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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta um modelo estratégico de geoconservação e 

geoturismo, com valoração quantitativa da Areia Encantada, no Município de Barra 

do Mendes, localizado na região da Chapada Diamantina Setentrional, Estado da 

Bahia. O local selecionado para essa avaliação contempla afloramentos de rochas 

metassedimentares com baixo grau metamórfico de idade mesoproterozóica, 

dispostos no topo da serra, com depósitos de areia composta por quartzo em seus 

arredores. A coleta de dados em campo possibilitou a avaliação, utilizando critérios 

de valor científico, potencial uso educativo e turístico e risco de degradação. Para 

esta quantificação foi utilizado o aplicativo GEOSSIT desenvolvido pela equipe da 

CPRM, com o objetivo de inventariar o patrimônio geológico brasileiro. Esse 

aplicativo utiliza dos métodos e critérios estabelecidos por Ángel Garcia-Cortés & 

Luis Carcavilla Urquí (2009) e Brilha (2016). Os resultados permitiram a esclarecer e 

sugerir prioridades de atuação para instituições públicas e privadas em suas 

iniciativas de geoconservação. Tais iniciativas devem integrar projetos educacionais 

e turísticos, implementação da infraestrutura necessária, e ainda estabelecimento de 

unidades de conservação da natureza (UC) aos usuários nessa região de patrimônio 

natural singular e de grande potencial para o desenvolvimento sustentável.  

 

Palavras-Chave: Geodiversidade; Geopatrimônio; Geoconservação; 

Geoturismo.  

  



 
 

ABSTRACT 

 

This paper presents a strategic geoconservation and geotourism model, with 

quantitative valuation of Areia Encantada, in the municipality of Barra do Mendes, 

located in the Chapada Diamantina Norte region, State of Bahia. The site selected 

for this evaluation includes low metamorphic metassedimentary rock outcrops of 

mesoproterozoic age, arranged at the top of the mountain, with quartz sand deposits 

in its surroundings. Field data collection allowed the evaluation, using criteria of 

scientific value, potential educational and tourist use and risk of degradation. For this 

quantification we used the GEOSSIT application developed by the CPRM team, with 

the objective of inventorying the Brazilian geological heritage. This app uses the 

methods and criteria established by Ángel Garcia-Cortés & Luis Carcavilla Urquí 

(2009) and Brilha (2016). The results allowed clarifying and suggesting action 

priorities for public and private institutions in their geoconservation initiatives. Such 

initiatives should integrate educational and tourism projects, implementation of the 

necessary infrastructure, and establishment of nature conservation units (UC) for 

users in this unique natural heritage region of great potential for sustainable 

development. 

Keywords: Geodiversity; Geopatrimony; Geoconservation; Geotourism.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O sítio geológico Areia Encantada, situa-se na porção Centro Norte da 

Bahia, no município de Barra do Mendes, no contexto geográfico da Chapada 

Diamantina Setentrional. A região é conhecida como percussora da rica história na 

mineração de diamante no século 19 e, posteriormente, pela disputa territorial entre 

os coronéis da cidade de Barra do Mendes e Brotas de Macúbas. Atualmente, a 

Chapada Diamantina vem se destacando em diversos segmentos do turismo, sendo 

uma boa oportunidade para aplicar práticas de conscientização ambiental e 

geoconservação.  

Na área de estudo ocorrem depósitos de areia, originadas a partir da ação 

de agentes intempéricos sobre os paredões de rochas metassedimentares ali 

presentes. A região próxima ao local de estudo também apresenta um conjunto 

peculiar de serras, chapadas e vales, sendo dotado potencial para atividades 

geoturísticas, mediante ações de valorização e divulgação da área.  

A descrição e caracterização do geossítio em estudo faz parte de uma 

estratégia de geoconservação na área. Diversas são as medidas que podem ser 

tomadas para implementar a geoconservação de uma área, desde ações 

embasadas por questões legais, como a instituição de unidades de conservação, até 

exercícios mais elementares, como a inserção de conteúdos relacionados às 

geociências em atividades de educação formal e informal nos municípios próximos 

de ocorrências geológicas de destaque.  

De acordo com as etapas iniciais das estratégias de Geoconservação 

(Brilha, 2005) e (Brilha, 2016), o inventário e a quantificação são ferramentas 

primordiais para a obtenção de dados sólidos, que subsidiem futuras ações. O 

principal foco para aplicação dessas etapas é a avaliação qualitativa e quantitativa 

do geopatrimônio, as quais, segundo Borba et al. (2013), constituem a 

‘geoconservação básica’, ou seja, os “procedimentos mais fundamentais e que irão 

embasar subsequentes estratégias de proteção e valorização dos lugares de 

interesse geológico”. Diante deste fato, o presente artigo pretende contribuir com 

respostas às questões elencadas e debater os principais conceitos propostos no 

desenvolvimento de estudos direcionado para geoconservação, aplicadas no sítio 

geológico da Areia Encantada. 
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1.1  Objetivos 

 

Este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo geral a definição 

de uma estratégia de geoconservação e geoturismo para o sítio Areia Encantada, 

baseada no levantamento de dados geológicos, cadastro das informações no 

aplicativo GEOSSIT e a proposição de alternativas de geoconservação e uso 

sustentável do mesmo. Para a realização desta estratégia de conservação do 

patrimônio local do sítio geológico supracitado, foram estabelecidos os seguintes 

objetivos específicos: 

 

1- Elaborar um inventário dos seus atributos, definindo os seus limites, 

com objetivo de identificar, avaliar e descrever sua geodiversidade. 

2- Quantificar e qualificar os elementos da geodiversidade encontrados na 

Areia Encantada, utilizando os critérios de acordo com o aplicativo GEOSSIT. 

3- Manter o inventário contínuo e periodicamente revisado, pois sua 

atualização é importante para o próprio aperfeiçoamento da Geoconservação. 

4- Contribuir para o desenvolvimento sustentável da área, buscando 

ampliar o conhecimento da sociedade através de panfletos informativos e materiais 

de informação sobre o uso do mesmo. 

5-  Propor a criação de uma Unidade de Conservação, baseada na SNUC 

(Sistema Nacional de Unidades de Conservação). 

 

 

1.2 Localização da Área 

 

A área proposta para o Sítio Geológico Areia Encantada tem 

aproximadamente 2.000 m², situa-se na região central do estado da Bahia, área 

Setentrional da Chapada Diamantina, no município de Barra do Mendes, distante a 

582km de Salvador. O sítio geológico apresenta uma altitude de 1300m, delimitado 

por feições geomorfológicas, é composta por afloramentos de rochas 

metassedimentar de ambientes transicionais, de origem eólica, fluvial e marinho 

raso.  
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Figura 1: Área de estudo está inserida no município de Barra do Mendes representada pelo ponto em 
vermelho, Geossítio Areia Encantada. 

