo geopatrimônio que agrupa os 

aspectos geológicos (minerais, rochas e fósseis), geomorfológicos (formas de relevo, 

processos), hidrológicos, climatológicos e do solo respeitando as especificidades de cada um, 

tais como seus conceitos e métodos.  

Da mesma forma como é utilizado o termo geoconservação para designar todas as 

estratégias adotadas para conservar o patrimônio abiótico da Terra, é recomendado, portanto, 

usar o termo geopatrimônio para referir-se a todos os tipos de patrimônios naturais abióticos, 

que inclui, portanto, o patrimônio geológico, patrimônio geomorfológico, patrimônio 

hidrológico, patrimônio pedológico, dentre outros, conforme preconiza o termo 

geodiversidade (Figura 3).  

 

 

 

Figura 3: Classificação do geopatrimônio 

Fonte: Elaborado pela autora (2016).  

 

Geopatrimônio é, portanto, o conjunto de locais de relevante interesse, de natureza 

abiótica, em uma determinada área, aos quais são atribuídos valores (científico, cultural, 

didático, turístico, estético, ecológico, dentre outros), de acordo com os objetivos da avaliação 

e que são reconhecidos pela comunidade científica e pela comunidade local.  
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 Corroborando com Nieto (2001), só serão reconhecidos como geopatrimônio os locais 

de relevância abiótica regional, nacional e internacional. Os locais de relevante interesse, 

comumente chamados de sítios, podem ser redefinidos de acordo com a sua natureza, 

podendo ser denominados de geomorfossítios (quando de natureza geomorfológica), geossítio 

(quando de natureza geológica), dentre outros.  

Estes sítios de relevante interesse abiótico foram definidos por Brilha (2005) como a 

ocorrência ou afloramento de um ou mais elementos da geodiversidade, bem delimitados 

geograficamente, que apresentam valor singular do ponto de vista científico, cultural, 

turístico, dentre outros. 

Posteriormente, Brilha (2015) passou a ser mais restritivo no que tange ao 

enquadramento dos elementos enquanto patrimônio, consequentemente isso reflete no 

conceito de geossítios (sítio de interesse geológico), permitindo que apenas aqueles elementos 

que apresentem o valor científico expressivo, possam ser definidos como parte do 

geopatrimônio. Convém ressaltar que o referido autor usa frequentemente o termo 

“patrimônio geológico” em detrimento de geopatrimônio.  

Para o caso de elementos que não apresentem o valor científico elevado, mas que 

sejam detentores de valores cultural, histórico, estético, e ecológico, serão classificados como 

Sítios de Geodiversidade.  

Tanto os Geossítios quanto os Sítios de Geodiversidade são assim classificados 

quando estão in situ, ou seja, em seu local original. No entanto, quando os elementos 

abióticos estão ex situ (expostos em museus, coleções particulares etc), estes são 

considerados, respectivamente, como Elementos do Patrimônio Geológico (quando possuem 

valor científico) ou Elementos da Geodiversidade, quando possuem os demais valores 

(cultural, histórico, estético e ecológico) (BRILHA, 2015) (Figura 4). 
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Figura 4: Classificação dos elementos da geodiversidade de acordo com Brilha (2015). 

Fonte: Brilha (2015) adaptado pela autora.  

 

Para Brilha (2015), são considerados geossítios somente aqueles locais de interesse 

geológico detentores de um elevado valor científico. Contrapondo esta classificação, acredita-

se que estas inúmeras definições para o que é ou não considerado geopatrimônio somente 

contribui para enfraquecer o significado real de um local de relevante interesse geológico.  

Reynard (2005), discorrendo especificamente sobre os sítios geomorfológicos, já 

debatia que um elemento da geodiversidade para ser galgado ao patamar de geomorfossítio 

deveria possuir valor científico. Por outro lado, o valor de um geomorfossítio não pode ser 

mensurado exclusivamente por seu valor científico, os demais valores também devem ser 

integrados na avaliação.  

Reynard e Panizza (2005) classificam os geomorfossítios em restrito, quando o critério 

avaliado é o científico e, geomorfossítios no sentido amplo, quando são julgados os valores 

ecológico, cultural, estético e econômico, isto porque estes valores dependem do nível 

cultural, educacional e econômico da sociedade.  

Para Reynard et al (2007), a definição, de acordo com critérios científicos, seria 

voltada para a seleção de locais de relevância significativa para a história da Terra e que por 

isso devem ser protegidos. A definição, no sentido amplo, seria utilizada dentro do contexto 

do geoturismo ou gestão de paisagens.  
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A avaliação proposta nesta pesquisa tem o valor científico como base na classificação 

dos geomorfossítios, porém, não exclui a importância dos valores ecológico, cultural, estético, 

turístico, educativo, dentre outros. O que levará um sítio a um patamar mais elevado de 

importância, para a indicação do mesmo como geopatrimônio, é a definição de sua valoração 

científica em âmbito nacional ou internacional.  

Para exemplificar, tem-se a inclusão da cúpula granítica do Pão-de-Açúcar, integrado à 

paisagem urbana do Rio de Janeiro, na Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO, em 2012, 

durante o 36° Comitê do Patrimônio Mundial, na Rússia, sendo classificado como Paisagem 

Cultural. Tem-se então um monumento, reconhecido mundialmente, não pelo critério 

científico, mas pelo seu valor cultural. A proposição então denominada “Paisagens cariocas, 

entre o mar e a montanha”, integrou os princípios das paisagens culturais às paisagens 

naturais.  

 Para Reynard e Coratza (2013), tanto os geossítios quanto os geomorfossítios são parte 

do geopatrimônio, e uma vez que são resultados da avaliação humana, são considerados 

patrimônios, isto porque é a sociedade e, mais especificamente, os geocientistas lhes deram 

valor. 

Ielenicz (2009) esclarece o uso dos termos geotope e geossítios. Estes termos, 

foneticamente, expressam a mesma ideia (Geo – Terra; Tope – lugar e Site – lugar), porém o 

termo geotope é usado com frequência por alguns autores como sinônimo de geossítios. O 

termo geotope, discutido por Bertrand (2004), é usado para classificar a menor unidade da 

paisagem homogênea diretamente discernível no terreno, base de todo o complexo 

paisagístico. Os geossítios por sua vez, possuem valores que são creditados de acordo com os 

critérios de avaliação e o interesse do avaliador. 

 

2.4 PATRIMÔNIO GEOMORFOLÓGICO: CONCEITO E CLASSIFICAÇÃO 

 

 A geomorfologia teve sua origem derivada das concepções geológicas do século 

XVIII. Por volta de 1850 a geólogos haviam elaborado grandes interpretações de conjunto da 

crosta terrestre, contando com um corpo teórico ordenado e foram registradas as primeiras 

contribuições nos estudos do relevo como as de A. Surell, Jean L. Agassiz, W. Jukes, dentre 

outros. No entanto, foi com W. M. Davis, a partir de 1899, nos Estados Unidos, que iniciou-se 

a sistematização da ciência geomorfológica, com a primeira interpretação da evolução geral 

do relevo (CASSETI, 1994).  
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 Constituindo-se em uma disciplina da ciência geográfica, a geomorfologia tem como 

objetivo analisar as formas do relevo buscando compreender os processos pretéritos e atuais 

responsáveis pelas formas resultantes.  

 

Necessário se faz entender que o relevo terrestre não foi sempre o mesmo e 

que continuará evoluindo. Portanto, a análise geomorfológica de uma 

determinada área implica obrigatoriamente o conhecimento da evolução que 

o relevo apresenta, o que é possível se obter através do estudo das formas e 

das sucessivas deposições de materiais preservadas, resultantes dos 

diferentes processos morfogenéticos a que foi submetido (CASSETI, 2005, 

p.1). 

 

 

 Para entender a paisagem geomorfológica é necessário estudar a morfologia dos 

terrenos, sua gênese, evolução e fisiologia das paisagens. Ela é o resultado da interrelação dos 

elementos do meio físico (rochas, solos, clima, água, biota) e está em uma dinâmica 

transformação, seja por fatores naturais, seja pela interferência humana (DANTAS; 

ARMESTO; ADAMY, 2008). 

 

O estudo das paisagens por meio da geomorfologia torna-se, portanto, de 

relevante interesse para a avaliação da geodiversidade de uma determinada 

região, uma vez que a morfologia dos terrenos traduz uma interface entre 

todas as outras variáveis do meio físico e consiste em um dos elementos de 

análise (DANTAS; ARMESTO; ADAMY, 2008, p. 34).  

 

 Apesar dos avanços consideráveis na Geomorfologia nas últimas décadas, não houve 

um desenvolvimento diretamente relevante no âmbito do reconhecimento do patrimônio 

geomorfológico. Os geomorfologistas devem tornar-se mais ativos na discussão sobre 

geodiversidade e tomarem uma posição clara que seja útil para a avaliação do valor das 

paisagens físicas.  

Os estudos acerca do patrimônio geomorfológico vêm sendo desenvolvidos desde a 

década de 1980, por pesquisadores da Suíça, Itália, Portugal, França e Espanha, utilizando-se 

metodologias diversas, mas todos com o objetivo de resguardar as áreas de relevante interesse 

do ponto de vista geomorfológico (OLIVEIRA; PEDROSA e RODRIGUES, 2013).  

Destacam-se os trabalhos de Panizza (2001); Reynard e Pralong (2004); Pralong (2005); 

Coratza e Giústi (2005); Reynard (2006) (2007) e (2009); Rodrigues e Fonseca (2008); 

Panizza e Piacente (2008); Vieira e Cunha (2002) (2004) (2006); Pereira (2006); Vieira 

(2014); Mígon (2014) dentre outros.  
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A Associação Internacional de Geomorfólogos (IAG), fundada em 1989, durante a II 

Conferência Internacional sobre Geomorfologia, realizada em Frankfurt, Alemanha, teve 

como objetivos desenvolver e promover a Geomorfologia enquanto ciência através da 

cooperação e divulgação de conhecimentos internacionalmente. Desde então, esta Associação 

tem se dedicado à organização de conferências nacionais e internacionais, à publicação de 

livros e artigos e à criação de grupos de trabalho como o Geodiversity e o Geomorphosites.  

O grupo de trabalho Geodiversity busca desenvolver uma avaliação integrada da 

diversidade de formas de relevo por meio da geoinformação, metodologias e ferramentas que 

conduzirão à identificação, quantificação e modelagem do relevo em diferentes escalas 

espaciais e temporais. Busca também investigar as relações entre a geodiversidade das 

paisagens e as culturas locais, analisando também o papel das atividades antrópicas sobre 

estas formas, dando uma atenção especial às influências das mudanças globais sobre a 

geodiversidade.  

O grupo Geomorphosites foi criado em 2001, durante a V Conferência Internacional 

de Geomorfologia, em Tóquio, e tem conduzido quatro objetivos em relação ao patrimônio 

geomorfológico: (i) definição do conceito de geomorfossítio; ii) estruturação de uma 

metodologia de avaliação; iii) estruturação de um método de mapeamento dos 

geomorfossítios e; iv) proposição de medidas para a proteção dos geomorfossítios.  

Atenção especial também tem sido dada ao critério da vulnerabilidade, uma vez que os 

geomorfossítios geralmente estão associados a localidades multifuncionais e de visibilidade 

da sociedade, sendo, portanto, necessário propor medidas de geoconservação (REYNARD e 

PANIZZA, 2005). 

Panizza e Piacente (2008) consideram que uma abordagem isolada do patrimônio 

geomorfológico tem limitado consideravelmente as suas potencialidades enquanto recurso e 

que apenas uma visão integradora dos componentes ambientais poderá ter efeito no processo 

de geoconservação.  

A importância atribuída nas últimas décadas à sensibilização em relação à proteção do 

patrimônio natural não é acompanhada da consciência do valor do patrimônio geomorfológico 

no que tange a sua importância enquanto recursos ambiental, educativo, turístico e como 

suporte para a vida e as atividades humanas. A situação se torna ainda mais grave quando são 

analisadas as políticas públicas para a promoção, conservação e divulgação deste patrimônio 

(CUNHA e VIEIRA, 2004). 

 A definição do conceito de patrimônio geomorfológico foi introduzida por Pereira 

(1995, p. 11): 
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O conjunto de formas de relevo, solos e depósitos correlativos, que suas 

características genéticas e de conservação, pela sua raridade ou 

originalidade, pelo seu grau de vulnerabilidade, ou, ainda pela maneira como 

se combinam espacialmente (a geometria das formas de relevo), evidenciam 

claro valor científico, merecendo ser preservados.  

 

 

Para Reynard e Panizza (2005), o patrimônio geomorfológico, integrado ao 

geopatrimônio, representa o conjunto de geoformas e processos associados ao relevo capazes 

de expressar de forma singular uma parte da evolução da superfície da Terra. O relevo 

mantém uma memória geodinâmica que se sucede ao longo do tempo e por isso possui 

valores científico-educacional, histórico-cultural, estético e econômico/social significativos.  

O termo geoforma, muito citado nos estudos acerca do patrimônio geomorfológico, é 

definido por Mamede (2000) como as formas da superfície da Terra, concebidas como setores 

ou entidades do espaço, as quais possuem geometricidade própria. Este conceito também é 

flexível e varia de acordo com o nível de percepção e a escala de análise e mapeamento, não 

representando apenas uma forma geométrica em si, mas também os processos dentro de uma 

determinada área delimitada. 

Mígon (2014) salienta que muitas vezes a importância dos processos geomorfológicos 

é negligenciada em relação às formas. Uma explicação para isso estaria no fato de que os 

processos não podem ser demonstrados de forma tão didática quanto ao relevo estático, que é 

visto pelo observador, isso porque eles são episódicos e muitas vezes imperceptíveis à 

observação humana.  

Vieira (2014) define o patrimônio geomorfológico como o conjunto dos elementos 

geomorfológicos, constituído pelas formas de relevo e depósitos correlativos, em diferentes 

escalas, aos quais são atribuídos valores (científico, estético, cultural, ecológico e econômico) 

e quando estes apresentam valores excepcionais, devem ser objetos de proteção legal e 

promoção. 

Em se tratando de patrimônio geomorfológico, a utilização do conceito de escala se 

torna difícil, uma vez que não se trata apenas das dimensões de formas, depósitos e paisagens, 

mas também da associação e articulação de seus componentes (VIEIRA, 2014).  

 

[...] sobretudo a nível dos elementos do patrimônio geomorfológico, não é 

fácil o enquadramento a níveis escalares bem compartimentados. Não se 

trata apenas de uma questão de dimensão das formas, depósitos ou paisagens 

consideradas, já de si muito variável, mas também de modo de associação e 

articulação de seus diferentes componentes. [...] Muitas vezes, ainda se 
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considera como elemento patrimonial apenas uma parte do elemento 

geomorfológico, considerado que, no entanto, mantém uma solidariedade 

genética e funcional com o todo mais amplo que se integra (CUNHA; 

VIEIRA, 2004, p. 20).  

 

Carvalho (1999) estabelece três níveis do que ele denomina “geomonumentos” 

(subtende-se sítios), de acordo com a escala (Quadro 4). Nos níveis de sítio e paisagem, o 

autor reconhece que os elementos geomorfológicos são predominantes.  

 

Quadro 4: Níveis dos sítios de acordo com a escala 

Nível de Afloramento  

Ordem de grandeza medida em dezenas de metros e em que 

predominam valores de ordem geológica (jazidas paleontológicas, 

aspectos geológicos peculiares) mas que também apresentam os 

valores de ordem geomorfológica (dolinas, grutas, dunas, etc).  

Nível de Sítio  Se combinam vários elementos geológicos e geomorfológicos de 

dimensões com ordem de grandeza de centenas de metros.  

Nível de Paisagem 

Se conjuga um todo geológico e geomorfológico que pode ser 

observado de pontos distintos, em uma ordem de grandeza de 

quilômetros.  

Fonte: Adaptado de Carvalho (1999). 

 

Alguns termos têm sido usados para referir os componentes do patrimônio 

geomorfológico, tais como, ativos geomorfológicos, bens geomorfológicos, geotopes, locais 

de interesse geomorfológico e geomorfossítios, do termo inglês geomorphosites.  

 Geomorfossítio é, portanto, uma forma de relevo, um depósito ou processo 

geomorfológico em uma paisagem, que pode ser delimitado em diferentes escalas, ao qual foi 

atribuído valores (científico, didático, cultural, turístico, dentre outros), em interação com os 

demais elementos da geodiversidade, assim como os biológicos e culturais, reconhecendo sua 

excepcionalidade e direcionando-o para a geoconservação.  

Segundo Panizza (2001) um geomorfossítio é uma paisagem com particular e 

significativos atributos que a qualificam como componente do patrimônio cultural (no sentido 

amplo) de determinado território. Os atributos que podem conferir valor são o científico, o 

cultural (no sentido restrito), o econômico e o cênico. Novamente, tem-se o valor científico 

atrelado ao cultural na avaliação de paisagens.  

Para Vieira (2014), a consciência que a sociedade tem da necessidade de proteção das 

paisagens constitui um fator que potencializa a conservação dos elementos geomorfológicos, 

que são elementos estruturantes da paisagem.  
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Reynard e Coratza (2013) destacam três valores comuns do patrimônio 

geomorfológico, são eles: valor científico; valores adicionais (estético, educacional, 

ecológico, cultural, etc) e valores de uso e gestão (voltados para a economia e para a 

sociedade). Ainda segundo os autores, os valores científicos e adicionais podem ser 

considerados como intrínsecos e os de uso e gestão como valor de sociedade.  

No contexto da Convenção do Patrimônio Mundial, o significado das formas de relevo 

para os processos biológicos e ecológicos é o que dá claramente sustento a eles. Os aspectos 

geomorfológicos podem contribuir para um alto grau de endemismo biológico, explicar o 

mosaico de habitats e adaptações específicas do mundo vivo, mas não necessariamente se 

configuram como significativos por sua existência em si, por isso muitos locais espetaculares 

são listados como bens do Patrimônio Mundial usando-se do valor ecológico e não dos 

aspectos dos geomorfológicos (MÍGON, 2014). 

O valor cultural das formas de relevo tem aspectos em comum com o ecológico. 

Muitas formas e paisagens são base necessária e muitas vezes inseparáveis dos aspectos 

cultural, religioso e histórico. No entanto, muitas vezes, na avaliação, é levado em 

consideração apenas os aspectos estéticos destas formas e paisagens, negligenciando-se o 

valor científico. 

Três características principais são específicas dos geomorfossítios: i) o aspecto 

estético, que é tema central na maioria dos geomorfossítios, muitas vezes qualificados como 

monumentos naturais ou paisagem; ii) a dimensão dinâmica, uma vez que permitem a 

observação da dinâmica da Terra e dos processos ativos e; iii) a escala, que não foi totalmente 

resolvida uma vez que os geomorfossítios vão desde pequenas formas a grandes paisagens e 

também devido à complexidade das formas de relevo que vão desde a mais simples a sistemas 

geomorfológicos com vários processos interagindo entre si (REYNARD e CORATZA, 2013). 

Vieira e Cunha (2004) ainda ressaltam que a tentativa de agrupar elementos 

morfológicos com características e processos evolutivos distintos podem gerar resultados 

diferenciados que comprometem a avaliação. Segundo Pereira (2006), no âmbito do 

patrimônio geológico, os elementos geomorfológicos são avaliados tradicionalmente por seus 

valores paisagístico, cênico e estético.  

O patrimônio geomorfológico, dentro do conjunto de patrimônio natural, é um grupo 

vulnerável uma vez que é a base sobre a qual se desenvolvem as atividades humanas e 

também porque possuem um grande potencial recreativo e de lazer para as atividades 

turísticas (VIEIRA; CUNHA, 2006). Além da importância cênica, o patrimônio 
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geomorfológico é um registro da evolução da Terra e deve ser resguardado da ação humana 

predatória (OLIVEIRA; PEDROSA e RODRIGUES, 2013).  

Nas últimas duas décadas, diversas tentativas têm sido feitas para avaliar 

qualitativamente o patrimônio geomorfológico, que tem sido feito de acordo com vários 

contextos, tais como: avaliação de impacto ambiental, inventário de patrimônio natural, 

promoção turística ou gestão de unidades de conservação.  

Segundo Reynard et al (2007), os métodos de avaliação têm levado em consideração 

diversos critérios e os mais recorrentes são o da raridade, o da representatividade e o da 

integridade. A escolha dos critérios depende muito do contexto e dos objetivos da avaliação.  

Figueiró; Vieira e Cunha (2014) apresentaram uma proposta de criação de um banco 

de dados afim de estabelecer uma orientação para identificação, catalogação e avaliação que 

unam Brasil e Portugal. A proposta sugere a criação de uma base de dados open source com 

interface espacial, afim de permitir acesso a um público maior.  

Os referidos autores sugerem duas categorias: i) a paisagística, que abrange 

geomorfossítios mais complexos e; ii) as geoformas, referindo-se aos geomorfossítios 

individualizados, ou seja, que são mais fáceis de serem identificados na paisagem. A primeira 

categoria é subdividida em outras três: paisagísticas naturais; paisagísticas culturais e os sítios 

arqueológicos líticos. A segunda categoria, as geoformas, divide-se em duas: as formas e os 

depósitos (ANEXO A). 

Esta classificação está de acordo com a proposta de Cunha e Vieira (2004) ao 

definirem dois tipos de ocorrências geomorfológicas como elementos do patrimônio 

geomorfológico: as formas de relevo e os depósitos correlativos, que, isolados ou em 

conjunto, são representativos de determinados processos morfogenéticos.  

As formas, por sua vez, subdividem-se em outras nove: as litorâneas; tectônicas; 

plutônicas; vulcânicas; formas erosivas em estruturas sedimentares; fluviais; derivados do 

intemperismo; glaciais; e derivadas de impactos. Os depósitos são subdivididos em: eólicos; 

marinhos/flúvio-marinhos; lacustres, fluviais e glaciais/periglaciais. As formas e os depósitos 

apresentam ainda um grau maior de detalhamento, sendo segmentados em outras dezoito e 

dezesseis categorias.  

 A classificação de Figueiró; Vieira e Cunha (2014) defende ainda que os 

geomorfossítios com valor científico/educacional, abrangendo o valor ecológico passam pela 

avaliação que é composta pelo inventário (identificação, classificação, descrição e 

representação); valoração (singularidade, raridade, representatividade, grandiosidade, 

vulnerabilidade – avaliada de acordo com a fragilidade natural e grau de proteção, uso, 
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diversidade e suporte ecológico) e, a proposta de gestão (preservação e divulgação).  Coratza 

e Reynard (apud Pereira, 2006) reconheceram o valor ecológico como um tipo de valor 

associado ao valor científico. 

Os valores econômicos e simbólicos são utilizados nesta classificação e, juntamente 

com o valor ecológico, são reconhecidos de acordo com suas características religiosas, 

culturais, históricas, estética e turística.  

 Em se tratando de formas litorâneas são identificadas as seguintes geoformas 

litorâneas: i) falésias/arribas; ii) baías e enseadas; iii) cabos e pontões e; iv) arcos e fanrilhões. 

Em relação aos depósitos, mesmo não havendo a classificação litorânea, pode-se identificar 

alguns depósitos típicos destas áreas. Em depósitos eólicos, tem-se os campos de dunas, os 

paleodepósitos e areias; e nos depósitos marinhos/flúvio-marinhos, tem-se as restingas e 

barras arenosas, recifes e blocos de praia. 

 

2.5 GEOMORFOSSÍTIOS EM PAISAGENS LITORÂNEAS 

 

 No que concerne às paisagens e geoformas litorâneas, estas passam por processos 

naturais e antrópicos que podem comprometer a integridade de sítios geomorfológicos. A 

erosão e a deposição de sedimentos podem destruir formas e modificar os processos 

dinâmicos. A construção de obras de infraestrutura como diques, pontões, urbanização e a 

prática agrícola também podem destruir ou modificar as características destes sítios.  

A Geomorfologia Costeira estuda as paisagens da morfogênese marinha na zona de 

contato entre a terra e o mar, sendo esta uma região de numerosas interações biológicas, 

físico-químicas, geológicas e geomorfológicas, tornando-se, portanto, muito complexa. Nesta 

zona, a tectônica, a erosão e a sedimentação trabalham juntas criando uma grande variedade 

de formas e materiais.  

Os continentes foram formados ao longo de milhares de anos, no entanto, a zona 

costeira é relativamente nova, exibindo feições antigas e atuais. Ela tem evoluído ao longo do 

Quaternário, período que representa um dos mais importantes em termos de variações 

climáticas e consequentemente do nível dos oceanos. Assim, as formas costeiras têm sido 

modeladas ao longo dos últimos 6.000 anos, estando associadas aos fatores morfogênicos e de 

movimento da crosta terrestre, incluindo também a influência do clima em relação à dinâmica 

dos ventos, ondas, intemperismo e tipologias de flora e fauna (PAULA, 2013). A interação 

entre os sistemas solar, climático, atmosférico, geomorfológico e antrópico produz uma 

infinidade de feições de erosão e deposição (CHRISTOPHERSON, 2012). 
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De acordo com a Comissão Intermunicipal de Recursos do Mar (CIRM), a zona 

costeira é a área de abrangência dos efeitos naturais resultantes da interação dos sistemas 

litológico, atmosférico e marinho; leva em conta a paisagem físico-ambiental, em função dos 

acidentes topográficos; comporta os processos e interações características das unidades 

ecossistêmicas litorâneas; e inclui as atividades socioeconômicas que nela se estabelecem.  

De acordo com o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro II (PNGC II), a zona 

costeira é constituída pelo território dos municípios litorâneos, incluindo o mar territorial, isto 

é, uma faixa marítima que se estende até 12 milhas náuticas, tendo como escalas adequadas de 

representação cartográfica 1:50.000 e 1:100.000 (BRASIL, 1990).  

Para o IBGE, a faixa litorânea compreende uma faixa terrestre com uma distância de 

20km a partir da linha de costa e uma faixa marítima de 6 milhas (cerca de 11km), também a 

partir da linha de costa. Ainda de acordo com o IBGE, cerca de duzentos e cinquenta e três 

municípios estão defronte ao mar, enquanto o PNGC delimita quinhentos e trinta e dois 

municípios, uma vez que sua ação não se limita aos municípios especificamente ligados à 

costa, mas todos aqueles que são influenciados pelas atividades litorâneas (BRASIL, 1990). 

A seleção de critérios utilizados na delimitação da zona costeira deriva dos fins 

pretendidos. Em alguns casos, o quadro natural fornece bases para esta divisão, porém ela não 

é sempre uma unidade natural evidente, que circunscreve todas as áreas, havendo a 

necessidade de buscar outros critérios, tais como: as divisões político-administrativas e os 

padrões de uso e ocupação do solo (MORAES, 2007).  

Em virtude da diversidade de profissionais que atuam nos estudos acerca da zona 

costeira (geógrafos, geólogos, geomorfólogos, biólogos, oceanógrafos, dentre outros), optou-

se por usar nesta pesquisa a compartimentação elaborada pelo IBGE, por ter como base a 

dinâmica morfológica dos municípios ligados diretamente à linha de costa, evidenciando, 

portanto, o patrimônio natural.  

Segundo Christopherson (2012), como o nível do oceano varia, a delimitação da zona 

costeira naturalmente também é alterada de tempos em tempos. Um aumento do nível do mar 

pode submergir terras, enquanto a regressão das águas pode expor áreas antes submersas, 

além dos processos de soerguimento e rebaixamento das terras do próprio continente. 

Em se tratando dos estudos voltados à avaliação do geopatrimônio em áreas costeiras, 

não são maioria dentro da temática da geoconservação. No entanto, importantes trabalhos já 

foram publicados em nível internacional e nacional. 

O estudo pioneiro foi o de Pereira (1995), "Patrimônio Geomorfológico no litoral 

Sudoeste de Portugal", apontando a geomorfologia como elemento estruturante da paisagem e 
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lançando o conceito de patrimônio geomorfológico, relacionando as formas de relevo e 

depósitos correlativos ao interesse científico por sua raridade/originalidade e grau de 

vulnerabilidade. 

Carvalhido; Pereira e Brilha (2009) realizaram o inventário do patrimônio 

geomorfológico do conselho de Viana do Castelo, em Portugal, identificando onze sítios de 

interesse científico e geocultural.  

Mais recentemente, afim de compor o cadastro nacional de geomorfossítios, em 

Portugal, Sousa (2014), Carvalho (2014) e Vieira (2014) compartimentaram o litoral 

português em: Costas Altas (arribas fósseis e atuais); Áreas de transição (estuários, lagunas e 

deltas); e Costas Baixas (praias, baías, restingas e dunas).  

 De acordo com Sousa (2014), as Costas Altas correspondem às encostas abruptas que 

formam uma zona de transição entre a terra e o mar, podendo ou não estarem associadas à 

plataforma costeira. As geoformas consideradas foram as arribas (fósseis e atuais), que no 

Brasil são mais conhecidas como falésias, e as plataformas costeiras. Carvalho (2014) 

identificou as Áreas de Transição, ou seja, aquelas onde há encontro dos rios com as águas 

dos oceanos. Foram identificados como geoformas os estuários, deltas e as lagoas costeiras.  

Por sua vez, Vieira (2014), identificou nas Costas Baixas geoformas como praias, 

dunas, restingas, ilhas de barreira, plataforma de acumulação marinha, deltas, estuários, 

lagunas e rias, que tiveram origem num passado recente, no Pleistoceno e Holoceno.  

 No Brasil, o destaque é para o cadastro do SIGEP; dos cento e dezesseis sítios 

catalogados, dezenove estão localizados em áreas costeiras ou marinhas, sendo descritos não 

apenas na categoria geomorfológica, mas também em tectônica, paleoambiental e 

sedimentológicos, dentre outros. A Figura 5 apresenta alguns dos sítios costeiros descritos.   
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Figura 5: (a) Costa do Descobrimento (BA); (b) Pão-de-Açúcar (RJ); (c) Arrecifes de Recife (PE); (d) 

Eolianitos de Flecheiras/Mundaú (CE); (e) Complexo Lagunar Centro-Sul Catarinense (SC) e (f) 

Beachrock de Jaconé (RJ). 

Fonte: WINGE et al (2009); WINGE et al (2013).  

 

 No estado de São Paulo, o Grupo de Pesquisa Geohereditas, criado em 2011, no 

Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, atua no litoral norte do estado com os 

projetos "Geoturismo no Litoral Norte de São Paulo" e "Areias do Litoral de São Paulo". No 

Rio de Janeiro, Mansur et al (2012) lançou a proposta do Geoparque Costões e Lagunas, 

compreendendo dezesseis municípios, avaliando não apenas sítios geomorfológicos, mas 

também os de caráter geológico, cultural, histórico, dentre outros.  

 Pereira e Nogueira (2015) apresentam um mapeamento do patrimônio geomorfológico 

do litoral sul do estado da Paraíba, com fins ao geoturismo. O trabalho resulta de uma 
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pesquisa de doutoramento em Geografia Física na Universidade de Coimbra, Portugal. Meira 

(2015) realizou uma pesquisa de mestrado no promontório rochoso da praia de Jericoacoara 

(CE), no entanto, voltado para o patrimônio geológico. 

 Guimarães; Mariano e Sá (2015) realizaram pesquisa de doutoramento, pela 

Universidade Federal de Pernambuco, no litoral sul do estado de Pernambuco, avaliando 

sítios de natureza diversas, também voltado para a valorização geoturística. A mesma área 

também é uma proposta de criação do Geoparque Litoral Sul de Pernambuco, realizado pela 

CPRM (SCHOBBENHAUS, 2012). A Figura 6 mostra os principais sítios geomorfológicos 

em áreas litorâneas citados.  

 

 

Figura 6: (a) Planície Litorânea e Serra do Mar (SP); (b) Falha em arenito, Praia de 

Tambaba (PB); (c) Duna do Pôr-do-sol em Jericoacoara (CE); (d) Arenitos em Praia de 

Carneiros (PE). 

Fonte: www.igc.usp.br (2016); Pereira (2015); Meira (2015) e; Guimarães (2015). 
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Barros (2009), Pereira et al (2010) Almeida e Suguio (2012) realizaram estudos em 

campos de dunas, respectivamente, nos estados do Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e São 

Paulo, todos voltados para as potencialidades turísticas dos campos de dunas para o 

geoturismo.  

 No estado do Piauí o Grupo de Pesquisa Estudo da Zona Costeira do Piauí, da 

Universidade Estadual do Piauí, criou em 2012 uma linha de pesquisa Geodiversidade e 

Geoconservação, no qual os pesquisadores Silva e Baptista (2014) identificaram locais de 

interesse geológico e geomorfológico no litoral do estado.  

 

2.6 MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO GEOMORFOLÓGICO 

 

 A avaliação do patrimônio geomorfológico passa pelas seguintes etapas: i) inventário 

(constituído pela seleção e caracterização dos sítios); ii) quantificação e iii) mapeamento 

(Figura 7). A avaliação, de uma forma geral, está sujeita ao objetivo do pesquisador 

(avaliação de impacto ambiental, turismo, gestão de parques ambientais, etc.); à escala 

espacial (local, regional, nacional ou internacional), à escala temporal e ao tipo de 

metodologia.  

 

 

Figura 7: Etapas da avaliação do patrimônio geomorfológico. 

Fonte: Elaborado pela autora (2016).  

 

As metodologias brasileiras são, predominantemente, caracterizadas como de 

avaliação do patrimônio geológico e submete os outros tipos de patrimônio (geomorfológico, 

paleontológico, dentre outros) ao caráter geológico. O problema encontrado em quase todos 

os métodos de avaliação é a subjetividade e consequentemente a dificuldade que o 

pesquisador tem em reproduzir os resultados obtidos por outros. 

 

2.6.1 Métodos de Inventário 
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O inventário deve ser realizado de forma sistemática e com os objetivos claramente 

estabelecidos. Os resultados podem ser úteis não apenas para a conservação dos 

geomorfossítios, mas também para a gestão dos recursos geológicos e das paisagens.  

 De acordo com Lima (2008, p. 47) 

 

O produto obtido desta inventariação, que deverá tomar a forma de uma base 

de dados, deve ser continuamente atualizado e revisado, possibilitando 

abranger a real grandeza e complexidade do patrimônio inventariado. Este 

dinamismo permite também o aperfeiçoamento do método, demonstrando 

claramente sua importância como instrumento de avaliação e gestão deste 

patrimônio.  

 

 A inexistência de um inventário sistemático pode comprometer sua gestão podendo 

levar à destruição definitiva dos locais de relevante interesse. Apesar de constituir-se na 

primeira etapa de uma estratégia de geoconservação, são poucos os trabalhos que esclarecem 

o passo-a-passo de como foi realizado, havendo um enfoque somente às metodologias de 

quantificação.  

 Para Reynard; Coratza e Hóblea (2016, p. 2)  

  

[...] debates concerning geomorphosite inventories is the focus on the 

pre-selection of potential geomorphosites, a process that was appeared 

almost as a ‘black box’ inumerous methods proposed previously.  

