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RESUMO 

 

Apesar de ser considerado um tema recente, a geodiversidade vem ganhando cada vez mais 

espaço principalmente dentro da academia. As discussões giram em torno principalmente da 

importância da conservação e da preservação da geodiversidade, que é tão importante para 

contar a história da Terra quanto à biodiversidade e pode ser tão sensível quanto. A atividade 

turística apropria-se da geodiversidade há tempos. É comum a prática da atividade turística 

em ambientes naturais. Tais atividades nem sempre apresentam cuidados para a conservação 

dos elementos da geodiversidade. Nesse contexto, a geodiversidade introduz três conceitos 

importantes para a compreensão da importância da conservação e da preservação: patrimônio 

geológico, geoconservação e geoturismo. O patrimônio geológico, como o próprio nome já 

apresenta, apresenta valores específicos, que diferencia os elementos da geodiversidade. O 

Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, localizado na porção norte do Estado de Goiás,  

apresenta geologia e geomorfologia peculiares. Tal peculiaridade é responsável pela formação 

de atrativos turísticos que atraem visitantes do Brasil todo. Entretanto, a maioria dos visitantes 

é atraída apenas pela beleza paisagística do local. O presente trabalho tem como objetivo 

interpretar o patrimônio geológico do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros para 

despertar o sentimento da geoconservação nos visitantes. O trabalho se justifica pelo fato de o 

parque não possuir ferramentas que permitam que os visitantes conheçam melhor sobre as 

formações geológicas e os processos que os formaram, desenvolvendo assim uma 

proximidade com o local. A produção e aplicação de painel interpretativo foi uma experiência 

bastante enriquecedora, tanto para a pesquisa como para os visitantes, o que mostra a 

importância do desenvolvimento de ferramentas deste tipo.  

 

Palavras-chave: Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, geodiversidade, geoconservação.  
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ABSTRACT 

 

Despite being considered a recent subject, geodiversity has been gaining more and more space 

mainly within the academy. Discussions revolve mainly on the importance of conservation 

and geodiversity preservation, which is as important to tell the Earth's history as biodiversity 

and can be as susceptible as. Tourism activity has been appropriating geodiversity for some 

time. It is normal the practice of tourism in natural environments. Such activities do not 

always provide care for the conservation of geodiversity elements. In this context, 

geodiversity introduces three important concepts for understanding the importance of 

conservation and preservation: geological patrimony, geoconservation and geotourism. 

Geological heritage, as the name itself already presents, shows specific values, which 

differentiate the geodiversity elements. The Chapada dos Veadeiros National Park, located in 

the northern portion of the Goiás State, presents peculiar geology and geomorphology. This 

peculiarity is responsible for the formation of tourist attractions that attract visitors fro m all 

over Brazil. However, most visitors are attracted only by the scenic beauty of the place. The 

present work aims to interpret the geological heritage of the National Park of Chapada dos 

Veadeiros to awake the feeling of geoconservation in the visitors. This work is justified by the 

fact that the park does not have tools that allow the visitors to know better about the 

geological formations and the processes that formed them, developing a proximity to the 

place. The production and application of an interpretative panel was a very enriching 

experience for both the research and the visitors, which shows the importance of the 

development of tools of this type. 

 

Keywords: Chapada dos Veadeiros National Park, geodiversity, geoconservation.  
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“A face da Terra, a sua forma, são o nosso ambiente. Este 

ambiente é diferente do de ontem e será diferente do de amanhã. 

Não somos mais que um dos momentos da Terra; não somos 

finalidades, mas sim paisagem.”  

Declaração Internacional dos Direitos à Memória da Terra 

(DIGNE, 1991) 
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INTRODUÇÃO 

 

O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (PNCV) está localizado na mesorregião 

Norte do estado de Goiás. Com uma área de 65.540 hectares1 (Brasil, 2016.) abrange os 

municípios de Alto Paraíso de Goiás e Cavalcante (Figura 1). Seu acesso é dado através de 

duas rodovias que o margeiam, a GO-118 e a GO-239. A principal entrada do parque está 

localizada no distrito de São Jorge, distante aproximadamente 30 km de Alto Paraíso de Goiás 

e aproximadamente 260 km de Brasília.  

 

O PNCV, de acordo com seu Plano de Manejo, teve sua proposta de criação elaborada 

pela Fundação Coimbra Bueno, em 1960, ao então Presidente Juscelino Kubitschek. 

Entretanto, a proposta passou por alterações em relação à sua área e somente em 1981, com o 

Decreto n°86.598, de 17 de novembro, é que se delimitou em definitivo sua área (Brasil, 

2009).  

 

 A região do PNCV é conhecida nacionalmente por suas belezas cênicas e por seus 

atrativos como cachoeiras, que são responsáveis pela atividade turística na região. Esta 

atividade movimenta a economia dos municípios, que investem cada vez mais em 

infraestrutura, como hotéis e restaurantes.  

 

Apesar de atrair visitantes por suas formações geológicas e geomorfológicas, a prática 

do turismo na região apresenta poucas características de geoturismo, categoria que será 

trabalhada no presente trabalho. Uma característica importante do geoturismo e ausente no 

PNCV é a presença de ferramentas que possibilitem o acesso a informações sobre a geologia 

local como forma de divulgação das geociências. 

 

A principal importância do geoturismo para a região, assim como para todas as regiões 

onde tal atividade é praticada, é a conservação dos atrativos de interesse geológico. A 

chamada geoconservação é argumento principal para tal prática. Os dois conceitos possuem 

uma relação de interdependência e estão diretamente ligados já que um pode ser utilizado para 

o desenvolvimento do outro.  

                                                 
1
 No dia 05 de junho de 2017, foi assinado o decreto sem número que amplia o Parque Nacional da 

Chapada dos Veadeiros para 240.611 hectares. O presente trabalho já havia sido finalizado quando 
houve a alteração, não havendo tempo hábil para as mudanças necessárias, além de não haver material 
oficial atualizado e disponível, como o plano de manejo.  
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Figura 1: Mapa de Localização do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros.  

 
Fonte: SIEG, ICMBio –MMA. Organização Cartográfica: Gabriela Couto Barbosa. 2016. 

  
 

 Assim sendo, o presente trabalho se faz importante por tratar de um assunto ainda 

pouco discutido na academia, mas de enorme importância para a conservação e 

desenvolvimento econômico da região. Há trabalhos já publicados sobre a mesma região 

como teses e artigos, porém a maioria dos trabalhos realizados na área do PNCV é relativa à 

biodiversidade. Alguns autores, como Oliveira (2007), que já trabalharam com a mesma 

temática indicaram caminho e direções a serem seguidas e foram parte importante da 

bibliografia deste trabalho.   

 

Para concretizar o objetivo deste trabalho, foi elaborado um procedimento 

metodológico dividido em quatro etapas. A primeira etapa contou com uma investigação 

bibliográfica, investigação esta que conta com uma revisão bibliográfica teórica da literatura 

nacional e internacional, além de teses e dissertações sobre o assunto.  
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A etapa seguinte contou com o levantamento de dados vetoriais (shapefile) sobre a 

localização do PNCV, bem como de cada atrativo analisado, disponíveis gratuitamente no site 

do Sistema Estadual de Geoinformação do Estado de Goiás (SIEG) e coordenadas coletadas 

em campo utilizando aparelho receptor Garmin Extrex20 Glonass e GPS. Os dados vetoriais 

foram trabalhados no programa Arcgis 10. Tais mapas apresentarão dados de geologia, 

geomorfologia e dados altimétricos.  

 

A terceira etapa foi caracterizada pela elaboração e aplicação do painel informativo 

juntamente com questionário de apoio no PNCV em data pré-determinada de acordo com o 

calendário de funcionamento do parque. Optou-se por realizar a aplicação do painel e dos 

questionários no período de 18 a 22 de janeiro de 2017, período este que é considerado como 

período de férias e que o parque recebe um fluxo considerável de visitantes, mesmo em dias 

de semana. Outros trabalhos de campo foram realizados no decorrer de 2015 e 2016.  

 

A quarta e última etapa culminou na análise dos dados levantados em campo e na 

redação do texto final deste trabalho. Os dados levantados através dos questionários foram 

todos vetorizados e transformados em gráficos e tabelas para melhor ilustrar tais informações.  

 

As campanhas de campo aconteceram em diferentes momentos. A primeira aconteceu 

em junho de 2015, com o objetivo principal de apresentar o trabalho a equipe do Parque 

Nacional da Chapada dos Veadeiros e recolher dados e imagens. A segunda aconteceu em 

julho de 2016, para descrição e caracterização das trilhas e atrativos turísticos. Na terceira, 

realizada em outubro de 2016, foi realizado um sobrevoo com o drone Phantom 4, com o 

objetivo de coletar imagens de alta qualidade para a utilização nos painéis interpretativos. Por 

fim, em janeiro de 2017, foi realizada a ultima campanha onde foram aplicados o painel e os 

questionários sobre o mesmo.     
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CAPÍTULO 1 – GEODIVERSIDADE, PATRIMÔNIO E TURISMO  

1.1.Geodiversidade e Geoconservação 

 

O conceito de geodiversidade é discutido por diversos autores brasileiros e estrangeiros. 

Sharples (2002) define geodiversidade como “a diversidade geológica, geomorfológica e 

pedológica e seus sistemas e processos” (SHARPLES, 2002, p.06). Gray (2004) apresenta 

geodiversidade como: “The natural range (diversity) of geological (rock, minerals, fossils), 

geomorphological (land form, processes) and soil features. It includes their assemblages, 

relationships, properties, interpretations and systems”. (GRAY, 2004, p. 08).  

 

 No mesmo sentido, Brilha (2005) define geodiversidade como “a variedade de 

ambientes geológicos, fenômenos e processos ativos que dão origem a paisagens, rochas, 

minerais, fósseis, solos e outros depósitos superficiais que são o suporte para a vida na Terra” 

(BRILHA, 2005, p.17).  

 

 Stanley (2001) apud Gray (2004) vai um pouco além e apresenta o seguinte conceito 

de geodiversidade:  

It is the link between people, landscapes and culture; it is the variety of geological 

environments, phenomena and processes that make those landscapes, rocks, 

minerals, fossils and soil which provide the framework for life on Earth. 

(STANLEY, 2001 APUD GRAY, 2004, p. 07).   