 

O principal acesso à área proposta para a implantação do geossítio é feito 

a partir de Salvador pela BR-324 até Feira de Santana; desta cidade pela rodovia 

BR-242 até Seabra e daí, em direção ao norte, pela rodovia BA-148. Chegando ao 

povoado de Minas do Espírito Santo, pertencente ao município de Barra do Mendes, 

percorre-se 8,3 km para noroeste, pela estrada vicinal não pavimentada.   
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2 JUSTIFICATIVA  

 

A motivação para a realização deste trabalho parte de uma ideia que 

envolve uma região pouco conhecida e denominada de Chapada Velha. A área de 

paisagens exuberantes foi alvo do garimpo de diamante e disputas territoriais de 

autoridades locais. Tudo isso, relacionado o conhecimento prático/teórico abordado 

pela academia, surge como oportunidade para um estudo prático visando o 

desenvolvimento sustentável no município de Barra do Mendes. 

Considerando o potencial turístico da Chapada Diamantina, faz se 

importante o uso de medidas sustentáveis na exploração do seu patrimônio natural, 

via por ações sistemáticas de proteção, em conjunto com interpretação e valorização 

do seu patrimônio geológico, existe de carência em medidas de conservação 

ambiental na área da Chapada Velha, o que serve para reforçar a realização deste 

trabalho. 

Com o avanço do desmatamento, das atividades garimpeiras e de 

agropecuária, torna-se cada vez mais necessário a criação de uma unidade de 

conservação no município de Barra do Mendes, com base no SNUC (Sistema 

Nacional de Unidade de Conservação), envolvendo o sítio Areia Encantada. Com 

isso, características bióticas e abióticas ficam protegidas pela legislação, podendo 

ser utilizadas de forma sustentável. 

O desenvolvimento dessa ideia desperta a necessidade de uma 

investigação de detalhe na área de estudo, enfocando a geoconservação e o 

geoturismo. Também, através desse trabalho, amplia-se a rede de sítios geológicos 

existentes na Chapada Diamantina, divulgando o conhecimento das geociências a 

nível regional e nacional, descrevendo d e uma forma didática informações sobre a 

história geológica dessa região. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A metodologia utilizada para a realização do presente trabalho parte de 

levantamento bibliográfico sobre conceitos relativos às temáticas da Geodiversidade, 

Geoconservação e Geoturismo. Em uma segunda etapa foi feita a descrição e coleta 

de dados nos trabalhos de campo. Posteriormente o inventário foi realizado 

utilizando o aplicativo GEOSSIT, desenvolvida pelo Serviço Geológico do Brasil 

(CPRM) utilizando a metodologia BRILHA (2016), tendo em vista uma avaliação 

quantitativa do sítio Areia Encantada. Cada etapa do trabalho será descrita e 

comentada a seguir. 

 

                 3.1 Roteiro para uma Estratégia de Geoconservação 

 

Para alcançar os objetivos propostos, foi utilizado um roteiro elaborado 

por Meira et al. (2017), Figura 2, que apresenta quatro procedimentos distintos, 

divididos em seis partes, sendo elas: i) Pré-inventário: composto pelas etapas de 

definição da área de pesquisa e pelo detalhamento do meio físico; ii) Inventário do 

geossítio: compreende a inventariação dos locais de interesse geológico-

geomorfológico; iii) Avaliação do Geossítio: avaliação qualitativa e/ou quantitativa do 

geossítio inventariado; e, iv) Valorização e divulgação do geossítio: contemplando 

estratégias para que o geossítio seja valorizado/divulgado, além do planejamento de 

ações de conservação do geopatrimônio. 

O método para seleção do sítio aqui inventariado pode ser considerado 

como um método ad hoc (Sharples, 2002), com finalidade para a identificação 

pontual dos geossítios, os quais são selecionados de maneira isolada a partir de um 

enfoque local, trata-se de um método normalmente aplicado em pequenas áreas ou 

em locais com geodiversidade monótona. 
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Figura 2: Fluxograma do Roteiro Básico para o Desenvolvimento de Estratégias de Geoconservação. 
(Fonte: Meira et al. 2017).  

 

 

                 3.2 Classificação Textura Siliciclástica  

 

Metodologia utilizada para a classificação textural é proposta por 

Shepard, em 1954, que se baseia, essencialmente, num diagrama triangular em que 

são representados os conteúdos percentuais em areia, em silte e em argila, 

apresentado na Figura 03.  

Para caracterização das frações adotou-se a escala granulométrica de 

Wentworth (1922) onde as partículas menores que 0,004 mm são classificadas 

como argilas, aquelas posicionadas entre 0,004 mm e 0,063 mm são consideradas 
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silte e as maiores que 0,063 mm são classificadas como areia fina (0,063 – 0,125 

mm), média (0,125- 0,250 mm) ou grossa (> 0,250 mm).  

Para determinar o grau de arredondamento, será utilizada a metodologia 

de Pettijohn (1973), com categoria variando de muito anguloso, anguloso, 

subanguloso, subarredondado, arredondado e bem arredondado, com baixa 

esfericidade e alta esfericidade.  

Para calcular o selecionamento será utilizado a metodologia de Scholle 

(1979). Onde será dividido em mal selecionado, moderadamente selecionado, bem 

selecionado e muito bem selecionado.  

 

 

Figura 3: Diagrama para a classificação textural, proposta por Shepard (1954). 

 

 

                 3.3 Aplicativo GEOSSIT 

 

O GEOSSIT é um software destinado ao inventário, qualificação e 

avaliação quantitativa de Geossítios e Sítios da Geodiversidade, em nível nacional. 

A consulta é livre e seu endereço pode ser encontrado no site 

(https://www.cprm.gov.br/geossit/). O aplicativo funciona como uma ferramenta para 

https://www.cprm.gov.br/geossit/
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a padronização do cadastramento de sítios geológicos do Brasil, com a finalidade de 

definir um banco de dados do patrimônio geológico nacional.  

No aplicativo existem um conjunto de planilhas que devem ser 

preenchidas para descrever os geossítios com informações do tipo de rocha, 

caracterização geológica, interesses, dentre outros. A planilha de quantificação se 

divide em seis abas: vulnerabilidade, características intrínsecas, uso potencial, 

necessidade de proteção, média do geossítio, recomendação.  

Com o preenchimento dos itens, o sistema calculará a relevância do sítio, 

que pode ser enquadrada como de relevância regional, nacional ou internacional, 

além de valores didático, científico e turístico. Além disso, o GEOSSIT sugere 

algumas recomendações quanto à urgência e necessidade de proteção. 

Para a quantificação do valor científico, risco de degradação, níveis de 

classificação do risco de degradação e potencial uso educativo e turístico, o 

GEOSSIT utilizou-se do método de Brilha (2016), cujos parâmetros e pontuações 

são apresentados nas Figuras 4, 5, 6 e 7. Com relação à prioridade de proteção, é 

utilizada a adaptação da metodologia de Ángel Garcia-Cortés & Luis Carcavilla Urquí 

(2009), conforme representada na Figura 8. 

 

 

Figura 4: Critérios e pesos propostos por Brilha (2016) relativos à quantificação dos interesses 
científico. As notas possíveis são 0, 1, 2, 3 ou 4, cujos pesos variam entre 30%, 20%, 15%, 10% ou 
5%. 
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Figura 5: Critérios utilizados pelo GEOSSIT para quantificação do risco de degradação dos 
Geossítios, extraídos do método de Brilha (2016). Os valores possíveis são 0, 1, 2, 3 ou 4, cujos 
pesos variam entre 35%, 20%, 15% ou 10%. 

 

 

Figura 6:  O Nível de Risco de Degradação (RD), com base no valor calculado na figura acima. 
Segundo Brilha (2016), pode ser classificado em três níveis: baixo, médio, alto. 