 

Desta forma, o objetivo da avaliação não fica bem definido, uma vez que a seleção dos 

sítios fica a critério do pesquisador e isso pode ocorrer de forma subjetiva e tendenciosa. Para 

Reynard e Coratza (2013), todas as metodologias, inevitavelmente, implicam um grau de 

subjetividade, uma vez que o valor intrínseco dos elementos naturais não pode ser medido. É 

difícil extrair uma abordagem comum para ser aplicada em diversos contextos e países, no 

entanto é possível reconhecer critérios de avaliação comuns e recorrentes.  

São poucos os países que já realizaram um inventário sistemático na totalidade de seu 

território, como exemplo tem-se Reino Unido, com mais de três mil sítios avaliados, Portugal 

com mais de trezentos sítios e a Espanha com cerca de cento e cinquenta sítios avaliados e 

cadastrados em um banco de dados virtual. Na maioria das vezes, a avaliação é incompleta e 

implementada apenas em uma área limitada (LIMA; BRILHA e SALAMUNI, 2010).  

Wimbledon et al (1999) e Sharples (2002) elencaram algumas possibilidades para 

abordar uma seleção de sítios para compor um inventário. O primeiro autor relacionou cinco 

propostas: i) a partir do método ad hoc, onde a escolha é feita de forma arbitrária, a critério do 
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pesquisador; ii) concentrando-se em certos tipos de locais, julgando serem os mais 

importantes; iii) seleção a partir de locais já enquadrados em alguma categoria de unidade de 

conservação existente; iv) seleção de locais simbólicos, com características superlativas, não 

havendo uma sistematização e; v) a partir de levantamento sistemático e comparativo de 

acordo com um contexto. 

De acordo com Sharples (2002), o inventário pode ser feito i) a partir do já citado 

método ad hoc, com seleções pontuais ou por abordagens estratégicas e sistemáticas, que 

podem ser feitas a partir de um levantamento para identificar as feições significativas, com 

suporte de especialistas, levantamento bibliográfico e de campo; ii) a partir de um inventário 

temático e sistemático, com avaliação comparativa e interpretativa de todas as feições e 

sistemas e; iii) a partir de um inventário de detalhe, para o levantamento de informações 

específicas sobre sistemas significativos. 

A atuação da SIGEP é uma das mais importantes em relação ao levantamento e 

gerenciamento de um banco de dados do inventário de sítios brasileiros. As propostas de 

sítios, mesmo sem o compromisso de descrevê-los, podem ser feitas por pesquisadores 

vinculados ou não a instituições de pesquisa. Se não houver sobreposição a outro sítio já 

proposto, ela pode ser aprovada e divulgada no site da instituição como “sítio aprovado e 

disponível” para descrição. O candidato à descrição, por sua vez, deve ter pleno conhecimento 

científico do sítio auferido. 

O processo segue as tipologias específicas (geomorfológica, paleontológica, 

estratigráfica, paleoambiental etc.) e os critérios de singularidade, importância na 

caracterização de processos geológicos-chave regionais ou globais, expressão cênica, estado 

de conservação, acesso viável e existência ou condições de criação de mecanismos que lhes 

assegurem a preservação. São também aceitos sítios que apresentem aspectos históricos 

especiais da geologia, mineração e paleontologia. 

Não são aceitas propostas de sítios envolvendo agentes e processos geológicos atuais e 

variáveis (eólicos, climáticos e similares), típicos de áreas costeiras, a não ser que exista um 

registro geológico significativo. Neste caso, deve-se ressaltar a importância dos critérios 

ecológico e paleogeográfico na avaliação de áreas costeiras, uma vez que, sendo muito 

dinâmicas, poderiam não ser aceitas no cadastro. A existência de elementos arqueológicos e 

interesse histórico-cultural, pode ser visto como um ponto adicional positivo na avaliação.  

O formulário de proposta do SIGEP deve conter: nome do sítio, informações do 

proponente, tipologia do sítio, dados de sua localização, justificativa, breve descrição, 
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vulnerabilidade do sítio a situações de mineração ou degradação ambiental, situação de 

conservação e órgão responsável, bibliografia, fotos e sinopse do currículo do proponente.  

Uma vez aprovada, um artigo bilíngue deve ser submetido ao corpo editorial da 

SIGEP, composto pelos representantes das treze instituições que a compõem e a comunidade 

científica, podendo sofrer ajustes ou mesmo ser rejeitado e quando aprovado é disponibilizado 

na internet. 

 O CPRM criou e gerencia um aplicativo destinado ao inventário e quantificação de 

locais de relevante interesse geológico. O aplicativo, denominado Geossit, está disponível no 

site da instituição para livre consulta. O inventário é feito a partir da ficha proposta pela 

Associação Europeia para Conservação do Patrimônio Geológico (ProGeo), com adaptações 

necessárias e a proposta de quantificação foi elaborada a partir de uma adaptação das 

metodologias de Garcia-Cortés e Úrqui (2009) e Brilha (2015) (LIMA; BRILHA e 

SALAMUNI, 2010). 

Na ficha do inventário são descritos: i) identificação (nome, classificação temática, 

inclusão ou não no cadastro do SIGEP, pertencimento à geoparque, localização geográfica e 

acesso); ii) enquadramento (contexto geológico, tipo de terreno, formação, litologia 

dominante e breve descrição geológica); iii) caracterização geológica (rochas sedimentares, 

ígneas, metamórficas e deformações das rochas; iv) feições de relevo (tipo e ilustrações); v) 

interesse (tipo de conteúdo, interesses associados, possível utilização, bibliografia e 

ilustrações); vi) conservação (enquadramento legal de proteção, uso e ocupação) e vii) 

responsável pelo inventário.  

O cadastro do SIGEP é o mais relevante para o inventário do geopatrimônio brasileiro 

uma vez que é de livre participação da comunidade científica. No Geossit, recentemente, o 

aplicativo foi franqueado para pesquisadores externos à CPRM. Apesar de terem critérios bem 

estabelecidos para a seleção dos sítios o SIGEP possui uma grande quantidade de tipologias 

(quinze atualmente) e isso se deve ao método ad hoc do inventário.  

Lima (2008) elaborou uma metodologia de inventário nacional seguindo as seguintes 

etapas: definição dos objetivos do inventário, criação de grupos de trabalho, levantamento 

bibliográfico sobre a área, definição e caracterização dos frameworks, ou seja, das estruturas 

geológicas, identificação e caracterização dos sítios geológicos significativos. 

Na definição do objetivo é fundamental estabelecer o tema (geológico, 

geomorfológico, paleontológico, etc.), o valor (científico, pedagógico, turístico, etc.), a escala 

(parque, município, estado, etc.) e a utilização (para fins de geoconservação, turístico, etc.). 

Na segunda etapa, a referida autora propõe a criação de grupos de trabalho (entre geólogos do 
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Serviço Geológico e especialistas das mais diversas áreas das Geociências). O levantamento 

bibliográfico, como o próprio termo já sugere, é a etapa de revisão da literatura acerca do 

local avaliado.  

Em relação à definição dos frameworks, são feitas três propostas: de acordo com os 

domínios geológicos, com base na escala de tempo ou de acordo com o contexto geológico 

nacional/regional. A identificação destas estruturas facilita a seleção dos sítios mais 

representativos de cada quadro geológico.  

A identificação dos locais de relevante interesse é com base no valor científico, que 

tem como critérios a representatividade, a integridade e o grau de produção científica. Para 

evitar um número muito alto ou muito baixo de sítios, é dada a preferência, respectivamente, 

para aqueles que se apresentem como registro mais completo e bem preservado, baixa 

vulnerabilidade, maior número de pesquisa científica publicada ou que apresentem 

características e interesses conexos.  

A etapa de caracterização visa identificar os sítios, a localização, status administrativo, 

regime de proteção legal, acessibilidade, identificação do quadro geológico e suas respectivas 

descrição e ilustração, as referências e eventuais observações.  

A autora propõe ainda a avaliação dos valores adicionais, seja para fins educativos ou 

turísticos e também a avaliação do risco de degradação para fins de gestão e definir 

prioridades para um plano de ação. O risco de degradação é avaliado com base nos seguintes 

critérios: vulnerabilidade a fatores naturais ou humanos, proximidade de áreas potencialmente 

degradadoras, status de proteção, acessibilidade e densidade populacional em um raio de 

25km. 

Lima (2008) realizou um trabalho pioneiro, deixando clara a importância da definição 

do objetivo do inventário, antes de qualquer outro passo da avaliação. Também foi satisfatória 

a indicação de ser estabelecido o tema (em sua maioria generalizado como patrimônio 

geológico); o valor (científico, didático e turístico), a escala (negligenciada na maioria dos 

trabalhos) e a utilização. Por outro lado, como critério científico, a autora utiliza apenas os 

parâmetros de representatividade, integridade e proteção, que torna insatisfatório.  

No que concerne ao atributo científico, Panizza (2001), tratando especificamente de 

patrimônio geomorfológico, considera que este deverá ser baseado na percepção dos 

processos que condicionam a sua evolução: como modelo de processo geomorfológico, como 

objeto educacional, como exemplar paleogeomorfológico e como suporte ecológico.  

Os valores ecológicos e culturais são inerentes aos atributos geomorfológicos, não 

podendo deixar de serem analisados no inventário, principalmente em se tratando de áreas 
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costeiras, onde o fator ecológico é determinante e/ou complementar às formas e processos da 

dinâmica ambiental.  

Ainda sobre o valor científico, algumas metodologias apresentam critérios como sendo 

de caráter intrínseco, quando na verdade eles são científicos. Brilha (2015) considera para o 

inventário a identificação da representatividade, da integridade, da raridade e o conhecimento 

científico, no entanto, quando os três primeiros critérios citados não apresentam nenhuma 

controvérsia, o conhecimento científico pode não ser considerado. Convém ressaltar que por 

conhecimento científico, entende-se a toda produção e pesquisa científica realizada sobre o 

sítio em questão.   

Na proposta metodológica desta tese, o conhecimento científico não será utilizado 

como parâmetro, uma vez que é entendido como um valor volátil e entende-se que o fato de 

um sítio não ter sido alvo de pesquisa científica, não significa que ele não possua valor 

científico, apenas ainda não foi pesquisado. Outro fator que justifica o não uso deste 

parâmetro é a subjetividade do levantamento bibliográfico, uma vez que é impossível dominar 

e verificar todo e qualquer tipo de busca pelo material bibliográfico que possa ter sido 

publicado sobre o sítio em questão, podendo ser facilmente contestado. 

 

2.6.2 Métodos de Quantificação  

 

 Em se tratando de quantificação, a escolha do método se torna difícil uma vez que, 

apesar da grande variedade, estes métodos foram propostos para serem aplicados a realidades 

diferentes daquelas para os quais foram desenvolvidos. As atribuições de parâmetros 

diferentes, com graus de relevância igualmente diferentes, podem outorgar representatividade 

a determinados locais em detrimento de outros, podendo gerar resultados que não 

correspondem à realidade.   

 Os pesquisadores do Grupo de Trabalho Geomorphosites, ao longo dos trabalhos, 

chegaram à conclusão de que a elaboração de diretrizes gerais de métodos de quantificação a 

serem aplicadas em todos os países é impossível, uma vez que a escolha do método depende 

dos objetivos e do contexto da pesquisa. Por esta razão, o projeto de diretrizes do Grupo foi 

abandonado e vários métodos disponíveis foram documentados (REYNARD e CORATZA, 

2013). Como exemplos de métodos de avaliação do patrimônio geomorfológico com 

diferentes objetivos, tem-se as propostas de Coratza e Giusti (2005), Pralong (2005) e Serrano 

e González-Trueba (2005). 
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Coratza e Giusti (2005) desenvolveram uma metodologia para a avaliação de critérios 

científicos, com aplicação em relatórios de impacto ambiental, ordenamento do território e 

conservação do patrimônio natural utilizando técnicas de geoprocessamento. 

O método de Pralong (2005) é voltado para a avaliação do potencial turístico dos 

geomorfossítios, podendo definir uma capacidade de carga destes locais com funções 

turísticas e recreativas e de sua evolução em termos de potencial e de exploração. Os critérios 

utilizados foram o Valor Cênico, Valor Científico, Valor Cultural, Valor Econômico, Grau de 

Uso da Área e Modalidade de Uso. A avaliação é feita em duas etapas: a primeira pelo cálculo 

do valor turístico e a segunda pelo cálculo do valor de exploração. 

 Serrano e González-Trueba (2005) propuseram uma metodologia com aplicação 

voltada para áreas naturais protegidas, em escala local, baseada na elaboração de um 

mapeamento geomorfológico, a fim de identificar as formas de relevo, processos e reconstruir 

a paisagem. Os critérios avaliados foram o Científico, Adicional e o de Uso e Gestão (Quadro 

5). 
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Quadro 5: Critérios de quantificação do patrimônio geomorfológico 

Coratza e Giusti (2005) Pralong (2005)  
Serrano e González-Trueba 

(2005) 

Valor Científico  Valor Cênico Valor Científico  

 

 

1 Grau de Conhecimento por 

Especialistas; 2 Valor da 

Pesquisa Científica; 3 Valor 

Educativo; 4 Área; 5 

Raridade; 6 Grau de 

Conservação; 7 Exposição 

(impacto visual) e; 8 Valor 

Adicional (turístico, 

ecológico, etc). 

1 Quantidade de miradouros; 2 

Distância média entre os 

miradouros; 3 Superfície; 4 

Altitude e; 5 Contraste de Cores 

1 Gênese; 2 Morfologia; 3 

Dinâmica; 4 Cronologia; 5 

Litologia; 6 Estruturas Geológicas 

e 7 Estrutura Sedimentares 

  Valor Científico Valor Adicional  

  

6 Interesse Paleogeográfico; 7 

Representatividade; 8 

Porcentagem de Área em 

Relação a Sítios do Mesmo Tipo; 

9 Raridade; 10 Integridade; 11 

Interesse Ecológico 

8 Paisagem e valor cênico; 9 

Elementos Culturais; 10 Valor 

Educativo; 11 Valor Científico e; 

12 Valor Turístico 

  Valor Cultural Valor de Uso e Gestão  

  

12 Hábitos Histórico-culturais; 

13 Representatividade 

Iconográfica; 14 Relevância 

Histórica e Arqueológica; 15 

Relevância Religiosa e 

Metafísica; 16 Eventos Culturais 

e/ou Artísticos 

13 Acessibilidade; 14 Fragilidade; 

15 Vulnerabilidade; 16 

Intensidade de Uso; 17 Risco de 

Degradação; 18 Estado de 

Conservação; 19 Impactos 

Antrópicos; 20 Condições de 

Observação e; 21 Potencial para 

absorver alterações 

  Valor Econômico   

  

17 Acessibilidade; 18 Número 

Anual de Visitantes; 19 Nível 

Oficial de Proteção; 20 

Atratividade   

  Grau de Uso da Área    

  

21 Área utilizada; 22 Número de 

Infraestrutura; 23 Ocupação 

Sazonal e; 24 Ocupação Diária   

  Modalidade de Uso   

  

25 Uso do Valor Cênico; 26 Uso 

do Valor Científico; 27 Uso do 

Valor Cultural; 28 Uso do Valor 

Econômico    

Fonte: Adaptado de Serrano e González-Trueba (2005); Pralong (2005) e Coratza e Giusti (2005).  

 

Em nível nacional, tem-se como referência o já citado Geossit, onde há um modelo de 

quantificação com critérios de: Valor Científico, Risco de Degradação; Potencial de Uso 
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Educativo e Turístico e Prioridade de Proteção. A quantificação é feita a partir de uma 

planilha eletrônica que compila os dados e fornece como resultado final a relevância 

(regional, nacional ou internacional) e os valores científico, didático e turístico.  

A primeira etapa da quantificação é o cálculo do valor Científico com base em sete 

parâmetros: representatividade; local-tipo; conhecimento científico; integridade; diversidade 

geológica; raridade e limitações de uso, aos quais são atribuídas notas com pesos diferentes, 

variando entre 30% (representatividade) a 5% (conhecimento científico e diversidade 

geológica).  

Em seguida, é calculado o Risco de Degradação, com base em cinco parâmetros: 

deterioração de elementos geológicos; proximidade de áreas/atividades com potencial para 

causar degradação; proteção local; acessibilidade e densidade populacional. São atribuídas 

notas com pesos diferentes que variam entre 35% (deterioração de elementos geológicos) a 

10% (densidade populacional). O resultado deste cálculo é apresentado em três níveis: 0<= 

Valor<=200, baixo; 200<Valor<=300, médio e; 300<Valor<=400, alto.  

 Para o cálculo do potencial de Uso Educativo e Turístico são considerados os 

seguintes parâmetros: vulnerabilidade; acessibilidade; limitações de uso; segurança; logística; 

densidade populacional; associação com outros valores; beleza cênica; singularidade; 

condições de observação (para ambos os Usos), acrescentando, para uso educativo, potencial 

didático e diversidade geológica e, para uso turístico, potencial de divulgação, nível 

econômico e proximidade a zonas recreativas. O peso dos parâmetros varia entre 20% e 5%.  

 Por fim, é definida a prioridade de proteção a partir da soma do Valor Científico, de 

Uso Educativo ou Turístico ao valor obtido no Risco de Degradação. O resultado da soma 

define a prioridade de acordo com os seguintes critérios: quando 0<=Soma<=300, a longo 

prazo; quando 300<Soma<=550, a médio prazo; quando 550<Soma<=750, a curto prazo e 

quando 750<Soma<=800, urgente.  

Em relação ao Geossit a metodologia proposta utiliza critérios científicos, didáticos e 

turísticos na avaliação, não havendo uma relação entre eles. Entre os parâmetros de valoração 

didática e turística apenas dois critérios relacionam a geodiversidade: associação com outros 

valores e diversidade geológica. Assim sendo, qualquer local que possua os atributos dos 

parâmetros definidos nesta avaliação será indicado para tais usos, sem haver relação com a 

geodiversidade.  

Propõe-se nesta pesquisa que os valores científicos estejam relacionados aos demais 

usos (didático e geoturístico), agregando valor aos sítios geomorfológicos. A utilização do 

critério científico na valoração de uso geoturístico vai de encontro ao conceito de geoturismo, 
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entendido como um segmento turístico que tem o geopatrimônio como principal atrativo e 

que busca sensibilizar o visitante para o entendimento das geoformas e processos 

geomorfológicos do local. Da mesma forma dará relevância ao critério didático, uma vez que 

busca agregar informação tanto para a pesquisa quanto para o ensino das Geociências.  

  Com relação ao número de critérios e parâmetros utilizados na quantificação, estes 

devem ser limitados, uma vez que, em grande quantidade, podem deixar a avaliação imprecisa 

e aumentar o grau de subjetividade. Em locais com área muito pequena, por exemplo, alguns 

critérios se tornam desnecessários, uma vez que a pontuação é a mesma, como acontece com 

os parâmetros nível econômico e densidade populacional, utilizados pelo GEOSSIT.  

 Também é comum nas metodologias de avaliação do geopatrimônio disponíveis, o 

estabelecimento de um ranking de relevância, com uma ordem de classificação dos sítios de 

acordo com os resultados dos cálculos da quantificação. Entende-se nesta pesquisa que não é 

adequado, uma vez que, os cálculos agregam valores diferentes, conforme os objetivos de 

usos, que não podem ser comparados. Desta forma, recomenda-se que seja adotada apenas 

uma classificação de relevância do tipo “baixo”, “médio”, “alto” ou “muito alto”.  
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3 PROPOSTA METODOLÓGICA DE AVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO 

GEOMORFOLÓGICO 

 

Uma proposta de avaliação requer a definição de critérios conforme os objetivos e o 

público ao qual se destina o resultado final. Alguns questionamentos devem ser respondidos, 

como: Quais são os processos geomorfológicos superlativos e/ou significativos e por quê? 

Quais fatores são importantes para avaliar o seu significado? Como avaliar este significado? 

Quais geomorfossítios podem ter valor nacional ou internacional?   

Os trabalhos acerca do patrimônio geomorfológico no Brasil são feitos, 

frequentemente, utilizando-se de métodos de avaliação do patrimônio geológico, como pode-

se perceber na análise dos métodos de inventário do SIGEP e do Geossit, assim como a 

quantificação deste último. Esta prática é fruto da herança do conceito de patrimônio 

geológico difundido no Brasil, entendido como o conceito que inclui todas as tipologias de 

elementos abióticos, como já discutido.  

Desta forma, buscou-se para a construção desta proposta metodológica, a adoção de 

critérios de métodos identificados como de patrimônio geomorfológico, a partir da literatura 

internacional, em virtude da ausência de metodologias consolidadas sobre patrimônio 

geomorfológico no Brasil. Foram utilizados os trabalhos de Sousa (2014); Vieira (2014) e 

Carvalho (2014) para o inventário; Reynard (2006); Pereira (2006) e; Pereira e Nogueira 

(2015) para a descrição e quantificação; Reynard et al (2009) e Regolini-Bissing (2010) para 

o mapeamento.  

 

3.1 INVENTÁRIO  

 

A etapa do inventário é repleta de subjetividade, no entanto, deve haver uma 

dedicação para torna-la o mais objetiva possível, uma vez que ela é a base das outras etapas 

de procedimentos voltados para a geoconservação.  

O inventário inicia-se com a identificação dos potenciais sítios de interesse 

geomorfológico e para isso, foi utilizada como base, a proposta de Sousa (2014); Vieira 

(2014) e Carvalho (2014). Estes autores realizaram um inventário do patrimônio 

geomorfológico de todo o litoral de Portugal e adotaram como primeira recomendação o 

estabelecimento de setores em toda a área da pesquisa. Eles podem ser divididos de acordo 

com os critérios escolhidos pelo pesquisador, que podem ser, por exemplo, a divisão 

municipal ou de acordo com a dinâmica natural da zona costeira.   
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O estabelecimento destes setores é importante para que sejam reconhecidos, de forma 

sistemática e pautado na pesquisa bibliográfica e de campo, todos os sítios geomorfológicos 

na área pesquisada, evitando assim uma seleção de forma arbitrária ou que sejam escolhidos 

apenas os sítios mais conhecidos pela comunidade. Os referidos autores apresentam um dos 

poucos trabalhos em que a escolha dos sítios para compor o inventário foi realizada de forma 

clara e objetiva.  

Para tanto, a pesquisa de campo é fundamental para que seja feito um levantamento 

detalhado de todos os locais em que as geoformas ou processos se destaquem na paisagem das 

unidades geomorfológicas identificadas na base cartográfica. 

Propõe-se que a extensão dos setores possa variar conforme as características 

fisiográficas que o pesquisador desejar agrupar ou também de acordo com o limite das praias 

ou do município e a largura varia conforme a classificação do relevo. O estabelecimento 

destes setores contribui num processo adequado de julgamento dos sítios (Quadro 6): 

 

Quadro 6: Modelo da Ficha de Setores 

N° Setor Coordenadas Geoformas e/ou Processos 

       

       

       

       

       
Fonte: Elaborado pela Autora (2016) e adaptado de Vieira (2014); Sousa (2014) e; Carvalho (2014). 

 

A classificação do patrimônio geomorfológico costeiro proposta em geoformas e 

processos, foi definida conforme os trabalhos de (ROSSATO, 2008). As geoformas 

caracterizam a configuração dos continentes na sua interface com o oceano, bem como os 

processos resultantes do trabalho constante do mar na construção das formas costeiras. São 

elas: falésias, deltas, lagunas, estuários, praias, dunas, recifes, baías, barreiras, tômbolos, 

enseadas, restingas, pontais, rias, penínsulas, cabos, ístmos, golfos, fiordes, dentre outros.  

Os processos correspondem à dinâmica geomorfológica costeira, que provoca erosão, 

transporte e deposição dos sedimentos, resultando em constantes modificações na 

configuração natural do litoral decorrentes da ação marinha, climática e mesmo dos usos e 

formas de ocupação.  

Após a identificação dos sítios geomorfológicos em cada setor, para selecionar os 

sítios potenciais, Sousa (2014); Vieira (2014) e Carvalho (2014) adotaram critérios de 

exclusão: a antropização e a incompetência. O critério da antropização visa a exclusão dos 
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setores onde a ação humana resulta em alterações nas geoformas e processos de forma que 

comprometa seus aspectos naturais, modificando a dinâmica costeira. Estas ações estão 

concretizadas ao longo da costa brasileira na forma de urbanização, obras de infraestrutura, 

como portos e diques, áreas agrícolas, equipamentos turísticos, dentre outros. Faz-se um 

balanço entre os sítios potenciais que não sofreram antropização; os que sofrem antropização 

parcial e os que sofrem alto grau de antropização, excluindo-se estes últimos. 

O segundo critério, a incompetência, refere-se à dimensão, representatividade e 

conhecimento científico do sítio. Este critério exclui os sítios em que a representatividade 

geomorfológica seja mínima, quer por falta de complexidade ou por uma má definição da 

geoforma ou do processo. O grau de conhecimento científico, refere-se à ausência de 

referências ou trabalhos científicos sobre o sítio.  

Quanto mais definida for a geoforma ou mais evidente for o processo, maior será a 

representatividade do sítio. Propõe-se que em áreas onde a frequência da ocorrência de sítios 

com as mesmas características, seja feita a opção por aquele que melhor representa a 

geoforma ou processo geomorfológico num contexto geral, levando-se também em 

consideração a distribuição deles. Como já mencionado na seção anterior, o grau de 

conhecimento científico não foi utilizado nesta pesquisa porque entende-se que ele é um 

critério volátil, que pode facilmente modificar o resultado do inventário à medida que as 

pesquisas científicas forem realizadas.  

Desta forma, foi proposto como critérios de exclusão, o grau de antropização e o de 

representatividade. Este segundo critério é aplicado especialmente para eliminar sítios com 

características geomorfológicas similares, que é fácil de ocorrer em áreas costeiras, em 

virtude da homogeneidade dos atributos de natureza física destas áreas, restando portanto 

aqueles que apresentam características mais expressivas das geoformas ou processos. Os 

critérios de exclusão são aplicados separados, assim, o sítio que apresenta alto grau de 

antropização não será avaliado de acordo com sua representatividade, uma vez que já foi 

excluído. 
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3.1.1 Avaliação Qualitativa 

 

A segunda etapa do inventário é o detalhamento qualitativo dos sítios selecionados na 

primeira etapa do inventário, que consiste em uma Ficha de Caracterização dos 

Geomorfossítios, que servirá para o fácil acesso às informações geológicas e 

geomorfológicas. Esta descrição também é útil para orientar a gestão, divulgação e 

monitoramento de qualquer tipo de uso que possa ser feito do geomorfossítio posteriormente. 

Reynard (2006), a partir de seus trabalhos no Instituto de Geografia, na Universidade 

de Lausanne, na Suíça, fez uma proposta de ficha de inventário para identificação e avaliação 

do patrimônio geomorfológico. O método foi criado de forma que pudesse ser aplicado tanto 

por estudantes como por departamentos de pesquisa. 

Na primeira etapa, são descritos os Dados Gerais, com informações sobre o nome do 

sítio; coordenadas geográficas; tipo (pontual, linear ou paisagem); altitude; tipo de 

propriedade em que está inserido (pública ou privada); uma foto e localização cartográfica. 

Em seguida, é feita uma Descrição do geomorfossítio, com informações sobre a evolução 

geomorfológica e sobre a presença de outros elementos, tais como os vestígios arqueológicos, 

fatores ecológicos e presença de interferência humana (REYNARD, 2006). 

Pereira (2006) apresenta três fichas de avaliação do patrimônio geomorfológico 

(ANEXO B), duas delas de caráter qualitativo (Fichas A e B) e a terceira destinada aos dados 

da quantificação (Ficha C).  

Nesta segunda etapa do inventário foram utilizadas como base as duas primeiras fichas 

fornecidas por Pereira (2006) assim como a proposta de Reynard (2006). A intenção foi 

transformar as informações destas três fichas em uma, com informações de fácil compreensão 

e concisas. 

A Ficha de Caracterização apresentada abaixo expõe dados referentes à descrição geral 

do sítio geomorfológico como nome, localização, vias de acesso, visibilidade, enquadramento 

legal, descrição geomorfológica, geológica, dentre outros; assim como acrescentar fotografias 

e mapas de localização e da geologia e geomorfologia local.  
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FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DOS GEOMORFOSSÍTIOS 

Autor:  Data: 

CARACTERIZAÇÃO GERAL  

Nome do Geomorfossítio:  Coordenadas Geográficas:  

Localização Administrativa:  

Vias de Acesso:  

Enquadramento Legal:  Nenhum (     )     Uso Sustentável (     )     Proteção Integral (     )  

                                   Tipo:  

Classificação Principal:              Geoforma (     )      Processo (     )  

                                  Tipo:  

Escala:                        Local (     )      Área (     )      Panorâmico (     )  

Valor Ecológico:         Baixo (     )      Médio (     )     Alto (     )     Muito Alto (     )      

Valor Cultural:           Baixo (     )    Médio  (     )      Alto (     )     Muito Alto (     )  

Valor Estético:            Baixo (     )      Médio (     )     Alto (     )     Muito Alto (     )      

Vulnerabilidade Antrópica:       Baixo (     )      Médio (     )     Alto (     )     Muito Alto (     )      

Vulnerabilidade Natural:           Baixo (     )      Médio (     )     Alto (     )     Muito Alto (     )      

Condição de Observação:     Boa (     )     Razoável (     )     Ruim (     )  

Estado de Conservação:        Bom (     )     Razoável (     )     Ruim  (     )  

DESCRIÇÃO GEOMORFOLÓGICA  

Descrição da gênese e evolução geomorfológica da área e detalhamento das características das 

geoformas e/ou processos geomorfológicos em destaque.  

CONTEXTO GEOLÓGICO  

 Aspectos da litologia regional 

ASSOCIAÇÃO COM OUTROS INTERESSES  

Síntese dos elementos abióticos associados ao sítio geomorfológico assim como os demais valores da 

geodiversidade (cultural, estético, econômico e funcional).  

USO ATUAL  

 Indicação das atividades humanas presentes no sítio geomorfológico que possam afeta-lo de forma 

direta ou indireta.  

OBSERVAÇÕES 

 Demais informações que o pesquisador julgar necessário. 

REFERÊNCIAS  

Livros, artigos, revistas, documentos, sites e mapas utilizados como apoio na descrição do sítio 

geomorfológico. 
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MAPA DE LOCALIZAÇÃO  

Indicação do município de localização do geomorfossítio, coordenadas geográficas e vias de acesso. 

CARTOGRAFIA 

Apresentação do mapeamento geológico-geomorfológico com sinalização do local de interesse 

geomorfológico, delimitação da área e ponto de observação. 

FOTOGRAFIAS 

Fotografias com detalhes dos atributos do sítio geomorfológico acompanhadas de suas respectivas 

legendas.  

Fonte: Adaptado pela Autora, de Reynard (2006) e Pereira (2006). 

 

A Escala é identificada como local, área ou panorâmico. Um sítio geomorfológico do 

tipo local é aquele que apresenta uma geoforma isolada na paisagem ou formando um 

pequeno grupo que é melhor visualizado quando o observador está próximo a ele. Um sítio do 

tipo área é aquele que apresenta várias geoformas, ou grupo de geoformas onde há 

necessidade de deslocamento do observador dentro da área para poder compreender os 

aspectos geomorfológicos do local. E em um sítio do tipo panorâmico há a determinação de 

um ponto de observação das geoformas, do conjunto de geoformas ou do processo 

geomorfológico, em uma perspectiva ampla. Sítios em que o destaque é o processo 

geomorfológico atuante são do tipo panorâmico (Figura 8). 
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 Figura 8: Sítios geomorfológicos do tipo local, área e panorâmico, respectivamente. (a) Pedra Pintada 

(RR); (b) Lajedo do Pai Mateus (PB) e; (c) Itaimbezinho e Fortaleza (RS e SC).  

Fonte: WINGE et al (2009); WINGE et al (2013).  

 

 

O Valor Ecológico é indicado na Ficha de Caracterização juntamente com os Valores 

Cultural e Estético em virtude da especificidade do patrimônio geomorfológico, sendo 

classificados como baixo, médio, alto ou muito alto. A determinação da classificação destes 

valores, assim como de todo o preenchimento desta Ficha de Caracterização, depende do grau 

de conhecimento do pesquisador e, por muitas vezes, é dotada de subjetividade. Pereira 

(2006) salienta que é importante incluir nas metodologias de avaliação do geopatrimônio os 

diversos valores da geodiversidade uma vez que muitos desses valores são dependentes e 

alguns só existem em função de outros.  

 

O valor de um objeto geológico/geomorfológico pode ser de vários tipos, ou 

seja, pode ser avaliado em diferentes âmbitos. No âmbito do patrimônio 

geológico em geral, aos objetos geomorfológicos são atribuídos 

tradicionalmente interesses paisagísticos, cênico e estético. A dimensão das 

geoformas e o seu contributo determinante na paisagem têm contribuído para 

a consideração desse tipo de valor essencial, que distingue os locais de 

interesse geomorfológico doutros tipos de locais de interesse geológico 

(PEREIRA, 2006, p. 66). 

 

Entre os critérios possíveis para a avaliação de cada um desses valores citados dos 

locais de interesse geomorfológico, pode-se citar: i) para o valor ecológico – suporte para 

biodiversidade e ocorrência de habitats específicos; ii) para o valor cultural – relação com 

elementos arqueológicos, religiosos, artísticos, geo-histórico etc. e; iii) para o valor estético – 

dimensão, geometria, integridade, contraste de cores, presença de água, etc. 

A Vulnerabilidade Antrópica ou Natural avalia a fragilidade da integridade do sítio 

geomorfológico a atuais ou futuras ameaças decorrentes das ações humanas ou da dinâmica 

natural da área. Em áreas costeiras, extremamente dinâmicas, deve haver o entendimento que 

os sítios podem ter suas características modificadas e até destruídas ao longo dos anos e, 
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consequentemente, um sítio relevante no momento da avaliação, pode não ser assim 

considerado após algum tempo e em alguns casos, pode gerar um novo processo 

geomorfológico ou geoforma em destaque.  

 As Condições de Observação dizem respeito à necessidade de equipamentos ou outros 

meios de deslocamento para perfeita visualização das características do sítio geomorfológico. 

O Estado de Conservação avalia a existência de deterioração no sítio em virtude da 

exploração de recursos, vandalismos ou mau uso.  

Em Descrição Geomorfológica, é feita uma síntese da atuação dos principais 

elementos da dinâmica geológica, climática e/ou antrópica relacionados à gênese e evolução 

dos elementos geomorfológicos em destaque, assim como a caracterização dos mesmos. Em 

seguida é indicado o contexto geológico da área.  