 

 No Brasil o termo geodiversidade é discutido por diferentes autores, como Ruchkys 

(2007) que definiu geodiversidade como “a variação litológica das rochas, à disposição destas 

representando a sucessão de paleoambientes, à diversidade de solos e a todos os processos 

geológicos que modelam a crosta terrestre” (RUCHKYS, 2007, p.12). A CPRM – Serviço 

Geológico do Brasil – um dos órgãos federais responsáveis por tal temática, utiliza o seguinte 

conceito para geodiversidade:  

O estudo da natureza abiótica (meio físico) constituída por uma variedade de 

ambientes, composição, fenômenos e processos geológicos que dão origem às 

paisagens, rochas, minerais, águas, fósseis, solos, clima e outros depósitos 

superficiais que proporcionam o desenvolvimento da vida na Terra, tendo como 

valores intrínsecos a cultura, o estético, o econômico, o científico, o educativo e o 

turístico. (CPRM, 2006)  

 
 

Gray (2004) apresenta uma metodologia onde são agregados valores a geodiversidade. 

Os valores trabalhados por Gray são: intrínseco, cultural, estético, econômico, funcional e 
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científico e educativo. Nesse sentido, Brilha (2005) apresenta uma adaptação da metodologia 

de Gray para o patrimônio geológico, que será analisada ainda neste capítulo.  

 

Entretanto, em 2013 Gray definiu um novo sistema de valoração da geodiversidade, 

composto por 1 valor, 5 serviços e 25 bens e processos (SILVA E NASCIMENTO, 2016), 

onde o único valor agregado seria o intrínseco, ou o valor de existência. Tal valor diz respeito 

ao valor das coisas simplesmente pelo que são e não pelo que podem oferecer ao homem 

(SILVA E NASCIMENTO, 2016).  

 

Seguindo a metodologia de Gray (2013), Silva (2016) elaborou uma mandala para 

melhor ilustrar o sistema de valoração da geodiversidade, como mostra a figura 2. A mandala 

apresenta a geodiversidade como centro e cercada pelo valor intrínseco. Em seguida, 

apresenta os serviços, que é representado por bens e processos específicos, como: os serviços 

culturais são representados por aspectos que ligam a geodiversidade ao desenvolvimento da 

cultura no local; o serviço de regulação é representado por processos que façam um controle 

natural das condições ambientais; o serviço de provisão é representado por processos que 

disponibilizarão materiais necessários para o funcionamento da sociedade; o serviço de 

suporte diz respeito à disponibilidade natural geológica (geodiversidade) e o desenvolvimento 

de atividades humanas; por fim, o serviço de conhecimento, que tem como objetivo utilizar a 

geodiversidade como objeto de estudos com objetivo unicamente científico e educacional 

(SILVA E NASCIMENTO, 2016)  

 

Brilha (2015) apresenta um esquema onde divide a geodiversidade em elementos com 

valores científicos e elementos com outros valores. Nesse sentindo, os elementos com valores 

científicos receberiam outra classificação, a de patrimônio geológico e geossítios, enquanto os 

elementos com outros valores agregados seriam sítios da geodiversidade e elementos da 

geodiversidade. Além disso, o autor subdivide o patrimônio geológico e a geodiversidade em 

duas categorias: in situ e ex situ, onde in situ seriam os sítios que se localizam em seu local de 

origem e ex situ os elementos que foram deslocados dos seus locais de origem, como fósseis e 

rochas disponíveis em coleções de museus. Entretanto, o conceito de patrimônio geológico 

será discutido mais a frente deste capítulo.  
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Figura 2: Valores e subvalores da geodiversidade.  

 

Fonte: Silva (2016) 

 

Ainda na mesma temática, Brilha (2005) apresenta o conceito de geossítio e o define 

como: 

Ocorrência de um ou mais elementos da geodiversidade (aflorantes, quer em 

resultado da ação de processos naturais, quer devido à intervenção do homem), bem 

delimitado geograficamente e que apresente valor singular do ponto de vista 

científico, pedagógico, cultural, turístico, ou outro. (BRILHA, 2005, p.52).  

 

Desta forma, apresenta-se um novo conceito, o de geoconservação. Brilha (2005) diz 

que “a necessidade de conservar um determinado geossítio é igual à soma do seu valor mais 

as ameaças que o mesmo enfrenta” (BRILHA, 2005, p.51). Portanto, o conceito trata 

principalmente de conservação. Sharples (2002) utiliza do seguinte conceito: 

Geoconservation is an approach to the conservation management of rocks, 

landforms and soils which recognises that geodiversity has nature conservation 

values. Considering nature conservation to necessarily comprise both 

geoconservation and bioconservation  provides a more wholistic approach than is 

often the case in purely biocentric approaches to nature conservation. (SHARPLES, 

2002, p.06).  
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A geoconservação, portanto, tem como objetivo principal a conservação, uma vez que 

grande parte do material geológico não é renovável. Brilha (2015) afirma que “locais-chave 

para desvendar e compreender a história geológica da Terra estão sob risco crescente de 

deterioração total ou parcial, principalmente devido a atividades antrópicas”.  Por isso, há a 

necessidade do desenvolvimento de políticas e ferramentas que visem à conservação de tais 

locais. Uma das ferramentas indicadas por Brilha (2015) é o desenvolvimento de um 

inventário. Porém, como o próprio autor afirma, não é uma tarefa fácil indicar quais locais são 

mais importantes devido a grande diversidade geológica.  

 

Somente uma pequena fração da geodiversidade tem relevância (valores) que 

justifique a implementação de estratégias de geoconservação (BRILHA, 2005). É importante 

deixar claro que nem todos os elementos da geodiversidade podem ser considerados como 

patrimônio geológico, mas todos os patrimônios geológicos são considerados geodiversidade. 

Entretanto, ambos estão ligados a um conceito comum, o de geoconservação.  

 

1.2.Patrimônio geológico 

 

Alguns elementos que compõem a geodiversidade podem ser tratados como 

patrimônio. A palavra Patrimônio tem origem do latim patrimoniu e segundo o Dicionário 

UNESP do Português Contemporâneo tem os seguintes significados: 1. Conjunto de bens que 

pertence a uma pessoa, família ou empresa; 2. Herança paterna, bens de família; 3. Conjunto 

de bens naturais ou culturais que se busca preservar; riqueza ou bem; 4. Quantidade de 

material disponível. Na Geografia é comum a utilização de tal termo seguido das palavras 

cultural, histórico, geológico, geomorfológico, entre outros.  

 

Nascimento, Ruchkys e Mantesso-Neto (2008) explicam que no Brasil existem rochas, 

minerais e fósseis de várias idades e tipos e diferentes paisagens. Existem registros de rochas 

que recuam desde o primórdio da história do planeta e que percorrem todo o tempo geológico 

até o presente. Esse fato explica a importância da conservação deste tipo de patrimônio no 

Brasil e no mundo.  

 

Brilha (2015) afirma que o patrimônio geológico pode receber outras nomenclaturas 

de acordo com o elemento da geodiversidade que considera. Dessa forma, é comum referir-se 
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a patrimônio geomorfológico, petrológico, minerológico, paleontológico, estratigráfico, 

estruturais, hidrológicos ou pedológicos como o que o autor considera subtipos do patrimônio 

geológico.  

 

O patrimônio geológico é considerado como parte da geodiversidade, uma vez que é 

composto por formações geológicas e geomorfológicas. Entretanto, Nascimento, Ruchkys e 

Mantesso-Neto (2008) afirmam que os conceitos não devem ser encarados como sinônimos, 

pois a geodiversidade compreende a todo o meio abiótico da Terra, já o patrimônio geológico 

trata de uma parte da geodiversidade com características específicas e únicas que devem ser  

preservados. Portanto, é correto afirmar que todo patrimônio geológico é geodiversidade, mas 

nem toda geodiversidade é um patrimônio geológico. Brilha (2005) ressalta ainda que a ideia 

não é que todos os afloramentos sejam conservados, apenas os que tenha m algum tipo de 

valor agregado.  

 

Brilha (2015) afirma que, para ser considerado um patrimônio geológico, o elemento 

da geodiversidade analisado deve carregar valores, mas especificamente, deve apresentar um 

valor científico de importância nacional ou internacional.  

 

Para melhor compreensão do conceito de patrimônio geológico, é importante que se 

faça uma definição do mesmo. Como Nascimento, Ruchkys e Mantesso-Neto (2008) 

apresentam, é importante que seja feito um histórico deste conceito. Para isso, os autores 

apresentam três conceitos: o primeiro de acordo com Muñoz (1988) apud Nascimento et al 

(2008, p. 11) afirma que patrimônio geológico é “constituido por georrecursos culturais, que 

são recursos não renováveis de índole cultural que contribuem para o reconhecimento e 

interpretação dos processos geológicos que moldaram o Planeta Terra”. Valcarce & Cortes 

(1996) apud Nascimento (2008, p. 11) definem patrimônio geológico como “um conjunto de 

recursos naturais não renováveis, de valor científico, cultural ou educativo, que permitem 

conhecer, estudar e interpretar a evolução da história geológica da Terra e os processos que a 

modelaram.”. E por fim, apresenta a definição de Uceda (1996) que afirma que o patrimônio 

geológico: 

Inclui todas as formações rochosas, estruturas, acumulações sedimentares, formas, 

paisagens, depósitos minerais ou paleontológicos, coleções de objetos geológicos de 

valor científico, cu ltural ou educativo e/ou de interesse paisagístico ou recreativo, 

podendo incluir ainda elementos da arqueologia industrial relacionados com 

instalações para a exp loração de recursos do meio geológico. (UCEDA, 1996 APUD 

NASCIMENTO, 2008, p. 11).   
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Ruchkys (2007) faz uma discussão acerca das diferentes conceitualizações de 

patrimônio geológico de diferentes autores, principalmente internacionais, onde o tema é 

discutido há mais tempo. Para finalizar, a autora apresenta a seguinte definição de patrimônio 

geológico:  

O patrimônio geológico, representado pelos sítios geológicos, pode ser definido  

como recurso documental de caráter científico, de conteúdo importante para o 

conhecimento e estudo da evolução dos processos geológicos e que constitui o 

registro da totalidade da evolução do planeta. (RUCHKYS, 2007, p. 09) 
 

No Brasil o órgão responsável pelo patrimônio histórico e cultural é o Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN. É ele que fiscaliza, promove e preserva o 

patrimônio cultural brasileiro. Entretanto, segundo Delphin (2009), apesar de ser responsável 

por patrimônios culturais, o IPHAN também mostra interesse em patrimônios considerados 

geológicos e geomorfológicos, tendo em vista, por exemplo, o Pão de Açúcar e a Pedra da 

Gávea, ambos tombados pelo instituto assim como outros bens. O Instituto Chico Mendes – 

ICMBio – também adota uma postura de patrimonialização de áreas naturais através da 

criação de unidades de conservação.  Desta forma, áreas consideradas valiosas (não apenas 

economicamente) passam a ser tratada como patrimônio, como o caso do Parque Nacional da 

Chapada dos Veadeiros, que será discutido no próximo capítulo.  