 

 

Figura 7: Critérios e pesos propostos por Brilha (2016) relativos à quantificação do Potencial de Uso 
Educativo e Turístico. Os valores são 0, 1, 2, 3 ou 4, cujos pesos variam entre 20%, 15%, 10% ou 5% 
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Figura 8: A prioridade de proteção é baseada da adaptação da metodologia de Ángel Garcia-Cortés & 
Luis Carcavilla Urquí (2009), utilizada em cada valor (Científico, Didático, Turístico e Global) obtido 
pela quantificação, resultando em valores individuais para a Prioridade de Proteção. O Interesse 
Global (Ig) é calculado pela seguinte fórmula: Ig = (Ic + Id + It)/3. 

 

Ao analisar todos os parâmetros, o aplicativo calculará uma média final 

para o geossítio, atribuindo-lhe uma relevância nos âmbitos internacional, nacional e 

regional. Os geossítios de relevância internacional são aqueles que possuem o Valor 

Científico calculado acima de 300. Os de relevância nacional, são aqueles que 

possui valor calculado entre 299 e 200. Por fim, os locais que estão abaixo desses 

valores serão considerados sítios da geodiversidade.   

Conforme Brilha (2016), existem outras ocorrências da geodiversidade 

que não apresentam valor científico significativo, mas são importantes recursos para 

a educação e para o turismo. Estes, quando encontrados in situ, são denominados 

Sítios da Geodiversidade ou, quando encontrados ex situ, são simplesmente 

referidos como Elementos da Geodiversidade. Essas ocorrências são consideradas 

como de interesse nacional quando o potencial uso educativo e turístico tem valor 

igual ou maior que 200. Valores menores que 200 caracterizam Sítios da 

Geodiversidade de importância regional ou local com interesse na área de um 

geoparque ou em contextos similares. 
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4 CONTEXTO GEOCIENTÍFICO 

 

                 4.1 Geologia 

O município de Barra do Mendes está localizado no contexto geológico do 

Cráton do São Francisco, definido por Almeida (1977), como duas grandes 

assembleias estratigráficas: o embasamento e as coberturas. Tal unidade 

geotectônica está representada na Figura 9.  As unidades mais velhas que 1,75Ga 

são consideradas como embasamento e as mais novas, como cobertura. 

 

Figura 9: Compartimentação geotectônica do Estado da Bahia, segundo Barbosa (2012): a linha em 
vermelho representa o limite do Cráton. Na figura, apresentam ainda destacados o sistema de Rifte 
Recôncavo-Tucano, representado em verde, além das faixas de dobramento Neoproterozóicas em 
amarelo, em cinza a cobertura Precambriana. 
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Segundo Souza et al. (2003), o embasamento do Supergrupo Espinhaço, 

na porção da Chapada Diamantina Setentrional, é representado pelo complexo 

Paramirim, constituídos por ortognaisses migmatitos e ortognaisses granodioríticos 

de composição tonalítico-trondhjemítico-granodiorítica, indicando que o 

embasamento pré-Espinhaço teve uma evolução geológica complexa.   

O Complexo Paramirim (Sá et al., 1976), atribuído ao intervalo Paleo-

Mesoarqueano, é o principal constituinte do Bloco do Paramirim, compreende o 

aulacógeno durante o processo de inversão ocorrido no Brasiliano. Corresponde ao 

alto do embasamento justaposto tectonicamente, separado pela zona de 

cisalhamento Brumado-Caitité e pelos limites tectônicos ocidentais e orientais, 

respectivamente com o Espinhaço Setentrional e Chapada Diamantina. Além de 

rochas granitoides intrusivas paleoproterozóicas. Na Figura 10, é apresentado o 

contexto geológico da área estudada, com uma compilação da representação 

geológica da Chapada Diamantina – Espinhaço Setentrional e do Corredor de 

Deformação do Paramirim. 

Nos Estados de Minas Gerais e Bahia, foram gerados sistemas de riftes 

intracontinentais, resultadas da tafrogêneses Estateriana, dando origem a depósitos 

magmáticos e sedimentares, representantes do Supergrupo Espinhaço. Na Bahia, 

reconhecem-se as bacias do Espinhaço Setentrional e do Espinhaço Oriental, 

situadas respectivamente a oeste e a leste do Bloco do Paramirim, conforme 

representado na Figura 11. 

De acordo com Schobbenhaus (1996), A evolução da Bacia Espinhaço 

Oriental teve início há 1,75Ga. Conforme representado na Figura 12, esta evolução 

foi dividida em três fases tectônicas: 1. pré-rifte, composta por depósitos 

siliciclásticos comparados a uma sequência deposicional; 2. sinrifte, preenchida por 

depósitos agrupados em duas tectonossequências; e 3. pós-rifte, representada por 

depósitos relacionados a uma supersequência. 

Segundo Guimarães et al. (2008), a Bacia da Chapada Diamantina se 

formou durante o Calimiano, originando uma bacia do tipo Sinéclise, com 

características deposicionais semelhantes à depressão da fase pós-rifte da Bacia do 

Espinhaço Oriental. O preenchimento é controlado por mudanças no nível eustático, 

com grandes amplitudes e pouca profundidade, relacionado a um clima árido severo, 
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representado por depósitos continentais costeiros eólicos-fluviais e marinho raso, 

conhecido por Tombador/Caboclo. 

 

 

Figura 10: Representação geológica da Chapada Diamantina – Espinhaço Setentrional, com enfoque 
no Corredor de Deformação do Paramirim. 1 – Cobertura fanerozóica; 2 - Supergrupo São Francisco; 
3 - Supergrupo Espinhaço ( ES - Espinhaço Setentrional; CDOc - Chapada Diamantina Ocidental; 
CDOr - Chapada Diamantina Oriental ); 4 – Embasamento Pré - Espinhaço ( a- Bloco Gavião; b - 
Bloco do Paramirim; c - Bloco Sobradinho ); 5 - Limites do Cráton do São Francisco ( FA - Faixa 
Araçuaí; FP – Faixa Rio Preto; FRP - Faixa Riacho do Pontal ); 6 - Limites do Corredor de 
Deformação do Paramirim; 7 – Delimitação da área de estudo. (modificado Guimarães et al. 2008). 
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Figura 11: Mapa geológico simplificado contendo coberturas do Supergurpo Espinhaço (Fm. Serra da 
Gameleira; Gr. Rios dos Remédios; Gr. Paraguaçu; Gr. Chapada Diamantina; Fm. Morro do Chapéu)  
e São Francisco (Gr. Bambuí; Fm. Salitre; Fm. Bebedouro) depositados sobre o embasamento do 
Bloco Gavião e o Vale do Paramirim, com as intrusões graníticas Estateriana (Barbosa 2012).  
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Figura 12: Carta estratigráfica e aspectos tectonodeposicionais do Supergrupo Espinhaço e depósitos 
Fanerozóicos (modificado Guimarães et al. 2008). 