Em Associação com Outros Interesses é apresentada uma síntese das demais 

categorias associadas aos aspectos geomorfológicos e que agregam valor ao sítio como o 

hidrológico, sedimentológico, arqueológico, mineralógico, etc; assim como os valores da 

geodiversidade, como os aspectos econômico, funcional, estético, cultural, dentre outros. Em 

Uso Atual é feita a indicação das atividades presentes no sítio, que possam afeta-lo de forma 

direta ou indireta, principalmente as que estão relacionadas à exploração dos recursos 

naturais, exploração imobiliária e do turismo.  

 

3.2 QUANTIFICAÇÃO 

 

A quantificação tem o objetivo de reduzir a subjetividade da etapa anterior e torna-se 

necessária apenas quando se tem a intenção de fazer determinado uso da área, seja para fins 

científicos, educativos, turísticos, dentre outros. É também um instrumento de definição de 

roteiros e para o estabelecimento de prioridades de conservação e gestão. O método de 

quantificação proposto nesta pesquisa foi elaborado com base nos trabalhos de Reynard 

(2006), Pereira (2006) e Pereira e Nogueira (2015).  

Segundo Pereira (2006) na maioria dos trabalhos o patrimônio geomorfológico não é 

quantificado, sendo inventariado por especialistas com base em critérios essencialmente 

qualitativos. A quantificação tem servido para estabelecer valores de comparação entre os 

locais quando se tem o objetivo de tomar decisões relativas à divulgação e gestão. 

Desta forma, a valoração dos sítios geomorfológicos apresentada nesta pesquisa não 

teve como objetivo estabelecer um ranking de relevância entre os geomorfossítios, mas 
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identificar os locais que tem maior ou menor potencialidade para o desenvolvimento de 

atividades como o turismo e as educativas, além de indicar quais locais devem ter prioridade 

de conservação e consequentemente de gestão.  

Reynard (2006) faz uma proposta que pode ser utilizada de forma quantitativa ou não, 

assim como pode ser aplicada em diferentes escalas (do regional ao local). Apresenta critérios 

que buscam destacar as ligações entre a geomorfologia e o patrimônio biológico assim como 

aos aspectos culturais e, devido a esta diversidade de critérios, ela pode ser adaptada a 

diferentes objetivos.  

Os critérios de Reynard (2006) encontram-se divididos em três indicadores principais: 

i) o Valor Científico; ii) Valores Adicionais e; iii) Síntese. O Valor Científico destina-se a 

avaliar a importância do sítio para o estudo da Terra e do clima de acordo com a definição de 

geomorfossítio. Este indicador tem como critérios: integridade; representatividade; raridade e 

valor paleogeográfico. Uma explicação detalhada do significado dos critérios científicos será 

feita posteriormente.  

A atribuição dos valores é feita em escores que variam de 0 a 1 (0 = nulo; 0,25 = 

baixo; 0,5 = médio; 0,75 = alto e 1= muito alto) e a média é obtida a partir da soma dos 

escores dividido pelo número de critérios, ou seja, quatro. O autor enfatiza que pode-se 

aplicar uma ponderação diferenciada de acordo com o objetivo do estudo; por exemplo, 

quando se quer quantificar a importância do sítio para a história morfoclimática da área, pode-

se duplicar o escore do critério valor paleogeográfico.  

Uma vez estabelecido o valor científico, que é a base da quantificação, dependendo 

dos objetivos de aplicação do método, Valores Adicionais (ecológico, estético, cultural e 

econômico) serão introduzidos. Reynard (2006) enfatiza que esta parte da avaliação deve ser 

realizada por especialistas (biólogos, historiadores e economistas), no entanto, quando isso 

não é possível, pode-se recorrer à pesquisa bibliográfica e de campo para embasar. Nos quatro 

valores, foram aplicados parâmetros simples e fáceis de serem avaliados.  

O valor ecológico avalia a importância do sítio geomorfológico para o 

desenvolvimento de ecossistemas específicos e o enquadramento do sítio em área de proteção 

legal. O valor estético é reconhecido como difícil de ser avaliado objetivamente. Este valor 

avalia as condições de observação do sítio e os contrastes da paisagem, com base nas cores e 

no desenvolvimento vertical, isto é, locais em que há uma variedade cores e altitudes mais 

elevadas, são considerados mais bonitos do que as paisagens planas e monótonas do ponto de 

vista estético (Figura 9). 
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Figura 9: Representação do conceito de belo de sítios geomorfológicos com base no contraste de cores 

e desenvolvimento vertical da paisagem. (a) Morro do Capão, Chapada Diamantina (BA) e (b) 

Eolianitos de Flecheiras /Mundaú (CE).  

Fonte: Pereira (2010); Winge et al (2009). 

 

 

O valor cultural é avaliado de acordo com o conceito de cultura em geral, ou seja, leva 

em consideração os aspectos religiosos, históricos, arqueológicos, artístico e imaterial, 

fazendo-se o adendo da importância do sítio para a história das Geociências (Figura 10). O 

autor ressalta que, não é a presença de um prédio histórico próximo ao sítio que irá lhe 

conferir um valor cultural, este está condicionado à presença do aspecto na morfologia do 

próprio sítio. O valor econômico é estimado no momento da avaliação. Ele avalia os produtos 

gerados pelo sítio como os lucros da visitação.  
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Figura 10: Serra da Piedade (MG), sítio de relevância histórica, geológica, 

paisagística e religiosa.  

Fonte: Schobbenhaus (2002).  

 

No segundo indicador, a Síntese, o primeiro critério é o Valor Global, onde é 

apresentada uma síntese dos valores científicos e adicionais já mencionados. O autor volta a 

enfatizar a importância de atribuir pesos diferentes de acordo com a finalidade da 

quantificação e que os valores adicionais não podem ter o mesmo peso do valor científico, 

sendo este último a base da classificação dos sítios geomorfológicos.  

O segundo critério é o Valor Educativo, em que sítios que permitem uma boa 

visualização dos processos da paisagem devem ter uma pontuação elevada. O terceiro critério, 

Ameaças, faz uma síntese da possibilidade de deterioração do sítio, seja por fatores humanos 

ou naturais e por fim, no quarto critério, Medidas de Gestão, o pesquisador deve propor 

medidas de proteção e valorização do sítio. O terceiro e último indicador são as referências 

bibliográficas utilizadas na quantificação.  

Para Pereira (2006) a quantificação, é vista como um complemento à inventariação a 

fim de permitir o estabelecimento de comparação entre os sítios geomorfológicos. A 

metodologia foi elaborada a partir da análise de diversos critérios de variadas metodologias e, 

segundo o referido autor, há possibilidade de adequação da mesma a vários contextos 

geomorfológicos e em áreas de dimensões variadas. Convém ressaltar que a área de aplicação 

do método de Pereira (2006), foi o Parque Nacional de Montesinho, no nordeste de Portugal, 

com apenas 742,25km2.  
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Foram apresentados dois indicadores principais: o Valor Geomorfológico e o Valor de 

Gestão. O primeiro indicador tem como critérios o Valor Científico e os Valores Adicionais 

(cultural, estético e ecológico).  

A valoração científica tem em Pereira (2006) uma quantidade de critérios maior, são 

eles: abundância/raridade relativa; integridade; representatividade; diversidade; elementos 

geológicos; conhecimento cientifico e abundância/raridade nacional. Alguns pontos merecem 

ser discutidos nestes critérios científicos.  

A Abundância/raridade é distinguida em relativa e nacional. É importante esta 

classificação para evitar a adoção de um escore elevado em um sítio que, em uma 

determinada área pode ser considerado raro mas que, em uma área mais abrangente, pode ser 

comum. Em áreas costeiras, por exemplo, diversas feições, como os recifes de corais, podem 

aparecer em determinada costa com muita frequência, mas em outra pode ser raro, depende do 

recorte da área pesquisada. No entanto, a avaliação da raridade em nível nacional torna-se 

mais difícil em países com grandes dimensões territoriais como o Brasil. Convém relembrar 

que o método de Pereira (2006) foi desenvolvido em Portugal, que tem aproximadamente o 

tamanho do estado de Pernambuco, com pouco mais de 92 mil km2.  

O autor também enfatiza e diferencia a Diversidade, relacionada exclusivamente com 

os elementos geomorfológicos e os Elementos Geológicos, que é a variedade de elementos 

geológicos com ou sem associação com os elementos geomorfológicos. E o terceiro destaque 

para os critérios científicos é o Conhecimento Científico, já mencionado anteriormente, e que 

não fará parte dos critérios da proposta desta pesquisa em virtude de sua característica volátil.  

O segundo critério do primeiro indicador é o Valor Adicional, que inclui os já 

discutidos valores estético, cultural e ecológico, no entanto, ao contrário de Reynard (2006), 

Pereira (2006) não inclui o valor econômico.  

O segundo indicador tem como critérios o Valor de Uso e o Valor de Preservação. O 

primeiro critério inclui as condições de acessibilidade, visibilidade, uso atual de interesse 

geomorfológico, outros interesses naturais e culturais, proteção oficial e limitações de uso e 

equipamentos e serviços de apoio e de uso. Um dos destaques destes critérios é que o autor 

considera o uso do sítio geomorfológico seja com fins de interesse apenas paisagístico, seja 

por interesse geológico ou geomorfológico, agregando valor maior ao segundo.  

O segundo critério, do segundo indicador, refere-se à integridade em função da 

deterioração e a vulnerabilidade. Integridade considera os impactos passados enquanto a 

vulnerabilidade considera a possibilidade de danos ao sítio no futuro.   
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Para a valoração Pereira (2006) definiu uma pontuação que varia de 0 a 1,5 em todos 

os critérios, no entanto com diferentes escores que variam de três a oito. O valor total de cada 

sítio avaliado corresponde à soma do Valor Geomorfológico ao Valor de Gestão. Não foram 

estabelecidos pesos aos critérios, no entanto, em caso de empate, o autor indica que seja 

levado em consideração o sítio que tiver o maior valor científico.  

Para evitar que sítios com elevado Valor Geomorfológico e baixo Valor de Gestão, ou 

vice-versa sejam analisados de forma generalizada, devido a uma simples soma de valores, o 

autor sugere a construção de uma tabela de seriação e o estabelecimento de um Ranking Final 

(Rk). O Ranking Final corresponde à soma das posições dos indicadores secundários da tabela 

para evitar as disparidades que uma simples soma de indicadores principais pode camuflar. 

Observe a Figura 11 abaixo:  

 

 

Figura 11: Seriação para obtenção do Ranking Final.  

VCi (Valor Científico); VAd (Valor Adicional); VGm (Valor Geomorfológico); VUs (Valor de Uso); 

VPr (Valor de Preservação); VGt (Valor de Gestão); VT (Valor Total) e Rk (Ranking).  

Fonte: Pereira (2006). 

 

 Observe que o sítio E no Valor Total (VT), ou seja, a soma dos Valores 

Geomorfológico e de Gestão, está em segundo lugar enquanto no Ranking Final (Rk), este 

sítio aparece em primeiro lugar. O inverso acontece com o sítio B, no entanto, enquanto o 

sítio E apresenta valores dos indicadores secundários variando entre primeiro e segundo lugar, 

o sítio B encontra-se em quarto lugar dos indicadores secundários por duas vezes: no valor 

científico e no valor geomorfológico.  

O Quadro 7 apresenta um resumo dos indicadores principais e seus respectivos 

critérios adotados por Reynard (2006) e Pereira (2006) que foram utilizados adequadamente 

na construção da proposta metodológica desta pesquisa.  
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Quadro 7: Critérios de avaliação do patrimônio geomorfológico segundo Reynard (2006) e Pereira 

(2006) 

Reynard (2006)  Pereira (2006)  

Valor Científico  Valor Geomorfológico  

      Integridade Valor Científico  

     Representatividade      - integridade 

      Raridade      - representatividade 

     Valor paleogeográfico       - abundância dentro da área de estudo  

       - abundância fora da área de estudo  

       - elementos geológicos 

Valores Adicionais       - diversidade de elementos geomorfológicos 

    Valor estético       - conhecimento científico  

     Valor cultural  Valores Adicionais  

      Valor ecológico       - valor cultural  

     Valor econômico       - valor estético  

       - valor ecológico  

  Valor de Gestão  

  Valor de Uso  

       - acessibilidade 

Síntese      - visibilidade 

Valor global       - uso atual de interesse geomorfológico 

Valor educativo       - outros interesses naturais e culturais 

Ameaças      - proteção oficial e limitações de uso  

Medidas de gestão       - equipamentos e serviços de apoio e de uso  

  Valor de Preservação  

       - integridade em função da deterioração  

       - vulnerabilidade à deterioração antrópica 

Fonte: Adaptado pela Autora, de Reynard (2006) e Pereira (2006). 

  

3.2.1 Valoração Científica 

 

O cálculo do Valor Científico (VCi) irá orientar a indicação e a possível inserção dos 

geomorfossítios em cadastros nacionais, tais como o SIGEP, uma vez que demonstrará a 

importância do sítio geomorfológico para as Geociências. A importância científica de um sítio 

é o principal critério para a demanda de medidas de geoconservação. 

Nas metodologias de Reynard (2006) e Pereira (2006) três critérios são em comum: a 

representatividade, a raridade e a integridade. Estes critérios são os mais recorrentes na 

literatura sobre métodos de avaliação do geopatrimônio (REYNARD et al, 2007) e receberão 

peso maior no cálculo. Houve o acréscimo de dois critérios científicos: diversidade abiótica e 

da relevância ecológica e/ou paleogeográfica. 
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A Representatividade (Re) é parâmetro para avaliar a importância do sítio enquanto 

referência das características de gênese e/ou evolução da geoforma ou do processo 

geomorfológico da região em que ele está inserido (Figura 12). Pereira (2006) associa à 

representatividade o interesse do sítio para fins didáticos, no entanto, este critério será 

utilizado posteriormente para avaliar o potencial educativo uma vez que, fica entendido que 

valor científico e valor educativo tem finalidades diferentes. Quando geoformas e processos 

geomorfológicos aparecem com frequência na paisagem, orienta-se que seja escolhido o sítio 

com atributos mais expressivos.  

 

 

Figura 12: Exemplos de sítios geomorfológicos de alta e baixa representatividade, respectivamente, na 

avaliação do geopatrimônio da Chapada Diamantina. (a) Morro do Pai Inácio e (b) Morro do Cruzeiro.  

Fonte: Pereira (2010).  

 

Corroborando com Reynard (2006) a Raridade (Ra) avalia a escassez da geoforma ou 

processo geomorfológico na área em estudo. No diz respeito à avaliação em nível nacional da 

raridade de ocorrência dos elementos geomorfológicos, como apresentado na metodologia de 

Pereira (2006), fica inviável no Brasil em virtude da grande extensão territorial. A raridade 

em nível nacional pode ser facilmente contestada à medida que outros trabalhos sejam 

desenvolvidos.   

A Integridade (I) avalia o estado de conservação do sítio tanto em relação à 

deterioração por agentes naturais quanto antrópicos. É importante ressaltar a diferença entre 

integridade e vulnerabilidade: avaliação da integridade é em referência ao estado de 

conservação do sítio no momento da avaliação e a vulnerabilidade é a possibilidade de 

deterioração futura.  

A Diversidade Abiótica (D), é apresentada nesta proposta como uma opção para dois 

parâmetros citados em Pereira (2006) – Diversidade e Elementos Geológicos. A Diversidade 
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Abiótica visa primeiramente associar todas as categorias de elementos geomorfológicos, 

geológicos, pedológicos, hidrogeológico, dentre outros; que possam agregar valor ao sítio e 

também para reduzir em um único critério, uma vez que é recomendável adotar poucos 

critérios na metodologia para torna-la mais objetiva e de fácil compreensão possível.  

A Relevância Ecológica (Rep) corresponde à relação entre as geoformas e processos 

geomorfológicos com os ecossistemas, ou seja, quando os elementos geomorfológicos 

sustentam e/ou interagem habitats característicos. A Relevância Paleogeográfica, citada por 

Reynard (2006), avaliada no mesmo critério, levará em consideração a importância que o sítio 

tem para a reconstituição da história do clima e da Terra.  

Há uma estreita relação da importância paleogeográfica com a cultura, uma vez que 

Reynard (2006) considera a importância geo-histórica um valor cultural. A inserção destes 

critérios no valor científico (relevância ecológica e paleogeográfica) reforça a particularidade 

da avaliação do patrimônio geomorfológico em relação às demais categorias, onde estes 

critérios aparecem frequentemente como “valores adicionais” (Quadro 8). 
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Quadro 8: Critérios de quantificação do Valor Científico (VCi) 

Peso 15                                           Representatividade (Re)      

0 Ausência de aspecto relevante de natureza científica 

0.5 Apresenta algum aspecto relevante de natureza científica mas pouco expressivo  

1 Bom exemplo de gênese e/ou evolução geomorfológica 

Peso 15                                                 Raridade (Ra)  

0 Sítio de ocorrência muito comum na área  

0.25 

Sítio com até cinco mais importantes ocorrências na área, no mesmo contexto 

geomorfológico 

0.5 

Sítio com até três mais importantes ocorrências na área, no mesmo contexto 

geomorfológico 

0.75 Sítio mais importante da área, no mesmo contexto geomorfológico 

1 Exemplar único na área 

Peso 15                                                  Integridade (I) 

0 Sítio deteriorado, resultado de ações humanas.  

0.25 Sítio deteriorado, resultado de agentes naturais 

0.5 Sítio com leve deterioração mas sem comprometer as características geomorfológicas 

1 Sítio sem qualquer deterioração 

Peso 5                                               Diversidade Abiótica (D) 

0.25 Apenas um elemento da geodiversidade 

0.5 Dois elementos da geodiversidade 

0.75 Três elementos da geodiversidade 

1 Mais do que três elementos da geodiversidade 

Peso 10                                   Relevância Ecológica e/ou Paleogeográfica (Rep) 

0 Sem conexão ecológica e/ou paleogeográfica 

0.5 

Melhores locais para observação de fauna e flora e/ou algum aspecto da geo-

história 

1 

Características geomorfológicas determinam o ecossistema e/ou importantes para a 

geo-história 
Fonte: Adaptado pela Autora, de Reynard (2006) e Pereira (2006). 

  

 A atribuição dos escores, assim como em Reynard (2006) e Pereira (2006), levará em 

consideração a seguinte classificação: 0 = nulo; 0,25 = baixo; 0,5 = médio; 0,75 = alto e 1 = 

muito alto. São atribuídos pesos diferentes a cada critério uma vez que foi levado em 

consideração o uso comum dos mesmos nas demais metodologias analisadas para esta 

pesquisa. Sendo assim, foram atribuídos peso 15 os critérios de representatividade, raridade e 

integridade; peso 5 ao critério de diversidade abiótica e 10 ao critério ecológico e/ou 

paleogeográfico. Para o cálculo do valor científico foi realizada a média ponderada: 

 

VT = (Re * 15) + (Ra*15) + (I*15) + (D*5) + (Rep*10)  

       60 
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Onde: VT = Valor Total; Re = Representatividade; Ra = Raridade; I = Integridade; D = Diversidade 

Abiótica e Rep = Relevância Ecológica e Paleogeográfica 

 

 Se o pesquisador desejar fazer uma classificação final dos sítios de acordo com sua 

relevância, recomenda-se preencher uma tabela de seriação como no modelo abaixo (Quadro 

9). 

Quadro 9: Seriação do Valor Científico dos Geomorfossítios 

  

SERIAÇÃO DOS GEOMORFOSSÍTIOS 

Nome do Geomorfossítio Re Ra I D Rep VT 

1°               

2°               

3°               

4°               

5°               
Re- Representatividade; Ra (Raridade); I (Integridade); D (Diversidade abiótica) e Rep (Relevância 

Ecológica e Paleogeográfica); VT (Valor Total).  

Fonte: Elaborado pela autora (2016).  

 

Os valores encontrados podem ser classificados de acordo com a seriação: 0 a 0,25 = 

baixo; de 0.26 a 0,50 = médio; de 0.51 a 0,75 = alto e; 0,76 a 1 = muito alto.  

 

 3.2.2 Valoração de Uso Geoturístico e Uso Didático 

 

 A finalidade da valoração de uso, seja educativa ou geoturística, é reunir critérios que 

possam contribuir na definição de roteiros de visitação, prioridades de conservação e 

consequentemente na adoção de medidas de gestão.  

 Todas as metodologias de quantificação do patrimônio geomorfológico analisadas 

para esta pesquisa não fazem referência a este cálculo de uso específico, apenas generalizam 

como “valor global” e “valor educativo” em Reynard (2006) e “valor de uso” em Pereira 

(2006). Pralong (2005) e Serrano e González-Trueba (2005) também fazem uma 

generalização ao avaliar o “valor de uso”. Segundo Pereira e Nogueira (2015) as propostas de 

quantificação da literatura nacional e internacional visam, predominantemente, a 

geoconservação e a divulgação das Geociências para um público leigo e as atividades 

geoturísticas servem como um meio para atingir este objetivo. Desta forma, o mapeamento 

dos sítios com potencial turístico não é abordado nestas metodologias.  

 Em uma pesquisa mais recente sobre o valor geoturístico do geopatrimônio do litoral 

do estado da Paraíba, Pereira e Nogueira (2015) elaboraram uma metodologia em que avaliam 
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quantitativamente o uso geoturístico a partir de dois indicadores: o potencial de uso turístico e 

o valor intrínseco.  

O primeiro indicador levou em consideração o acesso; distância da cidade mais 

próxima; atratividade; divulgação; espetacularidade; modalidade de transporte; visualização; 

infraestrutura hoteleira; contraste de cores e proximidade de bares e restaurantes. No segundo 

indicador foram avaliados a abundância; associação com outros elementos; interesse didático-

pedagógico; interesse paleogeográfico e geológico; representatividade; interesse ecológico e; 

grau de conhecimento científico.  

O cálculo do Potencial Geoturístico de Pereira e Nogueira (2015) foi realizado com 

base nos dois indicadores citados (Potencial de Uso Turístico e Valor Intrínseco), sendo 

adotado um peso dobrado no primeiro indicador. Cada indicador teve seus critérios valorados 

de 1 a 5 sendo que cada um deles também receberam pesos diferentes.  

Assim, a proposta metodológica apresentada a seguir, para o cálculo do Uso 

Geoturístico (VUG) e do Uso Educativo (VUE) foi elaborada seguindo o mesmo raciocínio, 

porém com algumas modificações que foram consideradas pertinentes.  

 

• Valor de Uso Geoturístico (VUG) 

 

A quantificação do Valor de Uso Geoturístico teve como critério norteador dois 

princípios do geoturismo identificados por Downling (2009) que é a disponibilização de 

informação, isto é, o geoturismo atrai as pessoas que desejam interagir com o ambiente 

terrestre afim de desenvolver seu conhecimento, conscientização e valorização dos elementos 

abióticos da natureza e; tem como base o geopatrimônio, focando as suas formas e processos.  

Para o cálculo foram definidos dois indicadores: o Potencial Turístico (PT) e o Valor 

Científico. O cálculo do segundo indicador já foi orientado no tópico anterior. Para a 

valoração do Potencial Turístico foram identificados sete critérios: beleza; acessibilidade; 

condições de observação; presença de infraestrutura turística; associação com outros valores 

da geodiversidade (cultural, econômico, estético e funcional); utilização turística em curso e 

proximidade de áreas de lazer (Quadro 10). 
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Quadro 10: Critérios de quantificação do Potencial Turístico (PT) 

Beleza (B) 

0 Sítio sem qualquer apelo estético 

0.5 Sítio dotado de algum apelo estético 

1 Sítio dotado de espetacularidade estética 

Acessibilidade (A)  

0 Acesso apenas com uso de transporte não terrestre ou equipamentos especiais. 

0.25 Acesso a partir de trilhas com mais de 2km de extensão 

0.5 Acesso a partir de estradas e trilhas com até 2km de extensão  

0.75 Acesso direto através de estradas não asfaltadas mas com boas condições de tráfego 

1 Acesso direto através de estradas asfaltadas 

Condições de Observação (Co) 

0 Condições de observação muito difíceis  

0.25 Razoável, com obstáculos para visualização 

0.5 Necessidade de deslocamento para boa visualização 

0.75 Boa para todos os elementos geomorfológicos em destaque 

1 Excelente para todos os elementos geomorfológicos do sítio 

Presença de Infraestrutura Turística (ITur) 

0 Nenhuma infraestrutura turística disponível nas proximidades do sítio 

0.5 Razoável infraestrutura turística 

1 Boa infraestrutura turística (restaurantes, hotéis, sinalização, centro de informação, etc.) 

Associação com Outros Valores da Geodiversidade (VGeo) 

0 Sem outro tipo de valor 

0.25 Associação com um ou dois tipos de valor, sem divulgação 

0.5 Associação com um ou dois tipos de valor, com divulgação 

0.75  Associação com três ou quatro tipos de valor, sem divulgação 

1  Associação com três ou quatro tipos de valor, com divulgação 

Utilização Turística em Curso (UTur) 

0 Sítio sem qualquer uso turístico 

0.5 Sítio com taxa de visitação não significativa 

1 Sítio com alta taxa de visitação 

Proximidade de Áreas de Lazer (P) 

0 Mais de 20km de distância 

0.5 Menos de 20km de distância 

0.75 Está incluído em roteiros turísticos e a mais de 20km de outras áreas de lazer 

1 Está incluído em roteiros turísticos e a menos de 20km de outras áreas de lazer 

Fonte: Adaptado pela Autora, de Reynard (2006); Pereira (2006) e; Pereira e Nogueira (2015). 

 

O primeiro critério, a Beleza (B), é um dos mais difíceis de quantificar, uma vez que 

depende do conceito de belo do observador, o que lhe confere um alto grau de subjetividade. 

Recomenda-se que este parâmetro seja avaliado a partir de questionários, para que seja levada 

em consideração a opinião do turista e não apenas do pesquisador, ou que sejam dotados de 



91 

 

 

espetacularidade cênica, aqueles geomorfossítios que já fazem parte de roteiros turísticos 

nacionais ou internacionais. Quando houver necessidade de valoração apenas com base na 

opinião do pesquisador, recomenda-se adotar os critérios definidos em Pereira (2006), o 

contraste de cores e o desenvolvimento vertical da paisagem.  

 O segundo critério é a Acessibilidade (A), leva em consideração a facilidade de acesso 

de grupos de visitantes ou pessoas que viajam sozinhas. O terceiro critério são as Condições 

de Observação (Co), que valoriza a possibilidade de observação dos elementos sem 

necessidade de recorrer a equipamentos ou fazer deslocamentos dentro da área do sítio.  

O quarto critério é a Infraestrutura Turística (ITur), ou seja, as condições estruturais 

que viabilizam a atividade turística como a sinalização, guias turísticos, pontos de informação, 

restaurantes, hotéis, boas condições de tráfego, etc.  

 O quinto critério é a Associação com Outros Valores da Geodiversidade (Vgeo), 

principalmente os valores cultural, estético, econômico e ecológico e a divulgação e utilização 

do local em virtude destes fatores. O sexto é a Utilização Turística em Curso (UTur), ou seja, 

o fluxo de visitação, muito relacionado ao nível de divulgação que o sítio tem. E o sétimo e 

último critério é a Proximidade com Outras Áreas de Lazer (P), que pode ser um benefício, 

especialmente para sítios inseridos em áreas de lazer pequenas, situadas próximos a grandes 

centros de atração turística.  

Para cada critério foram definidos escores que variam de 0 a 1, classificados, assim 

como no cálculo do Valor Científico em nulo, baixo, médio, alto e muito alto. Não foram 

adotados pesos diferenciados à estes escores uma vez que fica entendido que todos os critérios 

tem relevância igual para o pleno desenvolvimento do geoturismo. O valor do Potencial 

Turístico é, portanto, a média aritmética dos valores de cada critério.  

 

PT = B + A + Co + ITur + VGeo + UTur + P 

                   7 

Onde: PT = Potencial Turístico; B = Beleza; A = Acessibilidade; Co = Condições de 

Observação; ITur = Presença de Infraestrutura Turística; VGeo = Associação com Outros Valores da 

Geodiversidade; UTur = Uso Turístico em Curso e; P = Proximidade de Áreas de Lazer.  

 

Estes critérios foram escolhidos para verificar as condições favoráveis para um bom 

desenvolvimento de qualquer atividade turística, no entanto, o acréscimo do Valor Científico 

serve para agregar valor ao foco principal do geoturismo, isto é, o geopatrimônio. O valor do 

Potencial Turístico receberá um peso dobrado uma vez que, verificadas as boas condições 
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para o desenvolvimento da atividade turística, medidas de valorização e divulgação podem ser 

aplicadas ao sítio em questão para promover o geoturismo. 

O Valor de Uso Geoturístico é determinado a partir da média ponderada entre os 

Valores Científico e do Potencial Turístico, de acordo com a seguinte fórmula:  

 

VUG = (VCi*2 + PT*3) 

         5 

Onde: VUG = Valor de Uso Geoturístico; VCi = Valor Científico e; PT = Potencial Turístico. 

 

Os valores encontrados podem ser classificados de acordo com a seriação: 0 a 0,25 = 

baixo; de 0.26 a 0,50 = médio; de 0.51 a 0,75 = alto e; 0,76 a 1 = muito alto.  

 

• Valor de Uso Educativo (VUE) 

 

Os valores educativo e científico são abordados nesta pesquisa de forma distinta, apesar 

da estreita relação que há entre eles. Um determinado sítio geomorfológico pode ser um 

excelente exemplar científico, mas não ser de bom uso didático. Um sítio educativo é aquele 

que tem características capazes de ilustrar de forma clara os elementos ou processos da 

geodiversidade e que oferece possibilidade de uso do local para o ensino das Geociências, 

tanto para leigos quanto para um público especializado, em todos os níveis de ensino.  

 

Um aspecto fundamental é o potencial didático que os elementos da 

geodiversidade têm para a divulgação e fixação de conceitos ligados ao 

funcionamento do planeta Terra, sua influência na existência, variedade e 

distribuição das formas de vida e de como a humanidade se insere neste 

contexto. Exemplos de geodiversidade in situ (unidades de conservação, 

geossítios sinalizados, tombados ou não) ou ex situ (em museus e 

exposições) trazem uma rica experiência de contato e devem ser 

incorporados ao arsenal obrigatório da abordagem de temas das Geociências 

e Ciências Ambientais no ensino fundamental, médio e superior 

(LICCARDO e GUIMARÃES, 2014, p. 25). 

 

A valoração do Uso Educativo terá a finalidade de reconhecer o potencial que um sítio 

geomorfológico tem de facilitar a transmissão do conteúdo científico, que predominantemente 

utiliza termos pouco usuais, para uma linguagem acessível ao público leigo ou de todos os 

níveis de ensino. O uso educativo de um sítio geomorfológico deve direcionar o público para 
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a compreensão de modo globalizado de uma determinada área de estudo, não devendo 

consistir em uma simples exposição de formas e processos (Figura 13). 

 

[...]os principais objetivos de roteiros e saídas de campo voltadas para os 

aspectos geológicos e geomorfológicos devem ser: fomentar e promover o 

conhecimento do seu entorno e respeito pela natureza, acrescentar 

conhecimentos sobre as rochas e os minerais, interpretar e analisar mapas 

topográficos e geológicos, elaborar croquis ou mapas do local visitado e 

reconhecer e valorizar a importância do patrimônio geológico (MOREIRA, 

2011, p. 77).  

 

 

Figura 13: Uso educativo da geodiversidade em pesquisa de campo e em museus. (a) Pesquisa de 

campo no Geopark Araripe (CE) e (b) Museu da Geodiversidade (RJ) 

Fonte: Autora (2011). 

 

 Para o cálculo do Uso Educativo, inicialmente é feito o cálculo do Potencial Educativo 

(PE), relevante para orientar educadores, indicando os sítios que oferecem as melhores 

condições para a realização de suas práticas pedagógicas.  Ele reflete a importância do sítio 

enquanto recurso didático, por sua capacidade de ilustrar as geoformas e os processos 

geomorfológicos que ocorrem na área, revelando a sua gênese e/ou evolução.  

 Para a definição do Potencial Educativo são considerados os parâmetros: boa 

representatividade enquanto recurso didático e pedagógico; a acessibilidade; as condições de 

observação; a existência de equipamentos e serviços de apoio; associação com outros valores 

da geodiversidade; uso didático em curso e grau de conhecimento (Quadro 11). 
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Quadro 11: Critérios de quantificação do Potencial Educativo (PE) 

Bom Exemplar Como Recurso Didático (BE) 

0 Sem relevância didática 

0.5 Passível de ser utilizado como recurso didático para um público específico 

1 Muito ilustrativo e passível de ser utilizado em qualquer nível de ensino 

Acessibilidade (A) 

0 Acesso apenas com uso de transporte não terrestre ou equipamentos especiais. 

0.25  Acesso a partir de trilhas com mais de 2km de extensão 

0.5  Acesso a partir de estradas e trilhas com até 2km de extensão  

0.75  Acesso direto através de estradas não asfaltadas mas com boas condições de tráfego 

1  Acesso direto através de estradas asfaltadas 

Condições de Observação (Co) 

0 Condições de observação muito difíceis  

0.25  Razoável, com obstáculos para visualização 

0.5  Necessidade de deslocamento para boa visualização 

0.75  Boa para todos os elementos geomorfológicos em destaque 

1  Excelente para todos os elementos geomorfológicos do sítio 

Existência de Equipamentos e Serviços de Apoio (EA) 

0 Ausência de qualquer tipo de equipamento e serviço de apoio 

0.5 Razoável oferta de equipamentos e serviços de apoio 

1 Boa oferta de equipamentos e serviços de apoio  

Associação com Outros Valores da Geodiversidade (VGeo) 

0 Sem outro tipo de valor 

0.25 Associação com um ou dois tipos de valor, sem divulgação 

0.5 Associação com um ou dois tipos de valor, com divulgação 

0.75 Associação com três ou quatro tipos de valor, sem divulgação 

1 Associação com três ou quatro tipos de valor, com divulgação 

Uso Didático em Curso (UD) 

0 Sítio sem qualquer uso didático 

0.5 Sítio com uso didático no ensino superior 

0.75 Sítio com uso didático no ensino básico 

1 Sítio com uso didático em todos os níveis de ensino (básico e superior) 

Grau de Conhecimento (GC) 

0 Ausência de qualquer referência bibliográfica sobre o sítio 

0.25 Citado em informações dispersas em sites da internet 

0.5 Citado em documentos e relatórios técnicos 

0.75 Citado em monografias, teses, dissertações e anais de eventos científicos 

1 Citado em artigos científicos publicados em periódicos indexados ou livros 

Fonte: Elaborado pela autora (2016)  

 

 O primeiro critério refere-se à qualidade do sítio enquanto Exemplar Didático (BE), ou 

seja, o quanto ele pode servir como referência para facilitar o ensino e aprendizagem das 
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geoformas e processos geomorfológicos. O segundo e terceiro critérios, já mencionados na 

avaliação geoturística, referem-se respectivamente à Acessibilidade (A), neste caso, em 

especial para grupos de 25 ou 50 pessoas, levando-se em consideração a média de alunos em 

cada excursão escolar ou universitária e; às Condições de Observação (Co), ou seja, a 

possibilidade de observação dos elementos sem necessidade de recorrer a equipamentos ou 

fazer deslocamentos. 