 

Os diferentes autores que discutem o conceito de patrimônio geológico possuem um 

ponto em comum: a questão dos valores. Como apresentado anteriormente, a palavra 

patrimônio carrega um sentido de valor consigo. Portanto, é justificável que o patrimônio 

geológico apresente também alguns valores específicos.  

 

1.2.1. Valores do Patrimônio geológico 

 

De acordo com Brilha (2005), “o ato de proteger e de conservar algo justifica-se 

porque lhe é atribuído algum valor” (BRILHA, 2005, p. 33). Quando determinada área é 

considerada patrimônio, seja cultural ou geológico, automaticamente a ela é atribuído um 

valor, que não necessariamente  é um valor econômico. Nesse sentido, o autor trata de seis 

valores possíveis, baseados na proposta de Gray (2004). São eles: intrínseco, cultural, estético, 

econômico, funcional, científico e educativo, que serão apresentados a seguir. Vale ressaltar 

que Brilha (2015) reforça que, para ser considerado um patrimônio geológico, o local deve 
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possuir valor científico reconhecido internacional ou nacionalmente, uma vez que não há uma 

ciência “local”.  

 

1.Valor Intrínseco: é o valor mais subjetivo, uma vez que há certa dificuldade de 

quantificação deste valor por depender diretamente da ligação com as perspectivas filosóficas, 

religiosas e culturais de cada sociedade. Ou seja, o que é considerado com muito valor para 

um pode não ter o mesmo valor para o outro. Entretanto, Brilha (2005) considera que ‘a 

geodiversidade terá um valor intrínseco independente da sua maior ou menor valia para o 

Homem’.  

 

2.Valor Cultural:   é conferido quando a sociedade estabelece uma relação entre seu 

desenvolvimento social, cultural e religioso ao meio físico local. Brilha (2005) cita como 

exemplos a construção de castelos e fortes em locais geomorfologicamente favoráveis que 

apresentavam ampla visão da área ao redor; o desenvolvimento da cerâmica em determinadas 

regiões com grande ocorrência de argila; por fim, ele cita o exemplo da cidade de Lourinha, 

em Portugal, que apresenta uma grande ocorrência de fósseis de dinossauros, o que faz com 

que a cidade atraia muitos turistas interessados nesta temática. Nascimento et al (2008) 

afirmam que no Brasil, algumas cidades possuem seu nome ligado a aspectos da geologia ou 

geomorfologia, como o caso de Serra Caiada (RN), Diamantina (MG), Torre de Pedra (SP) e 

Pedra Grande (MT e RN). Além disso, os autores citam o fato de que há mais de 140 

municípios no Brasil cujo nome começa com o prefixo “Ita” que significa “pedra”.    

 

3.Valor Estético: apesar de considerado um tanto quanto subjetivo, pela dificuldade de 

quantificação, é fato que a atividade de observação de paisagem movimenta um grande 

número de pessoas a diferentes lugares e pode ser confirmado através do aumento da criação 

de parques estaduais e nacionais nos últimos anos. Pode, até mesmo, ser considerado um ato 

instintivo para um grande número de pessoas. Um exemplo disso são as atividades turísticas 

voltadas à paisagem natural, como caminhadas, trilhas, escaladas, etc. Além disso, é válido 

ressaltar a influência da paisagem natural em obras de artes.  

 

4.Valor Econômico: trata do valor da geodiversidade para a economia. Brilha (2005) 

cita alguns exemplos para melhor ilustrar tal valor, como a exploração de petróleo e gás; a 

exploração de minerais; a construção de barragens; e utilização de gemas para fabricação de 

joias. Todos esses exemplos alteram diretamente a economia do local. No caso da região do 
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Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, há um grande número de artesanatos produzidos 

a partir da geodiversidade local, como cristais de quartzo. É comum encontrar na região 

vendedores ambulantes comercializando esse tipo de material.  

 

5.Valor Funcional: dividido sob duas perspectivas, o valor funcional pode ser aquele 

que se refere a valorização da geodiversidade in situ, por exemplo, como suporte para 

construções de barragens ou cidades, ou aquele que oferece condições para a sustentação de 

sistemas físicos e ecológicos, como acontece com algumas espécies de fauna que necessitam 

de condições geomorfológicas específicas para viver. Como exemplo deste tipo de valor 

agregado, Nascimento Ruchkys e Mantesso-Neto (2008) citam o caso da região Sudeste, onde 

a ocorrência do Latossolo Vermelho Escuro Entrófico, conhecido popularmente como Terra 

Roxa, resultante da decomposição do basalto e diabásio, foi fator decisivo para o 

desenvolvimento da cultura de café, atividade econômica responsável por grande parte do 

desenvolvimento da região.  

 

6.Valor Científico e Educativo: o valor da geodiversidade para a ciência é 

inquestionável. A realização de estudos e pesquisas depende muito da análise de amostras, o 

que só é possível com a conservação de tais áreas. Já para a educação, é importantíssimo que 

os alunos possam ter contato com essas áreas para ajudar na sua formação enquanto 

profissional, pois trata de um exemplo concreto. Para Nascimento et al (2008), o trabalho de 

campo é fundamental para apresentar o valor educacional da geodiversidade, pois ajuda na 

conscientização e na valorização dos ambientes naturais.  

 

Brilha (2005) afirma também que “a geoconservação enquadra-se perfeitamente no 

paradigma da sustentabilidade, ou seja, daquelas atividades ou ações que podem ser repetidas, 

por um tempo indefinido” (BRILHA, 2005, p. 117).  Nesse sentido, pode-se considerar que 

uma dessas atividades sustentáveis que pode ser praticada em áreas de geodiversidade é o 

geoturismo, categoria do turismo que trabalha especificamente com a geod iversidade e que 

será discutida a frente.  

 

1.3.Turismo  

 

O turismo deve ser entendido, de acordo com Rodrigues (1997), como um fenômeno 

não só econômico, mas social, político e cultural e com importantes impactos ambientais. 
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Cruz (20003) afirma que “o turismo  é a única prática social que consome elementarmente o 

espaço” (CRUZ, 2003, p. 05). Portanto, uma vez que o espaço é consumido e uma vez que 

esse fato pode causar impactos ambientais, é de interesse da Geografia enquanto ciência 

estudar tal fenômeno.  

 

A Organização Mundial do Turismo – OMT (1994) – define turismo como:  

las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 

distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferio r a 

un año con fines de ocio, por negocios y otros motivos no relacionados con el 

ejercicio de una actividad remunerada en el lugar visitado (OMT, 1994, p. 05). 
 

Beni (2004) define turismo como sendo um fenômeno social que, ao originar uma 

série de atividades, como transporte, alojamento, recreação e outras, as fazem gerar outra série 

de efeitos sobre o meio ambiente em que se desenvolvem e que podem ser de caráter 

econômico, social, cultural e até ecológico. Considerando as diferentes caracterizações do 

turismo, observa-se sempre a presença comum de três elementos: espaço físico, tempo e 

indivíduo. 

 

 Beni (2004) nos coloca que para a preservação do patrimônio turístico (natural e 

cultural), para a maximização dos benefícios econômicos e sociais do Estado e para viabilizar 

a exploração de novos segmentos do mercado é necessário se pensar em estratégias que 

aumentem a valorização do município e não descaracterize sua origem e natureza.  

 

Nesta perspectiva Molina (1997) apud Caetano (2006) afirma que a atividade turística 

pode gerar benefícios significativos para uma localidade, como: geração de renda e divisas a 

partir da comercialização de produtos turísticos; geração de empregos; resgate e preservação 

dos valores sociocultural; distribuição de renda; redução do êxodo rural com o 

desenvolvimento do turismo em áreas rurais e contribuição para a preservação da fauna e da 

flora em áreas de proteção ambiental. Esses e outros fatores fazem da atividade turística uma 

oportunidade de desenvolvimento para qualquer região potencial.  

 

O Ministério do Turismo (MTur) classifica a atividade turística em 12 categorias: 

turismo social, turismo cultural, turismo de estudos e intercâmbio, turismo de esportes, 

turismo de pesca, turismo náutico, turismo de aventura, turismo de sol e praia, turis mo de 

negócios e eventos, turismo rural, turismo de saúde e ecoturismo.  
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1.3.1. Ecoturismo 

 

De acordo com o MTur, o termo ecoturismo surgiu na década de 80 em consequência 

a um aumento mundial na valorização do meio ambiente. No Brasil, esse conceito passou a 

ser utilizado depois de 1994, quando o termo turismo ecológico foi substituído. (BRASIL, 

2014). 

 

Para compreender melhor tal conceito, foi criada a seguinte definição:  

Um segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o patrimônio  

natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de uma consciência 

ambientalista através da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das 

populações. (BRASIL, 2014, p 09).  

 

A palavra sustentabilidade aparece neste conceito para mostrar que há ao menos a 

tentativa de uma relação harmoniosa entre os praticantes da atividade e os atrativos visitados. 

Deve-se haver um equilíbrio entre os praticantes, o local e a comunidade local para que tal 

prática seja considerada ecoturismo. 

 

O MTur afirma que o ecoturismo tem sido responsável pela introdução de práticas 

sustentáveis na prática turística. É nesse sentido que o ecoturismo se torna uma ferramenta 

importante para o geoturismo. 

 

Além das 12 categorias já citadas, será trabalhada também a categoria de geoturismo, 

categoria nova e peculiar de turismo que ainda não é reconhecida pelo Ministério do Turismo, 

porém que depende especificamente da geodiversidade para existir e por essa razão será 

apresentada no presente trabalho.  