 

O sítio estudado está inserido no contexto geológico da Formação 

Tombador, como representado na Figura 13. De acordo com Guimarães et al. (2008) 

esta formação conta com rochas metassedimentares submetidas a 

anquimetamorfismo, sofrendo diagênese avançada que, segundo esses autores, se 

manifestaram na forma de quartzito associado com níveis silicificados e argilosos, 

com estruturação do tipo waves, cruzada de pequeno e grande porte e estratificação 

plano paralela. Caracterizando um relevo de serras e planaltos com altitudes que 

chegam a 1500 metros. Essas rochas afloram de forma contínua na direção N-S por 

toda a parte central da região da Chapada Diamantina. 
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Figura 13: Mapa geológico da região de Minas do Espírito Santo, município de Barra do Mendes. Em 
vermelho está localizado o sítio Areia Encantada (modificado Guimarães et al. 2008). 

 

 

                 4.2 Geomorfologia 

 

Segundo Silva (2008), a região de estudo faz parte do Domínio das 

Depressões Semi-Áridas Tropicais da Caatinga. Nesse domínio, são influenciados 

por regimes climáticos quente e semi-árido, sendo assim, as paisagens se 

caracterizam por uma atuação mais intensa do intemperismo físico (degradação 

mecânica das rochas). Dentre os principais padrões geomorfológicos descritos pelo 

autor, destacam-se: 

 

• Superfícies de Aplainamento da Depressão Sertaneja: As 

vastas superfícies de aplainamento da Depressão Sertaneja que 

abrangem a maior parte do semi-árido nordestino destacam-se 

pelas extensas planuras conservadas ou muito fracamente 

entalhadas por rede de drenagem intermitente (excetuando-se o rio 

São Francisco) de muito baixa densidade. Depressão Sertaneja 

está embutida em cotas baixas, inferiores a 300 m, no estado do 

Ceará e no interior dos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Pernambuco, Alagoas e Sergipe. No médio vale do rio São 
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Francisco, apresenta cotas entre 300 e 500 m. Essa superfície está 

delimitada: a leste, pelo Planalto da Borborema (no Nordeste 

Oriental) e Chapada Diamantina (na porção central da Bahia); a 

oeste, pela Chapada da Ibiapaba (no Piauí) e Espigão Mestre (no 

oeste da Bahia); a norte, nivela-se com os tabuleiros litorâneos do 

Grupo Barreiras (no litoral do Ceará e Rio Grande do Norte). 

 

• Chapadas Sustentadas por Rochas Sedimentares: As chapadas 

sustentadas por rochas sedimentares representam uma antiga 

cobertura sedimentar marinha que recobriu grande parte da 

Depressão Sertaneja. Destaque especial deve ser conferido à 

Chapada Diamantina, situada na porção central do estado da 

Bahia. Apresenta direção alongada no sentido N-S e consiste em 

extensa cobertura plataformal, constituída por rochas sedimentares 

de idade proterozóica que jazem sobre o Cráton do São Francisco 

e representam um conjunto de elevações imponentes, de grande 

beleza cênica, apresentando topos planos, cujas cotas se situam 

entre 1.200 e 1.600 m. Predominam arenitos (alguns 

diamantíferos), conglomerados e calcários com dominância de 

solos rasos e permeáveis (Cambissolos, Neossolos Litólicos e 

Neossolos Quartzarênicos) de expressiva vulnerabilidade 

ambiental (BONFIM et al., 1994). A vertente voltada para leste é 

coberta por um refúgio florestal de Mata Atlântica, enquanto a 

vertente voltada para o oeste, mais seca, é coberta por vegetação 

de caatinga. 

 

• Serras Isoladas e Brejos de Altitude: As serras isoladas que 

ressaltam em meio à Depressão Sertaneja também constituem um 

importante elemento da paisagem do semi-árido nordestino, pois 

representam um enclave climático de maior umidade, sendo 

denominados “brejos de altitude”. A maior pluviosidade das serras 

(700 a 1.000 mm anuais) em relação às superfícies aplainadas 

(300 a 700 mm anuais) decorre do efeito orográfico promovido 

pelas elevações montanhosas que retêm maior quantidade de 
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umidade atmosférica, apresentando um refúgio de vegetação 

florestal, com solos mais espessos e argilosos e drenagem perene. 

 

A Chapada Diamantina é um planalto com rochas que fazem parte das 

coberturas mesoproterozóicas do Brasil (Delgado et al, 1994), Figura 14. O 

Supergrupo Espinhaço é uma cadeia montanhosa que se inicia em Minas Gerais e 

penetra a Bahia na região de Guamambi chegando até a divisa com Piauí. A 

Chapada Diamantina é separada do Espinhaço Setentrional pelo vale do rio 

Paramirim, afluente da margem direita do rio São Francisco. 

A área de estudo apresenta relevo diretamente ligado com a estruturação 

geológica do Ciclo Brasiliano, resultando em falhas transformantes e grandes 

dobramentos em direção N-S. Os compartimentos topográficos observados em 

campo são classificados como anticlinais aplanados e escavados, sinclinais 

suspensos e testemunhos erosionais, semelhantes as descrições feitas por Pedreira 

e Bonfim (2002) para o Morro do Pai Inácio. Santos (2008) descreve esta atividade 

orogênica em conjunto de ações exógenas, que deram origem a diferentes formas 

de relevo sedimentar na região – planaltos, chapadas tabulares, cuestas, dentre 

outras. 

A região é caracterizada por ser uma área elevada em relação às áreas 

que a circundam, com altitudes acima de 1000m. Diversas partes desta região estão 

situadas a mais de 1500m. As montanhas são interrompidas por vales profundos 

cortados por drenagens onde escoam rios que nascem na região, formando 

pedimentos funcionais retocados pela drenagem.  
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Figura 14: Localização da Serra do Espinhaço no território brasileiro, destacando a região da 
Chapada Diamantina, situada na extremidade Norte deste sistema orográfico. Elaborado a partir de: 
Pereira, 2010. 

 

 

                 4.3 Geoconservação e Geoturismo 

 

A Geoconservação é caracterizada pelo conjunto de ações que buscam 

conscientizar, parte da sociedade, para a importância da conservação dos 

elementos de natureza abiótica. Entretanto, para buscar essa realidade, é 

necessário que haja um maior entendimento dos valores associados à 

geodiversidade e geopatrimônio, que é a variedade de natureza abiótica (estruturas 

sedimentares e tectônicas, minerais, rochas, fósseis e solos) e os processos ativos 

ou pretéritos que condicionaram os elementos abióticos da terra (NIETO, 2001; 

GRAY, 2004). 

O geopatrimônio é definido como um conjunto de elementos da natureza 

geológica que se destacam, seja pelos seus valores educativos, turísticos, dentre 



30 
 

outros (CARCAVILLA et al., 2008). A geodiversidade corresponde aos elementos 

abióticos, enquanto o geopatrimônio é composto pelas feições que adquirem 

relevância/valor excepcional de acordo com avaliação humana. 

As medidas de geoconservação devem estar vinculadas ao 

geopatrimônio, mas não necessariamente à geodiversidade, porém é possível 

afirmar que toda atividade geoconservacionista se reflete em promoção e 

conservação dos elementos da geodiversidade. A própria definição do conceito de 

geoconservação, enquanto o conjunto de “atividades que têm com finalidade a 

conservação e gestão do patrimônio geológico e dos processos naturais a ele 

associados” (CUMBE, 2007). 

A comunidade geocientífica vem desempenhando um grande esforço 

para demonstrar a importância da geoconservação e o geoturismo como ações que 

geram inúmeros benefícios para o meio ambiente e os seres vivos que os envolvem. 