O quarto critério é a Existência de Equipamentos e Serviços de Apoio (EA), como 

hotéis, restaurantes, escolas ou campus universitário, museus, centros de visitação, meios 

interpretativos e sinalização, em que novamente deve ser levado em consideração as 

necessidades do público alvo. O quinto critério é a Associação com outros Valores da 

Geodiversidade (Vgeo), incluindo principalmente o valor cultural e o valor ecológico. 

O sexto critério é o Uso Didático em Curso (UD), ou seja, locais já incluídos em 

roteiros de pesquisas de campo por escolas e universidades. E por fim, o Grau de 

Conhecimento (GC) que irá informar a variedade de informações sobre o sítio em publicações 

como livros, artigos, sites, mapeamentos, dentre outros.  

Este último critério, muito comum na literatura acerca das metodologias de valoração 

do geopatrimônio, não foi adotado para mensurar o Valor Científico porque entende-se que, 

não é porque um sítio ainda não foi pesquisado que ele não tem valor científico; às vezes até 

já foi pesquisado, mas não teve seus resultados publicados em meios oficiais. Optou-se em 

incluí-lo como critério do Potencial Educativo porque as referências bibliográficas 

disponíveis podem facilitar o acesso à informação e contribuir para o embasamento teórico 

das práticas pedagógicas, contribuir na definição de roteiros de campo pelos docentes e para 

os possíveis relatórios de campo dos discentes.  

 Para cada critério foram definidos escores que variam de 0 a 1, classificados em 

0=nulo, 0.25=baixo, 0.5=médio, 0.75=alto e 1=muito alto. Não foram adotados pesos 

diferenciados a estes escores uma vez que fica entendido que todos os critérios têm relevância 

igual para o pleno desenvolvimento das práticas pedagógicas. O valor do Potencial Educativo 

é, portanto, a média aritmética dos valores de cada critério.  

 

PE = BE + A + Co + EA + VGeo + UD + GC 

7 

Onde: PE = Potencial Educativo; BE = Bom Exemplar Enquanto Recurso Didático; A = 

Acessibilidade; Co = Condições de Observação; EA = Existência de Equipamentos e Serviços; VGeo 
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= Associação com Outros Valores da Geodiversidade; UD = Uso Didático em Curso; GC = Grau de 

Conhecimento.  

 

O Valor de Uso Educativo é determinado a partir da média ponderada entre os Valores 

Científico e do Potencial Educativo, de acordo com a seguinte fórmula:  

 

VUE = (VCi*2 + PE*3) 

                     5 

Onde: VUE = Valor de Uso Educativo; VCi = Valor Científico e; PD = Potencial Educativo. 

 

Os valores encontrados podem ser classificados de acordo com a seriação: 0 a 0,25 = 

baixo; de 0.26 a 0,50 = médio; de 0.51 a 0,75 = alto e; 0,76 a 1 = muito alto.  

 

3.2.3 Grau de Suscetibilidade 

 

 A partir do momento em que os geomorfossítios são alvos de visitação, deve-se avaliar 

o quanto eles estão suscetíveis às perturbações geradas por estas atividades e pelas 

características intrínsecas do próprio sítio. Os critérios mensurados são: Intensidade de Uso; 

Controle de Visitação; Proteção Legal; Vulnerabilidade Antrópica e/ou Natural e; Fragilidade 

(Quadro 12).  
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Quadro 12: Critérios de quantificação do Grau de Suscetibilidade (GS) 

Intensidade de Uso (IU) 

0 Baixa intensidade de uso 

0.5 Moderada intensidade de uso  

1  Alta intensidade de uso  

Controle de Visitação (CV) 

0 Existência de controle de visitação eficiente  

0.5 Há controle de visitação de forma incipiente 

1 Ausência de controle de visitação  

Proteção Legal (PL) 

0 Inserido em unidade de conservação    

0.5 Inserido em unidade de conservação ainda não implementada 

1 Não inserido em unidade de conservação  

Vulnerabilidade Antrópica e/ou Natural (V) 

0 Não vulnerável a ameaças antrópicas e/ou naturais 

0.5 Possibilidade de ameaças antrópicas e/ou naturais em longo prazo 

1 Vulnerável a ameaças antrópicas e/ou naturais 

Fragilidade (F) 

0 Baixa fragilidade 

0.5 Fragilidade moderada  

1 Alta fragilidade 

Fonte: Elaborado pela autora (2016).  

 

 O critério de Intensidade de Uso (IU) pode ser valorado a partir da consulta a 

documentos acerca do número de visitações em períodos de alta temporada. Este critério é de 

fundamental importância para a gestão do sítio geomorfológico, evitando uma possível 

deterioração decorrente da sobreutilização do mesmo. Na ausência de documentos que 

informem estes dados, pode ser mensurado a partir da observação direta.  

 O segundo critério, é um indicativo da existência de meios de Controle de Entrada de 

Visitantes (CV) na área do sítio e depende da natureza da propriedade, seja ela público, 

privada ou uma unidade de conservação. O terceiro critério informa se o sítio está inserido em 

alguma unidade de conservação (PL). O quarto critério indica a Vulnerabilidade (V) do sítio 

às ameaças antrópicas e à própria dinâmica natural da área. Como já mencionado, a 

vulnerabilidade verificará a possibilidade de ameaças futuras. E o último critério é a 

Fragilidade (F) do sítio, que remete às suas características próprias, como a dimensão, 

litologia, dentre outros.  

 O Valor Total do Grau de Suscetibilidade é encontrado a partir do cálculo da média 

aritmética dos escores indicados em cada critério.  
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GS = IU + CV + PL + V + F 

  5 

Onde: GS= Grau de Suscetibilidade; IU= Intensidade de Uso; CV= Controle de Visitação; PL= 

Proteção Legal; V=Vulnerabilidade e F=Fragilidade. 

  

.  Com o objetivo de indicar a prioridade de gestão dos sítios geomorfológicos, deverá 

ser elaborada uma tabela de seriação para calcular o Ranking final, que servirá como subsídio 

para a tomada de decisões. O ranking é calculado a partir da soma das posições em que cada 

geomorfossítio assume no cálculo do Valor de Uso Geoturístico e no Valor de Uso Educativo. 

Em caso de empate, será dada prioridade ao geomorfossítio que tiver maior Valor Científico 

(Quadro 13). 

 

Quadro 13: Seriação final do Valor de Uso Geoturístico e Educativo 

SERIAÇÃO FINAL 

  VUG VUE GS Ranking 

1°     

2°     

3°     

4°     

5°     

VUG (Valor de Uso Geoturístico); VUD (Valor de Uso Educativo) e: GS (Grau de Suscetibilidade). 

Fonte: Adaptado pela Autora, de Pereira (2006).  

 

 

3.3 MAPEAMENTO  

   

 O mapeamento dos geomorfossítios é a etapa final da avaliação e muitas vezes é 

negligenciada, ficando muitos trabalhos restritos à quantificação.  Para Reynard et al (2009), 

esta etapa não deve ser desconsiderada uma vez que realiza o trabalho de comunicação e 

interpretação, contribuindo assim para a valorização e divulgação do geopatrimônio. 

Sugere-se que, após a realização do inventário e da quantificação, que os 

geomorfossítios sejam mapeados a fim de facilitar a comunicação das informações 

geocientíficas ao público-alvo, uma vez que as informações numéricas em si não têm esta 

capacidade didática. 

O mapeamento pode fornecer dados fundamentais e detalhados dos geomorfossítios, 

servindo como ferramenta para a comunicação visual e ajudando no processo de promoção e 
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interpretação do patrimônio geomorfológico. O mapa tem que disponibilizar informações de 

serviços de apoio (hotéis, restaurantes, universidades, rodoviárias, aeroportos, vias de acesso, 

dentre outros), seja para fins educativos ou geoturísticos. 

 Regolini-Bissing (2010) elencou quatro tipos de mapas: i) Mapa Índice, em que há 

pouca informação, tanto turística quanto geocientífica; ii) Mapa Turístico, onde é dado 

destaque às informações de interesse para a atividade como a localização de serviços e 

equipamentos e a indicação de roteiros; iii) Mapa Geocientífico, em que o conteúdo 

geocientífico é alto e o turístico é de médio interesse e; iv) Mapa Interpretativo, em que há 

uma harmonia entre a informação geocientífica e a de interesse turístico.  

 O mapa interpretativo é sugerido, uma vez que ele pode ser utilizado como um 

produto de comunicação ao público não-especialista, servindo, portanto, para a popularização 

do conhecimento das Ciências da Terra. No entanto, o objetivo não deve ser apenas informar 

a ocorrência e localização de elementos geocientíficos individuais, mas fornecer informações 

sobre a distribuição e interação dos vários elementos para que haja uma compreensão por 

parte do público.   

O objetivo é a confecção de mapas interpretativos, para a comunicação das 

informações geocientíficas ao público não-especializado. As informações turísticas (serviços 

e equipamentos) são de importância secundária (REYNARD et al, 2009). 

 O mapeamento dos sítios geomorfológicos avaliados nesta pesquisa buscou estar de 

acordo com os princípios de mapeamento sugeridos por Regolini-Brissing (2010) (Quadro 

14): 
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Quadro 14: Princípios para o mapeamento dos geomorfossítios 

Uso 
O mapa deve ser concebido de acordo com o público-alvo, uma vez que cada 

grupo possui interesses e habilidades de leitura diferentes. 

Finalidade 
Os mapas produzidos possuem diferentes propósitos. O mapa interpretativo tem 

como objetivo principal a informação geocientífica. 

Tema 
Apenas um pequeno número de informações deve ser agrupado em um mapa. O 

ideal é que sejam no máximo apenas em um ou dois temas principais. 

Nível 
Refere-se à complexidade do mapa que depende tanto da finalidade do mapa 

quanto do público-alvo. O ideal é evitar informações desnecessárias. 

Escala 
Considerar a área a ser mapeada e o tamanho físico do mapa. Garantir um bom 

nível de detalhamento é fundamental. 

Dimensionalidade 

Refere-se à morfologia do mapeamento, ou seja, a escolha entre trabalhar com 

imagens de satélite, fundos topográficos, modelos digitais de terreno, dentre 

outros, dependerá da finalidade e do público-alvo. 

Design 
Seguir tanto as regras de cartografia quanto as de design, adaptadas ao público-

alvo, para que o resultado final seja de boa aparência e de fácil entendimento. 

Forma e tamanho 
O contexto em que o mapa será utilizado implicará na forma e tamanho que será 

produzido. 

Custos 

Aspecto importante de qualquer projeto de mapeamento uma vez que determina 

uma série de características dos mapas como as técnicas de mapeamento e as 

opções de impressão. 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) adaptado de Regolini-Brissing (2010).  

 

 É fundamental que as informações principais sejam no máximo duas. Deve-se 

questionar "quais as informações pôr no mapa" e "quais as finalidades". Desta forma, o 

usuário terá facilidade de encontrar o que está procurando. Dados como localização dos 

geomorfossítios, distância entre eles, comprimento de trilhas, localização de equipamentos de 

serviços como hotéis, restaurantes, banheiros, rede de telefonia, dentre outros, devem ser 

informados.  

A identificação do público-alvo também é fundamental para a adaptação do conteúdo 

do mapa ao nível de conhecimento e às habilidades de leitura do usuário. Para que este 

objetivo seja alcançado, o pesquisador deve possuir conhecimentos básicos sobre a 

transmissão da informação visual, podendo contar com o apoio de uma equipe 

interdisciplinar, a fim de evitar o uso de muitas informações técnicas, inutilizando o produto 

final, o mapa (REYNARD et al, 2009). Veja abaixo alguns exemplos de mapeamento 

(Figuras 14 e 15). 
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Figura 14: Locais de interesse geomorfológico no Parque Nacional de Montesinhos, Portugal.  

Fonte: Pereira (2006) 

 

 

 

Figura 15: Identificação dos tipos de interesse dos sítios geomorfológicos do Parque Nacional de 

Montesinho, Portugal 

Fonte: Pereira (2006). 
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Pereira (2010) apresentou dois mapas que, pelas características, atende a um público 

especializado. No primeiro mapa foram identificados vinte e seis sítios geomorfológicos 

apresentado em uma base do mapeamento do relevo do Parque Nacional de Montesinho, em 

Portugal. No segundo mapa, também sob a base do relevo, foram apresentadas as categorias 

dos sítios geomorfológicos do Parque. Trata-se de um mapa índice, em que não houve a 

apresentação de nenhum dado turístico e a quantidade de informações científicas foram 

restritas. Este tipo de mapeamento é ideal para fins de pesquisa científica.  

Logo abaixo são apresentados dois mapeamentos realizados em centros históricos 

brasileiros, o primeiro em São Paulo (SP) e o segundo em Natal (RN) (Figuras 16 e 17). 

 

 

Figura 16: Mapa geoturístico do centro histórico de São Paulo (SP) 

Fonte: Del Lama (2015) 
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Figura 17: Mapa geoturístico do centro histórico de Natal (RN) 

Fonte: geoconservacao.com.br (2015).     
 

Primeiramente, eles apresentam uma vantagem por estarem em escala maior, ou seja, com 

uma área reduzida e maior quantidade de detalhes. Os dois são exemplos de mapas interpretativos em 

que há harmonia dentre as informações geocientíficas e turísticas. Observe que no primeiro mapa, no 

detalhe, há informações sobre a estrutura geológica do centro histórico e, na indicação dos locais de 

visitação, há informações geocientíficas e turísticas. No segundo mapa, houve um melhor uso das 

cores, em gradientes, na apresentação do tipo de formação geológica e, na descrição dos locais de 

visitação, há um equilíbrio entre as informações geocientíficas e geoturística, em linguagem acessível 

ao público leigo. O mapa geoturístico do centro histórico de Natal é um bom exemplo de mapeamento.  

O mapeamento da área de pesquisa desta tese levou em consideração os aspectos 

geomorfológicos dos sítios selecionados e informações turísticas (terminal rodoviário, aeroporto, 

associação de condutores, rodovias, etc).  
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4 CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ZONA COSTEIRA PIAUIENSE 

 

 Além da localização geográfica da área em estudo, esta seção trata dos aspectos 

fisiográficos, com destaque para a geologia e geomorfologia, necessários para uma efetiva 

avaliação do patrimônio geomorfológico da zona costeira piauiense, uma vez que os 

condicionantes bióticos e culturais influenciam na valoração dos atributos abióticos 

independente do interesse de uso.  

 

4.1 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA EM ESTUDO  

 

 O estado do Piauí possui o menor litoral do Brasil, com uma linha de costa de 66km de 

extensão, obtidos após uma troca territorial, no ano de 1880, com a vizinha Província do 

Ceará, por meio da permuta do então distrito de Amarração (atual município de Luís Correia) 

pelos municípios de Príncipe Imperial (atual Crateús) e Independência (BAPTISTA, 1981). 

 Inserida entre as coordenadas de 02°42'35" e 03°05'02" de latitude sul e de 41°14'53" 

e 41°52'46" de longitude oeste, a zona costeira piauiense limita-se a leste com o rio Ubatuba, 

que separa o Piauí do estado do Ceará e a oeste com o rio Parnaíba que separa o Piauí do 

estado do Maranhão, com uma área de 1.200km2, compreendendo os municípios de Ilha 

Grande, Parnaíba, Luís Correia e Cajueiro da Praia (CAVALCANTI, 2001) (Figura 18).  
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 Figura 18: Mapa de localização dos municípios da zona costeira piauiense 

 Fonte: Organizado pela autora (2016). 

 

 

 Segundo dados do Censo Demográfico de 2010 (IBGE), Parnaíba é o município mais 

populoso do litoral, com 145.705 hab. e possui o melhor Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) (0,687) da área de estudo. É também a segunda maior cidade do Estado do Piauí e, 

localizado na margem direita do rio Igaraçu, é considerado o centro do pólo turístico do 

litoral, sendo denominado como a Capital do Delta do Parnaíba. O município de Luís Correia 

é o segundo mais populoso, em torno de 28.406 hab. e é o que possui a maior extensão de 

linha de costa do estado, cerca de 30km.  

  Ilha Grande é o terceiro em número de habitantes, com cerca de 8.914 hab. e possui o 

segundo melhor IDH da área pesquisada, 0.563. Foi desmembrado do município de Parnaíba, 

com sede instalada no antigo povoado Morro da Mariana, dispondo de pequena infraestrutura 

urbana. Desmembrado de Luís Correia, em 1995, o município de Cajueiro da Praia é o menos 

populoso da área de estudo, com cerca de 7.163 hab. e limita-se a leste com o estado do 

Ceará. 

 Cavalcanti (2002) compartimentou a zona costeira piauiense em três trechos, com base 

nos aspectos da dinâmica natural da costa. São eles:  
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• O primeiro trecho compreende a Barra das Canárias até o município de Luís Correia, 

com sentido dos ventos na direção NW-SE, preferencialmente, com o transporte de 

sedimentos perpendicular a este sentido, favorecendo a sedimentação;  

• O segundo trecho compreende desde o município de Luís Correia à Praia de Macapá; 

mais propício à acumulação de sedimentos, favorecendo a formação de um extenso 

campo de dunas dissipativas;  

• O terceiro trecho compreende desde a Praia de Macapá à Barra do Timonha, na divisa 

com o estado do Ceará, com ventos no sentido de W-E, apresentando-se como um 

setor de baixa energia e sujeito a inundações de origem fluvial. 

 

 Mais popularmente conhecida, a toponímia das praias também se apresenta como uma 

forma de segmentação do litoral. Algumas praias do Piauí são reconhecidas apenas pelo setor 

turístico ou pela comunidade local, como a Praia de Maramar e a Praia do Arrombado. O 

Quadro 15 apresenta as principais praias do litoral piauiense, reconhecidas pelos órgãos de 

gestão pública.  

 

Quadro 15: Toponímia das praias do litoral piauiense 

Ilha Grande  Praia Pontal do Delta. 

Parnaíba Praia Pedra do Sal  

Luís Correia 
Praia de Atalaia; Praia do Coqueiro; Praia de Carnaubinha; Praia de Itaqui; 

Praia de Macapá.   

Cajueiro da Praia  
Praia de Barra Grande; Praia da Barrinha; Praia do Morro Branco; Praia de 

Cajueiro da Praia 

Fonte: Elaborado pela autora (2016).  

 

 

4.2 ASPECTOS FISIOGRÁFICOS 

 

 A área em estudo integra parte da Área de Proteção Ambiental do Delta do Parnaíba, 

criada pelo Decreto Federal de 28 de agosto de 1996, com uma área de abrangência oficial de 

3.189km2, no entanto, possui uma ampliação de 7.189km2, em virtude de que a área está 

sujeita às influências de seu entorno, especialmente por força da ação antrópica e climática 

(Figura 19). Esta unidade de conservação de uso indireto abrange os municípios de Ilha 

Grande, Parnaíba, Luís Correia e Cajueiro da Praia, no Piauí; Paulino Neves, Tutóia, Araióses 

e Água Doce, no Maranhão; Chaval e Barroquinha, no Ceará e áreas jurisdicionais (IBAMA, 

1998). 
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Figura 19: Mapa de delimitação da Área de Proteção Ambiental do Delta do Parnaíba 

Fonte: Ministério do Turismo (s/d). 

 

 

 O Decreto de 16 de novembro de 2000 oficializou a criação da Reserva Extrativista 

Marinha do Delta do Parnaíba, abrangendo os municípios de Ilha Grande e Parnaíba, no Piauí 

e; Araióses e Água Doce, no Maranhão. Com uma área aproximada de 27.021ha, tem como 

objetivo garantir a exploração autossustentável e a conservação dos recursos naturais 

renováveis tradicionalmente utilizados pela população extrativista da área (Figura 20). 

 

 

Figura 20: Mapa de delimitação da Reserva Extrativista do Delta do Parnaíba 

Fonte: Ministério do Turismo (s/d). 
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 De acordo com a classificação de Köppen-Geiger, baseada nas médias de precipitação 

e temperatura, a área apresenta o tipo climático Aw' - Tropical. Segundo a classificação de 

Thornthwaite, baseada na precipitação pluviométrica e na evapotranspiração potencial, o 

clima é do tipo Subúmido Seco. De forma geral, este tipo climático se caracteriza por 

apresentar uma estação chuvosa, no período do verão e outono, com índice pluviométrico 

variando de 800 a 1.800mm anuais, alternado com uma estação seca, no período do inverno e 

primavera. A temperatura é em média 27° (ARAÚJO, 2006).  

 O principal sistema gerador de chuvas no litoral do Piauí é a Zona de Convergência 

Intertropical (ZCIT). Ela representa a convergência dos ventos alísios do hemisfério norte e 

do hemisfério sul verificada ao longo do equador térmico da Terra. Quando atinge seu 

posicionamento máximo no hemisfério sul, sua influência traduz em chuvas intensas e 

relativamente regulares, principalmente nos meses de março e abril. A partir do início de 

junho, a ZCIT se desloca para o hemisfério norte, configurando o início do período seco 

(CEPRO, 1996). 

 Ao longo do ano, as temperaturas se mantém relativamente estáveis, com aumento no 

decorrer da tarde e diminuição durante a madrugada. Devido ao seu posicionamento 

geográfico, o litoral do Piauí possui insolação muito elevada, acentuada a partir do mês de 

junho e prolongando-se até o mês de dezembro. Durante o período chuvoso, o índice de 

insolação diminui devido ao aumento da nebulosidade (CEPRO, 1996).  

 Os solos são, predominantemente, do tipo Neossolos Quartzarênicos, de origem 

marinha e fluvial, essencialmente arenoquartzosos, pouco desenvolvidos, com textura arenosa 

e elevada acidez, o que lhe confere baixa capacidade de retenção de água e nutrientes e uma 

baixa fertilidade natural. Ao longo dos cursos d'água, formam-se os solos resultantes de 

deposições aluviais, associados aos Planossolos e Solonetz. Nas áreas de mangue, formam-se 

os solos indiscriminados de mangue, com elevados teores de matéria orgânica. Ocorrem 

também associações de Latossolos e Neossolos (EMBRAPA SOLOS, 2015).  

 O quadro hidrológico do litoral piauiense apresenta boa disponibilidade de águas 

superficiais e subterrâneas, especialmente em virtude da pluviosidade relativamente alta, que 

contribui para formar a volumosa rede hidrográfica do Baixo Parnaíba. O cenário hidrológico 

também é representado pela vasta extensão da planície fluvial dos estuários 

Cardoso/Camurupim e Ubatuba/Timonha (CAVALCANTI, 2001) (CEPRO, 1996). 

 O sistema lacustre é composto por inúmeras lagoas, de alimentação fluvial ou pluvial. 

Destaque para os lagos do Cumurupim, Santana e Sobradinho, que, nos últimos anos, vêm 

enfrentando sérios problemas com a estiagem e as lagoas do Portinho, Mutucas e Jabuti, mais 
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influenciadas pelas águas oceânicas devido à sua localização geográfica (CAVALCANTI, 

2002). A própria composição sedimentar das rochas da Bacia Sedimentar do Parnaíba confere 

um potencial hidrogeológico, assim como as dunas, que se constituem em aquíferos livres, 

com areias de alta porosidade e espessura que passam dos 35m (CEPRO, 1996). 

 Em se tratando de aspectos vegetacionais, entre as formações litorâneas encontram-se: 

Mangues, ambiente de Salgado ou Apicuns, vegetação de dunas, restingas e vegetação de 

tabuleiros (matas secas de Caatinga e Cerrado) (CAVALCANTI, 2002).  

  A vegetação de mangue é a mais expressiva, que chega a até 20m de altura e ocupa as 

áreas próximas aos rios, apresentando raízes aéreas que ficam expostas durante a maré baixa. 

Entre as espécies do mangue estão: Mangue-preto; Mangue-manso; Mangue-botão; Aninga; 

Sambaíba-de-mangue; Algodão-de-mangue, dentre outros (ARAÚJO, 2006) (Figura 21). 

 

 

Figura 21: Vegetação e solos indiscriminados de mangue no estuário Cardoso/Camurupim no 

município Cajueiro da Praia (PI) 

Fonte: Autora (2016). 

 

 Os Salgados ou Apicuns são ambientes de estágio inicial de formação dos mangues e 

são encontrados em extensas áreas das margens dos estuários na porção leste do estado. São 

manchas sem vegetação arbustiva e arbórea, em ambientes de transição entre o mangue e as 

áreas arenosas de praias e dunas ou entre os manguezais. A formação dos Apicuns está 

relacionada à variação anual do nível das águas, também influenciada pelo uso à montante, 
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em especial pela construção de barragens e açudes. Atualmente são áreas largamente 

ocupadas pela carcinicultura (Figura 22). 

 

 

 Figura 22: Área de carcinicultura nas margens do estuário dos rios Cardoso e Camurupim 

 Fonte: Adaptado do GoogleEarth (2016).  

 

A pressão antrópica, muito comum em zonas costeiras, no litoral piauiense é 

relativamente baixa, quando comparada com outras áreas brasileiras. O mangue é o 

ecossistema que mais sofre impactos ambientais decorrentes da extração da madeira, coleta do 

caranguejo (principalmente o caranguejo-uçá), pesca, agricultura, pecuária, trânsito de 

embarcações, lançamento de esgoto in natura e demais tipos de contaminações decorrentes 

dos resíduos urbanos e industriais.  

 Segundo o MMT (s/d), a porção leste do litoral piauiense encontra-se menos ameaçada 

que a do Delta do Parnaíba, em uma relação proporcional à ocupação urbana e atividades 

econômicas. A maior concentração urbana em torno do Delta, representada pela cidade de 

Parnaíba, além da pressão da atividade turística, consolidam-se como uma ameaça ao 

equilíbrio ecológico (Figura 23). 
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Figura 23: Trânsito de lanchas, barcos e catamarãs no Porto de Tatus em Ilha Grande (PI) 

Fonte: Autora (2015). 

 

 Em contrapartida, nos estuários Cardoso/Camurupim e Ubatuba/Timonha (incluindo 

também o lago costeiro de Santana), apesar de terem sido identificadas espécies ameaçadas 

(peixe-boi, cavalo-marinho e tartaruga de couro), o IBAMA realiza ações de preservação do 

cavalo-marinho no primeiro e do peixe-boi no segundo, havendo inclusive uma proposta de 

criação de uma unidade de conservação de proteção integral, na categoria Refúgio de Vida 

Silvestre, para salvaguardar o ambiente natural de reprodução desta espécie. A região é ainda 

um ponto de parada e de alimentação de aves migratórias do Corredor Migratório do 

Atlântico Ocidental (UFC, 2008) (Figura 24). 
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Figura 24: (a) Trilha ecológica do cavalo-marinho e (b) área de observação do peixe-boi no estuário 

Ubatuba/Timonha, ambos no município de Cajueiro da Praia (PI). 

Fonte: Autora (2016). 

 

Dentre as espécies de fauna, é abundante a presença de algas marinhas crustáceos 

como caranguejo-uçá, siri e camarão. Há uma grande variedade de peixes, como bagre, 

voador, agulha, pargo, arraia, camurupim, cioba, pescada, dentre outros. Entre as espécies de 

aves, tem-se o maçarico, o guará, a lavadeira, dentre outros. Entre os mamíferos, destaque 

para o peixe-boi-marinho e o macaco-prego. Nas praias, encontram-se pequenos animais 

como a estrela-do-mar, os búzios e tatuís. Outras espécies que também são encontradas: cobra 

jibóia, garça azul, sabiá-da-praia, raposa e o preá (ARAÚJO, 2006).    

  

4.3 CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA  

 

 A formação de ambientes costeiros deu-se por dois tipos de dinâmica: a dinâmica 

global, influenciada pela movimentação das placas tectônicas e pelas variações climáticas em 

grande escala; e pela dinâmica costeira em nível regional e/ou local, com processos 

alternantes de erosão e deposição de sedimentos, gerando feições geomorfológicas, como 

resultado da ação dos ventos, ondas, marés, correntes marinhas, variação do nível do mar, 

dentre outros fatores (SANTOS FILHO, 2009). 

 As variações paleoclimáticas e do nível do mar foram fatores determinantes na 

formação e evolução do litoral brasileiro. No decorrer dos últimos dois milhões de anos, 

ocorreram alternâncias climáticas entre períodos frios e quentes, que produziram estágios 

glaciais e interglaciais que, por sua vez, foram acompanhados por eventos de regressões e 

transgressões marinhas (VILLWOCK et al, 2005).   
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 O litoral brasileiro se estende entre as latitudes de 4°N (no Amapá) e 33° S (no Rio 

Grande do Sul), e conta com mais de 9.200km de extensão. Diferentes condicionamentos 

geológicos e climáticos ao longo de toda essa extensão são responsáveis por uma grande 

variedade dos aspectos geomorfológicos, podendo-se observar uma sucessão de planícies 

costeiras, alternando-se com falésias e costões rochosos (VILLWOCK et al, 2005). 

 No processo de divisão da zona costeira, torna-se difícil conciliar as divergências entre 

autores que elaboraram classificações com diferentes propósitos (costa emergente e 

submergente; costas mantidas por agentes terrestres ou marinhos; costas estáveis e instáveis; 

energia das ondas, dentre outras) (CAVALCANTI, 2001). 

 

Cientistas especializados em geomorfologia costeira publicaram 

classificações genéricas sobre os tipos de costa, segundo a aparência relativa: 

submersão, de emersão, tectônicas e complexas. Eram raros os trabalhos que 

pensavam o litoral desde a linha de beira-mar até os acidentados recortes 

interiores das respectivas retroterras. Isso se dava porque não se conhecia 

quase nada dos grandes recuos e avanços do mar no decorrer dos últimos 2 

ou 3 milhões de anos da história da Terra. Não se tinha noção ainda dos 

pequenos avanços e recuos terminais holocênicos da dinâmica costeira [...]  

(AB'SÁBER, 2005, p. 5).  

 

 

 Nessa pesquisa, foi utilizada a proposta de Silveira (1964 apud TESSLER e GOYA, 

2005), sistematizada com a finalidade de facilitar o gerenciamento e a integração costeira, o 

que representou um considerável avanço quanto aos seus aspectos geográficos e 

geomorfológicos. Foi proposta a seguinte compartimentação, em cinco unidades, de acordo 

com critérios geológicos, geomorfológicos, climáticos, oceanográficos e geográficos: i) 

Litoral Amazônico; ii) Litoral Nordestino de Barreiras; iii) Litoral Oriental; iv) Litoral 

Sudeste ou de Escarpas Cristalinas e; v) Litoral Meridional ou Subtropical (Figura 25). 
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Figura 25: Compartimentação geomorfológica do litoral brasileiro de acordo 

com Silveira (1964) 
Fonte: Autora (2016) adaptado de Tessler e Goya,(2005). 

 

 

 O Litoral Amazônico compreende o norte do Amapá até o Golfão Maranhense, tendo 

como características principais extensas planícies de maré de até 100km de largura, terras 

baixas e inundáveis e platôs de sedimentos antigos que formam falésias. O Litoral Nordestino 

de Barreiras compreende a faixa da foz do rio Parnaíba a Salvador (BA), apresentando a 

Formação Barreiras, relevo tabuleiro e uma plataforma continental estreita. O Litoral Oriental, 

que se estende de Salvador (BA) até Cabo Frio (RJ), é marcado pela transição entre a 

Formação Barreiras e o Embasamento Cristalino; são comuns alinhamentos de recifes e corais 

e apresenta drenagem mais numerosa que no Nordeste, formando planícies em delta.  

 O Litoral Sudeste, de Cabo Frio (RJ) ao Cabo de Santa Marta (SC), é marcado pelo 

Embasamento Cristalino com a presença da Serra do Mar, responsável por originar diversas 

baías ao longo da costa; há o desenvolvimento de extensas planícies costeiras e a maior parte 

da drenagem flui para o interior e, por fim, o Litoral Meridional, que abrange a faixa do Cabo 

de Santa Marta (SC) até o Chuí (RS), apresenta uma linha de costa retilínea, com planícies 

costeiras extensas e arenosas, havendo a formação de promontório somente em Torres (RS) e 

com sistemas lagunares bem desenvolvidos, associados a campos de dunas. 
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O litoral do estado do Piauí está inserido no Litoral Nordestino de Barreiras, também 

conhecido como Costa Nordeste, que compreende a área desde a foz do Rio Parnaíba (PI) a 

Salvador (BA).  

De modo geral, ela é constituída por sedimentos Terciários da Formação 

Barreiras que, parcialmente retrabalhados no Pleistoceno e no Holoceno, 

originaram os Tabuleiros Costeiros. Ao longo da costa, os sedimentos da 

Formação Barreiras apóiam-se indistintamente sobre o embasamento 

cristalino e sobre os depósitos mais antigos pertencentes à diversas bacias 

sedimentares que ali ocorrem, integrantes da margem continental brasileira 

(VILLWOCK et al, 2005, p. 103). 

 

A orientação da linha de costa desta classificação é condicionada por dois processos 

distintos: os condicionantes com direção geral leste-oeste, na faixa entre a foz do rio Parnaíba 

(MA-PI) e o Cabo de São Roque (RN) e a direção nordeste-sudeste, que se processa de forma 

abrupta a partir do sul do Cabo de São Roque (RN) a Salvador (BA). 

Com base nos critérios de orientação de linha de costa citados, o Litoral Nordestino de 

Barreiras também é subdividido em duas porções: a Costa Semiárida (foz do rio Parnaíba 

(MA-PI) e o Cabo de São Roque (RN)), com predomínio da Formação Barreiras (que deu 

origem aos Tabuleiros), retrabalhada no Pleistoceno, com deposição de areias quartzosas, com 

destaque à planície costeira do rio Parnaíba e; a Costa Oriental (a partir do sul do Cabo de São 

Roque (RN) a Salvador (BA)), formada por sedimentos do Terciário, com presença de falésias 

e franjas de recifes de arenitos de praias, com destaque à planície costeira do rio São 

Francisco (VILLWOCK et al, 2005) (SANTOS FILHO, 2009). 

Segundo Ab'Sáber (2005), o denominado de Litoral Setentrional do Nordeste (que 

compreende o Litoral Nordestino de Barreiras), constitui uma grande exceção climática, 

ecológica e paisagística da costa brasileira. "É o lugar onde a semiaridez sertaneja chega ao 

mar".  

 No contexto geológico, o litoral brasileiro apresenta como formações geológicas a 

Formação Barreiras, na qual são encontradas ora falésias, em praias estreitas, ora extensas 

planícies arenosas com campos de dunas; e também afloramentos rochosos na forma de 

escarpas, do Complexo Cristalino do Pré-Cambriano e Cretáceo (SANTOS FILHO, 2009). 