 

 O geoturismo é uma categoria de turismo recente e que está ganhando cada vez mais 

espaço dentro e fora da academia, uma vez que trabalha com conceitos da geoconservação, 

que tem como base geral a conservação do meio abiótico, chamado de geodiversidade. A 

geodiversidade apresenta valores que podem influenciar diretamente na atividade turística.  

 

Mansur (2010) afirma que o geoturismo se difere do turismo sustentável 

principalmente por partir do pressuposto de que há um interesse especial ou motivação por 

parte do visitante. Ou seja, há um interesse pela temática geológica por parte do visitante. 
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Além disso, Mansur (2010) também afirma que o objetivo dos serviços interpretativos é 

promover o valor e os benefícios sociais dos geossítios e ferramentas que assegurem a 

conservação dos mesmos, tanto para uso científico como turístico.  

 

1.4. Geoturismo 

 

O termo “geoturismo” foi definido pelo pesquisador inglês Thomas Hose em 1995 em 

uma revista de interesse ambiental e depois disso passou a ser divulgado por toda a Europa. A 

prática do turismo em áreas de patrimônio geológico já acontecia, mas só foi nomeada após 

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

 

 Segundo Hose (1995) apud Ruchkys (2007):  

A provisão de serviços e facilidades interpretativas que permitam aos turistas 

adquirirem conhecimento e entendimento da geologia e geomorfologia de um sítio  

(inclu indo sua contribuição para o desenvolvimento das ciências da Terra) além de 

mera apreciação estética. (HOSE, 1995 apud RUCHKYS, 2007, p. 23).  

 
 

Frey et al (2006) afirmam que o geoturismo pode ser considerado “a new occupational 

and business sector. The main tasks of geotourism are the transfer and communication of 

geoscientific knowledge and ideas to the general public” (FREY ET AL, 2006. p. 98). 

Percebe-se, portanto, que um dos objetivos dessa nova categoria de turismo é a divulgação 

das geociências. Além disso, Moreira (2008) aponta que os princípios fundamentais do 

geoturismo são a proteção sustentável e a preservação do patrimônio geológico.   

 

Para Araújo (2005) o geoturismo pode ser considerado uma vertente do Ecoturismo 

por se basear também no turismo sustentável. Ele pode ser utilizado como ferramenta para 

promover o valor social do local assim como também promover a conservação do mesmo. A 

autora afirma que o geoturismo e geoconservação possuem uma relação de troca, uma vez que 

o geoturismo promove a geoconservação e a geoconservação pode ser utilizada para 

promover o geoturismo, como mostra a figura 3.  
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Figura 3: Esquema de interação entre Geoturismo, Geoconservação, Geodiversidade e 

Patrimônio Geológico 

 

Fonte: Araújo, 2005. 

 

 Araújo (2005) considera que o geoturismo pode ser utilizado como ferramenta para a 

conservação do patrimônio geológico, pois dessa maneira é possível sensibilizar o público em 

geral e a comunidade local para a importância de sua conservação, uma vez que um dos 

objetivos do geoturismo é a divulgação das geociências, através de ferramentas que 

possibilitem tal processo.  

 

Não se sabe ao certo quando exatamente a prática do geoturismo começou. Entretanto, 

é fato que muitas das práticas turísticas são desenvolvidas em áreas com a presença marcante 

da geodiversidade. 

 

 No Brasil existem diversas áreas passíveis da prática do geoturismo e, inclusive, áreas 

em que já são praticadas, como é o caso das Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu – PR, e o 

Pão de Açúcar no Rio de Janeiro – RJ. No estado de Goiás podem-se citar alguns exemplos de 

áreas de interesse geológico como a Serra dos Pireneus e as diversas cachoeiras em 

Pirenópolis, o Parque estadual de Terra Ronca em São Domingos, as águas termais em Caldas 
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Novas e Rio Quente e o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, área de estudo do 

presente trabalho. 

 

Em relação às condicionantes do geoturismo, Moreira (2008) afirma que existem três 

principais, que podem favorecer ou limitar o seu desenvolvimento: 

 1- Os de caráter científicos, próprios da comunidade geológica, referentes a 

limitação e descrição do patrimônio geológico; 2- Os de caráter político, como a 

administração, legislação e promoção dos atrativos; 3- Os de caráter social e 

turístico, que incluem o ‘Trade’ turístico, onde estão a iniciativa privada, agências de 

turismo, operadoras, setor hoteleiro, transporte, market ing, souvenirs, etc. Os três 

grupos intervêm por igual no desenvolvimento do geoturismo e a relação entre os 

três não é somente de proximidade, e sim também de interação dinâmica e mútua. 

(MOREIRA, 2008, p. 70).  

 

 

 Considerando a implementação do geoturismo, Pffor & Megerle (2006) acreditam que 

“the establishment of communication networks and adequate exchange of this infomation are 

important to implement geoturism successfully in the region.” (PFFOR & MERGELE, 2006, 

p. 123). Portanto, há de ter uma participação não só dos órgãos responsáveis pela gestão de 

locais com a presença de geodiversidade, mas de todas as esferas que se incluem na prática 

turística.  

 

Bento (2010) afirma, que: 

O geoturismo está relacionado, portanto, com os recursos naturais muitas vezes 

negligenciados pelo ecoturismo – aspectos geológicos e geomorfológicos – e pode 

ter, basicamente, três motivações: recreação, lazer e aprendizado, todos contribuindo 

para a conservação de atrativos como quedas d’água, cavernas, afloramentos 

rochosos, serras, vulcões, jazidas de minerais, cânions, entre outros. (BENTO, 2010, 

p. 23)  
 

Portanto, pode-se concluir que o geoturismo está ligado ao ecoturismo, porém com 

características específicas diferentes, como a divulgação das geociências. Hose et al (2011) 

afirmam que para o bom funcionamento do geoturismo é necessário que se tenha um bom 

conhecimento da geologia e que isto esteja associado a estratégias da geoconservação e da 

geointerpretação.  

 

Hose (2000) apud Brilha (2005) afirma que o geoturista pode ser classificado em 

geoturistas dedicados e geoturistas casuais. Os geo turistas dedicados seriam os “indivíduos 

que escolhem deliberadamente visitar locais de interesse geológico e geomorfológico e 

exposições quer com fins educativos, quer por prazer” (HOSE, 2000 APUD BRILHA 2005, 

p. 124). Já os geoturistas casuais visitam áreas de interesse geológico e geomorfológico 
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principalmente por prazer. O autor apresenta, também, alguns traços do perfil do geoturista 

médio, baseado em estudos realizados no Reino Unido:  

- Não planeja suas visitas; escolhe um geossítio qualquer; 

- Não possui experiência com trabalhos de campos e não sabem ler mapas; 

- Possui mais de 30 anos e é acompanhado por um grupo de amigos e/ou familiares;  

- Capacidade de leitura média; 

- Escolaridade média; 

- Não tem familiaridade com temas relacionados à geoconservação; 

- Não utiliza equipamentos específicos, especialmente sapatos; 

- Não se afasta muito do seu veículo; 

- Observa os painéis interpretativos por aproximadamente 1 minuto. O resto dos 

turistas ignora ou prestam pouca atenção; 

- Prestam menos atenção em painéis com a temática de geologia do que outro tema; 

- Apreciam atividades de interpretação onde possam interagir diretamente;  

- Apreciam visitam guiadas com especialistas, como guias;  

 

É importante traçar tal perfil para que sejam elaboradas e aplicadas políticas para o 

desenvolvimento do geoturismo. Cabe ressaltar que esse perfil pode variar de acordo com o 

país e com o local. No capítulo 3 será apresentado um breve perfil do turista do Parque 

Nacional da Chapada dos Veadeiros.  
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CAPÍTULO 2 – PARQUE NACIONAL DA CHAPADA DOS VEADEIROS 

2.1. Unidades de Conservação: Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros  

 

As Unidades de Conservação (UCs) são definidas, de acordo com o Ministério do 

Meio Ambiente (MMA), 2015, como:  

espaços territoriais, incluindo seus recursos ambientais, com características naturais 

relevantes, que têm a função de assegurar a representatividade de amostras 

significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e 

ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais, preservando o 

patrimônio bio lógico existente. (BRASIL, 2015, p. 01) 

 

 Ainda de acordo com o MMA, são objetivos das UCs também assegurar que as 

comunidades tradicionais tenham acesso aos recursos minerais de maneira sustentável e que a 

comunidade do entorno possa também desenvolver atividades econômica sustentáveis, desde 

que sigam as leis e normas específicas das UCs.   

 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC – (2000) divide as UCs em 

dois grandes grupos: Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável. As 

Unidades de Proteção Integral possuem normas e leis mais restritas, pois seu principal 

objetivo é a proteção da natureza, ou seja, preservação. Por este motivo, a utilização dos 

recursos naturais não pode causar danos e nem envolver coleta ou consumo. Nesta categoria 

estão as Estações Ecológicas (ESEC), Reservas Biológicas (REBIO), Parques Nacionais 

(PARNA), Monumentos Naturais (MN) e Refúgios de Vida Silvestre (REVIS). 

 

 Já o objetivo das Unidades de Uso Sustentável é equilibrar a conservação do 

ecossistema com o uso sustentável do mesmo. Por isso são permitidas atividades que 

pratiquem coleta e/ou consumo, desde que de modo menos agressivo e com impactos 

minimizados. Estão nessa categoria as Áreas de Proteção Ambiental (APA), Áreas de 

Relevante Interesse Ecológico (ARIE), Florestas Nacionais (FLONA), Reservas Extrativistas 

(RESEX), Reservas de Fauna (REFAU), Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS) e 

Reservas Particulares de Patrimônio Natural (RPPN). O SNUC agrupa todas as UCs para 

facilitar o planejamento e a administração das mesmas e é gerida pelas três esferas de 

governo: federal, estadual e municipal.  

 

A Lei n°9.985, de Julho de 2000 que institui o SNUC define o objetivo do Parque 

Nacional da seguinte forma:  
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O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais 

de grande relevância ecológica e beleza cên ica, possibilitando a realização de 

pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação 

ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turis mo ecológico. 

(BRASIL, 2000, p. 05) 

 

Parque Nacional é a categoria de UC mais antiga no Brasil. De acordo com Rocha; 

Drummond; Ganem (2010), o primeiro Parque Nacional criado no país foi o do Itatiaia, 

localizado nos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, criado em 1937 pelo então 

presidente Getúlio Vargas. 