O Geoturismo é uma forma de turismo em áreas naturais com ênfase nos aspectos 

da geologia e da paisagem (Downling e Newsome, 2005). Onde se busca a 

promoção do turismo em locais como geossítios, promovendo a conservação e 

geodiversidade e a compreensão das ciências da terra por meio da apreciação da 

paisagem. 

O geoturismo foi oficialmente e academicamente conceituado por Hose 

(1997), que o definiu como a atividade de prover subsídios que possibilitem aos 

turistas adquirir o conhecimento necessário para compreender a geologia e 

geomorfologia de um local, além da apreciação de sua beleza cênica. Hose (2000) 

propôs ajustes no conceito de geoturismo, alterando sua definição para a provisão 

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

sociais de lugares, materiais geológicos e geomorfológicos e assegurar sua 

conservação, para uso de estudantes, turistas e outras pessoas com interesse 

recreativo ou de lazer. 

Com isso, a geoconservação e o geoturismo destacam o meio físico, por 

meio da geodiversidade local, promovendo o desenvolvimento sustentável, de forma 

a conservar o patrimônio natural, histórico e cultural, incorporando o fascínio do 

planeta terra nos visitantes (Rocha e Nascimento, 2007). 
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                 4.4 Geologia e Educação 

 

Segundo, Brilha (2009), com a geoconservação, veio possibilitar a criação 

de novas estratégias promotoras do ensino e divulgação das Geociências. 

Centrados na conservação do patrimônio geológico na perspectiva do seu uso 

sustentável, os geossítios permitem veicular, não só conhecimentos de caráter 

técnico-científico, mas também valores promotores de uma cidadania responsável. A 

Figura 15 mostra a inter-relação entre estes elementos.  

 

 

Figura 15: A geoconservação estabelece diversas relações com a sociedade, garantindo a educação 
e o avanço científico na área das Geociências.  

 

São inúmeras as possibilidades de promover o ensino e a divulgação das 

Geociências. Conforme, Brilha (2009) alguns modelos serão apresentadas abaixo, 

com ações concretas, muitas delas retiradas das experiências de geoparques 

europeus: 

 

• Adoção de um geossítio - À semelhança do que acontece em 

alguns jardins zoológicos, é possível que uma escola possa ser 

“responsável” por um determinado(s) geossítio(s). O 

desenvolvimento de um projeto envolvendo diretamente os alunos 

nos esforços de limpeza, recuperação e conservação de um 
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geossítio (em articulação com os técnicos especializados) pode 

contribuir para associar o geossítio às escolas da região. 

• Ações e materiais para alunos – Os geossítios, sem exceção, 

são ações de conservação e educativas baseadas no seu 

patrimônio geológico. Estas atividades, adaptadas à faixa etária 

dos alunos, podem contemplar ações lúdico-recreativas dedicadas 

à geodiversidade (jogos educativos, concursos de pintura, teatros 

etc.) e ações de caráter mais formal como aulas de campo e/ou de 

laboratório. 

• Ações para professores - Dado o caráter multidisciplinar de um 

geossítio, é possível organizar atividades para professores de 

diversas especialidades. A vantagem de mostrar o geossítio aos 

professores relaciona-se também ao fato de lhes fornecer as 

potencialidades envolvidas, incentivando assim a realização futura 

de ações com os seus alunos. 

 

Lembrando que, ainda, se o patrimônio geológico de um geossítio possuir 

real importância nacional e internacional, a vertente educativa poderá ser bastante 

reforçada. Segundo, Brilha (2009), em situações de sucesso, no contexto da 

comunidade local, a percepção do geossítio é máxima. 
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5 RESULTADOS 

 

A descrição do sítio geológico inventariado é apresentada neste capítulo, 

elencando e discutindo o resultado para cada categoria de valor científico, risco de 

degradação, potencial uso educativo e turístico em conjunto com sua principal 

relevância e medidas para cada um desses resultados. 

A área proposta para o Geossítio Areia Encantada faz parte do importante 

destino turístico, a Chapada Diamantina, no Estado da Bahia, dentro dos segmentos 

do ecoturismo, turismo histórico, de aventura e natureza. Segundo Pereira (2010), 

pode-se dizer que as geoformas e o legado histórico do garimpo são os principais 

atrativos turísticos dessa região, alguns deles consagrados internacionalmente. 

O inventário se inicia com o levantamento e a compilação das 

informações disponíveis na literatura geocientífica, relacionada com o território onde 

se pretende estabelecer este modelo de gestão. Em seguida teram feitos 

levantamentos sistemáticos de campo, para descrição e registros dos sítios 

representativos dos elementos e fenômenos de destaque da geodiversidade local, 

que serão objetos de ações futuras de interpretação e valorização. 

Dentro dos critérios adotados no inventário, temos a representatividade 

dos aspectos importantes da evolução geológica da região. Trata-se de locais que 

ilustram os fenômenos geológicos em curso na modelagem do terreno, sendo 

dotados de valor científico. Estes sítios são passíveis de serem utilizados de 

maneira didática para o público leigo, ou mesmo especializado, na ilustração da 

evolução dos processos geológicos e geomorfológicos, envolvidos na construção da 

paisagem do sítio geológico Areia Encantada. Além da representatividade de outro 

aspecto, outro critério empregado foi a utilização como atrativo turístico, por seu 

apelo cênico e/ou monumentalidade.  

O sítio geológico Areia Encantada apresenta importantes elementos da 

geodiversidade, representados por feições geomorfológicas, dissecação de rochas 

sedimentares, depósitos de areia, paredões rochosos que marcam processos 

sedimentares de ambientes árido e semiárido do Proterozóico. Com a carência de 

proteção ambiental, será aqui suferida a necessidade da criação de uma unidade de 

conservação com base no (SNUC), para garantir a preservação da geodiversidade e 

biodiversidade para as gerações futuras. Esta sugestão poderá trazer benefícios 
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para o meio ambiente e para a população que utilizar desses recursos de forma 

sustentável. 

  

 

5.1 Caracterização do Sítio 

 

O sítio Areia Encantada, está situado na porção sudoeste de Barra do 

Mendes, a aproximadamente 46,4 km da sede municipal. O local é de fácil acesso, 

com trilha bem marcada, com distância de 800 metros da estrada mais próxima, via 

não pavimentada que liga o sítio ao povoado de Minas do Espírito Santo.  

No local encontram-se depósitos de areia, conforme representado na 

Figura 16, composta por quartzo (100%), sendo representado por 100% areia, de 

coloração branca; a granulometria varia de fina a muito fina, com base na escala 

granulométrica de Wentworth (1922); com grau de arredondamento, segundo 

Pettijohn (1973), bem arredondado a subanguloso, com alta esfericidade, boa 

maturidade textural; bem selecionados (Scholle 1979). Estes sedimentos são 

oriundos das formações rochosas de metarenito aflorantes, e desagregado pela 

ação de agentes intempéricos. A área é constituída por um conjunto de paredões, 

com altitudes médias de 1300 metros, composta por rochas metassedimentares de 

origem eólica, fluvial e marinho raso, formando paredões com altitude variando 10 a 

30 metros.  