 Lima (1987) compartimentou o estado do Piauí em quatro grandes unidades 

litoestruturais e sedimentos recentes: i) Embasamento Cristalino; ii) Formações 

Paleomesozóicas da Bacia Sedimentar do Piauí-Maranhão; iii) Sedimentos Terciários da 

Formação Barreiras e; iv) Sedimentos Costeiros do Quaternário. 
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Fugindo da lógica da regressão e transgressão marinha, Cavalcanti (2001) enquadra o 

litoral piauiense em uma formação primária, oriunda da deposição de sedimentos rio-costa 

deltaica e eólico-dunas e também por uma formação secundária, constituída por organismos 

de mangues. 

 O Embasamento Cristalino é datado do Pré-Cambriano, com extensas zonas de 

cisalhamento, no contato sul e sudeste da bacia sedimentar do Parnaíba. Abrange uma área de 

aproximadamente 39.000km2, que corresponde a 15% da área total do Estado. 

  A Bacia Sedimentar do Piauí-Maranhão, mais conhecida como Bacia do Parnaíba, foi 

depositada a partir dos movimentos regressivos e transgressivos marinhos, iniciada no 

Siluriano, com ciclos de duração e intensidade variadas. As formações geológicas obedecem 

ao sentido norte/sul, com mergulho suave de leste para oeste e maior espessura no lado do 

estado do Maranhão. Abrange uma área de 209.000km2, representando cerca de 85,3% da 

área total do estado do Piauí (LIMA, 1987). 

 A terceira unidade corresponde aos tabuleiros pré-litorâneos, formados pelos 

sedimentos continentais, em direção ao litoral, da Formação Barreiras, datada do período 

Terciário. Corresponde a uma faixa de 1.700km2 e representa 0,7% da área do Estado.  

 

Apresenta-se recobrindo uma fixa de 30 a 50km de largura entre a bacia 

sedimentar e o litoral como um glacis de acumulação, designando como 

tabuleiros em todo o Norte e Nordeste do Brasil. Essa área corresponde aos 

interflúvios rebaixados dos principais rios: Parnaíba, Portinho, Igaraçu; 

Baixo do Salgado, Riacho da Baixa Velha, São Miguel, Cardoso, 

Cumurupim, Ubatuba, Camelo (LIMA, 1987, p. 24). 

 

 Inicialmente o termo "barreiras" foi usado para designar as camadas arenoargilosas, de 

cores variadas que afloravam ao longo do litoral do Nordeste. Morfologicamente, esta 

formação compreende uma superfície plana a suavemente ondulada, com pequeno caimento 

topográfico na direção da linha de costa. É entalhada pela drenagem superficial, com 

espessura variável em função do paleorrelevo de seu substrato (PFALTZGRAFF et al, 2010). 

 A Formação Barreiras surgiu no Terciário, em uma fase marinha curta de 

sedimentação predominantemente continental, de intenso desgaste do continente, formando 

sucessivos pediplanos. 

 Ocorre ao longo do litoral brasileiro e se estende desde a região Amazônica, até o 

litoral do Rio de Janeiro. Ao sul deste estado apresenta-se de forma descontínua, aflorando no 

Paraná, como Formação Alexandra; em Santa Catarina, como Camada Cachoeira e no Rio 

Grande do Sul, como Formação Graxaim. A Formação Barreiras também se difunde, 
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falhadamente, em direção à região Centro-Oeste, chegando no vale do Paraíba do Sul, em São 

Paulo e médio Jequitinhonha, em Minas Gerais (NUNES; SILVA e BOAS, 2011).  

 

O Grupo Barreiras é, sem dúvidas, um testemunho dos importantes eventos 

geológicos que originaram o continente sul-americano e produziram 

depósitos sedimentares e feições geomorfológicas semelhantes no continente 

africano [...]  a sedimentação do Grupo Barreiras representa o melhor meio 

para encontrar o elo perdido entre os contextos geomorfológicos do final 

Mesozóico e do Cenozóico, e desvendar o papel da tectônica e das mudanças 

climáticas na evolução geomorfológica diferenciada do Brasil Oriental 

durante o Cenozóico (NUNES; SILVA e BOAS, 2011, p.).  

 

 A Formação Barreiras ocorre ao longo de uma ampla faixa, quase contínua, à 

retaguarda dos sedimentos quaternários costeiros e repousa, discordantemente, sobre os 

terrenos do Domínio Cristalino e da bacia Paleomesozoica. Ambientalmente, é 

predominantemente continental, onde os sedimentos foram depositados sob condições de 

clima semiárido. Durante a época de deposição, o nível do mar era mais baixo que o atual, 

proporcionando o amplo recobrimento da plataforma continental (PFALTZGRAFF et al, 

2010) (Figura 27). 

 

 

Figura 26: Afloramento artificial da Formação Barreiras no município de Cajueiro da Praia (PI) 

Fonte: Autora (2016). 
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 Sobre os depósitos da Formação Barreiras, está a quarta unidade, os Sedimentos 

Costeiros do Quaternário. Corresponde à Planície Costeira, com 600km2, representando 0,7% 

da área do Estado. Esta unidade está relacionada aos eventos geológicos de erosão e 

acumulação de sedimentos, datados da Era Cenozóica, portanto, são considerados recentes, 

em termos de evolução geológica da Terra, com aproximadamente 65 milhões de anos. 

 Os depósitos do Quaternário estão inseridos na Planície Costeira, segundo a 

classificação do relevo de Lima (1983 apud ARAÚJO, 2006), que compreende a faixa 

litorânea que inicia na Baía das Canárias até à Baía da foz conjunta dos rios Ubatuba (PI) e 

Timonha (CE). Na Planície Costeira, encontram-se afloramentos isolados do embasamento 

cristalino, com estruturas rochosas de granito, como ocorre na praia Pedra do Sal, os beach 

rocks e os eolianitos nos municípios de Luís Correia e Cajueiro da Praia (Figura 28). 

 

 

Figura 27: Afloramento granítico na praia Pedra do Sal no município de Parnaíba (PI) 

Fonte: Autora (2015).  

 

 No Período Quaternário, desenvolveram-se depósitos litorâneos, compreendidos entre 

A Formação Barreiras e o Oceano Atlântico, com uma largura que varia de 500m a 10km. 

Estes depósitos foram formados por aluviões, constituídos por cascalhos, areias e argilas, não 

consolidadas, de origem fluvial e que foram depositados em faixas estreitas e descontínuas ao 

longo dos rios Parnaíba e Longá (BAPTISTA, 2010; ARAÚJO, 2006).    
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Destacam-se as formações praiais entre o Delta do Parnaíba e a Ponta do 

Anel, na região de dunas móveis e restingas, e a partir daí até os limites com 

o Ceará, apresenta-se em condições alagadiças, onde se encontram algumas 

rias e mangues de pequena expressão, que encontram condições favoráveis 

de desenvolvimento na desembocadura das planícies flúvio-marinhas 

(LIMA, 1987, p. 25). 

 

 Destaca-se a contribuição do rio Parnaíba na alimentação de sedimentos e a 

predominância de processos de erosão marinha em função dos ventos alísios de nordeste que 

transportam e depositam sedimentos para o interior do continente. Somam-se a estes fatores 

as variações do nível do mar durante o Quaternário e as interferências antrópicas do Quinário, 

também conhecido como Antropoceno (CAVALCANTI e VIADANA, 2007; PAULA, 2013).  

 

4.4 CARACTERIZAÇÃO GEOMORFOLÓGICA 

 

 A zona costeira piauiense é marcada por uma variedade de unidades geomorfológicas, 

como: faixa praial; campos de dunas; planícies fluviais; planícies flúvio-marinhas; planícies 

flúvio-lacustres, tabuleiro costeiro, dentre outras categorias. Estas feições são resultantes da 

ação conjugada de ondas, correntes costeiras, fatores climato-meteorológicos, ação de 

diferentes agentes e processos de acumulação marinha e fluvial. 

 As unidades geomorfológicas, utilizadas como parâmetro de identificação dos 

geomorfossítios foram: planície litorânea; planícies lacustre e flúvio-lacustre; planície flúvio-

marinha; paleodunas; campos de dunas; planície fluvial e; tabuleiros (Figura 29). 
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Figura 28: Mapa de unidades geomorfológicas da planície costeira piauiense. 
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 A planície litorânea tem disposição contínua desde a foz do rio Timonha, na divisa 

entre os estados do Piauí e Ceará, até o Delta do Parnaíba, na divisa entre o Piauí e o 

Maranhão. Com uma porção mais estreita na porção leste, possui uma largura média em torno 

de 5 a 7km, sendo composta, essencialmente, por sedimentos inconsolidados do Quaternário, 

submetidos à ação marinha, eólica, fluvial e flúvio-marinha. A planície litorânea apresenta 

como feições principais: a faixa praial; os campos de dunas dissipadas e estabilizadas; e a 

planície flúvio-marinha. 

 As praias são de largura variada, com eventual ocorrência de afloramentos rochosos. 

Apresentam sedimentos Holocênicos e são sujeitas às influências das marés, formando uma 

superfície arenosa acumulada pelos agentes marinho e fluviais. Somente em casos 

excepcionais, a alta praia é inundada por ocasião de ressacas. 

  As dunas são mobilizadas (dunas móveis, com maior expressão espacial) de acordo 

com a direção dos ventos de E-NE, o que implica numa forte instabilidade ambiental desta 

área; e as estabilizadas (paleodunas) são fixadas pela cobertura vegetal e desenvolvimento dos 

solos, estando localizadas mais distantes da linha de costa. O campo de dunas tem largura 

mais expressiva na porção oeste do litoral piauiense, cobrindo a extensão da porção norte de 

Ilha Grande, ao quebra-mar de Luís Correia.  

A planície flúvio-marinha é de acumulação de sedimentos continentais e marinhos, 

compreendendo áreas inundáveis, isto é, nas desembocaduras fluviais, com penetração para o 

interior até onde os efeitos das marés são sentidos. Há ocorrência de setores anastomosados, 

que isolam ilhas na área do Delta do Parnaíba e os baixos vales dos rios Timonha e Cardoso. 

 Um dos aspectos que se destaca na paisagem costeira piauiense é a formação do Delta 

do Parnaíba, resultante do transporte de sedimentos fluviais dos afluentes do rio Parnaíba, 

com uma taxa de acumulação superior à velocidade das correntes fluviais, após a regressão 

marinha Holocênica, ocasionando a formação de inúmeras ilhas de sedimentação deltaica.  

 De acordo com Rossetti (2008, p.257), "deltas são ambientes deposicionais localizados 

na desembocadura de um rio, onde o fornecimento de sedimentos é mais rápido que o 

retrabalhamento por processos atuantes na bacia de deposição". Eles são classificados em três 

categorias: delta fluvial; delta de onda e delta de maré.  

 O Delta do Parnaíba estende-se por uma área de 2.700km2, dos quais 65% pertence ao 

estado do Maranhão e 35% ao estado do Piauí. Compreende desde a Barra de Tutóia (MA) à 

Barra do Igaraçu, no lado piauiense, formando aproximadamente 80 ilhas, das quais a maior é 

a Ilha de Santa Isabel (PI) e a segunda é a Ilha das Canárias (MA).  
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 Os principais deltas brasileiros são: Delta do Araguari (Amapá); Delta do Rio São 

Francisco (na fronteira de Alagoas com Sergipe); Delta do Rio Jequitinhonha (sul baiano); 

Delta do Rio Doce (Espírito Santo); Complexo do Delta do Rio Paraíba do Sul (Rio de 

Janeiro) e; o Delta do Rio Parnaíba (na fronteira do Maranhão com o Piauí) (AB'SÁBER, 

2005). 

 O Delta do Parnaíba, juntamente com os Lençóis Maranhenses (MA), foi indicado 

para compor o cadastro do SIGEP pelo geógrafo Aziz Nacib Ab'Sáber, com a tipologia 

geomorfológica e sedimentar. Segundo Aziz, este sítio geomorfológico constitui um 

gigantesco complexo sistema de dunas, mangues e restingas. O Delta do Parnaíba é 

considerado a mais perfeita forma de uma região deltaica do país (WINGE et al, 2013). 

 

A região do Delta do Parnaíba apresenta condições fisiográficas e ecológicas 

bastante complexas e dotadas de originalidade ímpar compreendendo um 

conjunto de ecossistemas embutidos em tabuleiros pré-litorâneos da 

Formação Barreiras. Caracteriza-se por uma desembocadura múltipla, 

ramificada em um arquipélago com cerca de setenta ilhas de variadas 

dimensões, separadas por canais fluviais labirínticos, alcançando o Oceano 

Atlântico através de cinco barra (WINGE et al, 2013, p.320) 

 

 As unidades geomorfológicas lacustres e flúvio-lacustres também ocorrem ao longo de 

todo o litoral, com dimensões variadas. São planícies de acumulação de sedimentos areno-

argilosos, de acumulação lacustre e/ou fluvial. Compreendem áreas inundáveis, com solos 

aluviais, muito comum no município de Ilha Grande.  

 As planícies fluviais se desenvolvem às margens dos cursos d'água. São áreas planas 

resultantes da acumulação fluvial, proporcional ao escoamento, transporte e deposição das 

correntes fluviais, com ocorrência de sedimentos finos a grosseiros do Pleistoceno e 

Holoceno. Compreendem áreas sujeitas a inundações.  A planície de maior expressão espacial 

é a do rio Parnaíba, cabendo fazer referência também aos estuários dos rios 

Cardoso/Camurupim e Ubatuba/Timonha. São áreas geralmente cobertas por matas ciliares, 

sendo a espécie da carnaúba a maior referência (Figura 30). 
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Figura 29: Estuários da porção leste da planície costeira piauiense 

Fonte: Adaptado do Google Earth (2016). 

 

 Quanto aos tabuleiros costeiros, são superfícies dissecadas, de largura variável e 

contínua ao longo da costa, em planícies tabulares, com suave desnível em direção ao mar e 

níveis altimétricos que variam de 30 a 40m.  

 De modo geral a natureza e características morfológicas do litoral piauiense, refletem 

modelados de acumulação e de erosão marinha, flúvio-marinha e eólica, que são indicadores 

de diferentes estágios da evolução da linha de costa.  

 

Tem-se constatado que a oscilação do nível marinho foi de fundamental 

importância na evolução das planícies costeiras brasileiras. Evidências 

dessas oscilações vem sendo observadas há muito tempo. Essas evidências 

chegaram a ser atribuídas ao período Terciário pelos primeiros 

pesquisadores, mas posteriormente, foram relacionadas ao Quaternário 

Recente, tendo sido estudadas inicialmente pelo ponto de vista 

essencialmente geomorfológico (SUGUIO et al, 1985, p. 274). 

  

Segundo Rossetti (2008), o ambiente costeiro caracteriza-se pelas frequentes 

mudanças espaciais e temporais, devido à ação de agentes geológicos e geomorfológicos, 

tornando esta área bastante dinâmica, com um complexo conjunto de sistemas deposicionais e 

erosivos, decorrentes da ação das ondas, das marés, das correntes de litorâneas, além das 

influências antrópicas. Toda esta dinâmica produz uma diversidade de ambientes e, 

consequentemente, de feições geomorfológicas.  

 De acordo com Suguio (2010), os níveis dos oceanos são controlados pelos seguintes 

fatores: i) flutuações nos volumes das bacias oceânicas (tecnoeustasia); ii) flutuações nos 
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volumes das águas nas bacias oceânicas por processos de glaciação e deglaciação 

(glacioeustasia) e; iii) deformações das superfícies oceânicas por causas gravitacionais 

(geoidoeustasia).  

 Por sua vez, o citado autor afirma que as mudanças nos níveis dos continentes têm 

como fatores controladores: i) movimentos tectônicos e isostáticos (horizontais e verticais); ii) 

deformações das superfícies continentais por causas gravitacionais.  

 Desta forma, as variações do nível do mar são resultantes das variações do nível 

marinho (eustasia) e das modificações do nível dos continentes (tectonismo e isostasia), 

refletindo diretamente nas feições e na compartimentação costeira. Segundo Paula (2013), as 

provas evidentes destas variações são as amplas planícies costeiras, com cordões paralelos à 

linha de costa e os depósitos de organismos vivos, os sambaquis, como ocorre no litoral 

piauiense, no Sítio Seu Bode, localizado no município de Luís Correia.  

 A análise da evolução da paisagem costeira no tempo geológico pode reconstituir 

padrões de variação do nível do mar, possibilitando entender os fatores que, direta ou 

indiretamente, influenciaram nestas mudanças. A zona costeira consiste de sistemas 

deposicionais efêmeros, geográfico e temporalmente, que geram morfologias variadas em 

constante mutação (ROSSETTI, 2008). 

 Segundo Paula (2013), as mudanças climáticas cíclicas, ocorridas durante o 

Quaternário, marcaram os episódios de regressão/transgressão marinha da costa do Nordeste. 

O Mioceno-Plioceno (entre 23 e 12 milhões de anos), foi marcado pela predominância do 

clima semiárido e pelo soerguimento do interior continental e teve como consequência a 

erosão, por intemperismo, dos sedimentos da bacia do Parnaíba, formando os depósitos da 

Formação Barreiras, que por sua vez provocou um rebaixamento do relevo. Este material 

erodido foi depositado em forma de leques coalescentes e só cessou com o início de um 

período mais frio e úmido na região. 

 No período denominado de Máximo da Transgressão Mais Antiga, acerca de 120 mil 

anos (supõe-se no Pleistoceno), a subida do nível do mar provocou a erosão da porção dos 

leques coalescentes citados, entalhando as falésias na Formação Barreiras. No litoral do Piauí, 

estas feições encontram-se ao nível do mar, na forma de recifes de arenito, no município de 

Cajueiro da Praia, sendo, portanto, indicativos deste episódio de transgressão marinha.   

 As rochas que mantêm os recifes de arenito são chamadas de beachrocks e constituem 

uma herança de paleopraias subatuais litificadas. Durante a maré baixa, eles afloram 

parcialmente e na maré alta funcionam como faixas de arrebentação, atenuando os processos 
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de formação das praias atuais e contribuindo na formação de piscinas naturais entre o bloco 

arenítico e a linha de costa (AB'SÁBER, 2005). 

 Ainda no Pleistoceno, uma nova fase de clima semiárido e de regressão do nível do 

mar, reduziu a cobertura vegetal que já se desenvolvia sobre a Formação Barreiras, deixando 

o solo exposto a um novo processo erosivo. Os sedimentos erodidos, foram depositados no 

sopé das falésias, esculpidas no episódio transgressivo, sendo então chamados de Leques 

Aluviais Pleistocênicos. Posteriormente, a superfície destes leques, foi retrabalhada pelos 

ventos, formando os primeiros campos de dunas, que atualmente são denominadas de 

paleodunas.  

 Após a deposição dos Leques Aluviais Pleistocênicos houve uma nova transgressão, 

Máximo da Penúltima Transgressão, quando o nível do mar chegou a subir oito metros, 

provocando o recuo da linha de falésias na porção externa da Formação Barreiras. Em 

seguida, com um novo rebaixamento do nível do mar, de cerca de 140m, houve a formação, 

por acumulação, dos Terraços Marinhos Pleistocênicos, que, retrabalhados pela ação dos 

ventos, também deram origem a campos de dunas.   

 Durante o Máximo da Última Transgressão Marinha, o nível do mar subiu até 5 

metros, atingindo os já formados Terraços Marinhos Pleistocênicos, erodindo-os parcialmente 

e formando um sistema de lagunas, lagoas costeiras e ilhas de barreiras. Após uma nova 

regressão, formaram-se, por deposição, os Terraços Marinhos Holocênicos, as ilhas flúvio-

marinhas do Delta do Parnaíba e, novamente, a partir da ação dos ventos, novos campos de 

dunas foram formados, as atuais dunas móveis. Foram registrados mais dois pequenos 

períodos de regressão alternados com de transgressão, até a definição da configuração atual 

do litoral (Quadro 16). 
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Quadro 16: Resumo da evolução da planície costeira do Piauí 

Era Período Época 

Milhões 

de Anos Evolução Geomorfológica 

Cenozóico 

Quaternário 

Holoceno 

0,011 

Transgressão; Formação do sistema de 

lagoas costeiras, lagunas e ilhas de 

barreiras; Regressão marinha; Formação 

dos Terraços Marinhos Holocênicos, das 

ilhas fluvio-marinhas do Delta do 

Parnaíba e das dunas móveis. 

Pleistoceno 

2,58 

Resfriamento do clima; Erosão dos leques 

coalescentes; Formação de falésias; 

Retorno do clima semiárido; Formação 

das paleodunas; Nova transgressão; Recuo 

da linha de falésias; Nova  regressão; 

Formação dos Terraços Marinhos 

Pleistocênicos; Formação dos campos de 

dunas. 

Terciário 

Plioceno 
5,33 

Clima semiárido; Soerguimento do 

interior continental; Deposição da 

Formação Barreiras por intemperismo;  

Rebaixamento do relevo; Formação de 

leques coalescentes. 
Mioceno 

23,03 

Fonte: Paula (2013) adaptado pela autora. 

 

 Ainda segundo Paula (2013), o litoral piauiense teve um processo evolutivo diferente, 

quando comparado com a evolução costeira nordestina, em virtude do afundamento do pacote 

sedimentar da Formação Barreiras na linha de costa, que resultou no impedimento de 

formação de falésias vivas, ficando o contato dos depósitos Tercio-Quaternário protegido 

pelos extensos campos de dunas móveis.  
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5 AVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO GEOMORFOLÓGICO DO LITORAL DO PIAUÍ 

  

 Nesta seção são apresentadas as etapas da avaliação do patrimônio geomorfológico do 

estado do Piauí, de acordo com a metodologia proposta nesta pesquisa: i) Inventário, seguido 

da Caracterização Qualitativa; ii) Quantificação dos valores científico, de uso geoturístico, de 

uso educativo e do grau de suscetibilidade e por fim, iii) o Mapeamento dos sítios 

selecionados.  

 

5.1 INVENTÁRIO DOS GEOMORFOSSÍTIOS DO LITORAL PIAUIENSE 

  

 O recorte espacial para o levantamento dos locais de potencial interesse 

geomorfológico, no litoral piauiense, se refere às folhas topográficas SUDENE/DGP Parnaíba 

(SA 24 Y-A-IV) e Bitupitá (SA 24 Y-A-V), em escala de 1:100.000, localizadas entre as 

coordenadas 02°42’35” e 03°05’02” de latitude sul e 41°14’53” e 41°52’46” de longitude 

oeste.  

O reconhecimento destes locais iniciou-se com o estabelecimento de setores, que nesta 

pesquisa optou-se pelos municípios, em seguida, foi realizado o levantamento bibliográfico, 

com um aprofundamento acerca da geologia e geomorfologia da área a partir dos trabalhos de 

Cavalcanti (2001); Dias (2005); Baptista (2010); CPRM (2010); Paula (2013) Pfaltzgraff et al 

(2010), Arias (2015), assim como foi utilizada a base cartográfica geológica e geomorfológica 

da região.  

Foram realizadas pesquisas de campo nos meses de setembro de 2015, janeiro, 

fevereiro e outubro de 2016 para coletar dados sobre a geoformas e processos 

geomorfológicos, coordenadas geográficas e realizar registro fotográfico. As pesquisas de 

campo realizada em janeiro e fevereiro de 2016 foram acompanhadas, respectivamente por 

uma professora especialista em estudos da zona costeira piauiense, Profa Dra Elisabeth Mary 

de Carvalho Baptista, da Universidade Estadual do Piauí e da Profa Msc. Fabiana da Silva 

Pessoa, da Universidade Federal do Piauí, residente no município de Parnaíba. 

 Foram identificados quinze locais de potencial interesse geomorfológico, agrupados 

em setores definidos de acordo com os municípios que fazem limite com a linha de costa: um 

sítio no município de Ilha Grande; três sítios no município de Parnaíba; seis sítios no 

município de Luís Correia e cinco sítios no município de Cajueiro da Praia (Quadro 17). 
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Quadro 17: Ficha de Setores dos sítios geomorfológicos potenciais do litoral piauiense 

Nro Setor Sítio Potencial  Coordenadas Geoformas e Processos 

1 

Município 

Ilha 

Grande 

Delta do Parnaíba 
S02°48'889" 

W41° 50'151" 

Delta de onda; Ilhas deltaicas de 

formação sedimentar 

2 

Município 

de 

Parnaíba 

 Pedra do Sal 
S02°48'21.0" 

W41°43'76.2" 

Dinâmica praial diferenciada; 

Promontório rochoso. 

3 Lagoa do Portinho 
S02°55'84.3" 

W41°40'56.9" 
Depósito Fluvio-lacustre 

4 Paleodunas 
S 02°49' 56" 

W41°48' 24" 
Campo de Dunas consolidadas 

5 

Município 

de Luís 

Correia 

Duna do Gafanhoto 
S02°53'45.3" 

W41°39'99.3" 
Paleoduna 

6 Eolianitos de Itaqui 
S02°54'085" 

W41°33'42" 

Eolianitos; Falésia; Recifes de 

Arenito; Ponta. 

7 Lago do Sobradinho 
S02°57'21.8" 

W41°33'28.5" 
Depósito Fluvio-lacustre 

8 Macapá 
S02°54'71.4" 

W41°26'85.8" 

Erosão marinha; Paleomangue; 

Ponta. 

9 
Recifes de Arenito de 

Carnaubinha 

S 02°54'22' 

W41°34'02" 
Recifes de Arenito 

10 
Campo de Dunas de 

Luís Correia 

S02°55'84.3" 

W41°40'56.9" 
Campo de dunas móveis. 

11 

Município 

de 

Cajueiro 

da Praia 

Estuário 

Cardoso/Camurupim 

S02°54'79.2" 

W41°26'90.2" 

Estuário; Depósito Fluvio 

Marinho; Esporão arenoso. 

12 
Beach rocks de 

Barrinha 

S02°54'84.4" 

W41°22'92.4" 
Beachrocks 

13 
Recifes de Arenito de 

Morro Branco 

S02°55'353" 

W41°21'075" 

Recifes de Arenito; Ilha 

continental; Dunas consolidadas. 

14 
Recifes de Arenito de 

Barra Grande 

S02°54'517" 

W41°24'643" 
Recifes de Arenito 

15 
Estuário 

Ubatuba/Timonha 

S02°55'591" 

W41°20'165" 

Estuário; Ria. Depósito Fluvio-

marinho; Esporão arenoso. 

Ponta. 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 

 Em seguida, foram identificadas a localização dos quinze sítios de potencial interesse 

geomorfológico identificados após as pesquisas de gabinete e campo (Figura 31). 
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Figura 30: Sítios de potencial interesse geomorfológico do litoral piauiense 

Fonte: Organizado pela autora (2016). 
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 Uma vez identificados os locais de potencial interesse, foram aplicados os critérios de 

exclusão. O primeiro critério de exclusão foi a antropização, ou seja, os locais em que as 

atividades humanas se processaram de forma que comprometeram as características 

geomorfológicas, descaracterizando-os. O sítio Duna do Gafanhoto, que trata de uma 

paleoduna, foi excluído nesta primeira etapa da seleção, uma vez que a sua superfície foi 

coberta por calçamento e há instalação de construções e torres de energia no topo da duna 

(Figura 32). O sítio Recifes de Arenito de Carnaubinha também foi excluído devido à 

construção de um resort na Praia Carnaubinha, que privatizou o local, inviabilizando o livre 

acesso. Ambos estão localizados no município de Luís Correia. 

 

 

 

Figura 31: Paleoduna do Gafanhoto 
Fonte: Autora (2016). 

 

 O segundo critério de exclusão é a representatividade dos processos geomorfológicos, 

ou seja, a relevância da geoforma ou do processo como registro da geomorfologia costeira.

 A Lagoa do Portinho atualmente é pouco representativa enquanto planície fluvio-

marinha uma vez que se encontra totalmente seca e, apesar de ainda não estarem comprovadas 

as causas, podem estar ligadas ao represamento das águas do rio Portinho, que alimenta a 

Lagoa, em terrenos particulares. A visita à lagoa ocorreu durante a estação chuvosa e mesmo 
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assim encontrava-se seca. Até outubro de 2016 a situação da lagoa permanecia a mesma 

(Figuras 33). 

 

 

Figura 32: Estrada de acesso à Lagoa do Portinho interditada devido ao avanço das dunas móveis em 

janeiro de 2016. 

Fonte: Autora (2016).  

 

Originalmente, a Lagoa ocupava uma área de aproximadamente 6km2, sendo 

alimentada pelo riacho do Portinho e o riacho Brandão. De acordo com Cavalcanti (2001) a 

sua origem está relacionada às oscilações no nível do mar durante o Quaternário e o 

desenvolvimento de dunas móveis de origem marinha e fluvial que a isolaram do oceano. 

Estas dunas atualmente obstruíram a via de acesso à Lagoa. Um possível retorno das boas 

condições ambientais da Lagoa, naturalmente, pode vir a incluí-la no inventário, uma vez que 

é um dos pontos turísticos mais conhecidos do litoral piauiense (Figura 34). 
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Figura 33: Animais pastando no leito seco da Lagoa do Portinho em outubro de 2016.  

Foto: Autora (2016) 

    

 A baixa representatividade dos Recife de Arenito de Barra Grande (Figura 35), em 

Cajueiro da Praia, deve-se à uma comparação aos outros quatro sítios de recifes de arenito 

identificados por Baptista (2010) nas seguintes faixas praiais: Praia de Cajueiro e Morro 

Branco no município de Cajueiro da Praia; e Praias de Carnaubinha, Itaqui e Coqueiro, no 

município de Luís Correia. Os recifes de Barra Grande são pouco visíveis e dependem da 

variação da maré, visto que se encontram distantes da linha de costa. Os recifes de arenito de 

Cajueiro da Praia e Itaqui serão contemplados em outros dois sítios, Estuário 

Ubatuba/Timonha e Eolianitos de Itaqui, respectivamente. 
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Figura 34: Recifes de arenito de Barra Grande, no município de Cajueiro da Praia (PI). 

Fonte: Autora (2016). 

  

 Os recifes de arenito são evidências das fases de elevação do nível do mar e são 

também considerados definidores da linha de costa, por influenciar na morfologia das praias, 

protegendo-as da erosão. Para evitar uma repetição de ideias e de sítios inventariados, optou-

se por apenas uma faixa praial, a do Morro Branco, como a de melhor representatividade. 

 Desta forma, os sítios geomorfológicos (SG) selecionados foram: SG1. Delta do 

Parnaíba; SG2. Pedra do Sal; SG3. Paleodunas; SG4. Eolianitos de Itaqui; SG5. Lago do 

Sobradinho; SG6. Macapá; SG7. Campo de Dunas de Luís Correia; SG8. Estuário 

Cardoso/Camurupim; SG9. Beach rocks de Barrinha; SG10. Recifes de Arenito de Morro 

Branco e; SG11. Estuário Ubatuba/Timonha. A partir desta primeira seleção, foi realizada a 

caracterização qualitativa dos sítios geomorfológicos.  

 

5.1.1 Avaliação Qualitativa 

 

 A caracterização dos sítios geomorfológicos selecionados foi realizada com base na 

Ficha de Caracterização proposta nesta pesquisa, na qual constam informações sobre a 

localização, descrição geomorfológica, valores adicionais, acesso, condições de observação, 

dentre outras.  
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a) Geomorfossítio Delta do Parnaíba 

 

 O geomorfossítio Delta do Parnaíba localiza-se na foz do rio Parnaíba, divisa natural 

entre os estados do Maranhão e Piauí, compreendendo 65% e 35% de seus territórios, 

respectivamente, abrangendo uma área estimada em 2.700km2 (Figura 36). Neste inventário 

foram consideradas as geoformas e processos geomorfológicos pertencentes ao lado do estado 

do Piauí. 

 

CARACTERIZAÇÃO GERAL  

Localização Administrativa: Ilha Grande (PI); divisa com o estado do Maranhão 

Acesso: partindo de Parnaíba (PI), PI-116; PI-210 

Enquadramento Legal:  Nenhum (     )     Uso Sustentável (  x   )     Proteção Integral (     )  

                                   Tipo: Área de Proteção Ambiental; Reserva Extrativista 

Classificação Principal:              Geoforma ( x )      Processo (     )  

                                  Tipo: Delta 

Escala:                        Isolado (     )      Área (   x  )      Panorâmico (     )  

Valor Ecológico:         Baixo (     )      Médio (     )     Alto (     )     Muito Alto (   x  )      

Valor Cultural:             Baixo (     )    Médio  (     )      Alto (     )     Muito Alto (  x   )  

Valor Estético:            Baixo (     )      Médio (     )     Alto (     )     Muito Alto ( x    )      

Vulnerabilidade Antrópica:         Baixo (     )      Médio (     )     Alto (  x   )     Muito Alto (     )      

Vulnerabilidade Natural:             Baixo (     )      Médio (     )     Alto ( x    )     Muito Alto (     )      

Condição de Observação:      Boa (     )     Razoável (  x   )     Ruim (     )  

Estado de Conservação:        Bom (     )     Razoável (  x   )     Ruim  (     )  
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Figura 35: Indicação de localização do geomorfossítio Delta do Parnaíba 
Fonte: Organizado pela autora (2016). 

 

 

 O acesso principal dá-se pelo município de Parnaíba, localizado a 366km da capital do 

estado do Piauí, Teresina. Cruzando a ponte para Ilha de Santa Isabel, a maior ilha do Delta, 

em vinte minutos de carro, tem-se acesso ao Porto dos Tatus, ponto de saída dos passeios, em 

barcos, com capacidade para até noventa pessoas cada, ou em lanchas, com capacidade para 

até cinco pessoas. 

 Duas unidades de conservação compreendem o geomorfossítio, a Área de Proteção 

Ambienta do Delta do Parnaíba, criada pelo Decreto Federal de 28 de agosto de 1996, e a 

Reserva Extrativista do Delta do Parnaíba, criada por Decreto em 16 de novembro de 2000, 

ambas de proteção indireta.  

 Trata-se de uma geoforma, um delta de onda, em uma escala do tipo área. A 

desembocadura do rio Parnaíba formou cinco canais ou barras anastomosadas: Barra de 

Tutória, Barra do Melancieira, Barra do Caju, Barra das Canárias (no lado maranhense) e 

Barra do rio Igaraçu, esta última desembocando no município de Luís Correia. A dinâmica da 

área formou igarapés, mangues, campos de dunas e cerca de oitenta ilhas, das quais as 

maiores são: Ilha Grande de Santa Isabel (lado piauiense), Ilha das Canárias, Ilha dos Tatus e 

Ilha Grande do Paulino (lado maranhense). 
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 O geomorfossítio representa a maior área de planície flúvio-marinha da área 

pesquisada, associada à formação de um delta. Os deltas formam-se pela deposição de 

sedimentos na desembocadura dos cursos d'água, quando a taxa de acumulação é maior que a 

taxa à qual o sedimento é erodido e disperso pelas ondas e correntes marinhas (BIRD, 2008). 