  

Atualmente no Brasil existem 71 Parques Nacionais. De acordo com a Lei n°9.985, 

todos devem possuir um documento chamado de Plano de Manejo, que estabelece o 

zoneamento e as normas gerais do parque, sempre considerando os objetivos gerais das UCs.  

  

De acordo com a Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Estado de 

Goiás (SEMARH, 2015), existem dois parques nacionais e 11 estaduais no estado de Goiás. 

Esta última categoria não será utilizada neste trabalho, que trabalhará apenas com a categoria 

Parque Nacional e com o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros.  

 

Os dois Parques Nacionais presentes no estado de Goiás são: Parque Nacional das 

Emas e Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Segundo o ICMBio (2015), o Parque 

Nacional das Emas é o maior em extensão, contando com 132.642,07 hectares. O Parque 

Nacional da Chapada dos Veadeiros foi criado em 1960 e o Parque Nacional das Emas em 

1961.  

 

Uma possível explicação para a criação dos dois parques é a expansão da agropecuária 

no estado de Goiás. Teixeira Neto (2008) afirma que a atividade agropecuária já estava 

presente no Cerrado desde quando os bandeirantes estiveram pela região. Entretanto, foi 

somente após a década de 1940, com a revolução tecnológica e a modernização da 

agricultura, que tal atividade começou a expandir em Goiás.  

 

Os problemas que antes impediam a agricultura, como o ph ácido dos solos do 

Cerrado, foram rapidamente contornados. No caso dos solos, uma correção através da 

calagem é suficiente para resolver tal problema.  
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Com o avanço cada vez maior das atividades agropecuárias, fez-se necessário o 

aumento de áreas protegidas legalmente do desmatamento e da degradação. Foi nesse 

contexto que apareceram as unidades de conservação mencionadas acima.  

 

Foi nos anos 60 também que teve início a passos lentos o movimento a favor da 

sustentabilidade, que só nos anos 90, com a Conferência da ONU para o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, a famosa ‘Rio 92’, conseguiu maior foco. Ortega (2011) afirma que foram 

nos anos de 60 e 70 que parte da população começou a se conscientizar sobre o uso de 

recursos não renováveis e sobre os impactos causados por tais usos.  

 

Primeiramente, o parque recebeu o nome de Parque Nacional do Tocantins de acordo 

com o Decreto n°49.875. Em 1972, através do Decreto n°70.492, o parque sofreu uma 

alteração de nome, passando-se a ser chamado de Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, 

nome que permanece até hoje. O parque teve sua área alterada por três vezes, até chegar a 

área de 65.540 ha. No dia 5 de junho de 2017 foi aprovada novamente uma nova alteração na 

área do PNCV, que passa a ter 240.611 ha (BRASIL, 2009). 

 

O Parque, de acordo com seu Plano de Manejo, teve sua proposta de criação proposta 

pela Fundação Coimbra Bueno, em 1960, ao então Presidente Juscelino Kubitschek. 

Entretanto, o Parque passou por alterações em relação à sua área e somente em 1981, com o 

Decreto n°86.598 de 17 de novembro, é que a mesma foi delimitada em definitivo (BRASIL, 

2009).  

 

A sede do PNCV está localizada na vila de São Jorge e conta apenas com o serviço de 

atendimento ao turista, onde há materiais de apoio sobre o parque e onde o visitante é 

convidado a assistir um breve vídeo com algumas informações relevantes sobre o parque e 

sua segurança. A figura 4 ilustra a entrada do parque. 

 

A região do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros é conhecida nacionalmente 

por suas belezas cênicas e por seus atrativos como cachoeiras, que são um dos responsáveis 

pela atividade turística na região. Essa atividade movimenta a economia dos municípios que 

investem cada vez mais em infraestrutura, como hotéis e restaurantes. A grande oferta de 

diversidade fisiográfica é a responsável por produzir paisagens tão atraentes aos olhos de 
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turistas e visitantes. A figura 5 mostra a visão a partir do mirante do Salto de 120m, na trilha 

dos Saltos. Pode-se observar o relevo singular e parte do leito do Rio Preto. 

 

Figura 4: Entrada do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros.  

 

Foto: Gabriela Couto Barbosa, 2016.  
 

Figura 5: Vista do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros a partir do Mirante do Salto de 

120m. 

 

Foto: Gabriela Couto Barbosa, 2016. 
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Além do turismo, as atividades produtivas da área de influência do PNCV, de acordo 

com o Instituto Chico Mendes (Brasil, 2009), são produção agrícola, onde predomina a 

pequena agricultura com base familiar e com tendências à monocultura; a produção pecuária, 

também caracterizada pela pequena pecuária com base familiar e com tendência de 

crescimento apenas do rebanho bovino; produção mineral, pois se trata de uma área com 

grande ocorrência mineral, principalmente de quartzo, ardósia, manganês, mica, ouro, 

ametista e areia. O primeiro é frequentemente comercializado por vendedores da região como 

souvenir.  

 

Entretanto, nem só de beleza cênica vive a região do PNCV. Há, em sua área, uma 

constante ameaça da invasão da atividade agropecuária, que c resce cada vez mais no estado 

de Goiás. Oliveira (2007) afirma que: 

Reconhecer tal configuração fisiográfica, portanto, é imprescindível para se 

compreender o papel da Chapada dos Veadeiros no contexto atual, em que o turismo 

– em especial o ecoturismo – se consolida como atividade de peso econômico e 

inserção sócio-cultural cada vez mais significativos para a região, ao mes mo tempo 

em que aumenta a pressão entrópica no entorno da Chapada, em função do avanço 

da soja e, mais recentemente, dos projetos ligados à cana-de-açucar. (OLIVEIRA, 

2007, p. 41). 

 

Percebe-se, portanto, uma necessidade urgente de maior conservação e preservação de 

áreas com paisagens únicas, como a do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros.  

 

2.2. Caracterização Física 

 

De forma geral, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros apresenta algumas 

características comuns à região em que está localizado.  

 

Baseado na classificação de Köeppen, de acordo com Brasil (2009), a região do PNCV 

está inserida em um regime climático tropical semiúmido, caracterizado por duas estações: 

verões quentes e úmidos e invernos frios e secos. Há uma estreita relação entre o clima e a 

vegetação, uma vez que muitas espécies necessitam de condições específicas de clima e 

tempo para existirem.  

 

De acordo com Brasil (2009), o período entre maio e setembro é considerado como 

seco e de outubro a abril como chuvoso. Já sobre a temperatura, Oliveira (2007) afirma que a 

singularidade altimétrica da região da Chapada dos Veadeiros faz com que haja uma distinção 
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climática marcante, mantendo as médias térmicas mais baixas que as vizinhas da mesma 

latitude, média essa que pode variar de 24°C a 26°C. Julho é considerado o mês mais frio, 

chegando a marcar até 10°C, enquanto setembro é o mais quente, com registros que marcam 

até 36° (BRASIL, 2009).  

 

2.2.1. Geologia 

 

O Brasil Central apresenta feições variadas de paisagens resultantes de um longo 

processo de evolução, onde o substrato rochoso estabilizado há muito tempo guarda feições 

produzidas desde tempos arqueanos, há mais de 2.500 Ma anos (BRASIL, 2009).  

 

Dardenne & Campos (2002) afirmam que o parque está inserido na porção norte da 

Faixa de Dobramentos e Cavalgamentos Brasília, na Província Estrutural do Tocantins. 

Uhlein et al (2012) descreve a Faixa Brasília da seguinte forma: :  

A Faixa Brasília compreende um cinturão de dobramentos de idade neoproterozóica 

que ocorre na borda ocidental do Cráton do São Francisco, cobrindo parte dos 

estados de Tocantins, Goiás e Minas Gerais. Possui aproximadamente 1200km de 

comprimento por 300km de largura. (UHLEIN et al, 2012, p. 01).   
 

 

A Faixa Brasilia é dividida em dois segmentos (zonas externa e interna), que diferem 

na intensidade de deformação e na polaridade metamórfica, crescente em direção a zona 

interna (Goiás, 2008). 

 

A porção noroeste da Chapada dos Veadeiros é representada, p redominantemente por 

rochas do Complexo Granito-Gnáissico e a porção sul por metassedimentos plataformais 

relacionados aos grupos Araí e Paranoá, entretanto o Grupo Paranoá não se encontra nos 

limites do PNCV. A figura 6 apresenta o mapa de geologia do PNCV. 
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Figura 6: Mapa geológico do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros.  

 

Fonte: IBGE, CPRM, ICMBio-MMA. Organização cartográfica: Gabriela Couto Barbosa, 

2016.  

 

A maior parte do PNCV é formada por terrenos do Grupo Araí. O Grupo Araí, 

segundo Tanizaki et al (2015), “é composto por um conjunto de rochas metassedimentares e 

metavulcânicas, de grau anquimetamórfico a xisto verde baixo, depositado sobre rochas da 

Suíte Aurumina sobre a Formação Ticunzal” (TANIZAKI ET AL, 2015, p. 96). Sobre o 

PNCV, os autores afirmam que, de acordo com estudos realizados por Martins (1999), 

definiram-se duas sequências estratigráficas na área: uma Continental e outra 

Transicional/Marinha. (MARTINS, 1999 APUD TANIZAKI, 2015). O Grupo Araí foi 

depositado em ambientes plataformais relacionados à evolução de um rift iniciado no Paleo-

Mesoproterozoico (Dardenne e Campos, 2002).  

 

A Formação Arraias, de acordo com Dardenne e Campos (2002), representa “o 

conjunto basal psamítico com espessura da ordem de 1000 metros, recobrindo em 

discordância os granitos e gnaisses do embasamento” (DARDENNE E CAMPOS, 2002, p. 

326). Já a Formação Traíras é “constituída por um conjunto predominantemente pélitico com 
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menor proporção de litologias psamíticas e restrita contribuição de rochas carbonáticas no 

topo, alcançando cerca de 1200 metros de espessura total” (DARDENNE E CAMPOS, 2002, 

p. 326). A Formação Ticunzal é caracterizada por xistos e paragnaisses, que são 

“frequentemente grafitosos, além de quartzitos micáceos em menores proporções e raras 

ocorrências de conglomerados” (TANIZAKI ET AL, 2015, p 96).   