Os depósitos de areia quartzosa são encontrados no sopé dos morros, 

(Figura 17), formada a partir da deposição do sedimento. A rocha é fraturada, com 

fraturas regularmente densa, produto do intemperismo físico, com orientação NNE-

SSW, perpendicular ao solo, com ângulo médio de 90º, tendo 5 a 20m de altura, 

com espaçamento médio de 1m (Figura 18), a percolação da água desenvolve 

feições cársticas em forma de alvéolos ao longo das falhas e fraturas das rochas 

silissiclásticas. 

O sítio integra a Formação Tombador, com rochas compostas por 

metaquartzoarenito bimodal bem selecionado, com estratificações cruzadas 

acanaladas e tangenciais de médio a grande porte e de níveis de metarenito 

feldspático associados com litofácies de metaquartzarenito silicificado com 

estratificações plano-paralelas, cruzadas de baixo ângulo e acanaladas. Além da 
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associação de metarenitos argilosos e metassiltitos, conforme representado na 

Figura 19. 

 

 

Figura 16: Imagem da área do sítio em estudo, contendo polígono vermelho com 300m² 

 

 

Figura 17: A imagem representa o depósito de areia cercada por paredões de metarenito da 
formação Tombador.  
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Figura 18: A imagem A representa alvéolos de dissolução da rocha metarenítica, por onde a água 
percola. A imagem B apresenta estratificações planares, tabular e cruzada de pequeno e grande 
porte. 

 

 

Figura 19: Perfil esquemático da área de estudo, representando as geoformas da Chapada Velha. 
Contém rochas metareníticas com estruturas em wave e cruzadas planar, cruzada de pequeno e 
grande porte, plano paralelas, cruzada cavalgante. 
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5.2 Valoração no Geossit 

 

Os resultados obtidos para a quantificação do sítio geológico Areia 

Encantada, realizadas com o aplicativo GEOSSIT, são apresentados na Figura 20. 

Esse aplicativo se utiliza das metodologias de Ángel Garcia-Cortés & Luis Carcavilla 

Urquí (2009) e Brilha (2016). O local foi caracterizado como sendo um Geossítio de 

Relevância Nacional, apresentando valores acima de 200 pontos.  

 

Relevância:  Geossítio de relevância Nacional 

Valor Científico:  260(Relevância Nacional) 

Valor Educativo:  210 (Relevância Nacional) 

Valor Turístico: 230 (Relevância Nacional) 

Risco de Degradação:  250 (Risco Médio) 

 

Figura 20: Relevância dos valores obtidos através do aplicativo GEOSSIT. Note que o Valor Científico 
foi de (260), o valor educativo (210), o valor turístico (230), todos caracterizados como Geossítio de 
Relevância Nacional. Obtendo também um risco moderado de degradação (250).  

 

O valor científico do sítio destaca-se com maior pontuação, com valor de 

260, o valor turístico com 230 e valor educativo com 210. Trata-se de local com 

potencial turístico-científico, que pode ser fomentado através de iniciativas 

envolvendo o governo municipal, estadual ou até mesmo federal, também podendo 

ser apoiadas por instituições não governamentais e privadas.  

De forma didática, o conhecimento científico do geossítio pode ser 

apresentado, difundindo a importância dos aspectos geomorfológicos, geológicos, 

sedimentológicos, estratigráficos, além dos processos intempéricos. Vale ressaltar 

que, segundo relatos históricos, a atividade garimpeira teve início nas imediações da 

Areia Encantada, que fica próximo da antiga lavra de diamante da vila da Chapada 

Velha.  
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Os resultados da quantificação, que apresentam valor científico 260, 

podem ser relacionados com a educação, cultura e história daquele local, tornando o 

geossítio multidisciplinar (Figura 21).  

 

 

Ítem Peso Resposta Valor 

A1 - Representatividade  30% 

O local de interesse é um bom exemplo para 
ilustrar elementos ou processos, 

relacionados com a área temática em 
questão (quando aplicável).  

4 

A2 - Local-tipo 20% Não se aplica. 0 

A3 - Conhecimento 
científico 

5% Não se aplica. 0 

A4 - Integridade 15% 

O local de interesse tem problemas de 
preservação e os principais elementos 

geológicos (relacionados com a categoria 
temática em questão, quando aplicável) 

estão alterados ou modificados. 

4 

A5 - Diversidade geológica 5% 

Local de interesse com 3 ou 4 tipos 
diferentes de aspectos geológicos com 

relevância científica.  
2 

A6 - Raridade 15% 

Existem, na área de estudo, 2-3 exemplos de 
locais semelhantes (representando a 

categoria temática em questão, quando 
aplicável). 

2 

A7 - Limitações ao uso 10% 

Não existem limitações (necessidade de 
autorização, barreiras físicas, etc.) para 

realizar amostragem ou trabalho de campo.  
4 

    Valor Científico 260 

 

Figura 21: Tabela com resultado da quantificação do Valor Científico (260). 

 

Por se tratar de depósitos inconsolidados de areia, a quantificação 

mostrou um resultado com risco de degradação intermediário (valor 250), como 

mostra o cálculo do risco de degradação na Figura 22. Este resultado mostra a 

fragilidade do depósito, sendo necessário a ação coerente para a preservação e 

conscientização da população que frequenta o local. 
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Figura 22: Para o cálculo do Risco de Degradação foram levados em consideração 5 itens principais, 
com seus respectivos pesos, seguido pela justificativa que tem o objetivo de ponderar o valor final. 

 

 

A Figura 23 apresenta os valores quantificados pelo aplicativo GEOSSIT, 

com seus referidos pesos, Educativo (P.E.) e Turístico (P.T.). Para cada item, são 

elencadas respostas específicas, com valores atribuídos que variam de 0 a 4 de 

acordo com as características do geossítio estudado.  
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Figura 23: Descrição das análises do Valor Turísticos e Valor Educativo, com os principais itens 
levados em consideração no cálculo médio, que tem a finalidade de ponderar o resultado.  

 

Lembrando que estes valores podem ser continuamente revisados, dando 

maior credibilidade às informações elencadas sobre o geossítio. Com o valor 

turístico apresentando pontuação maior, o local necessita de uma estratégia de 

divulgação e monitoramento para um avanço na avaliação e maiores resultados 

futuros. 
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5.3 Estratégia de Geoconservação e Geoturismo 

 

Com o resultado da quantificação e da valoração do geossítio 

desenvolvido, aqui será descrita uma estratégia de conservação do sítio da Areia 

Encantada, com o intuito de fortalecer medidas de proteção, levando a informação 

através de ações de divulgação e conscientização ligados ao turismo. Vale lembrar 

que este estudo configura o início dos trabalhos de geoconservação na Areia 

Encantada, e ao longo do tempo serão elaboradas novas medidas de preservação e 

divulgação.  

O Risco de Degradação é um indicador que evidencia que no local se faz 

necessário serem adotadas medidas de geoconservação, favorecendo não só a 

proteção dos elementos da geodiversidade, mas também favorecer as comunidades 

locais, sendo esta condição um dos alicerces do conceito de geoturismo (DOWLING 

2011). As atividades turísticas têm inevitavelmente impactos inerentes à sua prática, 

sobre a vegetação, solo, fauna, e aspectos sociais (MATHIESON, A; WALL, G. 

1982). 