Trata-se de um delta de onda, que ocorre em costas com domínio de processos de onda, em 

que a carga dos sedimentos fluviais, ao chegar na frente deltaica, é rapidamente redistribuída 

pela dinâmica litorânea. A progradação neste tipo de delta não fica retida na costa, mas se 

manifesta em toda a extensão da frente deltaica. A maioria dos deltas formados em ambientes 

marinhos no Brasil são do tipo de onda, sendo desenvolvidos na região Nordeste (ROSSETTI, 

2008). 

  A frente deltaica é marcada por praias bem desenvolvidas, que progradam 

sucessivamente em direção ao mar à medida que o delta evolui, formando cordões alongados 

de praia. Estes cordões são abandonados e são formados novos cordões na frente deltaica 

evidenciando mudanças na configuração da costa ao longo do tempo. 

 Ab'Sáber (2000) considerou o Delta do Parnaíba um antigo golfão com rios de origem 

eustática, formado provavelmente após a última fase de submersão marinha, durante o 

Holoceno. A descida do nível relativo do mar subsequente ao máximo transgressivo de 5.150 

anos Antes do Presente (A.P) resultou na progradação da linha costeira e, associada à 

desembocadura dos grandes rios, a formação dos deltas. Os sedimentos recentes do 

Quaternário nos ambientes flúvio-marinhos são de textura arenosa a areno-argilosa, com cores 

escuras e altos teores de matéria orgânica. 

 Para Suguio et al (1985) a condição determinante para a formação de um delta é que 

haja deficit de energia no oceano (o meio receptor) em relação ao aporte de sedimentos, que 

são, desta forma, empilhados na desembocadura fluvial. A energia do rio também deve ser 

suficiente para alimentar um ou mais canais encravados nestes sedimentos, mantendo o 

processo de deposição e proporcionando a progradação do delta.  

 Durante a maré alta a maior energia e densidade da água marinha desloca a água doce 

provocando a sedimentação de limos e vasas, criando condições para fixação e expansão dos 

mangues. A biodiversidade é extremamente rica com uma grande variedade de moluscos, 

crustáceos, peixes, mamíferos e aves (IBAMA, 1998). 

 Além dos valores científicos e ecológicos já mencionados, o geomorfossítio possui 

valores cultural, econômico e estético. O rio Parnaíba é o mais importante para a história do 

estado do Piauí e o Delta está incluído na Rota das Emoções, um dos mais importantes eixos 

turísticos do país, que também inclui os Lençois Maranhenses (MA) e o Parque Nacional de 
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Jericoacoara (CE). A Ilha Grande de Santa Isabel é reconhecida internacionalmente pela 

qualidade do artesanato (renda). 

 É também de estimado valor cultural e econômico para as comunidades de pescadores, 

extrativistas (vegetal e animal), artesãos e condutores turísticos da região. Cavalcanti (2001) 

destaca alguns impactos ambientais como a pressão da demanda turística, pesca e caça 

predatória, desmatamento, implantação de salinas, retração das atividades das comunidades 

tradicionais em função da implantação de incrementos turísticos privados e assoreamento.  

 

 

Figura 36: Vista panorâmica da Barra das Canárias no Delta do Parnaíba  

Fonte: Autora (2016) 

 

 

 

Figura 37: Feições da paisagem do Delta do Parnaíba (a) formação de lagoas costeiras e; (b) dunas do 

tipo barcanas. 

Fonte: Autora (2016) 
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Figura 38: Duna móvel Morro Branco 

Fonte: Autora (2016) 

 

b) Geomorfossítio Pedra do Sal  

  

 A praia Pedra do Sal está localizada a 18km da sede do município de Parnaíba, na Ilha 

Grande de Santa Isabel, maior ilha do Delta do Parnaíba. O nome Pedra do Sal está 

relacionado à acumulação de sal nas marmitas formadas nas rochas graníticas, em virtude da 

evaporação das águas do mar nela depositadas (Figura 40). 

 

CARACTERIZAÇÃO GERAL  

Localização Administrativa: Parnaíba (PI) 

Acesso: PI-116 

Enquadramento Legal:  Nenhum (     )     Uso Sustentável (   x  )     Proteção Integral (     )  

                                   Tipo: Área de Proteção Ambiental 

Classificação Principal:              Geoforma (     )      Processo (  x   )  

                                  Tipo:  Praias dissipadas e refletivas  

Escala:                        Isolado (     )      Área (   x  )      Panorâmico (     )  

Valor Ecológico:         Baixo (     )      Médio (     )     Alto (   x  )     Muito Alto (     )      

Valor Cultural:             Baixo (     )    Médio  (     )      Alto (  x   )     Muito Alto (     )  

Valor Estético:            Baixo (     )      Médio (     )     Alto (     )     Muito Alto (  x   )      

Vulnerabilidade Antrópica:         Baixo (     )      Médio (     )     Alto (  x   )     Muito Alto (     )      

Vulnerabilidade Natural:             Baixo (     )      Médio (     )     Alto (  x   )     Muito Alto (     )      

Condição de Observação:      Boa (   x  )     Razoável (     )     Ruim (     )  

Estado de Conservação:        Bom (     )     Razoável (   x  )     Ruim  (     )  
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Figura 39: Indicação de localização do geomorfossítio Pedra do Sal  

Fonte: Organizado pela autora (2016) 

 

 Geomorfologicamente a praia correspondente a cordões arenosos, isto é, um estreito e 

alongado depósito arenoso, com relevo plano, em contato direto com a faixa de praia, 

composto por material quartzoso, semelhante ao encontrado nos depósitos sedimentares das 

praias atuais.  

O promontório rochoso granítico que aflorou na área deu origem a duas faixas praiais 

distintas: no lado leste dissipativa e no lado oeste refletiva. As ondas, ao atingirem o 

promontório sofrem deformações no trem de ondas, incidindo sobre a praia muitas vezes em 

ângulos retos, fazendo com que as ondas mais altas em preamar descarreguem mais energia 

na face de praia, causando em médio e longo prazo o recuo da linha de costa. Este recuo é 

característico ao longo de toda a costa piauiense em virtude da presença dos recifes de arenito 

e dos pontais, como o do Sardim, de Itaqui e do Coqueiro (PAULA, 2013). 

 A praia dissipativa (conhecida localmente como praia brava), no lado leste do 

promontório, caracteriza-se pela formação de ondas altas e presença de areia de granulometria 

mais fina. As ondas arrebentam longe da face de praia e decai progressivamente à medida que 

dissipam sua energia. Frequentemente campos de dunas estão associados à este tipo de praia.  

No lado oposto, protegida pelo promontório granítico, a praia refletiva (conhecida 

localmente como praia mansa), com maior declividade, tamanho de grãos maior, ondas mais 

baixas e mais sensíveis à poluição devido à sua baixa capacidade de dispersão dos poluentes. 

Segundo Paula (2013) a linha de costa desta faixa de praia recuou cerca de 180m nas últimas 

três décadas.  
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Sobre o promontório foi construído, em 1873, um farol para orientar navios e outras 

embarcações. Também encontra-se sobre o promontório um antigo restaurante abandonado. A 

praia é dotada de uma modesta infraestrutura, com a presença de barracas e estacionamento. 

Na praia dissipativa (brava) é comum esportistas praticarem kitesurf enquanto na praia 

refletiva (mansa) é usada pelos moradores da ilha para pesca.  

 

 

Figura 40: Promontório rochoso da praia Pedra do Sal e destaque em vermelho para as ondas de 

incidência regular e em amarelo incidência de ondas difratadas.  

Fonte: Reis (2016) modificada pela autora (2016). 
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Figura 41: (a) Praia mansa a oeste e (b) praia brava a leste do promontório rochoso da praia Pedra do 

Sal  

Fonte: Autora (2016) 

 

c) Geomorfossítio Paleodunas 

  

 O campo de paleodunas está localizado na Ilha Grande de Santa Isabel, pertencente ao 

lado do município de Parnaíba, abrangendo uma área de 45,6km2 (CAVALCANTI, 2001).  

Correspondem às dunas de primeira geração, isto é, aquelas acumuladas durante uma fase de 

regressão marinha que sucedem a dissipação das dunas móveis (Figura 43).  

  

CARACTERIZAÇÃO GERAL  

Localização Administrativa:  Ilha Grande (PI) 

Acesso: PI-116 

Enquadramento Legal:  Nenhum (     )     Uso Sustentável (  x   )     Proteção Integral (     )  

                                   Tipo: Área de Proteção Integral 

Classificação Principal:              Geoforma (  x   )      Processo (     )  

                                  Tipo: Paleodunas 

Escala:                        Isolado (     )      Área ( x    )      Panorâmico (     )  

Valor Ecológico:         Baixo (     )      Médio (  x   )     Alto (     )     Muito Alto (     )      

Valor Cultural:             Baixo (  x   )    Médio  (     )      Alto (     )     Muito Alto (     )  

Valor Estético:            Baixo (   x  )      Médio (     )     Alto (     )     Muito Alto (     )      

Vulnerabilidade Antrópica:         Baixo (     )      Médio (     )     Alto (  x   )     Muito Alto (     )      

Vulnerabilidade Natural:             Baixo (     )      Médio (   x  )     Alto (     )     Muito Alto (     )      

Condição de Observação:      Boa (     )     Razoável (    x )     Ruim (     )  

Estado de Conservação:        Bom (     )     Razoável ( x    )     Ruim  (     )  
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Figura 42: Indicação de localização do geomorfossítio Paleodunas 

Fonte: Organizado pela autora (2016) 

 

Além do campo de paleodunas da Ilha Grande de Santa Isabel, há ocorrência de 

paleodunas ao longo do litoral piauiense, como nas proximidades de Luís Correia e Parnaíba, 

com dunas na direção NE-SO, cimentadas por uma camada de grãos de areia consolidados. 

A formação do campo de paleodunas está relacionada a um aumento do nível do mar e 

consequente deposição de sedimento, durante o Pleistoceno. O movimento regressivo do mar 

seguinte proporcionou a geração de um terraço marinho, que foi, em parte retrabalhado 

eolicamente, fornecendo material para a construção das paleodunas (PFALTZGRAFF et al, 

2010).  

Litologicamente, são constituídas predominantemente por areias quartzosas de 

granulação fina e coloração avermelhada, acinzentada e/ou esbranquiçada. Foram formadas 

sobre sedimentos do Formação Barreiras e em alguns trechos encontram-se quase rebaixadas 

ao nível dos tabuleiros litorâneos.  

 As paleodunas, também conhecidas como dunas fixas ou estabilizadas, de idade mais 

antiga estão situadas mais para o interior, como as identificadas no sítio geomorfológico. 

Caracterizam-se por apresentar incipiente desenvolvimento pedogenético, com solos 

permeáveis e de relativa fertilidade, favorecendo o desenvolvimento de cobertura vegetal, de 

porte arbóreo, promovendo a fixação das dunas. A área do sítio também é entremeada por 

lagoas costeiras.  
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Ocorrem na costa piauiense com formas alongadas de direção nordeste, em diferentes 

níveis topográficos, apresentando erosão acentuada nos níveis mais elevados devido à atuação 

dos ventos alísios de nordeste. Em outros trechos preservam a feição barcanóide, facilmente 

visualizadas em imagens de satélite. Observa-se também a concordância com a direção do 

deslocamento das dunas móveis, no sentindo de NE para SW pelos ventos dominantes de NE 

(PFALTZGRAFF et al, 2010). 

A área do campo de paleodunas é ocupada por residências e pelo recente implantado 

Parque Eólico Complexo Delta, onde foram instaladas 36 turbinas de 90m de altura, causando 

um impacto visual na paisagem local, além de outros problemas para os moradores, como o 

barulho gerado.  

 

 

Figura 43: Campo de paleodunas nas margens da PI-116, em Ilha Grande de Santa Isabel. 

Fonte: Autora (2016) 
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Figura 44: (a) Lagoas costeiras interdunares e; (b) Paleodunas cobertas por formações vegetais 

pioneiras 

Fonte: Autora (2016) 

 

d) Geomorfossítio Eolianitos de Itaqui 

 

 O geomorfossítio Eolianitos de Itaqui está localizado no município de Luís Correia, 

adjacente à Praia de Itaqui. O acesso ao geomorfossítio dá-se pela PI-116 e uma estrada 

vicinal. Há placas nas vias sinalizando a entrada de acesso à praia (Figura 46).  

 

CARACTERIZAÇÃO GERAL  

Localização Administrativa: Luís Correia  

Acesso: PI 116 

Enquadramento Legal:  Nenhum ( x  ) Proteção Uso Sustentável (    )   Proteção Integral (     )  

                                   Tipo:  

Classificação Principal:              Geoforma (  x   )      Processo (     )  

                                  Tipo: eolianitos 

Escala:                        Isolado (  x   )      Área (     )      Panorâmico (     )  

Valor Ecológico:         Baixo (   x  )      Médio (     )     Alto (     )     Muito Alto (     )      

Valor Cultural:             Baixo ( x    )    Médio  (     )      Alto (     )     Muito Alto (     )  

Valor Estético:            Baixo ( x    )      Médio (     )     Alto (     )     Muito Alto (     )      

Vulnerabilidade Antrópica:         Baixo (     )      Médio (     )     Alto (  x   )     Muito Alto (     )      

Vulnerabilidade Natural:             Baixo (     )      Médio (  x   )     Alto (     )     Muito Alto (     )      

Condição de Observação:      Boa (   x  )     Razoável (     )     Ruim (     )  

Estado de Conservação:        Bom (   x  )     Razoável (     )     Ruim  (     )  
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Figura 45: Indicação de localização do geomorfossítio Eolianitos de Itaqui 

Fonte: Organizado pela autora (2016). 

 

 Eolianitos são pacotes de rochas sedimentares arenosas, constituídos de carbonato de 

cálcio inorgânico e areias quartzosas de granulometria média a fina. Originaram-se no baixo 

nível marinho do Holoceno Superior, com estrutura e composição que fornecem informações 

sobre a dinâmica eólica, condições climáticas e de ambiente costeiro existente na época de sua 

formação. Representam, desta forma, pacotes de dunas estabilizadas, que na sequência foram 

cimentadas e encontram-se em processo de erosão, dando origem aos eolianitos 

(CARVALHO et al, 2009). 

Os eolianitos são geoformas recentes quando comparados com a história evolutiva da 

Terra, mas, são considerados antigos quando comparados às dunas móveis atuais. De acordo 

com Arias (2015), utilizando o método 14C, os eolianitos de Itaqui possuem idade aproximada 

2.200 anos A.P. 

 Estes depósitos encontram-se a cerca de 500m da linha de preamar e tem como fatores 

condicionantes de sua formação a disponibilidade de areia proveniente de uma faixa praial 

larga, boa velocidade dos ventos para remobilizá-las, baixa umidade atmosférica e elevada 

insolação. Apresentam feições de relevo ruiniforme, produzido pela erosão eólica, e são 

conhecidos localmente como "cascudos" devido ao seu aspecto mais rígido quando 

comparados aos demais depósitos eólicos móveis da região. 

 A direção da estratificação e a inclinação, de aproximadamente 15°, dos pacotes 

sedimentares indica as diferenças da incidência dos ventos em tempos passados, denotando 
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que, os ventos eram mais efetivos na direção Leste, enquanto atualmente os ventos incidem na 

direção Nordeste, predominantemente (PAULA, 2013). A formação de uma ponta costeira 

também forma praias do tipo dissipativa (à direita) e refletiva (à esqueda). 

 Depósitos de eolianitos também são encontrados nas praias de Carnaubinha e 

Coqueiro. Na praia de Itaqui também se encontram recifes de arenito, com uma extensão de 

aproximadamente 700m, circundando a ponta de Itaqui, e uma micro-falésia, de pouca altura, 

em que foi construído um farol. 

 Há associação com interesse geológico, ecológico e paleoambiental. É um testemunho 

da variação do nível do mar e de mudanças climáticas e possui um elevado valor científico, 

visto que é o registro mais importante desta geoforma na área pesquisada. É uma praia pouco 

frequentada por turistas e moradores, havendo processos erosivos naturais, porém, a recente 

implantação de um resort, com abertura de uma via até a faixa praial, ao lado do 

geomorfossítio, revela a pressão mobiliária e turística comum em áreas litorâneas.  

 

 

Figura 46: Eolianitos na praia de Itaqui 

Fonte: Autora (2016) 
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Figura 47: Detalhe da inclinação do pacote de eolianito, revelando a direção do vento e formação de 

praias dissipativa e refletiva. 

Fonte: Google Earth (2016); Fotos da Autora (2016). 

 

 

Figura 48: Farol sobre a micro-falésia da praia de Itaqui 

Fonte: Autora (2016) 
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e)  Geomorfossítio Lago de Sobradinho 

 

 O Lago de Sobradinho está localizado no município de Luís Correia, abrangendo uma 

área aproximada de 5,96km2 e estende-se em duas ramificações, uma no sentido SW-NE, com 

7km de comprimento e outra no sentido Norte-Sul, com cerca de 8km de extensão, variando 

de 0,3 a 1km de largura (CAVALCANTI, 2001) (Figura 50). 

 

CARACTERIZAÇÃO GERAL  

Localização Administrativa: Luís Correia (PI) 

Acesso: PI 116 e estrada vicinal 

Enquadramento Legal:  Nenhum (    )     Uso Sustentável (  x   )     Proteção Integral  (     )  

                                   Tipo:  

Classificação Principal:              Geoforma (  x   )      Processo (     )  

                                  Tipo: lago costeiro 

Escala:                        Isolado (     )      Área (   x  )      Panorâmico (     )  

Valor Ecológico:         Baixo (     )      Médio ( x   )     Alto (     )     Muito Alto (     )      

Valor Cultural:             Baixo (  x   )    Médio  (     )      Alto (     )     Muito Alto (     )  

Valor Estético:            Baixo (   x  )      Médio (     )     Alto (     )     Muito Alto (     )      

Vulnerabilidade Antrópica:         Baixo (   x  )      Médio (     )     Alto (     )     Muito Alto (     )      

Vulnerabilidade Natural:             Baixo (     )      Médio (  x   )     Alto (     )     Muito Alto (     )      

Condição de Observação:      Boa (  x   )     Razoável (     )     Ruim (     )  

Estado de Conservação:        Bom (     )     Razoável (  x   )     Ruim  (     )  

 

 

Figura 49: Indicação de localização do geomorfossítio Lago do Sobradinho 

Fonte: Organizado pela autora (2016). 
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A origem do lago está relacionada às oscilações do nível do mar durante o 

Quaternário. Em torno de 5.100 anos AP, no Holoceno, o nível do mar subiu em torno de 5m, 

representando o Máximo da Última Transgressão Marinha. Durante essa transgressão os 

terraços marinhos pleistocênicos foram parcialmente erodidos e o sistema de lagos e lagoas 

foi formado. Posteriormente o mar voltou a regredir em torno de 3.900 anos AP e com isso 

ocorreu uma nova sequência de deposição de sedimentos, formando os terraços marinhos 

holocênicos. A ação do vento, retrabalhando esses terraços deu origem aos campos de dunas, 

que por sua vez, reforçaram o barramento de canais fluviais, permitindo que fossem mais bem 

definidos os lagos e lagoas costeiras do Piauí (PAULA, 2013).  

Corresponde à unidade geomorfológica da planície lacustre, que ocupam cerca de 

2,42% ao longo da costa piauiense e se desenvolve de maneira dispersa em toda a área de 

tabuleiros e planície litorânea. É formada pelas lagoas do Portinho, Mutucas, Jabuti, 

Santana, do Cândido, de São José e Camelo, e pelos lagos Sobradinho e Camurupim, que 

caracterizam-se pela pouca profundidade. Os sedimentos predominantes são areias 

quartzosas, pouco consolidados, de granulação fina a média.  

 Esse conjunto de lagos e lagoas apresentam níveis variados de salinidade, variando 

desde ambientes de água doce, como a Lagoa do Portinho, ao Lago de Sobradinho, que 

apresenta níveis maiores de salinidade, principalmente durante o período seco, em virtude de 

estar a apenas 3km da linha da costa. De modo geral, estes reservatórios de água são 

condicionados pela influência marinha, dependendo da distância da linha de costa e são 

alimentados pela água das chuvas ou rios, além da influência do barramento do fluxo hídrico 

superficial provocado pelo campo de dunas.  
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Figura 50: Barramento de lagos e lagoas na planície litorânea piauiense pelas dunas móveis com 

destaque em (A) para a Lagoa do Portinho e (B) para o Lago de Sobradinho 

Fonte: Adaptado do Google Earth (2016) 

 

 

Figura 51: Vista panorâmica do leito do Lago de Sobradinho em janeiro de 2016. 

Fonte: Autora (2016). 

 

f) Geomorfossítio Macapá 

 

A praia de Macapá localiza-se no município de Luís Correia, a 18km do município de 

Parnaíba e na margem esquerda da foz do rio Cardoso (Figura 53). 
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CARACTERIZAÇÃO GERAL  

Localização Administrativa: Luís Correia 

Acesso: PI 116 e estradas vicinais 

Enquadramento Legal:  Nenhum (     )     Uso Sustentável (    x )     Proteção Integral  (     )  

                                   Tipo: Área de Proteção Ambiental  

Classificação Principal:              Geoforma (     )      Processo (  x   )  

                                  Tipo: erosão da linha de praia 

Escala:                        Isolado (     )      Área (  x   )      Panorâmico (     )  

Valor Ecológico:         Baixo (   )      Médio (     )     Alto (  x   )     Muito Alto (     )      

Valor Cultural:             Baixo (  x   )    Médio  (     )      Alto (     )     Muito Alto (     )  

Valor Estético:            Baixo (  x   )      Médio (     )     Alto (     )     Muito Alto (     )      

Vulnerabilidade Antrópica:         Baixo (     )      Médio (   x  )     Alto (   )     Muito Alto (     )      

Vulnerabilidade Natural:             Baixo (     )      Médio (     )     Alto (     )     Muito Alto (  x   )      

Condição de Observação:      Boa (  x   )     Razoável (     )     Ruim (     )  

Estado de Conservação:        Bom (     )     Razoável (  x   )     Ruim  (     )  

 

 

Figura 52: Indicação de localização do geomorfossítio Macapá 

Fonte: Organizado pela autora (2016). 

 

A praia não apresenta obstáculos rochosos na porção submersa adjacente à linha de 

praia, como os recifes de arenito, desta forma o processo de erosão marinha é intenso nesta 

área. Somado à este fator, o crescimento do cordão arenoso, na margem do rio Camurupim, 

provoca deformação no trem de ondas contribuindo assim para o aumento da erosão no lado 

oposto, conhecido como Ponta do Anel. É comum a formação de piscinas naturais quando a 

maré está baixa nesta praia.  
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As planícies flúvio-marinhas são caracterizadas como ambientes transicionais ou 

mistos, formados pela sedimentação de origem continental e marinha. O contato da água doce 

com a salgada provoca a floculação ou precipitação de argilas em suspensão, devido às 

diferenças do pH, resultando na deposição de um material escuro e lamacento, rico em 

matéria orgânica, os então chamados paleomangues, formando um ambiente propício para o 

desenvolvimento de manguezais. Estes depósitos penetram no continente até onde se faz 

sentir a influência da maré.  

Segundo Paula (2013) são encontrados neste sítio afloramentos de paleomangue que 

estão associados à migração da desembocadura do rio Cardoso, tendo causado um recuo da 

linha de costa superior a 150m. A presença destes afloramentos é importante para a análise da 

variação do nível marinho. A linha de costa, nas últimas três décadas, entre 1987 e 2010, 

recuou até 550m.  

Geomorfologicamente, os mangues atuam como fixadores dos solos poucos 

consistentes, contribuindo para a sedimentação e estabilização destas áreas. No entanto, nos 

últimos anos, estas áreas têm sido intensamente exploradas por práticas agrícolas e 

principalmente, a extração de madeira, fatores que tem contribuído para a desestabilização da 

sedimentação e consequentemente o recuo da linha de costa.  

Outro fator que indicativo da variação do nível do mar presente nesta área, é o sítio 

arqueológico Seu Bode, um sítio de sambaquis com restos de peixes, crustáceos, moluscos e 

cerâmicas com idade entre 410 e 2.700 anos. De acordo com Paula (2013) este sítio 

arqueológico encontra-se em um nível altimétricos acima de 11m do nível do mar atual, o que 

indica, que na época da ocupação o nível estava mais alto do que o atual a cerca de 400 anos. 

A presença desse sítio arqueológico agrega valor cultural ao geomorfossítio. 
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Figura 53: Tentativa de contenção das dunas com palhas na praia de Macapá  

Fonte: Autora (2016) 

 

 

Figura 54: (a) Maré baixa e (b) maré alta na praia de Macapá, com avanço sobre estabelecimentos 

construídos na praia.  

Fonte: Autora (2016) 
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Figura 55: Paleomangue na praia de Macapá, no município de Luís Correia (PI) 

Fonte: Autora (2016) 

 

g)  Geomorfossítio Campo de Dunas de Luís Correia 

 

 Os campos de dunas móveis abrangem uma área de aproximadamente 163km2 ao 

longo do todo litoral piauiense, podendo-se ter acesso ao longo da BR-343 e da PI-116. O 

ponto de observação colhido foi nas coordenadas geográficas S02°55'84.3" W41°40'56.9", na 

Estrada Portinho, partindo pela PI 116(Figura 57). 
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CARACTERIZAÇÃO GERAL  

Localização Administrativa: Luís Correia 

Acesso: PI 116 e estradas vicinais 

Enquadramento Legal:  Nenhum (    x )     Uso Sustentável  (     )     Proteção Integral (     )  

                                   Tipo:  

Classificação Principal:              Geoforma (  x   )      Processo (     )  

                                  Tipo: dunas móveis 

Escala:                        Isolado (     )      Área (     )      Panorâmico (   x  )  

Valor Ecológico:         Baixo (   )      Médio (     )     Alto (  x   )     Muito Alto (     )      

Valor Cultural:             Baixo (  x   )    Médio  (     )      Alto (     )     Muito Alto (     )  

Valor Estético:            Baixo (   x  )      Médio (     )     Alto (     )     Muito Alto (     )      

Vulnerabilidade Antrópica:         Baixo (  x   )      Médio (     )     Alto (     )     Muito Alto (     )      

Vulnerabilidade Natural:             Baixo (  x   )      Médio (     )     Alto (     )     Muito Alto (     )      

Condição de Observação:      Boa (     )     Razoável (  x )     Ruim (     )  

Estado de Conservação:        Bom (   x  )     Razoável (     )     Ruim  (     )  

 

 

 

Figura 56: Indicação de localização do geomorfossítio Campo de Dunas de Luís 

Correia. 

Fonte: Organizado pela autora (2016). 

 

 No trecho entre os municípios de Luís Correia e a praia de Itaqui, houve um 

rebaixamento da planície litorânea que favoreceu o aumento da velocidade dos ventos em 

transportar partículas de areia, contribuindo para a formação de um extenso campo de dunas 

móveis nesta área.  
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 Campo de dunas livres correspondem a depósitos de areia eólica de grande escala em 

movimento, rumo ao interior, ou, mais raramente, subparalelo à costa, contribuindo para a 

formação e assoreamento de lagoas interdunares, estradas, residências e manguezais. As 

dunas móveis caracterizam-se pela ausência de vegetação ou estão cobertas parcialmente por 

espécies pioneiras ou de pequeno porte. 

 De formação recente, datadas do Holoceno, as dunas móveis são litologicamente 

compostas de quartzo em forma de grãos, mal selecionados, arredondados e inconsolidados, 

de coloração clara, foscos e granulação média. No Piauí, elas recobrem tanto sedimentos da 

Formação Barreiras quanto as dunas mais antigas (CAVALCANTI, 2001).  

Do estuário dos rios Ubatuba e Timonha até a praia de Barra Grande (PI), o campo de 

dunas é mais estreito, correspondendo à faixa praial propriamente dita; da praia de Macapá até 

a foz do rio Igaraçu o campo de dunas possui uma largura mais considerável, em torno de 5 a 

10km e na Ilha de Santa Isabel, as partes central e norte-oriental são recobertas por dunas 

(IBAMA, 1998). 

 A origem destes campos dunares está relacionada, principalmente, ao transporte dos 

sedimentos das praias, pela ação dos ventos, em direção predominantemente nordeste, no 

sentido E-NE e também pela alta taxa de evaporação da água. São posteriores à fase de 

escoamento fluvial mais recente.  

 Comportam-se como aquíferos livres, devido ao alto grau de permeabilidade, 

contribuindo para a alimentação de águas subterrâneas e pelo processo de percolação, 

abastecem as lagoas interdunares.  

 Apresentam formato predominantemente longitudinal, tendo altura variável entre 3 a 

30 metros, sendo muito comum a formação de dunas do tipo barcanas, ou seja, apresentam 

cristas em forma de meia-lua, com a face convexa voltada para barlavento e a côncava para 

sotavento. São comuns em áreas onde o suprimento de areia é limitado, o vento é 

unidirecional e a superfície é relativamente plana. Há também as dunas do tipo barcanóides, 

formadas pela justaposição de várias dunas barcanas, formando um sistema em cadeia, 

desenvolvendo-se sob as mesmas condições de ventos unidirecionais, porém, com um volume 

de areia maior (BRANCO; LEHUGEUR; CAMPOS, 2003). 

 As dunas móveis correspondem à 3° geração de depósitos eólicos, de acordo com as 

oscilações do nível marinho durante o Quaternário e à disponibilidade de sedimentos da 

plataforma costeira, isto é, são dunas sem cobertura vegetal suscetíveis à ação da mobilização 

eólica. As dunas de 2° geração correspondem às dunas com cobertura vegetal (dunas fixas) e 
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as de 1° geração são as paleodunas, ou seja, aquelas dispostas na porção mais interior do 

continente, com solos formados, vegetadas, superfícies onduladas e dissecadas.  

 O geomorfossítio possui um elevado potencial ecológico devido à sua função de 

abastecimento hídrico à lagoas que possuem potencial turístico e econômico, como a do 

Portinho e Sobradinho, respectivamente, além de abrigar espécies de flora, como a vegetação 

pioneira, adaptadas morfológica e fisiologicamente às condições de salinidade, acidez e 

insolação das dunas, abrigando também espécies de animais como peixes, moluscos e aves.  

 Possui também valor paisagístico, cultural e arqueológico. O geomorfossítio abriga, 

em Luís Correia, próximo às praias de Carnaubinha e Macapá, o Sítio Arqueológico Seu 

Bode, que além de possuir restos de cerâmica e materiais líticos, abriga também os 

sambaquis, ou seja, acúmulo de moluscos pré-históricos, que são ora revelados, ora 

soterrados, devido à movimentação das dunas. 

  

 

Figura 57: Campo de dunas móveis em Luís Correia (PI) 

Fonte: Autora (2016) 

 

h)  Geomorfossítio Estuário Cardoso/Camurupim 

 

 O geomorfossítio corresponde a uma planície flúvio-marinha dos rios Cardoso e 

Camurupim, limite geográfico dos municípios de Luís Correia e Cajueiro da Praia, no estado 
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do Piauí. O acesso, partindo de Luís Correia, é pela PI-116, até o entroncamento com a BR-

402, seguindo por uma via secundária até a Praia de Barra Grande (Figura 59). 

 

CARACTERIZAÇÃO GERAL  

Localização Administrativa: Luís Correia e Cajueiro da Praia 

Acesso: PI 116 e estradas vicinais 

Enquadramento Legal:  Nenhum (     )     Uso Sustentável  (   x  )     Proteção Integral  (     )  

                                   Tipo: Área de Proteção Ambiental  

Classificação Principal:              Geoforma (   x  )      Processo (  x   )  

                                  Tipo: estuário 

Escala:                        Isolado (     )      Área (  x   )      Panorâmico (     )  

Valor Ecológico:         Baixo (     )      Médio (     )     Alto (     )     Muito Alto (  x   )      

Valor Cultural:             Baixo (  x   )    Médio  (     )      Alto (     )     Muito Alto (     )  

Valor Estético:            Baixo (     )      Médio (   x  )     Alto (     )     Muito Alto (     )      

Vulnerabilidade Antrópica:         Baixo (     )      Médio (     )     Alto (     )     Muito Alto (   x  )      

Vulnerabilidade Natural:             Baixo (     )      Médio (     )     Alto (     )     Muito Alto (  x   )      

Condição de Observação:      Boa (     )     Razoável (   x  )     Ruim (     )  

Estado de Conservação:        Bom (     )     Razoável (  x   )     Ruim  (     )  

 

 

 

Figura 58: Indicação de localização do geomorfossítio Estuário Cardoso/Camurupim. 

Fonte: Organizado pela autora (2016). 
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 Trata-se de um geomorfossítio do tipo geoforma (estuário) e processo (erosão e 

deposição de sedimentos flúvio-marinhos). Ao longo do estuário várias ilhas são formadas 

como: Ilha do Meio, Porto da Areia e Ilha do Guará. As praias adjacentes são a de Macapá, do 

lado do município de Luís Correia e a praia de Barra Grande, do lado do município de 

Cajueiro da Praia.  

 Um estuário é um corpo de água semifechado no qual ocorre mistura de processos 

fluviais e marinhos que, ao contrário do delta, apresentam taxa de fornecimento de sedimentos 

inferior à sua capacidade de retrabalhamento, devido a processos costeiros, como a ação das 

ondas. São um prolongamento do sistema fluvial na zona costeira e sua formação está 

relacionada à inundação de vales fluviais. O limite do estuário, em direção ao continente, é o 

onde encerra a influência das marés (ROSSETTI, 2008).   

 As bacias dos rios Cardoso e Camurupim estende-se no sentido Sul-Norte, com canais 

anastomosados, em áreas inundáveis e presença de exuberantes manguezais (CAVALCANTI, 

2001). O rio Cardoso é perene e desemboca no Oceano Atlântico, formando pequenos 

igarapés. O rio Camurupim, também chamado de Campos, nasce na Serra dos Macacos, no 

município de Cocal (PI) e tem como tributários os rios Juazeiro, Apicum e Camboa do Pará 

(Figura 31). A planície do Camurupim ainda avança 20km continente adentro, permitindo a 

circulação da água do mar, que resulta na formação de salinas em seu interior (LIMA, 2005).  

 O estuário dos rios Cardoso e Camurupim é dominado por ondas, caracterizado 

morfologicamente, por área subaquosa ampla ou bacia central na terminação de um sistema 

fluvial afogado, formada pela presença de um anteparo na desembocadura do sistema. A 

nomenclatura deste anteparo varia na literatura, podendo ser chamado de ilha-barreira, spit, 

flecha costeira ou cordão arenoso, sendo esta última denominação utilizada nesta pesquisa.  