 

Sobreposto ao Grupo Araí depositam sedimentos do Grupo Paranoá, aqui 

representados pelo Conglomerado São Miguel, porém ocorre fora dos limites do PNCV. O 

Conglomerado São Miguel é formado por paraconglomerados, mal selecionados, de coloração 

cinza e ricos em carbonato. A ação diferencial da erosão fluvial resultou em formas peculiares 

de grande beleza natural constituindo o atrativo conhecido como Vale da Lua (Campos et al, 

2005). 

 

A reconstituição paleogeografica na área do PNCV indica a evolução de uma bacia do 

tipo rift intracratônico. Os sedimentos do Grupo Araí constituem uma fase inic ial de 

sedimentação continental (fase pré- a sin-rift) e uma fase final indicativa de sedimentação 

marinha (fase pós-rift). Nesse sentido, foram caracterizadas duas sequências de ambientes 

deposicionais, uma basal de características continentais e outra eminentemente marinha 

(Figura 6). A sequência marinha apresenta três ciclos transgressivos que preencheram a bacia 

com sedimentos arenosos na base e rochas pelíticas no topo de cada ciclo (Dardene, & 

Campos, 2002; Bartoreli, 2012).  

 

A camada do Conglomerado São Miguel não faz parte do Grupo Araí, como mostra a 

figura. Ela faz parte do grupo Paranoá, que não entrará neste trabalho por não estar presente 

na área estudada.  

 

Oliveira (2007) afirma que a região, além de possuir rochas antigas, é marcada por 

estruturas geológicas ligadas a movimentos tectônicos antigos, como falhamentos, 

dobramentos e fraturas, onde tais estruturas possuem um papel muito importante na formação 

das feições do relevo.   
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Figura 7: Coluna estratigráfica do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros.  

 

Fonte: Dardenne & Campos, 2002. Modificado pela autora.  

 

2.2.2. Geomorfologia 

 

Dardenne & Campos (2002) afirmam que o parque faz parte da superfície de 

aplainamento Sul-Americana, que representa a mais antiga superfície de erosão da região. O 

termo superfície de aplainamento, ou superfície de erosão pode ser compreendido como “o 

processo de desnudação em diferentes tipos de rochas e uma variedade de estruturas 

geológicas levando à geração de níveis altimétricos diferenciados” (SILVA, 2009, p. 03). A 

autora ainda explica que a utilização do termo ‘superfície de aplainamento’, de acordo com 

Small apud Silva (2009), é mais adequada, uma vez que o “o mecanismo de desnudação está 

diretamente vinculada à noção de aplainamento da paisagem” (SILVA, 2009, p. 03).  

 

Ambiente marinho calmo e relativamente profundo 

Ambiente de maré 

Ambiente plataformal com períodos dominados por tempestades 

Ambiente de maré 

Ambiente marinho calmo 

Ambiente fluvial e transicional de praia 
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Dardenne e Campos (2002) afirmam ainda que a região do PNCV pode ser divida em 

três compartimentos geomorfológicos: Região da Planície do Vale do Rio Claro, Região das 

Serras e Região dos Planaltos. A Região da Planície do Vale do Rio Claro é caracterizada por 

um padrão plano e suave ondulado. A Região das Serras, localizada na porção meio-norte do 

parque, está relacionada a quartzitos e é onde estão as maiores diferenças de cotas. Por fim, a 

Região dos Planaltos, localizada na região central do parque, é caracterizada por áreas 

elevadas com relevo pouco movimentado, com a presença de morros que destaca m na 

paisagem (DARDENNE E CAMPOS, 2002). A figura 8 mostra a diferença de declividade 

dentro do PNCV: 

 

Figura 8: Mapa de declividade do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros.  

 

Fonte: IBGE, CPRM, ICMBio-MMA, Earth Explorer/NASA. Organização cartográfica: 

Gabriela Couto Barbosa, 2016. 
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Oliveira (2007) aponta que o Estado de Goiás como um todo apresenta altitudes 

medianas elevadas na faixa de 500 a 900m. A faixa acima de 1500m está localizada somente 

na região da Chapada dos Veadeiros, incluindo o PNCV.  

 

Figura 9: Mapa altimétrico do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros.  

 

Fonte: IBGE, Earth Explorer/NASA, ICMBio, MMA. Organização cartográfica: Gabriela 

Couto Barbosa, 2017,  

 

Em relação às características estruturais, pode-se dizer que é possível encontrar dois 

domínios: domínio dos planaltos de estruturas dobradas e domínio dos planaltos em estruturas 

sedimentares concordantes, onde o primeiro domínio ocupa a maior parte do território do 

PNCV, como mostra a figura 10: 
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Figura 10: Domínios geomorfológicos do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros.  

 

Fonte: IBGE, ZAEE Goiás, ICMBio, MMA. Organização cartográfica: Gabriela Couto 

Barbosa.  

 

2.2.3. Hidrologia 

 

Sobre a hidrologia, é de grande conhecimento que o Cerrado é considerado como o 

berço das águas e, assim sendo, tal característica influencia diretamente nas características 

geomorfológicas da região, uma vez que a área é composta por diferentes drenagens, como 

mostra a figura 11. 

 

De acordo com seu Plano de Manejo (Brasil, 2009), o parque está localizado na Bacia 

do Tocantins. A Chapada dos Veadeiros funciona como um divisor de águas de duas bacias, a 

do Paranã e do Maranhão, afluente mais alto do Rio Tocantins que situa-se na bacia 

Amazônica.  
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Figura 11: Drenagens do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros 

 

Fonte: IBGE, ICMBio, MMA. Organização: Gabriela Couto Barbosa, 2015.  

 

 

Ainda de acordo com Brasil (2009), o principal curso d’água presente dentro do 

parque é o Rio Preto, onde todos os atrativos abertos ao público estão localizados. Uma das 

características do Rio Preto é ter seu talvegue adaptado aos fraturamentos, formando 

corredeiras e quedas d’água (BRASIL, 2009), como mostra a figura 12: 
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Figura 12: Imagem Ikonos do Rio Preto. 

 

Fonte: Oliveira (2007).  

 

Brasil (2009) afirma que uma das preocupações na região é a implantação de usinas 

hidrelétricas, uma vez que o Estado de Goiás está investindo cada vez mais neste tipo de 

geração de energia. Em 20 de janeiro de 2015 o jornal O Popular publicou uma matéria em 

que apontava preocupação por parte da população e de pesquisadores sobre a possível 

construção de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) em rios da região da Chapada dos 

Veadeiros. O projeto não foi levado adiante, porém, como apresenta um grande potencial 

hidrelétrico, a região pode voltar a ser foco de obras deste tipo.  

 

2.3. Vegetação 

 

Por se tratar de um bioma com grande riqueza de diversidade de fauna e flora, 

considerado inclusive como um dos biomas mais ricos em biodiversidade do mundo, o 

Cerrado foi classificado como um hotspot de áreas a serem conservadas no mundo (BRASIL, 

2016). Além disso, grande parte da biodiversidade encontrada no Cerrado é considerada 

endêmica, outra razão pela qual o bioma deve ser preservado.  

 

As características paisagísticas do Cerrado são definidas a partir das características 

físicas de cada área, como substrato rochoso, declividade e presença de água. Portanto, é 

comum encontrar diferentes fitofisionomias em uma mesma região. Existem diferentes 

classificações de fitofisionomias, a variar de acordo com o autor que a descreve.  
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Para melhor compreensão acerca das diferentes fitofisionomias do Cerrado, será 

apresentada a classificação elaborada por Ribeiro e Walter (2008), que divide o Cerrado em 

14 fitofisionomias diferentes em quatro formações distintas, como mostra a figura13: 

 

Figura 13: Fitofisionomias do Bioma Cerrado. 

 

Fonte: Ribeiro e Walter (2008).  

 

A vegetação presente no PNCV é uma variação de diferentes fitofisionomias do 

Cerrado. De acordo com o Plano de Manejo do PNCV, as altitudes elevadas e a grande 

disponibilidade de água são fatores que influenciam diretamente na grande diversidade de 

fitofisionomias presentes na área, criando “um grande mosaico de paisagens naturais”. Ainda 

de acordo com o Plano de Manejo, foram identificadas nove fitofisionomias diferentes no 

parque. São elas: cerrado rupestre, cerrado ralo, cerrado denso, campo rupestre, campo sujo, 

campo limpo, palmeiral vereda, mata de galeria, mata seca, como mostra o mapa a seguir. 

Cada fitofisionomia carrega características específicas de geomorfologia, geologia e 

vegetação, além da fauna (Figura 14). 
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Figura 14: Mapa de distribuição de fitofisionomias no Parque Nacional da Chapada dos 

Veadeiros. 

 

Fonte: Brasil (2009).  
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CAPÍTULO 3 – INTERPRETAÇÃO DO PATRIMÔNIO GEOLÓGICO DO PARQUE 

NACIONAL DA CHAPADA DOS VEADEIROS 

 

3.1 Interpretação do patrimônio: discussão conceitual 

 

Na maioria das vezes em que há uma discussão sobre o desenvolvimento do turismo, 

os primeiros pontos a serem abordados giram em torno da infraestrutura turística, como 

hotéis, restaurantes, lojas de presentes e etc (MURTA E ALBANO, 2005). Entretanto, há 

mais fatores que influenciam nesse desenvolvimento do que somente a infraestrutura.  

 

Murta e Albano (2005) afirmam que “há sempre um pressuposto de que o turista irá 

descobrir por si mesmo e maravilhar-se automaticamente com as belezas naturais, as 

edificações e monumentos históricos” (MURTA E ALBANO, 2005, p. 9). Porém, quando se 

trata de elementos da geologia e geomorfologia o turista pode sim se encantar com a paisagem 

pura e simplesmente pelas belezas cênicas, mas a ligação com a conservação e preservação do 

local só vai ser criada a partir do momento em que o turista entender a importância de tal 

paisagem, como foi formada e o quão frágil podem ser.    

 

Para entender um pouco mais sobre a relação do turista com a paisagem, é importante 

ter em mente o conceito de paisagem para a geografia. O termo ‘paisagem’ carrega consigo 

um imenso leque de possibilidades de definições o que, de acordo com Bertrand (1972), causa 

certa imprecisão. Troll (1950) afirma que foi com a paisagem que a geografia encontrou seu 

objeto próprio, razão da importância da conceitualização de tal categoria geográfica. Troll 

(1950) ainda afirma que o conceito de paisagem está presente também na ciência e na arte, 

mas que somente a geografia deu ao seu uso um valor científico.  