Segundo Pereira (2010), a valorização do local de interesse geológico, 

através da disponibilização de informações sobre a sua história geológica, deverá 

contribuir para educar e conscientizar a população local, e os visitantes, sobre a 

importância e a necessidade de conservação do meio ambiente, além de 

incrementar e agregar valor à atividade turística em curso, favorecendo a inclusão 

em roteiros nacionais de geoturismo. Estas medidas poderão ampliar as receitas 

geradas pela atividade turística, aliando assim a conservação dos geossítios com o 

desenvolvimento sustentável da região, conforme preconizado na filosofia dos 

geoparques. 

A estratégia de geoconservação é desenvolvida após o inventario do 

geossítio, contemplando medidas de interpretação, divulgação, conservação e 

monitoramento, que aqui será proposta e discutida. A descrição das ações 

propostas para o sítio Areia Encantada, são encaradas como estratégia de 

geoconservação, serão comentadas a seguir: 

 

• Areia Encantada – Faz parte dos principais atrativos turísticos do 

município de Barra do Mendes, porém não detém nenhuma medida 

de proteção. Diante deste fato, para a sua conservação, seria 
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adequada a criação de uma Unidade de Conservação, em acordo 

com o Sistema Nacional de Unidades Conservação (SNUC) e a 

realização de um plano de manejo, no qual deverá constar um 

estudo da capacidade de carga, estabelecendo limites e um 

programa de ordenamento para a visitação turística. 

 

 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (2019), a Unidade de 

Conservação que melhor se adequa a realidade do geossítio, é o Monumento 

Natural (MONA), que faz parte da categoria Unidade de Conservação de Proteção 

Integral. Para o sítio, sua aplicação visa manter os ecossistemas livres de alterações 

causadas por interferência humana, admitido apenas o uso indireto dos seus 

recursos naturais, ou seja, aqueles que não envolvam consumo, coleta, dano ou 

destruição dos recursos naturais. 

Conforme o Ministério do Meio Ambiente, o plano de manejo é um 

documento consistente, elaborado a partir de diversos estudos, incluindo 

diagnósticos do meio físico, biológico e social. Ele estabelece as normas, restrições 

para o uso, ações a serem desenvolvidas e manejo dos recursos naturais da UC, 

seu entorno e, podendo também incluir a implantação de estruturas físicas dentro da 

UC, visando minimizar os impactos negativos, garantindo a manutenção dos 

processos ecológicos e prevenir os sistemas naturais. 

As áreas particulares inseridas no polígono do Monumento Natural, onde 

os proprietários pretendam explorar o ecoturismo ou outra atividade produtiva estão 

sujeitas ao regramento instituído pelo plano de manejo. Havendo incompatibilidade 

entre o uso pretendido e os objetivos da unidade deverá haver desapropriação na 

forma da Lei. 

Com o intuito de obter um maior proveito do sítio, pode-se utilizar do 

espaço para atividades de campo, como turismo científico, elaborado para as 

escolas e universidades de ciências naturais da região, com a missão de levar o 

conhecimento geológico de forma prática. Assim, esta atividade pode ser atribuída 

como complemento extracurricular, fortalecendo com novas oportunidades ao 

público interessado no estudo da evolução da terra e agregando valor no currículo 

escolar.  
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O Marketing Digital é uma estratégia para alcançar novos turistas, sendo 

que, são inúmeras as ferramentas digitais com grande eficácia, como exemplo das 

redes sociais, Facebook e Instagram. A elaboração de um website poderia ser algo 

mensurável, dependendo da demanda de visitantes, contendo um roteiro online de 

visitação e valorização, para que o controle seja rápido e de fácil acesso aos 

visitantes.  

Para garantir o uso equilibrado dos recursos naturais do sítio Areia 

Encantada, é necessário que o mesmo seja administrado pelo governo local, 

organizações não governamentais ou empresas privadas. Pois, o local apresenta 

depósitos de areia inconsolidados com grande fragilidade, e está carente de ações 

que assegurem boas condições a visitação e apreciação dos seus recursos.  

Estas ações de valorização poderão envolver equipamentos, que podem 

ser desde restrições físicas de acesso aos locais mais sensíveis (barreiras físicas, 

passarelas, rampas, cercas), até o aparelhamento de trilhas com obras civis 

(escadarias, pavimentação) e instalação de placas informativas. 

Para Pereira (2010), o monitoramento dos recursos do sítio, com base na 

valoração e quantificação, acaba por conscientizar os gestores locais, as instituições 

municipais e a população da região e visitantes sobre a necessidade de gestão dos 

locais de interesse geológico, visando fornecer subsídios para se avaliar as 

oportunidades decorrentes do uso destes locais. Considerando que a 

implementação dessas medidas consiste em um processo de médio a longo prazo, 

estas ações de monitoramento são a parte inicial do processo de criação e 

consolidação destas unidades. 

Com intuito de garantir a informação e divulgação, materiais 

interpretativos foram elaborados para esta proposta piloto de geoconservação e 

geoturismo da Areia Encantada dentro do território da Chapada Velha, no município 

de Barra do Mendes. Este material é apresentado na forma de folder, cujo modelo 

proposto é apresentado nas Figuras 24 e 25, e busca alcançar um perfil de público 

que tenha alguma escolaridade e seja interessado no turismo de natureza, 

características estas que se adequam à maioria do público que visita à região. O 

folder é dobrado em três partes e deve manter um padrão homogêneo de 

apresentação e formato, permitindo que o visitante o relacione sempre com a 

temática da geoconservação e geoturismo do geossítio.  
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Figura 24: Frente do Folder para divulgação da Geoconservação e Geoturismo do Geossítio Areia 
Encantada.  

 

 

Figura 25: Fundo do Folder com as devidas informações para divulgação da Geoconservação e 
Geoturismo do Geossítio Areia Encantada.  
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6 DISCUSSÃO 

 

Considerando os principais pontos estabelecidas na elaboração da 

estratégia de geoconservação e geoturismo, primeiramente serão discutidos os 

critérios e etapas empregados com o intuito de fomentar, desde o princípio, a 

articulação com o município de Barra do Mendes envolvendo a estruturação do sítio 

em questão. Deve ressaltar que dentro do contexto geológico onde está inserido o 

sítio não apresenta nenhuma medida de prevenção ou proteção para o meio 

ambiente, nem mesmo para a geodiversidade, sendo necessário a criação de uma 

Unidade de Conservação, de acordo com o Sistema Nacional de Unidades 

Conservação (SNUC). 

Dentre a estratégia proposta no capítulo anterior, destaca-se desde 

práticas como restrição de acesso, até medidas de longo prazo como educação, 

políticas públicas e criação de regimes mitigadores para locais de interesse 

geológico. As medidas propostas no presente trabalho também procuraram envolver 

um conjunto diversificado, que vão desde políticas públicas e de planejamento 

territorial, como também ações educativas, através da elaboração de materiais de 

divulgação e, em alguns casos, restrição e controle no acesso de visitantes.  

Estas medidas fazem parte das ações tomadas pelas esferas 

governamentais e sociais que, segundo Pereira (2010), deverão ocorrer dentro de 

uma escala de tempo maior, levando em consideração a necessidade de 

conscientização dos integrantes que deverão se organizar e liderar o movimento 

para a criação destas unidades, envolvendo o Poder Público, principalmente no 

âmbito Municipal e Estadual, e a própria comunidade local. Por outro lado, existe um 

conjunto de ações pontuais que precisam e podem ser empenhadas, em curto 

prazo, para a conservação, valorização e divulgação do geossítio inventariado, que 

constituem um caminho para conscientização dos agentes que deverão estar 

envolvidos na criação e implementação do proposto geossítio.  