 Na margem direita do rio Camurupim houve a formação de um cordão arenoso ao 

longo da linha de costa, formado pela refração das ondas, onde os sedimentos são lentamente 

transportados, devido à pouca declividade da plataforma marinha na área, favorecendo a 

deposição dos sedimentos de forma transversal à desembocadura do rio, havendo uma união 

deste cordão ao continente. De acordo com Lima (2005) a progressão deste cordão arenoso é 

resultado da deriva costeira e da ação das ondas, assim como dos suprimento de sedimentos 

carreados pelos rios Cardoso e Camurupim. Estes sedimentos preenchem as reentrâncias, 

penetram no interior do estuário e geram formas secundarias de acumulação de sedimentos. 

 A formação de bancos de sedimentos fluviais ocorre pelo acúmulo de sedimentos 

trazidos pelo rio, que, gradativamente progradam em direção ao centro do estuário. O 

contraste entre a alta energia fluvial e a baixa energia da bacia central do estuário favorece na 
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rápida sedimentação na desembocadura do rio, formando ilhas de sedimentos fluviais 

(ROSSETTI, 2008). 

 O estuário é extremamente importante do ponto de vista ecológico. É área de abrigo 

do cavalo-marinho da espécie Hippocampus reidi, de grande importância comercial. Desde 

2005 encontra-se em andamento um pedido formal, ao IBAMA, para a criação de uma 

Unidade de Proteção Integral que inclua o estuário (MAI e ROSA, 2009).  

 Incluídos na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas de Extinção, os cavalos-

marinhos são facilmente encontrados nas camboas (como popularmente é chamado o abrigo 

da espécie no estuário) Canal das Garças, Camboa do Cavalo-Marinho e Jandaíra, de onde são 

retirados para exibição aos turistas que realizam o passeio, organizado pelas cooperativas 

locais, ao longo do estuário, configurando-se, além de elevado potencial ecológico, em grande 

importância para a economia local. O passeio turístico só pode ser realizado conforme as 

condições da variação da maré (ANEXO C). 

 Ainda sobre a relevância ecológica, a planície flúvio-marinha atua na bioestabilização 

do relevo, protegendo a zona costeira de inundações e na fixação dos solos instáveis dos 

mangues, contribuindo para a diminuição da erosão nas margens dos rios. Equilibra os 

processos geomorfogenéticos, regulando o intemperismo físico e químico, atenuando o 

transporte de sedimentos eólicos e mantendo a linha de costa (CAVALCANTI, 2001). Abriga 

espécies de fauna ameaçadas como a garça azul (Florida caerulea) e o gavião do mangue 

(Buteogallus aequinoctialis), assim como espécies de estimado valor comercial como as 

ostras (Crassostrea sp) e o caranguejo-ucá (Ucides cordatus).  

 A exploração das salinas, a construção de criatórios de camarão, a caça e pesca, apesar 

de representarem um elevado potencial de exploração econômica para o geomorfossítio, 

representam também impactos ambientais que ocasionam a perda da biodiversidade, erosão, 

desmatamento, salinização, assoreamento e diminuição do fluxo hídrico, ou seja, é um 

ambiente instável, sujeito às alterações provocadas pelas ações antrópicas. 
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Figura 59: Encontro dos rios Cardoso e Camurupim com o mar. 

Fonte: Autora (2016). 

 

 

Figura 60: Esporão arenoso e bancos de sedimentos fluviais no estuário dos rios Cardoso e 

Camurupim. 

Fonte: Adaptado do Google Earth (2016). Fotos da autora (2016).  

 



162 

 

 

i)  Geomorfossítio Beach rocks de Barrinha 

 

 O geomorfossítio Beach rocks de Barrinha está localizado no município de Cajueiro 

da Praia, adjacente à Praia de mesmo nome. O acesso, partindo de Luís Correia, é pela PI-116, 

até o entroncamento com a BR-402, seguindo por uma via secundária até a Praia de Barra 

Grande (Figura 62). 

 

CARACTERIZAÇÃO GERAL  

Localização Administrativa: Cajueiro da Praia 

Acesso: PI 116; BR 402 e estrada vicinal 

Enquadramento Legal:  Nenhum (     )     Uso Sustentável  (  x   )     Proteção Integral  (     )  

                                   Tipo:  

Classificação Principal:              Geoforma (   x  )      Processo (     )  

                                  Tipo: beach rocks 

Escala:                        Isolado (  x   )      Área (     )      Panorâmico (     )  

Valor Ecológico:         Baixo (     )      Médio (     )     Alto (  x   )     Muito Alto (     )      

Valor Cultural:             Baixo (   x  )    Médio  (     )      Alto (     )     Muito Alto (     )  

Valor Estético:            Baixo (  x   )      Médio (     )     Alto (     )     Muito Alto (     )      

Vulnerabilidade Antrópica:         Baixo (  x   )      Médio (     )     Alto (     )     Muito Alto (     )      

Vulnerabilidade Natural:             Baixo (   x  )      Médio (     )     Alto (     )     Muito Alto (     )      

Condição de Observação:      Boa (    x )     Razoável (     )     Ruim (     )  

Estado de Conservação:        Bom (  x   )     Razoável (     )     Ruim  (     )  

 

 

Figura 61: Indicação de localização do geomorfossítio Beach rocks de Barrinha. 
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Fonte: Organizado pela autora (2016).  

 

 

 Suguio (1992) sugeriu o termo recife rochoso, definindo-o como sedimentos formados 

por rochas inorgânicas, principalmente de arenitos e conglomerados, formados por grãos 

predominantemente quartzosos e cimentados por calcita e na zona intermarés, contendo 

conchas fragmentadas ou inteiras de moluscos. Ele representa um estágio na evolução 

litorânea, onde, após sua formação na praia ativa, teria ocorrido um recuo na linha praial. Os 

recifes restringem-se a porções tropicais e equatoriais, onde podem formar várias bandas 

paralelas, cada uma representando paleolinhas de praia e dispostas em camadas com 

mergulhos inferiores a 15° rumo ao mar. Esses depósitos são frequentes no Brasil. 

 De acordo com Suguio et al (1985) os Beach rocks são depósitos arenosos 

quaternários de origem marinha situados acima da zona atual de deposição e são evidências 

de antigos níveis marinhos mais altos que o atual.  

Os recifes de Barrinha são os únicos do tipo de praia do litoral piauiense, com uma 

extensão significativa na linha de praia, cerca de 2.081m (Figura 35). Eles apresentam 

inclinação em direção ao mar, acompanhando a declividade da praia, ratificando sua função 

de proteção da linha de costa (BAPTISTA, 2010). A sua formação pode estar relacionada ao 

sistema estuarino da Lagoa do Santana, uma vez que o contraste da salinidade entre a água 

doce da lagoa e a salgada do mar, reduz a salinidade, provocando a precipitação do carbonato 

de cálcio sobre a costa (BAPTISTA; HORN, 2014). 

 Considerando a estratificação cruzada e o pacote longitudinal, seguindo a linha de 

costa, pode-se supor que são testemunhos de antigas faixas praiais, em um período em que o 

oceano se encontrava em nível superior. Sua formação pode também estar associada à antiga 

desembocadura do riacho Barrinha, atualmente a 1,3km a oeste deste afloramento (PAULA, 

2013). 

 Os processos de formação são vários, no entanto há um consenso de que a cimentação 

dos Beach rocks ocorre dentro da zona de intermarés. Os Beach rocks de Barrinha estão 

sempre expostos, independente da variação da maré. Estes recifes foram formados dentro do 

corpo de uma praia (intermaré); em seguida houve perda de areia e exposição da rocha dura 

na praia e no terceiro estágio, houve o recuo continuado da linha de costa. A exposição das 

camadas de rochas indica uma linha de costa em erosão. 

 Apresentam um elevado valor ecológico, uma vez que tem a presença significativa de 

animais marinhos vivendo em aberturas nas rochas denominadas de marmitas de dissolução. 
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Figura 62: Beach rocks da praia de Barrinha 

Fonte: Autora (2016) 

 

 

Figura 63: Detalhe da inclinação dos beach rocks da praia de Barrinha 

Fonte: Autora (2016) 
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j) Geomorfossítio Recifes de Arenito de Morro Branco 

 

 O geomorfossítio Recifes de Arenito de Morro Branco está localizado no município de 

Cajueiro da Praia (PI), adjacente à praia de Morro Branco, apresentando a maior extensão de 

recifes de arenito do litoral do estado, com uma área de 2.405m. O acesso, partindo de Luís 

Correia (PI), é pela PI-116, até o entroncamento com a BR-402, seguindo por rodovia 

municipal até o município de Cajueiro da Praia (Figura 65). 

 

CARACTERIZAÇÃO GERAL  

Localização Administrativa: Cajueiro da Praia 

Acesso: PI 116; BR 402   

Enquadramento Legal:  Nenhum (     )     Uso Sustentável  (  x   )     Proteção Integral (     )  

                                   Tipo: Área de Proteção Ambiental  

Classificação Principal:              Geoforma (   x  )      Processo (     )  

                                  Tipo: recifes de arenito 

Escala:                        Isolado (   x  )      Área (     )      Panorâmico (     )  

Valor Ecológico:         Baixo (     )      Médio (     )     Alto (   x  )     Muito Alto (     )      

Valor Cultural:             Baixo (   x  )    Médio  (     )      Alto (     )     Muito Alto (     )  

Valor Estético:            Baixo (   x  )      Médio (     )     Alto (     )     Muito Alto (     )      

Vulnerabilidade Antrópica:       Baixo (  x   )      Médio (     )     Alto (     )     Muito Alto (     )      

Vulnerabilidade Natural:            Baixo (   x  )      Médio (     )     Alto (     )     Muito Alto (     )      

Condição de Observação:      Boa (   x  )     Razoável (     )     Ruim (     )  

Estado de Conservação:        Bom (  x   )     Razoável (     )     Ruim  (     )  
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Figura 64: Indicação de localização do geomorfossítio Recifes de Arenito de 

Morro Branco. 

Fonte: Organizado pela autora (2016). 

 

 

 De acordo com Baptista (2010), os recifes de arenito estão predominantemente 

presentes na costa brasileira tropical e intertropical e são decorrentes da cimentação de areias 

e fragmentos de conchas, correspondentes a antigas praias consolidadas. Popularmente 

também são conhecidos por arrecifes. A formação dos recifes de arenito ocorre por diversos 

mecanismos: deposição do carbonato de cálcio; evaporação da água da areia; infiltração de 

água doce na praia; desprendimento do calcário dos recifes de corais; cimentação precoce de 

sedimentos de praia; dissolução de conchas, dentre outros.  

 Compostos litologicamente por arenitos conglomeráticos, são resistentes à erosão, em 

função da concentração de cimento ferruginoso, que formam crostas limonáticas sobre a 

superfície das rochas, evitando a desagregação. Segundo Baptista e Horn (2014) 

possivelmente foram, no passado, falésias que resistiram à erosão costeira, constituindo-se 

atualmente em testemunhos do avanço do nível relativo do mar. 

  A proximidade da desembocadura dos rios contribui para a agregação de mais 

sedimentos fluviais que podem aumentar a extensão dos arenitos e diminuir a faixa praial. A 

porção leste do litoral piauiense é justamente a que possui a menor largura de faixa praial.  

 Faixas de recifes de arenito podem ser encontradas nas praias de Coqueiro, Itaqui e 

Carnaubinha, no município de Luís Correia e nas praias Barra Grande, Morro Branco e 

Cajueiro, no município de Cajueiro da Praia.  
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 O de menor extensão é o da praia de Itaqui, com cerca de 700m, sendo inclusa no 

geomorfossítio Eolianitos de Itaqui. A faixa de recifes da praia de Carnaubinha é a que 

apresenta a segunda maior extensão (2,3km), no entanto a privatização da praia por um resort 

(fator antropológico) inviabilizou a seleção deste ponto como um geomorfossítio. As praias de 

Coqueiro e Barra Grande são as mais urbanizadas e visitadas, fatores de pressão antropológica 

que também inviabilizou a seleção.  

 Na praia de Morro Branco também são encontradas dunas estabilizadas, também 

denominadas de paleodunas, ou seja, dunas em que houve desenvolvimento de solo e 

consequentemente de cobertura vegetal mais espessa. 

 Os recifes de arenito estão ligados à desembocadura dos rios Cardoso/Camurupim e 

Ubatuba/Timonha, além da Lagoa do Santana, na porção leste do litoral piauiense, e por sua 

vez influenciam na configuração morfológica do litoral, gerando praias com baías abertas, a 

partir da formação de pontas, como a da Ponta do Sardim. Segundo Suguio (1992) uma ponta 

é uma extremidade externa, da porção continental, que avança para dentro da água, sendo 

menos proeminente que o cabo.  

 Configurando-se como quebra-mares naturais, dissipam a energia das ondas 

incidentes, protegendo a costa da erosão e consequentemente, contribuindo na estabilização 

(BAPTISTA; HORN, 2014). 

 Na área entre a preamar e baixa-mar da praia de Morro Branco, há a formação de uma 

pequena ilha, a Ilha D'Anta, ligada ao continente por uma estreita faixa de sedimentos, um 

tômbolo, provavelmente provenientes do transporte das águas do estuário dos rios Ubatuba e 

Timonha, que foram depositados entre os recifes de arenito da praia. Há formação de solos e 

consequentemente de uma vegetação arbustiva, de pequeno porte. O acesso à Ilha pode ser 

feito a pé durante a maré baixa. 

 Por ser uma praia um pouco isolada, o fluxo de visitantes é baixo, geralmente apenas 

moradores do município, o que garante um excelente estado de conservação, baixa 

vulnerabilidade antrópica e boas condições de observação. A relevância ecológica é em 

decorrência dos recifes de arenito servirem como substrato para diferentes espécies marinhas 

animais e vegetais, além de atuarem como obstáculos naturais de controle à erosão costeira, 

provocada pelas ondas e marés.  
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Figura 65: Recifes de arenito na praia de Morro Branco no município de Cajueiro da Praia (PI). 

Fonte: Autora (2016) 

 

Figura 66: (a) Dunas fixas e (b) faixa praial estreita na praia de Morro Branco  

Fonte: Autora (2016)  
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Figura 67: Ilha D’anta durante a maré baixa na praia de Morro Branco 

Fonte: Autora (2016) 

 

k)  Geomorfossítio Estuário Ubatuba/Timonha 

 

 O estuário Ubatuba/Timonha está situado a leste da zona costeira piauiense, na divisa 

com o estado do Ceará. O rio Timonha forma-se a partir da confluência dos rios Trapiá e 

Grande e, juntamente com o rio Ubatuba, nascem no Planalto da Ibiapada (DIAS, 2005). 

Como já citado por Rossetti (2008) o estuário é um corpo de água semifechado, interligado 

com o mar aberto e estende-se rio acima, até onde se dá a influência da maré (Figura 69). 

 

CARACTERIZAÇÃO GERAL  

Localização Administrativa: Cajueiro da Praia (PI); divisa com o estado do Ceará 

Acesso: PI116 e BR 402 

Enquadramento Legal:  Nenhum (     )     Uso Sustentável ( x    )     Proteção Integral (     )  

                                   Tipo: Área de Proteção Integral 

Classificação:              Geoforma (   x  )      Processo (     )  

                                  Tipo: estuário 

Escala:                        Isolado (     )      Área (  x   )      Panorâmico (     )  

Valor Ecológico:         Baixo (     )      Médio (     )     Alto (     )     Muito Alto ( x    )      

Valor Cultural:             Baixo (   x  )    Médio  (     )      Alto (     )     Muito Alto (     )  

Valor Estético:            Baixo (   x  )      Médio (     )     Alto (     )     Muito Alto (     )      

Vulnerabilidade Antrópica:         Baixo (     )      Médio (     )     Alto (  x   )     Muito Alto (     )      

Vulnerabilidade Natural:             Baixo (     )      Médio ( x    )     Alto (     )     Muito Alto (     )      

Condição de Observação:      Boa (     )     Razoável (  x   )     Ruim (     )  

Estado de Conservação:        Bom (   x  )     Razoável (     )     Ruim  (     )  
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Figura 68: Indicação de localização do geomorfossítio Estuário 

Ubatuba/Timonha 

Fonte: Organizado pela autora (2016). 

 

A sequência de episódios regressivos e transgressivos do mar é o principal fator 

responsável pela formação dos estuários que depende, além da elevação do nível do mar, da 

razão de sedimentação. Estuários jovens como o Ubatuba/Timonha, apresentam linha de praia 

irregular e dentrítica. 

 Assim como no Cardoso/Camurupim, o estuário Ubatuba/Timonha sofreu influência 

de regressões e transgressões marinhas durante o Quaternário, fator que favoreceu a formação 

de cordões arenosos na desembocadura dos rios, como o Pontal das Almas, nas margens do 

rio Timonha, que foi remanejado pela ação dos ventos alísios de nordeste, formando campos 

de dunas móveis e a consequente estabilização da linha de costa (CAVALCANTI, 2001).  

 Na área do estuário a drenagem é anastomosada, formando um complexo sistema de 

canais e ilhas, incluindo a maior delas, a Ilha Grande, com 20km2 de área, evidenciando 

processos evolutivos de intensa sedimentação. A ligação do estuário com o mar se dá por um 

canal denominado de Barra Grande entre as praias de Cajueiro da Praia, no lado piauiense e 

Pontal das Almas, no lado cearense. Os bancos de areia que se formam na foz, mar adentro, 

por mais de 3km, constituem-se em obstáculos à hidrodinâmica uma vez que provocam o 

retardo da maré (DIAS, 2005). 

 Próximo à desembocadura dos rios encontram-se um afloramento de recifes de arenito 

no sentido leste. Neste sítio, a formação dos arenitos está possivelmente relacionada à antigas 
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falésias que resistiram à erosão costeiras, constituindo-se em testemunhos da variação do 

nível do mar. A costa piauiense não apresenta falésias devido à plataforma continental estar 

parcialmente emersa. O ponto em que a Formação Barreiras, de idade Terciária, aflora na 

superfície é na praia de Cajueiro da Praia, com a formação de uma micro-falésia como 

denomina Baptista (2010) ou um terraço de abrasão.  

 É um sítio de estimado valor ecológico, visto que é área de reprodução de peixes-boi, 

sendo inclusive passível de observação a partir de agendamento prévio, junto aos condutores 

locais, no Museu do Projeto Peixe-Boi, no município de Cajueiro da Praia.  

 

 

Figura 69: Terraço de abrasão e recifes de arenito em Cajueiro da Praia (PI). 

Fonte: Autora (2016) 
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Figura 70: Vista do cordão arenoso Pontal das Almas a partir da margem do rio Ubatuba em Cajueiro 

da Praia (PI). 

Fonte: Autora (2016) 

 

5.2 QUANTIFICAÇÃO DOS GEOMORFOSSÍTIOS DO LITORAL DO PIAUÍ 

 

  A quantificação dos sítios geomorfológicos teve como primeira etapa o cálculo do 

Valor Científico, em seguida o cálculo dos valores de uso escolhidos para esta pesquisa, o 

Geoturístico e Educativo e por fim, foi mensurado o Grau de Suscetibilidade. 

 

5.2.1 Valoração Científica 

 

 A Valoração Científica identificou os sítios que tem maior relevância geomorfológica, 

de acordo com os critérios estabelecidos nesta proposta. Convém ressaltar que a valoração 

destes geomorfossítios levou em conta uma comparação dentro da área delimitada para o 

estudo, isto é, o litoral piauiense, podendo ser alterada à medida que esta seja expandida. 

Os resultados indicaram que os geomorfossítios do litoral piauiense são de média, alta 

e muito alta relevância científica, com destaque para SG1 Delta do Parnaíba, mensurado com 

o maior valor. O quadro 18 traz a atribuição de valores, com os respectivos pesos em cada 

critério e a média ponderada geral de cada geomorfossítio.  



173 

 

 

Quadro 18: Valoração Científica dos geomorfossítios do litoral piauiense 

VALORAÇÃO CIENTÍFICA 

GEOMORFOSSÍTIO  Re Ra I  D Rep VT 

SG1 15 15 15 5 10 1 

SG2 7,5 15 7,5 3,75 10 0,72 

SG3 15 11,25 7,5 2,5 5 0,68 

SG4 15 15 7,5 2,5 10 0,83 

SG5 7,5 7,5 3,75 3,75 5 0,45 

SG6 15 7,5 3,75 3,75 5 0,58 

SG7 7,5 0 7,5 2,5 5 0,37 

SG8 7,5 3,75 7,5 5 10 0,56 

SG9 15 15 15 2,5 5 0,87 

SG10 7,5 0 15 3,75 10 0,60 

SG11 15 3,75 7,5 5 10 0,68 

Re: Representatividade; Ra: Raridade; I: Integridade; D: Diversidade abiótica e Rep:  

Relevância Ecológica e Paleogeográfica; VT = Valor Total.  

Fonte: Elaborado pela autora (2016).  

 

 A maioria dos geomorfossítios foram avaliados como de alta relevância científica; três 

geomorfossítios se destacaram como de muito alta relevância científica; o já citado Delta do 

Parnaíba, Eolianitos de Itaqui e Beach rocks de Barrinha, todos estes são geoformas únicas na 

área de estudo. Apenas dois geomorfossítios foram avaliados como de média relevância 

científica: o Lago de Sobradinho e o Campo de Dunas de Luís Correia. Observe o Gráfico 3 

abaixo:  
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Gráfico 3: Resultados da Valoração Científica dos geomorfossítios do litoral 

piauiense

 
SG1. Delta do Parnaíba; SG2. Pedra do Sal; SG3. Paleodunas; SG4. Eolianitos de Itaqui; SG5. Lago 

do Sobradinho; SG6. Macapá; SG7. Campo de Dunas de Luís Correia; SG8. Estuário 

Cardoso/Camurupim; SG9. Beach rocks de Barrinha; SG10. Recifes de Arenito de Morro Branco e; 

SG11. Estuário Ubatuba/Timonha. 

Marrom: valor muito alto Vermelho: valor alto e; Laranja: valor médio.  

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

O destaque, em todos os critérios, é o SG1 Delta do Parnaíba, maior área de planície 

flúvio-marinha da área pesquisada, com 2.700km2; corresponde a última fase de submersão 

marinha durante o Holoceno; forma cinco canais e mais de 80 ilhas; tem uma elevada 

relevância ecológica uma vez que serve de abrigo para diversas espécies de fauna e flora e, 

apesar de ser uma área com alta demanda turística, as características da geodiversidade do 

sítio estão bem conservadas. 

 Apesar da homogeneidade da paisagem litorânea e da pouca diversidade 

geomorfológica, quatro geomorfossítios apresentam características únicas ou mais 

importantes na área de estudo: o Delta do Parnaíba, o Beach rocks de Barrinha, o Eolianitos 

de Itaqui e Pedra do Sal. A pouca diversidade abiótica também foi revelada quando se observa 

que em apenas três sítios houve diversidade de elementos geológicos, geomorfológicos, 

pedológicos e hidrológicos. 

 Apesar da pressão antrópica mais intensa observada na porção oeste do litoral 

piauiense, devido a demanda turística, especulação imobiliária, instalação de novos 

empreendimentos, como as salinas e os campos de geração de energia eólica, a integridade 
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dos geomorfossítios foi considerada satisfatória, uma vez que há, no geral, deterioração mas 

não compromete as características dos sítios.  

A exceção foi o Lago de Sobradinho e Macapá devido à dinâmica natural intensa da 

área, no primeiro pela diminuição do nível da água no lago e no segundo pela erosão 

acelerada na linha de praia, causando inclusive prejuízos para a população local com a 

destruição de residências e estabelecimentos comerciais. 

 Dentre os critérios de relevância ecológica e paleogeográfica encontrados, destacam-se 

os ambientes de formações vegetacionais típicas de ambientes costeiros; servem como abrigo 

para diversas espécies da fauna (aves, mamíferos, répteis, crustáceos, peixes, moluscos), 

incluindo espécies ameaçadas de extinção como a garça azul e; funcionam como 

bioestabilizadores dos processos geomorfogenéticos, protegendo a costa da erosão e 

fornecendo informações sobre ambientes climáticos pretéritos, especialmente sobre os 

processos de regressão e transgressão marinha durante o Quaternário.  

  

5.2.2 Valoração de Uso Geoturístico  

 

O cálculo do Valor de Uso Geoturístico iniciou com a média aritmética dos critérios 

estabelecidos na metodologia para a obtenção do Potencial Turístico e em seguida foi 

calculada, a partir de uma média ponderada, a soma dos valores do Potencial Turístico ao 

Valor Científico.  

A Potencialidade Turística dos sítios foi considerada alta em quatro geomorfossítios 

(Delta do Parnaíba, Pedra do Sal, Macapá e Estuário Cardoso Camurupim), no entanto, o 

cálculo do valor de uso levou em consideração o Valor Científico, o que levou a alteração de 

alguns resultados como pode ser observado no Quadro 19.  
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Quadro 19: Valoração do Potencial Turístico e Uso Geoturístico dos geomorfossítios do litoral 

piauiense 

POTENCIAL TURÍSTICO 

GEOMORFOSSÍTIO  B A Co ITur Vgeo UTur P PT VUG 

SG1 1 0 0,5 1 1 1 1 0,78 0,86 

SG2 1 1 1 1 1 0,5 1 0,92 0,84 

SG3 0 0,75 0,25 0 0,25 0 1 0,32 0,46 

SG4 0 1 1 0,5 0,25 0 1 0,53 0,65 

SG5 0,5 0,75 0,75 0 0,25 0,5 1 0,46 0,45 

SG6 0,5 0,75 1 1 0,5 0,5 1 0,75 0,68 

SG7 0,5 0,5 0,75 0 0,25 0 1 0,44 0,41 

SG8 0,5 0,5 0,75 1 1 0,5 1 0,71 0,65 

SG9 0 1 1 0 0,25 0 1 0,46 0,62 

SG10 0 0,5 1 0 0,25 0 1 0,39 0,47 

SG11 0,5 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,62 0,64 

B: beleza; A: acessibilidade; Co: condições de observação; ITur: presença de infraestrutura turística; 

Vgeo: associação com outros valores da geodiversidade; UTur: uso turístico em curso; P: proximidade 

de áreas de lazer; PT: potencial turístico e; VUG: valor de uso geoturístico.  

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

 Observou-se que os geomorfossítios do litoral piauiense apresentam, em sua maioria, 

alto valor de uso Geoturístico. Uma importante observação deve ser feita aos geomorfossítios 

SG4 (Eolianitos de Itaqui) e SG9 (Beach rocks de Barrinha), uma vez que estes sítios não 

apresentam visitação turística, assim como os geomorfossítios SG3, SG7 e SG10, no entanto, 

eles obtiveram Valor Científico muito alto, alterando, portanto, a mensuração do Valor de 

Uso Geoturístico, desta forma, são geomorfossítios que merecem ser alvo de estratégias de 

valorização e divulgação. No Gráfico 4 abaixo pode-se visualizar melhor os resultados da 

Valoração. 
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Gráfico 4: Resultados da Valoração de Uso Geoturístico dos geomorfossítio do litoral 

piauiense

 
SG1. Delta do Parnaíba; SG2. Pedra do Sal; SG3. Paleodunas; SG4. Eolianitos de Itaqui; SG5. Lago 

do Sobradinho; SG6. Macapá; SG7. Campo de Dunas de Luís Correia; SG8. Estuário 

Cardoso/Camurupim; SG9. Beach rocks de Barrinha; SG10. Recifes de Arenito de Morro Branco e; 

SG11. Estuário Ubatuba/Timonha. 

Marrom: valor muito alto Vermelho: valor alto e; Laranja: valor médio.  

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

 No critério Beleza destacaram-se o Delta do Parnaíba e Pedra do Sal. A subjetividade 

deste critério é notória, no entanto, foram levados em consideração o contraste de cores, 

desenvolvimento vertical da paisagem e sobretudo a opinião do pesquisador, desta forma, 

entendido nesta pesquisa como geomorfossítios que despertam um sentido de admiração pelo 

que se é observado.  

Quanto à Acessibilidade, em alguns sítios são feitos percursos em estradas não 

asfaltadas mas todos com boas condições de tráfego (SG3, SG5, SG6 e SG11). É comum a 

PI-116, principal via de acesso, ser interditada em virtude do avanço das dunas móveis. O 

menor índice de acessibilidade foi o do Delta do Parnaíba, que só é possível por meio de 

lanchas, barcos ou catamarãs, em passeios previamente agendados junto aos guias turísticos 

locais e com horários pré-estabelecidos em virtude da movimentação da maré. No 

geomorfossítio Estuário Cardoso/Camurupim o acesso ocorre por canoas, em grupos 

pequenos de 2 a 6 pessoas, dependendo também das condições da maré, ou por um percurso a 

pé de 2km, pela linha de praia, partindo da praia de Barra Grande até a desembocadura dos 

rios.  
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Sobre as Condições de Observação, os maiores valores atribuídos foram aos 

geomorfossítios SG2, SG4, SG6, SG9 e SG10 uma vez que há excelentes condições de 

observação a partir de um determinado ponto, sem necessidade de deslocamento ou haver 

qualquer obstáculo que inviabilize a observação.  

Em relação à Presença de Infraestrutura Turística (hotéis, restaurantes, centros de 

informação turística, rodoviárias, aeroportos, dentre outros), apesar da rusticidade, o litoral é 

bem servido destes equipamentos de apoio e a pouca distância entre os geomorfossítios 

facilita o acesso à estes serviços.  

Os geomorfossítios com os menores valores de infraestrutura foram SG2, SG5, SG7, 

SG9 e SG10, onde, mesmo com a pouca distância entre os locais de oferta de serviços 

turísticos, não há nenhuma relação com os sítios citados, estando alguns deles, como o 

Paleodunas, afastado do núcleo urbano do município em que se localiza.  

 Com apenas 66km de extensão, a visitação pode ser realizada em dois dias, visto que, 

o passeio pelo geomorfossítio Delta do Parnaíba é o mais demorado, em torno de quatro a 

cinco horas e também depende a variação diária da maré. Desta forma, a indicação de hotéis e 

restaurantes foi feita em três municípios: Parnaíba, Luís Correia e Cajueiro da Praia.  

 Parnaíba é o município melhor servido, contando também com um aeroporto. Cajueiro 

da Praia é o mais rústico, no entanto, conta com uma boa rede de hotéis e restaurantes. Neste 

município também é encontrada a Cooperativa de Turismo Barratur e o Museu Projeto Peixe 

Boi, onde podem ser agendadas visitas para os passeios pelo geomorfossítio Estuário 

Cardoso/Camurupim e pelo geomorfossítio Estuário Ubatuba/Timonha, respectivamente. As 

visitas ao Estuário Cardoso/Camurupim dependem da variação da maré, necessitando haver 

uma consulta prévia, enquanto as visitas ao Estuário Ubatuba/Timonha devem ser igualmente 

agendadas com antecedência, visto que a observação dos peixes-boi ocorre em horários 

específicos, de 5h às 7h da manhã.  

 Em relação à Utilização Turística em Curso, novamente o destaque é para o 

geomorfossítio Delta do Parnaíba, já conhecido no roteiro turístico nacional da Rota das 

Emoções (Lençóis Maranhenses - Delta do Parnaíba - Jericoacoara). Os demais 

geomorfossítio como Pedra do Sal, também é visitado pelas características singulares de sua 

faixa praial; o Lago do Sobradinho, quando apresenta um bom nível de suas águas e; os dois 

estuários; no entanto o Estuário Cardoso/Camurupim, conta com uma organização dos 

passeios diários, pelos guias turísticos do município de Cajueiro da Praia, mais 

especificamente, da praia de Barra Grande, o que não acontece no Ubatuba/Timonha, mais 

visitado por grupos escolares. 
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 O critério de Proximidade de Áreas de Lazer apresenta uma homogeneidade visto à 

curta extensão do litoral piauiense e a consequente proximidade em comum entre todos os 

geomorfossítios avaliados.  

  

5.2.3 Valoração de Uso Educativo 

 

 A valoração de Uso Educativo revelou uma maior quantidade de geomorfossítios com 

este potencial, ficando a média como de alto valor. A baixa taxa de ocupação da costa do 

litoral piauiense, quando comparado à outros estados brasileiros, contribui para a conservação 

da dinâmica natural da área e, consequentemente, das características geomorfológicas, 

facilitando, inclusive, a visualização das geoformas e dos processos geomorfológicos 

costeiros atuantes. 

O cálculo iniciou com a média aritmética dos critérios estabelecidos na metodologia 

para a obtenção do Potencial Educativo e em seguida foi calculada, a partir de uma média 

ponderada, a soma dos valores do Potencial Educativo ao Valor Científico. Observe o Quadro 

20. 

 

Quadro 20: Valoração do Potencial Educativo e Uso Educativo dos geomorfossítios do litoral 

piauiense 

POTENCIAL EDUCATIVO 

GEOMORFOSSÍTIO  BE A Co EA Vgeo UD GC PD VUD 

SG1 1 0 0,5 1 1 1 1 0,78 0,86 

SG2 0,5 1 1 1 1 1 1 0,92 0,84 

SG3 0,5 0,75 0,25 0 0,25 0,5 1 0,46 0,54 

SG4 0,5 1 1 0,5 0,25 0,5 1 0,67 0,73 

SG5 1 0,75 0,75 0 0,25 1 1 0,67 0,58 

SG6 1 0,75 1 1 0,5 1 1 0,89 0,76 

SG7 1 0,5 0,75 0 0,25 1 1 0,64 0,53 

SG8 1 0,5 0,75 1 1 0,5 1 0,82 0,71 

SG9 0,5 1 1 0 0,25 0,5 1 0,60 0,70 

SG10 0,5 0,5 1 0 0,25 0,5 1 0,53 0,55 

SG11 1 0,75 0,5 1 0,5 1 1 0,82 0,76 

BE: bom exemplar para uso didático; A: acessibilidade; Co: condições de observação; EA: 

existência de equipamentos e serviços de apoio; Vgeo: associação com outros valores da 

geodiversidade; UD: uso didático em curso; GC: grau de conhecimento; PD: potencial didático e; 

VUD: valor de uso didático.  

Fonte: Elaborado pela Autora (2016). 

 

 Os geomorfossítios com valor muito alto de uso educativo foram, o Delta do Parnaíba 

(novamente com maior pontuação), Pedra do Sal, Macapá e Estuário Ubatuba/Timonha. 
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Todos os outros geomorfossítios foram classificados como de alta relevância. Observe o 

Gráfico 5: 

 

Gráfico 5: Resultados da Valoração de Uso Educativo dos geomorfossítios do litoral piauiense 

 

SG1. Delta do Parnaíba; SG2. Pedra do Sal; SG3. Paleodunas; SG4. Eolianitos de Itaqui; SG5. 

Lago do Sobradinho; SG6. Macapá; SG7. Campo de Dunas de Luís Correia; SG8. Estuário 

Cardoso/Camurupim; SG9. Beach rocks de Barrinha; SG10. Recifes de Arenito de Morro 

Branco e; SG11. Estuário Ubatuba/Timonha. 

Marrom: valor muito alto e; Vermelho: valor alto. 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

Os critérios de Acessibilidade, Condições de Observação e Associação com outros 

Valores da Geodiversidade são em comum e já foram comentados na valoração de Uso 

Geoturístico.  