 

Mesmo apresentando obstáculos, é impossível discutir paisagem sem defini- la. Assim 

sendo, partiremos de algumas definições, como a apresentada por Oppel apud Troll (1950) 

que define paisagem como “um espaço que se apresenta como uma totalidade sob qualquer 

ponto de vista” (OPPEL APUD TROLL, 1950, p. 02). O texto original de Oppel foi publicado 

em 1884, o que justifica a maneira simples da definição, já que havia poucos estudos sobre tal 

conceito na época.  
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Bertrand apresenta em seu texto de 1972 “A Paisagem e a Geografia física Global: 

Esboço metodológico” a seguinte definição para paisagem: 

A paisagem não é a simples adição de elementos geográficos disparatados. É, em 

uma determinada porção do espaço, o resultado da combinação dinâmica, portanto 

instável, de elementos físicos, biológicos e antrópicos que, reagindo dialeticamente 

uns sobre os outros, fazem da paisagem um conjunto único e indissociável, em 

perpétua evolução.  (BERTRAND, 1972, p, 141)  

 

 

Trata-se, então, não somente da paisagem natural, mas de todos os elementos que se 

fazem presente e formam a paisagem como um todo. Outra definição que traz novos 

características abordadas é a de Santos (1991): 

Tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão alcança, é a paisagem. Esta pode ser 

definida como o domín io do visível, aquilo que a vista alcança. Não é apenas 

formada de volumes, mas também de cores, movimentos, atores, sons, etc. 

(SANTOS, 1991. p 61)  

 

 Nota-se que os dois últimos autores fazem uma relação mais ampla daquilo que se vê 

com outros fatores externos, como sons e movimentos. Portanto, pode-se relacionar com a 

experiência do turismo, uma vez que o turista está vivenciando não somente as experiências 

no campo da visão, mas também através de sons, contato físico, envolvimento com a 

comunidade local, entre outros. Tudo isso, faz com que desperte ou não no turista um desejo 

de conhecer melhor e de proteger tal local.  

 

Para Murta e Albano (2005), há um conflito entre turismo e preservação que pode ser 

superado através da prática da interpretação do patrimônio. A autora acredita que dessa forma, 

se trabalharmos com a interpretação juntamente com o desenvolvimento social do local, há a 

possibilidade de se convencer as pessoas do valor do patrimônio e, assim, despertar para a 

importância da conservação.  

 

Tilden (1977) define interpretação como:  

An educational activity which aims to reveal meanings and relationships through the 

use of original objects, by firs thand experience, and by illustrative media, rather than 

simply to communicate factual informat ion. (TILDEN, 1977, p. 08).  

 

Portanto, a interpretação tem como objetivo criar significados e relações que vão além 

do simples fato de passar informações. Aplicando-se ao patrimônio geológico, pode-se criar 

uma experiência diferente ao visitante em locais já conhecidos, porém através da apresentação 

de novas ferramentas e informações.  
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Dias et al (2003) afirmam que Portugal apresenta um distanciamento da população em 

relação a ciências e que parte do problema é causado pela pouca prática de aquisição de 

informação científica. Os autores afirmam ainda que o problema é maior quando se trata de 

geologia, uma vez que é fundamental o conhecimento científico para implantação de 

estratégias de conservação do patrimônio geológico e que a situação se repete também em 

outros lugares da Europa, não somente em Portugal (DIAS ET AL, 2003). 

 

No Brasil, Moreira (2008) afirma que a educação ambiental pode ser utilizada para 

incentivar o interesse na história da Terra e auxiliar nas estratégias de conservação do 

patrimônio geológico, mas que para funcionar efetivamente, deve fazer parte de todos os 

níveis da educação formal.  

 

Moreira (2008) afirma que a interpretação ambiental surgiu nos Estados Unidos com a 

publicação de um artigo que sugeria a confecção de panfletos que auxiliassem os turistas a 

compreenderem os aspectos ambientais do Parque Nacional de Yellowstone, entre eles um 

fenômeno geológico que vinha sendo explicado de maneira errada. A partir daí, o Serviço de 

Parques Nacionais Norte-americanos criou o primeiro programa de interpretação da natureza.  

 

Para Moreira (2005): 

A interpretação ambiental facilita o conhecimento e a apreciação da natureza, pois é 

uma tradução da linguagem da natureza para a linguagem comum das pessoas, ou 

seja, traduz a linguagem técnica, para os termos e ideias do público em geral, que 

não são científicos. Assim, para poder entreter, deve estimular, transmit ir, revelar e 

ser coerente. (MOREIRA, 2005, p. 250).  

 

Entende-se, portanto, que o objetivo da interpretação é aumentar a satisfação do turista 

de forma a fazê- lo se afeiçoar mais ao local através do conhecimento. Deve-se apresentar a 

história do local para que o visitante entenda quão sensível e quão único alguns locais podem 

ser. No caso da geologia, há uma dificuldade nas questões de interpretações uma vez que 

existem muitos termos específicos relativamente difíceis de serem interpretados. Entretanto, 

já existem diversos projetos no Brasil e no mundo que trabalham com a interpretação da 

geologia e que consegue atingir os diferentes públicos, como o Projeto Caminhos Geológicos, 

realizado pelo Serviço Geológico do Estado do Rio de Janeiro. Para o presente trabalho, 

optou-se em trabalhar com um painel interpretativo de dois dos atrativos disponíveis no 

PNCV, que será apresentado ainda neste capítulo, no subitem 3.3.  
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3.2 Caracterização dos atrativos do PNCV 

 

 O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros conta, atualmente, com sete atrativos 

abertos aos visitantes. Entretanto, para este trabalho, apenas cinco deles serão analisados: 

Saltos do rio Preto 80 e 120m, Cachoeira da Carioca, Cânion II e Corredeiras. A justificativa 

desta seleção se dá pelo fato de que as outras duas atrações, Cânion I e Siriema, não estão  

entre as atrações mais visitadas do parque, uma vez que o Cânion I faz parte da Travessia das 

Sete Quedas, trilha que dura até três dias e somente fica aberta ao público na época da seca, 

diminuindo assim seus visitantes, e a Siriema que se encontra em uma trilha de apenas 800m, 

o que faz com que ela também não seja muito visitada.  

 

Para melhor visualização, produziu-se um mapa geológico com a localização dos 

atrativos, como mostra a figura 15.  

 

Figura 15. Mapa geológico dos atrativos do PNCV.  

 

Fonte: IBGE/ CPRM/ ICMBio/ MMA/ SIEG. Elaborado por: Gabriela Couto Barbosa.  

 

Nota-se que todos os atrativos se encontram na Formação Arraias do Grupo Araí. 

Entretanto, em relação à paisagem, há uma diversidade muito grande. Para Oliveira (2007): 



56 

 

Essa homogeinidade litológica não se reflete na paisagem, em função das mudanças 

oriundas de estruturas geológicas, como falhas e dobramentos, que juntamente com 

a ação das forças morfogenéticas, moldaram e esculpiram diversas feições 

geomorfo lógicas, como as cachoeiras, corredeiras e cân ions.”. (OLIVEIRA, 2007, p. 

161).  

 

Deste modo, Oliveira (2007) esclarece que, mesmo pertencendo ao mesmo grupo 

geológico, as paisagens não serão iguais porque não dependem apenas da litologia, mas de 

outros fatores, o que causa tamanha diferença entre os atrativos.  

 

A formação dos atrativos turísticos do PNCV está diretamente relacionada à evolução 

geológica da região. Os sedimentos do grupo Araí foram afetados por um intenso processo de 

deformação rúptil que resultou na formação de diversos falhamentos e fraturamento e também 

por deformação dúctil resultando em dobramentos. Essa estruturação “associada a ação das 

forças morfogenéticas, moldaram e esculpiram diversas feições geomorfológicas, como as 

cachoeiras, corredeiras e cânions” (OLIVEIRA, 2007, p. 161).  

 

O plano de manejo do PNCV afirma que:  

A história do estudo geológico da área do PNCV corresponde a evolução de uma 

bacia do tipo “rifte intracratônica”, onde os sedimentos do Grupo Araí  representam o  

resultado inicial de sedimentação continental (fase pré a sin-rifte) e de uma fase 

inicial caracterizada por uma sedimentação marinha (fase pós-rifte) representada por 

duas megasequências deposicionais; uma basal com características continen tais e 

outra eminentemente transicional marinha. (BRASIL, 2009, p. 219).  

 

A figura 16 mostra uma imagem das trilhas disponíveis no PNCV. A partir da imagem 

é possível observar alguns aspectos geológicos, principalmente o encaixe do Rio Preto em 

relação a rocha, que apresenta padrão retilíneo aproveitando o padrão de fraturamento.  

 

Brasil (2009) ainda afirma que a megasequência marinha apresenta três ciclos 

regressivos, mostrando o preenchimento da bacia na forma de sequências com 

granodecrescência ascendente, com areias na base e pelitos no topo. Nesse sentindo, entende-

se que a região passou por intercalações de fases marinhas e continentais, agregando dessa 

forma, características dos dois ambientes.  
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Figura 16: Imagem de satélite das trilhas do PNCV.  

Fonte: Google Earth, IBGE, MMA. Organização cartográfica: Gabriela Couto Barbosa.  
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3.2.1 Trilha dos Saltos – Saltos de 80m e 120m 

 

A trilha dos Saltos possui aproximadamente 9 Km (ida e volta), sendo que o percurso 

é feito em terreno acidentado e pedregoso apresentando nível de dificuldade  moderado a 

pesado. Nessa trilha ocorrem duas cachoeiras denominadas Salto I com desnível de 80 metros 

e o Salto II com desnível de e 120 m (Figura 17). 

 

Figura 17: Vista dos Saltos I e II, respectivamente, a partir do Mirante da Janela.  

 

Fonte: Jornal O Popular. 8 de abril de 2017.  

 

 Como mencionado anteriormente, os Saltos refletem a deformação impressa nas 

rochas do Grupo Araí, onde podemos visualizar fraturas, falhas e dobras.  