O monitoramento dos recursos naturais do sítio pode ser realizado 

através do acompanhamento constante de voluntários das comunidades mais 

próxima, sejam eles alunos das escolas locais, professores, colaboradores, 

produtores rurais, etc. Estas medidas integrarão ações voltadas a coleta seletiva de 

lixo, manutenção da infraestrutura do sítio, guias locais, agentes voltados a 

preservação e valorização da geodiversidade e biodiversidade. 
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Está é uma ação eficiente para a organização e administração integrada, 

o que possibilitará, no futuro, a elaboração de materiais adequados de interpretação 

e divulgação, assim como o envolvimento das prefeituras, na implementação das 

práticas de geoconservação. Mais do que isto, estas ações servem de base para a 

construção de um caminho para o desenvolvimento local e regional, alicerçado em 

padrões sustentáveis. 

Medidas estão sendo tomadas para que ocorra um amplo inventariado em 

toda região da Chapada Velha, incluindo as cidades de Barra do Mendes, Brotas de 

Macaúbas, Central, Gentio do Ouro, Ipupiara e Ibipeba. Com isso, é possível que 

seja proposta uma futura área de geoparque, onde poderá ser possível difundir os 

conceitos, de forma sustentável, para a região que engloba os limites do seu 

território, abrindo novas oportunidades para as comunidades. Após partir destes 

objetivos, espera-se proporcionar alternativas econômicas sustentáveis para 

geração de renda na região, sejam através da exploração direta e indireta da 

atividade turística, ou através da produção e venda de produtos regionais.  

Para Pereira (2010), a conservação do patrimônio geológico pode e deve 

ser um instrumento de uso sustentável de elementos da geodiversidade, aliado a um 

projeto de valorização das culturas locais. Esta ligação, desenvolvida através do uso 

sustentável do patrimônio geológico e do fortalecimento da identidade local, 

representa um mecanismo importante de desenvolvimento regional, que vem 

crescendo de forma acelerada em diversos países ao redor do planeta, como uma 

nova alternativa de conservação da natureza (Carvalho et al., 2009).  

Com o avanço das medidas de mitigação de danos, através da 

implementação da infraestrutura necessária, atividade de multimídia e marketing 

digital e concretização da atividade turística, o monitoramento apresentado 

colaborará com a prevenção de prováveis ameaças futuras, diminuindo o impacto 

gerado sobre a geodiversidade e biodiversidade, como lixo nas vias de acesso,  

degradação dos depósitos de areia, queimadas ou desmatamento ilegal, dentre 

outros. Com isso, estas ferramentas auxiliarão na tomada de decisão em futuras 

ações voltadas a conservação e valorização desse patrimônio geológico.  

Para uma efetiva implementação e gestão do futuro geoparque proposto 

para a Chapada Velha, é fundamental que haja uma caracterização e quantificação 

maior dos locais de interesse geocientíficos através dos valores científicos, 

educativos e turísticos, com relevância nacional e/ou internacional. É igualmente 
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importante o reconhecimento pelas prefeituras dos municípios que envolverão esta 

futura propostas de geoparque, cuja conservação e gestão podem auxiliar na 

geração sustentável de renda para a região, através do geoturismo. Dessa forma, os 

mecanismos de geoconservação e geoturismo aqui propostos representam o 

primeiro passo para este caminho. 
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7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

O conhecimento geológico é ainda pouco difundido para o público, pelas 

autoridades e por pesquisadores de outros domínios científicos, segundo aqueles 

que trabalham na conservação da natureza. Porém, o número de geólogos é 

envolvidos na temática da geoconservação e geoturismo é crescente. 

O presente estudo teve como objetivo geral a apresentação de propostas 

de estratégias de geoconservação e geoturismo no Geossítio Areia Encantada, em 

Barra do Mendes, buscando trazer medidas de proteção e uso sustentável ao local, 

gerando informação e agregando valor turístico ao município.  

Para alcançar este objetivo, foi realizado um levantamento de dados 

geológicos da área de estudo, com o intuito de quantifica e valorar o patrimônio 

geológico local, utilizando o aplicativo GEOSSIT (CPRM), que se utiliza das 

metodologias de Brilha (2005, 2016) e Garcia-Cortés e Urquí (2009), sendo 

determinado os valores científico (260), educativo (210), turístico (230) e com risco 

de degradação (250). 

Ao final, foi proposto um folder para difundir o conhecimento sobre o tema 

da geoconservação e geoturismo para o público que tenha interesse em apreciação 

da natureza e escolas da comunidade local. Como medida de proteção, foi sugerida 

a criação de uma Unidade de Conservação, segundo o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (SNUC), do tipo Monumento Natural (MONA), para 

Proteção Integral, com ação do poder público local.  

Segundo Pereira (2010), a criação de unidades de conservação ao longo 

de locais de interesse da geodiversidade, na Chapada Diamantina, deverá coroar o 

processo de iniciação, com a implementação das ações de conservação do 

patrimônio geológico, e poderá representar, futuramente, uma alternativa sustentável 

de geração de renda para os municípios envolvidos através do geoturismo, bem 

como agregar valor e incrementar a atividade turística, atualmente em curso, em 

todo o território. 

Este é o início das atividades de Geoconservação e Geoturismo na região 

da Chapada Velha, que poderá ser comtemplada com a consolidação de um futuro 

geoparque, mediante a inventariação de novos geossítios de interesse nacional e 

internacional, envolvendo os municípios de Barra do Mendes, Brota de Macaúbas, 

Gentio do Ouro, Ipupiara e Central. 
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Considerando o potencial geoturístico da Chapada Diamantina, nos dias 

de hoje, a Secretaria de Turismo do Governo do Estado da Bahia divide a região 

turística daquele local em 4 circuitos promissores para o desenvolvimento do turismo 

regional, sendo elas a Chapada Diamante (Andaraí, Ibicoara, Iraquara, Itaetê, 

Lençóis, Mucugê, Barra da Estiva, Boninal, Iramaia, Itaberaba, Ituaçú, Nova 

Redenção, Palmeiras e Seabra), Chapada Ouro (Abaíra, Jussiape, Paramirim, Piatã, 

Dom Basílio e Rio de Contas), Chapada Norte (Bonito, Campo Formoso, Quixabeira, 

Jacobina, Miguel Calmon, Miramgaba, Ourolândia, Pindobaçu, Senhor do Bonfim e 

Utinga) e Chapada Velha (Barra do Mendes, Brotas de Macaúbas, Gentio do Ouro e 

Central). 

Atualmente, há uma proposta para geoparque para cada circuito turístico 

dento da Chapada Diamantina, Chapada Diamante com a proposta de Geoparque 

Serra do Sincorá, Chapda Ouro com a proposta de Geoparque Rio de Contas e 

Chapada Norte com a proposta de Geoparque Morro do Chapéu. Com isso, a 

criação de uma proposta de Geoparque Chapada Velha, comtemplará estes 

municípios que envolvem o Circuito da Chapada Velha.  
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