 No critério de Bom Exemplar para Uso Didático foi atribuída pontuação alta para os 

geomorfossítios que são mais adequados para uso em aulas das disciplinas das Geociências, 

inclusive em aulas de Geografia no ensino básico. A escolha destes sítios se deve à fácil 

visualização das geoformas e processos geomorfológicos dentro do contexto da gênese e 

evolução geomorfológica da área pesquisada. Os sítios de maior relevância foram SG1, SG5, 

SG6, SG7, SG8 e SG10.  

Em relação à Existência de Equipamentos e Serviços de Apoio, segue a mesma 

atribuição de valores do critério de Infraestrutura Turística citado na Valoração de Uso 

Geoturístico, visto que, para a realização de trabalhos de campo são necessários os mesmos 

serviços e equipamentos listados. A exceção foi um maior valor para o geomorfossítio 

Estuário Ubatuba/Timonha, em virtude da existência do Museu Projeto Peixe Boi, um centro 
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de visitação, onde, além de palestras e exposição de peças relacionadas aos peixes-boi que 

habitam a área do estuário, é o local onde são agendadas as visitas para observação da 

espécie.  

 Para valoração do Uso Didático em Curso, foram consultados, professores das 

universidades federais e estaduais do estado do Piauí e estados vizinhos, via e-mail, acerca da 

realização de pesquisas de campo no litoral piauiense, não envolvendo pesquisas científicas 

de cunho individual. Os geomorfossítios mais visitados, de acordo com a pesquisa, foram o 

Delta do Parnaíba, Pedra do Sal, Lago de Sobradinho, Campo de Dunas de Luís Correia, 

Estuário Cardoso/Camurupim, Recifes de Arenito de Morro Branco e o Estuário 

Ubatuba/Timonha. Foram observados também, ao longo das pesquisas de campo, grupos 

escolares visitando (ou com visita agendada) em alguns sítios (vide na tabela aqueles que 

apresentaram maior pontuação no UD). 

 O Grau de Conhecimento revelou que todos os geomorfossítios já foram objeto de 

publicações, desde anais de eventos à artigos científicos nas mais variadas temáticas, portanto, 

todos os sítios receberam pontuação elevada. 

  

5.2.4 Grau de Suscetibilidade 

 

 O cálculo do Grau de Suscetibilidade revelou os sítios que se apresentam mais 

suscetíveis ao uso, seja ele para fins geoturísticos ou educativos, uma vez que levou em 

consideração critérios que envolvem tanto a intensidade e forma de uso quanto as 

características intrínsecas ao sítio. Os sítios mais suscetíveis foram o Delta do Parnaíba, 

Macapá e Pedra do Sal. (Quadro 21). 
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Quadro 21: Avaliação do Grau de Suscetibilidade dos geomorfossítios do litoral 

piauiense 

GRAU DE SUSCETIBILIDADE 

GEOMORFOSSÍTIO  IU CV PL V F VT 

SG1 1 0 0 1 1 0,6 

SG2 1 1 0 1 0,5 0,7 

SG3 0 1 0 1 0,5 0,5 

SG4 0 1 1 1 1 0,8 

SG5 0,5 1 1 1 1 0,9 

SG6 1 1 0 1 1 0,8 

SG7 0 1 1 0,5 0,5 0,6 

SG8 1 0,5 0 1 1 0,7 

SG9 0 1 0 0,5 0,5 0,4 

SG10 0 1 0 0,5 0,5 0,4 

SG11 1 0,5 0 1 1 0,7 

SG1. Delta do Parnaíba; SG2. Pedra do Sal; SG3. Paleodunas; SG4. Eolianitos de Itaqui; 

SG5. Lago do Sobradinho; SG6. Macapá; SG7. Campo de Dunas de Luís Correia; SG8. 

Estuário Cardoso/Camurupim; SG9. Beach rocks de Barrinha; SG10. Recifes de Arenito 

de Morro Branco e; SG11. Estuário Ubatuba/Timonha. 

IU: Intensidade de Uso; CV: controle de Visitação; PL: Proteção Legal; V: 

Vulnerabilidade Natural e/ou Antrópica; F: Fragilidade.  

Fonte: Elaborado pela Autora (2016) 

 
 Os maiores escores de Intensidade de Uso foram atribuídos aos geomorfossítios já 

conhecidos no roteiro turístico do litoral piauiense, como é o caso do Delta do Parnaíba, Pedra 

do Sal, Macapá, e os Estuários Cardoso/Camurupim e Ubatuba/Timonha. No entanto, 

especificamente nos dois Estuários e no Lago de Sobradinho, foram levados em consideração 

a intensidade do uso pela população local para a agricultura e extrativismo vegetal e mineral, 

e de empresários, como no caso da área de produção de camarões, que afetam, 

consideravelmente a dinâmica ambiental destes locais.  

Em relação ao Controle de Visitação, há apenas no Delta do Parnaíba, nos demais 

geomorfossítios, toda a área é de livre circulação, havendo apenas algumas restrições nos 

Estuários Cardoso/Camurupim e no Ubatuba/Timonha, devido à ação da Associação Barratur 

e do Projeto Peixe-Boi, respectivamente.  

 No litoral piauiense duas unidades de conservação abrangem a área, a APA do Delta 

do Parnaíba e a Reserva Extrativista Marinha do Delta do Parnaíba, no entanto quatro 

geomorfossítios não tem suas áreas incluídas nestas unidades de conservação: Eolianitos de 

Itaqui, Lago do Sobradinho, Campo de Dunas de Luís Correia e Beach rocks de Barrinha. Em 

relação à Vulnerabilidade Natural e/ou Antrópica os geomorfossítios Dunas de Luís Correia, 

Beach rocks de Barrinha e Arenitos de Morro Branco são os menos afetados, uma vez que 
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estão localizados em áreas com baixa intensidade de ocupação e sem nenhum tipo de uso 

antrópico previsto em virtude das condições naturais pouco favoráveis.  

 A Fragilidade é notória em toda a extensão do litoral, no entanto, alguns 

geomorfossítios, seja por sua litologia, como o Pedra do Sal e Beach rocks de Barrinha, seja 

por sua dimensão maior, como o Paleodunas, Campo de Dunas de Luís Correia e Arenitos de 

Morro Branco, apresentaram valores moderados para este critério. 

 O Gráfico 6 abaixo possibilita melhor visualização dos resultados encontrados no 

cálculo do Grau de Suscetibilidade. Observe que alguns sítios obtiveram o mesmo valor no 

entanto, foram ordenados na tabela de acordo com o maior Valor Cientifico, como no caso 

dos geomorfossítios SG4 e SG6 (valor 0,8); SG2, SG11 e SG8 (valor 0,7); SG1 e SG7 (valor 

0,6) e; SG9 e SG10 (valor 0,4).  

 

Gráfico 6: Resultados da valoração do Grau de Suscetibilidade dos geomorfossítios do litoral 

piauiense 

 

SG1. Delta do Parnaíba; SG2. Pedra do Sal; SG3. Paleodunas; SG4. Eolianitos de Itaqui; SG5. 

Lago do Sobradinho; SG6. Macapá; SG7. Campo de Dunas de Luís Correia; SG8. Estuário 

Cardoso/Camurupim; SG9. Beach rocks de Barrinha; SG10. Recifes de Arenito de Morro 

Branco e; SG11. Estuário Ubatuba/Timonha. 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

 E por fim, para a obtenção de uma lista de prioridade de monitoramento e gestão, foi 

calculado o Ranking final levando-se em consideração os Valores de Uso Geoturístico e de 
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Uso Didático, assim como o Grau de Suscetibilidade. Somadas as posições em cada um destes 

valores, chegou-se ao Ranking, ressaltando que, nos casos de empate, foi dada prioridade ao 

geomorfossítio de maior Valor Científico (Quadro 22).  

 

Quadro 22: Seriação Final dos geomorfossítios com prioridade de gestão e monitoramento 

SERIAÇÃO FINAL 

  VUG VUD GS Ranking 

1° SG1 (0,86) SG1 (0,86) SG5 (0,9) SG1 (9) 

2° SG2 (0,84) SG2 (0,84) SG4 (0,8) SG6 (9) 

3° SG6 (0,68) SG6; (0,76) SG6 (0,8) SG2 (8) 

4° SG4 (0,65) SG11 (0,76) SG2 (0,7) SG4 (11) 

5° SG8 (0,65) SG4 (0,73) SG11 (0,7) SG11 (15) 

6° SG11 (0,64) SG8 (0,71) SG8 (0,7) SG8 (17) 

7° SG9 (0,62) SG9 (0,70) SG1 (0,6) SG5 (19) 

8° SG10 (0,47) SG5 (0,58) SG7 (0,7) SG9 (24) 

9° SG3 (0,46) SG10 (0,55) SG3 (0,5) SG3 (28) 

10° SG5 (0,45) SG3 (0,54) SG9 (0,4) SG10 (28) 

11° SG7 (0,41) SG7 (0,53) SG10 (0,4) SG7(30) 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 Os principais geomorfossítios com prioridade de monitoramento e gestão foram o 

Delta do Parnaíba, Macapá e Pedra do Sal. Alguns geomorfossítios tiveram igual valor no 

Ranking, prevalecendo aqueles de maior Valor Científico, como nos casos dos 

geomorfossítios SG1 e SG6 (com valores científicos 1 e 0,58, respectivamente); SG3 e SG10 

(com valores científicos 0,68 e 0,60, respectivamente).  

  

5.3 MAPEAMENTO 

 

 Foi realizado um mapeamento interpretativo em que buscou, sobretudo, valorizar a 

informação geocientífica e de forma secundária as informações do tema do mapa, neste caso, 

as informações turísticas. O mapa geoturístico apresentado na Figura 72 foi elaborado com 

base nos princípios de mapeamento de Regolini-Brissing (2010).  

 Para a confecção do mapa-base, isto é, o de unidades geomorfológicas, foram 

utilizados os seguintes materiais: malha vetorial dos municípios do Piauí e estados do Brasil, 

em formato Shapfile (.shp) (disponibilizados pelo IBGE 2016); malha vetorial de Geologia e 

Geomorfologia do Piauí (disponibilizado pela CPRM); carta TopoData/Inpe para a área de 

estudo; e software de Geoprocessamento QGis, versão 2.10. Em ambiente SIG, a partir da 
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carta TopoData/Inpe, realizou-se a extração da hipsometria e da declividade da área, 

utilizando o algoritmo de extração de contorno do QGIS. Após a obtenção dos dados 

altimétricos, realizou-se uma sobreposição das variáveis geolitológicas (geomorfologia e 

geologia) aos dados altimétricos e, a partir deles, realizou-se a compartimentação do relevo 

utilizando o cruzamento entre essas variáveis. 

A maior dificuldade foi a adequação das informações desejadas à escala da mapa, uma 

vez que trata-se de uma área grande em que o nível de detalhamento foi pequeno, 

impossibilitando informações mais pontuais como localização de hotéis e restaurantes, por 

exemplo. No entanto, como a finalidade do mapa é antes de tudo, a informação geocientífica 

de forma clara e simples para um público não-especializado, acredita-se que a seleção das 

informações tenha alcançado este objetivo.  

Uma vez que as informações turísticas são apresentadas de forma secundária, buscou-

se indicar os locais-chave como o Porto dos Tatus, ponto de saída da visitação ao SG1-Delta 

do Parnaíba; o Porto das Barcas, um complexo turístico onde podem ser encontrados 

restaurantes, artesanatos e agências de turismo; a Associação das Rendeiras do Morro da 

Mariana, importante centro de artesanato conhecido mundialmente; a Cooperativa Barratur, 

um serviço de condução turística ao SG8-Estuário Cardoso Camurupim e; indicação de 

terminais rodoviários e aeroporto nas duas principais cidades do litoral, Parnaíba e Luís 

Correia. A partir do acesso à estes locais, os visitantes podem obter informações sobre hotéis, 

agências bancárias, restaurantes, etc.  

Informações adicionais, com a descrição de endereço, telefone e/ou e-mail dos 

serviços de apoio turístico indicados no mapa podem vir em folders no qual o mapa pode ser 

inserido.  
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Figura 71: Mapa geoturístico do litoral do Piauí 
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5.4 VALORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS GEOMORFOSSÍTIOS  

  

 Desenvolver e aplicar medidas de valorização e divulgação aos sítios geomorfológicos 

com potencial para o desenvolvimento de atividades como o geoturismo e com fins 

educativos, significa responder a alguns questionamentos como: O que interpretar? Porquê 

interpretar? Qual o público-alvo? Como, quando e onde realizar a interpretação? Estes 

questionamentos dizem respeito à escolha do tema; aos objetivos; ao público que fará uso 

desta interpretação e aos meios que serão utilizados para realizar tal proposta.  

 Azevedo (2007) enfatiza a importância da tradução científica em uma linguagem de 

fácil compreensão ao público comum e também da interpretação in situ, pois a história da 

Terra não deve ser aprendida somente através de documentos secundários (livros e 

documentos), mas também a partir da experiência do visitante no local visitado, tornando o 

entendimento do significado do patrimônio mais significativo. 

De acordo com Moreira (2008) os meios interpretativos são classificados em 

personalizados e não-personalizados. Os primeiros são aqueles que necessitam de pessoas 

(intérpretes): excursões, trilhas com guias ou condutores, palestras, práticas de campo, dentre 

outras. Os segundos são aqueles que dependem apenas de objetos ou aparatos: material 

impresso (folders, guias de bolso, cartões postais), exposições, painéis interpretativos, 

sinalização e placas informativas, maquetes, vídeos, web sites, jogos e atividades lúdicas.  

No Quadro 23 foram indicados os principais meios interpretativos que seriam mais 

adequados para serem aplicados em cada geomorfossítio. 
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Quadro 23: Meios de valorização e divulgação aplicáveis aos geomorfossítios do litoral 

piauiense 

MEIOS DE VALORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO  

Geomorfossítios 
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SG1 x x x x x x x x x x 

SG2 
 

x x x 
 

x 
  

x x 

SG3 
 

x x x 
     

x 

SG4 
 

x x x 
 

x 
   

x 

SG5 
 

x x x 
     

x 

SG6 
 

x x x 
     

x 

SG7 
 

x x x 
     

x 

SG8 x x x x x 
 

x x x x 

SG9 
 

x x x 
     

x 

SG10 
 

x x x 
     

x 

SG11 x x x x x 
 

x x x x 

SG1. Delta do Parnaíba; SG2. Pedra do Sal; SG3. Paleodunas; SG4. Eolianitos de 

Itaqui; SG5. Lago do Sobradinho; SG6. Macapá; SG7. Campo de Dunas de Luís 

Correia; SG8. Estuário Cardoso/Camurupim; SG9. Beach rocks de Barrinha; SG10. 

Recifes de Arenito de Morro Branco e; SG11. Estuário Ubatuba/Timonha. 

Fonte: Elaborado pela autora (2016).  

  

 Alguns meios interpretativos são passíveis de serem desenvolvidos em todos os 

geomorfossítios uma vez que são de fácil execução. A inclusão de todos os geomorfossítios 

do litoral em roteiros ou trilhas é possível, no entanto, devido à distância, dependência das 

condições da maré e tempo de visita entre eles, é necessário que sejam feitos em veículos 

automotores e uma visita completa em todos os sítios levaria dois ou três dias, levando em 

consideração os passeios de barco nos sítios SG1, SG8 e SG11.  

• 1° dia: Manhã (SG1); 

Tarde: SG2 e SG3 

• 2° dia: Manhã: SG7, SG4, SG5 e SG6 

Tarde: SG8 

• 3° dia: Manhã: SG11, SG9 e SG10. 

As trilhas podem ser guiadas, ou seja, com o acompanhamento de um condutor, que 

realiza o trabalho educativo no sentido de atuar como intérprete, estando aberto para 

questionamentos, além de exercer um controle sobre o público para evitar possíveis danos 
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(LOPES et al, 2013). Este tipo de trilha deve ser realizada nos geomorfossítios SG1, SG8 e 

SG11.  

 Os demais geomorfossítios podem ser incluídos em roteiros auto-guiados, sem 

exigência de acompanhamento de condutores, mas com apoio de meios não-personalizados. A 

vantagem deste tipo de roteiro é a possibilidade de atender a um número maior de visitantes, 

disponibilizar informações permanentes e dar maior autonomia de escolha de horários e 

tempo de visitação (LOPES et al, 2013).  

A produção de material impresso como folders, guias de campo, marcadores de páginas 

e cartões postais também é possível ser desenvolvida em todos os geomorfossítios. Os guias 

de campo são recursos utilizados para facilitar o acesso à informação no que diz respeito aos 

atributos da geodiversidade do local, podendo oferecer ainda mapas, sugestões de roteiros e 

descrição dos sítios visitados.  

Os folders, meio de mais baixo custo, podem conter informações principais dos pontos 

selecionados para visitação, podendo ser distribuídos em instituições de ensino, agências de 

turismo, hotéis e restaurantes. Os cartões postais são lembranças populares e também podem 

disponibilizar breves informações sobre os geomorfossítios. Para a escolha das imagens dos 

sítios que ilustrarão os cartões, pode-se utilizar o critério da beleza, por exemplo, dependendo 

também do público-alvo. Na Figura 73 um modelo de cartão-postal.  
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Figura 72: Modelo de cartão-postal do geomorfossítio Beach rocks de Barrinha 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 
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 Segundo Folmann, Pinto e Guimarães (2010) os materiais impressos possibilitam 

exibir informações mais detalhadas, não interferem no visual do local de visitação, podendo 

serem levados para casa, além de possuir um baixo custo. 

 Sinalizações e placas interpretativas também são recomendadas em todos os 

geomorfossítios, mas especialmente naqueles que ficam ao longo das estradas federais, 

estaduais ou nas vicinais, como por exemplo os sítios SG3, SG4, SG5, SG7, SG9 e SG10. São 

comuns na região placas sinalizadoras e informativas acerca da biodiversidade, como nas 

áreas de reprodução de tartarugas, cavalos-marinhos e peixes-boi (Figura 74). Recomenda-se, 

portanto, a criação de placas com informações acerca da geodiversidade.  

 

 

Figura 73: Placa informativa acerca do peixe-boi, encontradas em algumas praias do 

litoral piauiense. 

Fonte: Autora (2016).  

 

 Jogos e atividades lúdicas ajudam a desenvolver um sentido de observação, estímulo à 

criatividade e a oportunidade de aprender brincando. Moreira (2011) sugere alguns jogos 

educativos: jogo dos sete erros; jogo da memória; palavras-cruzadas e palavras-chave e 

quebra-cabeças. Em todos os geomorfossítios da área estudada podem ser desenvolvidas estas 

atividades.  

 Os sítios SG1, SG8 e SG11 podem ser alvo do desenvolvimento dos demais meios 

interpretativos, a saber: palestras, exposições, painéis interpretativos, maquetes, vídeos e web 
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sites. Isto é possível devido à presença de pontos de apoio em cada um destes sítios, como o 

Porto dos Tatus, a Associação Barratur e o Museu do Projeto Peixe-Boi, respectivamente, 

sendo que, neste último as condições de desenvolvimento destas atividades são mais 

favoráveis uma vez que possui auditórios e salas para exposições, com capacidade de atender 

a grupos maiores de visitantes, como os escolares e universitários (Figura 75). 

 

 

Figura 74: Museu do Projeto Peixe-boi em Cajueiro da Praia (PI). 

Fonte: Autora (2016) 

 

 A palestra é um meio interpretativo complementar e deve ser curta e com caráter 

informal e pode ser realizada nos centros de visitantes, juntamente com apresentação de 

vídeos e exposições de materiais de apoio, como as maquetes, podendo também ocorrer ao ar 

livre (MOREIRA, 2011).  

Apenas no SG11 ocorrem palestras, no entanto, são totalmente voltadas para os temas 

que envolvem a biodiversidade (especificamente a observação de peixes-boi e tartarugas 

marinhas). A sugestão é que, em todos os geomorfossítios indicados, sejam trabalhados temas 

como a gênese e evolução geológica-geomorfológica da área, assim como o papel dos rios 

(Parnaíba, Cardoso, Camurupim, Ubatuba e Timonha) na esculturação das paisagens do litoral 

piauiense.  Informações sobre a geologia e geomorfologia local foram observadas apenas no 
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SG1, pelo condutor turístico durante os passeios nos barcos e lanchas, no entanto, 

sobressaíram as informações acerca da biodiversidade local.  

 A web sites são uma das mais importantes ferramentas de comunicação. A 

disponibilização de informações na internet contribui na sua divulgação desde o nível local ao 

internacional, possibilitando ao visitante melhores condições para a decisão do local de 

destino, planejamento da viagem e conhecimento sobre os aspectos do local a ser visitado 

(LOPES et al, 2013).  

Em todo o estado do Piauí são comuns reclamações de turistas acerca da falta de 

informações do “Como chegar no destino”, desta forma, recomenda-se que, além da criação 

de um web site, com informações geocientíficas e turísticas, fazer uso de aplicativos para 

dispositivos móveis, que são de fácil criação e baixo custo (Figura 76). Convém destacar a 

importância deste recurso não apenas como fonte de informação turística, mas também o seu 

potencial uso como ferramenta de aprendizagem escolar, no entanto é fundamental a 

participação de profissionais que dominam a técnica computacional e o conhecimento 

pedagógico e específico sobre a área que se deseja disponibilizar as informações.  

 

 

 

Figura 75: Projeto de criação de aplicativo para dispositivos móveis acerca dos geomorfossítios do 

litoral piauiense. 

Fonte: fabricadeaplicativo.com.br. Organizado pela autora (2016).  

 

 Os painéis interpretativos são os recursos mais comuns encontrados em áreas 

geoturísticas e merecem alguns cuidados na sua confecção uma vez que seu sucesso depende 

do público-alvo, da clareza com que o conteúdo é abordado, do layout e do material utilizado. 
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Painéis muito grandes, além de causar impactos visuais no ambiente, podem tornar a leitura 

chata e demorada, especialmente em áreas de turismo de sol e praia em que a maioria das 

pessoas buscam descanso e lazer (LOPES et al, 2013).  

 Visto o alto custo de criação e manutenção dos painéis interpretativos, recomenda-se a 

fixação destes nos geomorfossítios SG1, SG2 e SG4 em virtude deles terem sido os mais bem 

avaliados tanto no critério Científico, Geoturístico e no Educativo, evidenciando portanto a 

sua relevância. Moreira (2008) recomenda que os painéis sejam ricos em figuras, pobres em 

texto e com espaço em branco, numa proporção de 2:1:1. O texto deve ser compreendido por 

um indivíduo de treze anos, devendo-se selecionar os assuntos principais e a linguagem a ser 

abordada, levando em consideração o público a que se destina.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Um dos conceitos-chave das pesquisas sobre geoconservação é o de patrimônio 

geológico, predominante nas publicações científicas em nível nacional e internacional, no 

entanto, esta pesquisa veio colaborar com a divulgação e adoção do termo geopatrimônio, em 

detrimento deste conceito. Estritamente relacionado ao conceito de geodiversidade, o termo 

geopatrimônio tem a proposta de respeitar as diferenças conceituais e metodológicas dos 

demais ramos das Ciências da Terra, agregando o patrimônio geomorfológico, pedológico, 

geológico, hidrogeológico, dentre outros, tornando-se, portanto, mais adequado.  

 Uma vez que geopatrimônio foi conceituado como o conjunto de locais de relevante 

interesse, de natureza abiótica, aos quais são atribuídos valores (científico, didático, estético, 

etc), foi dado foco à categoria geomorfológica, ou seja, ao patrimônio geomorfológico.  

 No Brasil, as principais metodologias utilizadas na avaliação do geopatrimônio são 

identificadas como patrimônio geológico, desta forma, buscou-se em metodologias de 

avaliação do patrimônio geomorfológico, da literatura internacional, identificar os critérios 

que pudessem caracterizar especificamente esta categoria, chegando-se aos critérios ecológico 

e paleogeográfico.  

 A importância da utilização do critério ecológico na valoração científica do patrimônio 

geomorfológico está relacionada à interdependência entre a biodiversidade e a geodiversidade 

e o critério paleogeográfico, que contribui para a valoração da relevância do passado 

geológico da Terra, está relacionado também ao aspecto cultural, no sentido do termo geo-

histórico, utilizado por Reynard (2006). Os demais critérios utilizados na valoração científica 
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foram o de representatividade, raridade e integridade, identificados como os mais comuns em 

todas as metodologias verificadas.  

O critério grau de conhecimento científico, muito comum nos métodos de avaliação do 

patrimônio geológico não foi utilizado, uma vez que, entende-se que este grau de 

conhecimento é volátil, podendo ser facilmente contestado, uma vez que é praticamente 

impossível verificar todos os trabalhos publicados acerca de determinado local. Além disso, o 

fato de um sítio não ter sido alvo de pesquisa científica, não elimina ou diminui sua 

importância para as Geociências. No entanto este critério foi utilizado na valoração de uso 

educativo, uma vez que, entende-se que a existência de pesquisas publicadas auxilia 

professores e alunos nas práticas pedagógicas.  

 Frequentemente avaliado pelo viés estético, buscou-se frisar a importância dos 

atributos científicos do patrimônio geomorfológico. Uma das observações sobre esta 

afirmação foi a grande quantidade de sítios de categoria geomorfológica já catalogados no 

SIGEP, principal banco de dados da geodiversidade brasileira, e a importância da inclusão da 

União da Geomorfologia Brasileira à Comissão, no ano de 2010, que dará respaldo para que 

as descrições sejam feitas com mais rigor científico.  

 Foram definidos dois tipos de uso do patrimônio geomorfológico: para fins 

geoturísticos e para fins educativos. Nos dois tipos de uso foi agregado o valor científico. Em 

relação à valoração de uso geoturístico, à inclusão do critério científico vai se encontro à 

proposta deste ramo turístico, que é a transmissão da informação geocientífica de forma clara 

e simples à todos os tipos de público. Já em relação aos fins educativos, entende-se que 

critério científico é diferente de critério educativo (ou didático). Uma geoforma pode ter 

relevância científica, mas não ser um bom exemplar didático e vice-versa, portanto, buscou-se 

unir estas duas características na valoração de uso educativo.  

 A aplicação da metodologia desenvolvida ocorreu em uma área costeira, o litoral do 

estado do Piauí, que possui cerca de 66km de extensão. A utilização de uma área costeira deu 

respaldo à importância dos critérios ecológicos e paleogeográfico da metodologia.   

Por ser uma área em que os agentes e processos geomorfológicos são extremamente 

dinâmicos, seja por fenômenos naturais ou pela pressão antrópica, geralmente não são aceitos 

pelo SIGEP, uma vez que são bastante variáveis. No entanto, após a valoração científica, 

chegou-se à três geomorfossítios classificados como de relevância “muito alta” que podem ser 

indicados para descrição no banco de dados da Comissão: o geomorfossítio Delta do Parnaíba 

(já aprovado e aguardando autores para a descrição); o geomorfossítio Eolianitos de Itaqui e o 

geomorfossítio Beach rocks de Barrinha. Em uma área de estudo tão pequena e com uma 
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relativa homogeneidade de geoformas e processos, estes geomorfossítios são de ocorrência 

única e são bons indicadores da variação do nível do mar durante o Quaternário. 

Em relação aos resultados da valoração de uso geoturístico, foram indicados como de 

“muito alta” relevância os geomorfossítios Delta do Parnaíba e Pedra do Sal. O terceiro e 

quarto geomorfossítios da lista foram, respectivamente, o Eolianitos de Itaqui e Beach Rocks 

de Barrinha, no entanto, eles só atingiram valores altos devido ao seu elevado valor científico, 

que foi incluído, uma vez que eles não são locais de visitação turística atualmente. Assim, 

orienta-se que nestes dois geomorfossítios sejam desenvolvidas estratégias de valorização e 

divulgação mais intensas e efetivas, mesmo que não atinjam o público-alvo predominante, 

isto é, aquele que busca apenas descanso e lazer no litoral, mas que sejam estratégias 

direcionadas para um público mais seletivo, que tenha interesse em conhecer a geodiversidade 

local. 

A valoração de uso educativo demonstrou a potencialidade do litoral piauiense para 

este tipo de uso, uma vez que apresentou valores mais elevados em todos os geomorfossítios, 

sendo o Delta do Parnaíba, Pedra do Sal, Macapá e Estuário Ubatuba/Timonha, valorados 

como de “muito alta” relevância.  Todos estes geomorfossítios já são visitados por grupos 

escolares e universitários tanto do Piauí quanto de estados vizinhos (Maranhão e Ceará).  

De acordo com a análise do grau de suscetibilidade, os geomorfossítios mais sensíveis 

são o Lago de Sobradinho, Macapá, Eolianitos de Itaqui, Estuário Cardoso/Camurupim e 

Estuário Ubatuba/Timonha. A intensidade de uso, especialmente pela comunidade local, com 

agricultura, pesca e extração vegetal e animal, são as atividades que mais afetam 

principalmente os dois Estuários, Macapá e o Lago de Sobradinho. A fragilidade natural 

destes geomorfossítios também contribuiu para o elevado índice de suscetibilidade. A 

definição da prioridade de adoção de estratégias de geoconservação, como a divulgação e 

valorização, foi baseada nos tipos de usos, sendo indicados como prioritários o Delta do 

Parnaíba, Macapá, Pedra do Sal e Eolianitos de Itaqui.  

O mapa geoturístico desenvolvido buscou apresentar como informação principal os 

aspectos geocientíficos de cada geomorfossítio avaliado, com o acréscimo de informações 

turísticas. Uma vez que a área de estudo exigiu uma escala pequena, não foi possível indicar 

informações turísticas mais detalhadas, no entanto, a partir dos locais indicados, o visitante 

tem acesso a demais informações que forem necessárias como localização de restaurantes, 

hotéis, agências de turismo, etc.  

Por fim foi realizado um plano de valorização e divulgação, apresentando ideias de 

meios interpretativos da geodiversidade mais adequados para cada geomorfossítio. As 
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informações geocientíficas são repassadas aos visitantes atualmente somente durante os 

passeios no Delta do Parnaíba porém, em todos os geomorfossítios em que há visitação 

guiada, como nos Estuários Cardoso/Camurupim e Ubatuba/Timonha, o foco é sempre na 

biodiversidade local, especialmente sobre as espécies de tartarugas marinhas, peixes-boi e 

cavalos-marinhos.  

No município de Cajueiro da Praia, próximo ao geomorfossítio Estuário 

Ubatuba/Timonha, há um museu que é subaproveitado, em que poderiam ser realizadas 

palestras, exibidos filmes e exposições acerca da geodiversidade local.  

A produção de painéis interpretativos e materiais impressos (folders, cartões postais, 

mapas geoturísticos, ect) poderiam suprir a falta de guias turísticos ao longo de todo o litoral 

do estado, disponibilizando informações geocientíficas de forma permanente. 

  A metodologia desenvolvida nesta pesquisa pode ser aplicada em qualquer área de 

estudo e está aberta para sugestões e adaptações, de acordo com os objetivos do pesquisador 

que virá utiliza-la. A orientação é que os principais critérios científicos (representatividade, 

raridade e integridade); e os critérios ecológico e paleogeográfico não sejam negligenciados, 

assim como o mapeamento, para que as informações acerca da quantificação não se tornem 

apenas uma série numérica.  

 Sugere-se que, posteriormente, sejam realizados trabalhos de avaliação do patrimônio 

geomorfológico na porção maranhense do Delta do Parnaíba, assim como nos Lençóis 

Maranhenses, e que sejam anexados à estes trabalhos as pesquisas já realizadas por Meira 

(2015) na porção do litoral do estado do Ceará, para que então seja concluída toda a avaliação 

do patrimônio geomorfológico da Rota das Emoções (Lençóis Maranhenses – Delta do 

Parnaíba – Jericoacoara), roteiro turístico brasileiro de relevância internacional. 
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 ANEXO A - PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO GEOMORFOLÓGICO SEGUNDO       FIGUEIRÓ; VIEIRA E 

CUNHA (2014). 
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ANEXO C: TÁBUA DE MARÉ - PORTO DE LUÍS CORREIA (PI). 

DATA LUA NIVEL MAIS BAIXO (m) NÍVEL MAIS ALTO (m) VARIAÇÃO (m)

11/jan Quarto Minguante 0,2 3,1 2,9

12/jan Nova 0,1 3,3 3,1

27/jan Quarto Crescente 0 3,3 3,3

30/jan Cheia -0,1 3,4 3,5

10/fev Quarto Minguante 0,2 3,1 2,9

11/fev Nova 0,1 3,1 3

25/fev Quarto Crescente 0 3,3 3,3

28/fev Cheia -0,2 3,5 3,7

12/mar Quarto Minguante 0,2 3 3,2

13/mar Nova 0,2 3 3,2

27/mar Quarto Crescente -0,2 3,5 3,7

28/mar Cheia -0,2 3,4 3,6

10/abr Quarto Minguante 0,3 2,9 2,6

11/abr Nova 0,3 3 2,7

25/abr Quarto Crescente -0,1 3,4 3,5

26/abr Cheia -0,2 3,4 3,6

10/mai Quarto Minguante 0,4 2,9 2,5

11/mai Nova 0,3 3 2,7

24/mai Quarto Crescente 0 3,3 3,3

25/mai Cheia -0,1 3,4 3,5

09/jun Quarto Minguante 0,4 3 2,6

10/jun Nova 0,3 3 2,7

24/jun Quarto Crescente 0 3,3 3,3

25/jun Cheia 0,1 3,3 3,2

08/jul Quarto Minguante 0,4 3 2,6

10/jul Nova 0,2 3,2 3

22/jul Quarto Crescente 0,2 3,1 2,9

23/jul Cheia 0,2 3,2 3

06/ago Quarto Minguante 0,5 3 2,5

09/ago Nova 0,1 3,4 3,3

20/ago Quarto Crescente 0,3 3,1 2,8

22/ago Cheia 0,2 3,2 3

05/set Quarto Minguante 0,2 3,2 3

07/set Nova 0 3,5 3.5

19/set Quarto Crescente 0,3 3,1 2,8

20/set Cheia 0,3 3,1 2,8

04/out Quarto Minguante 0,2 3,3 3,1

06/out Nova -0,1 3,5 3,6

19/out Quarto Crescente 0,4 3,1 2,7

20/out Cheia 0,4 3,1 2,7

03/nov Quarto Minguante -0,1 3,3 3,4

04/nov Nova -0,1 3,4 3,5

18/nov Quarto Crescente 0,4 3,1 2,7

19/nov Cheia 0,4 3,1 2,7

02/dez Quarto Minguante 0 3,4 3,4

03/dez Nova 0,1 3,5 3,6

17/dez Quarto Crescente 0,4 3 2,6

19/dez Cheia 0,3 3,1 2,8

Nível Médio: 1,71m.

Latitude: 02°51'S     Longitude: 41° 38'W Gr. 

 

Fonte: www.mar.mil.br  (2016). 