 

De acordo com Teixeira et al (2009), as dobras são formadas a partir de uma estrutura 

planar anterior,  são “deformações dúcteis que afetam corpos rochosos da crosta terrestre” 

(TEIXEIRA ET AL, 2009, p. 406). Deformações dúcteis são deformações sem perda de 

continuidade. Ou seja, não há ruptura nem quebra do corpo rochoso (TEIXEIRA ET AL, 

2009).   
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Figura 18: Tipos de dobras geológicas.  

 

Fonte: Rebelo, 1999.  

 

No Salto I observam-se suaves ondulações que são reflexos de dobramentos de grande 

amplitude que afetou as rochas do Grupo Araí (figura 19). Na base pode-se observar 

intercalações de materiais pelíticos e arenosos, que apresentam leitos ricos em diques de 

areias. 

 

Figura 19: Sentido das dobras do Salto de 80m.  

 

Foto: Gabriela Couto Barbosa, 2016. Imagem capturada através de drone Phanton 4.  
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O Salto II (120 m) é sustentado por metassiltitos cinza calcíferos com intercalações de 

quartzitos finos a médios e há presença de feições sedimentares, como acamamentos e 

laminações plano-paralelas (BRASIL, 2009). Na figura 20 mostra a vista da queda d´água e 

do poço que é formado. Por questões de segurança o Salto II não tem seu acesso liberado ao 

público, o que não impede de alguns turistas acessarem o salto a partir da cabeceira da 

cachoeira.  

 

Figura 20: Salto do rio Preto – 120m.  

 

Foto: Gabriela Couto Barbosa, 2017. Imagem captada através do drone Phantom 4.  

 

Além dos dobramentos, toda área do PNCV foi afetada por uma intensa deformação 

rúptil resultando em falhamentos (transcorrentes e normais) e fraturas.  As falhas são 

“deformações rúpteis nas rochas da crosta terrestre” (TEIXEIRA ET AL, 2009, p. 410). 

Deformações rúpteis, de acordo com Teixeira et al (2009), são deformações onda há a quebra 

e a descontinuidade do corpo rochoso.  

 

Oliveira (2007) apresenta a figura 21 a seguir onde indica as possíveis falhas presentes 

nas trilhas do PNCV: 
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Figura 21: Estruturas geológicas das trilhas do PNCV. 

 

Fonte: Oliveira, 2007.  

 

De acordo com a figura 22 de Oliveira (2007), nota-se que o tipo de falha responsável 

pela formação dos Saltos é a falha normal. As falhas normais “são falhas associadas 

principalmente com a tectônica extensional” (TEIXEIRA ET AL, 2009, p. 415). O 

deslocamento se dá através da descida do bloco, como mostra a figura 22 : 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

Figura 22: Simulação de falha normal.  

 

Fonte: Teixeira et al, 2009, p. 415.  

 

Além dos falhamentos ocorre um intenso fraturamento na área (Figuras 23 e 24). 

Muitos desses falhamentos estão preenchidos por veios de quartzo (figuras 25 e 26). Esses 

veios foram intensamente explorados pelos antigos garimpeiros da região (Figura 27).  

 

Figuras 23: Fraturamento do Rio Preto.  

  

Foto: Gabriela Couto Barbosa, 2016. Imagem captada através do drone Phanton 4.  
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Figura 24: Fraturas do Rio Preto. 

 

Foto: Gabriela Couto Barbosa, 2016. Imagem captada por drone Phanton 4.  

 

Figura 25: Veio de quartzo exposto no Rio Preto.  

 

Foto: Gabriela Couto Barbosa, 2016. Imagem captada por drone Phanton 4.  
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Figura 26: Exposição de veio de quartzo no Rio Preto.  

  

Foto: Gabriela Couto Barbosa, 2016. Imagem captada por drone Phanton 4.  

 

Figura 27: Área de antigo garimpo de quartzo na trilha dos Saltos.  

 

Foto: Claudia Valéria de Lima, 2016.  
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3.2.2 Trilha das Corredeiras 

 

A trilha das Corredeiras possui 6,5 Km (ida e volta) e é considerada uma trilha de 

dificuldade leve. Consiste de uma parte rasa e ampla do leito do Rio Preto formando uma 

serie de piscinas naturais. As corredeiras, ou pedreira como também é conhecida, forma um 

tipo de recanto bem propício para a atividade turística, principalmente por ser a atração mais 

próxima do Centro de Visitantes, depois da Trilha das Seriemas.  A figura 28 mostra parte das 

Corredeiras. 

 

As rochas afloradas fazem parte da Unidade Q₂ do Grupo Araí, unidade onde está 

localizada a maior parte dos atrativos da região (STELLFELD, 2002). A unidade Q₂ é 

formada por quartzos de diferentes granulometria e apresenta feições onduladas, característica 

típica de ambientes de maré (DARDENNE & CAMPOS, 2009). Os quartzitos presentes neste 

atrativo apresentam um grande número de estratos cruzados do tipo tabular, espinha de peixe 

e reviradas (BRASIL, 2009).  

 

Figura 28: Corredeiras do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros.  

 

Foto: Cláudia Valéria de Lima, 2016.  
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3.2.3 Trilha dos Cânions – Cânion II e Cachoeira da Carioca (Carioquinhas) 

 

A Trilha do Cânion II possui 9,5 km (ida e volta) com nível de dificuldade leve a 

moderado, com percurso plano porem pedregoso. Normalmente, essa trilha é feita em 

conjunto com a Trilha da Cachoeira da Carioca ou Carioquinhas. O último trecho da trilha 

possui um terreno acidentado e com forte declividade, o que a torna bastante perigosa.  

 

Assim como os Saltos, as cachoeiras conhecidas como Cachoeira da Carioca (ou 

Carioquinhas) e Cânion II foram formadas através de dobras e falhas.  

 

Entretanto, diferente dos Saltos, o tipo de falha responsável pela formação destas 

cachoeiras é a transcorrente que, de acordo com Stellfeld (2002) “são movimentações laterais 

dos pacotes rochosos responsáveis pela mudança da posição das camadas, afetando também o 

embasamento da região” (STELLFELD, 2002, p. 91).  

 

Figura 29: Falha transcorrente. 

 

Fonte: Teixeira, 2009.  

 

A cachoeira das Cariocas é representada, segundo Brasil (2009), por quartzitos da 

unidade Q2. As direções de fraturamentos apresentam-se em grandes números, destacando-se 

o padrão N60W, que sustenta a cachoeira. A queda varia entre 10 a 15m (figuras 30 e 31).  
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Figura 30: Cachoeira das Cariocas (Carioquinhas) na época da cheia.  

 

Foto: Gabriela Couto Barbosa, Janeiro de 2017.  

 

Figura 31: Cachoeira das Cariocas (Carioquinhas) na época da seca.  

 

Foto: Gabriela Couto Barbosa, Julho de 2016.  

 

O Cânion II é caracterizado por grandes fraturas abertas e verticalizadas. O atrativo 

também é representado por quartzitos da unidade Q2. Estruturas sedimentares encontradas ao 
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longo do leito e nas margens do rio caracteriza ambiente relacionado a marés de alta energia. 

Por apresentar uma estrutura mais encaixada em relação ao relevo, o Cânion II mostra-se mais 

propício a enchentes que os outros atrativos. Por essa razão, durante a época de cheia é 

necessário um cuidado redobrado para sua visitação.  

 

Figura 32: Visão da entrada do Cânion II a partir do poço.  

 

Foto: Gabriela Couto Barbosa, 2016.  
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Figura 33: Cânion II. 

 

Foto: Gabriela Couto Barbosa 

 

3.3 Aplicação do painel e questionário 

 

Foi definido na metodologia do trabalho que seria elaborado um painel teste para 

avaliar a efetividade de painéis deste tipo no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, uma 

vez que esse tipo de painel já é utilizado em outros parques, como o Parque Nacional do 

Iguaçu.  

 

Para a elaboração do painel teste, optou-se por utilizar os dois Saltos do Rio Preto, já 

que a explicação para formação das duas quedas é a mesma. O painel foi aplicado durante os 

dias 18, 19, 20 e 21 de janeiro pela autora, que contou com uma equipe de apoio. Nesses dias, 

os visitantes eram convidados a observar o painel e recebiam uma breve apresentação do 

mesmo para simplificar a avaliação posteriormente. Após a leitura do painel, o visitante 

recebia um questionário, que foi elaborado de forma a simplificar ao máximo as respostas, 
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para que um maior número de visitantes aceitasse responder. O questionário encontra-se no 

apêndice do presente trabalho.  

 

A figura 34 mostra a versão utilizada para a aplicação do painel e dos questionários, 

seguida pela figura 35 que mostra a aplicação do questionário realizada pela autora : 
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Figura 34: Painel interpretativo dos Saltos de 80 e 120m do Rio Preto.  

Fonte: Elaborado pela autora, 2016. 
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Figura 35: Aplicação do painel e questionários no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros.  

 

Fotos: Equipe de apoio, 2017. 

 

Após a tabulação dos dados dos 105 questionários, pôde-se montar um rápido e 

simples perfil dos visitantes que estiveram no parque durante o período de aplicação do painel 

e dos questionários. Além disso, recolheram-se importantes informações2 sobre o interesse 

dos visitantes na temática, que serão apresentadas a seguir:  

 

Sobre o sexo dos visitantes, pode-se considerar que o número levantado é bem 

equilibrado, uma vez que 49% ou 51 dos visitantes eram mulheres e 51% ou 54 eram homens, 

do total de 105 (gráfico 1).  

 

De acordo com os dados levantados, percebe-se que apenas 23%, ou 24 dos 105 

visitantes, são oriundos de Goiás, enquanto 21% ou 22 visitantes, são oriundos do Distrito 

Federal (gráfico 2). O destaque a essa informação se deve ao fato do PNCV estar localizado 

                                                 
2 Três perguntas do questionário não foram apresentadas em formato de gráfico. As perguntas 
3 e 10 por apresentar respostas muito amplas, principalmente a pergunta 10. Já a questão 8 
teve que ser desconsiderada, uma vez que, quando em campo, enfrentou-se algumas 

dificuldades para aplicar o questionário sem abordagem prévia dos visitantes, como havia sido 
previsto. Por isso, a resposta de todos os participantes é SIM, uma vez que foram convidados 

e direcionados a ler o painel elaborado para a pesquisa.  
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no estado de Goiás e bem próximo ao Distrito Federal, o que justifica a presença de um 

grande número de visitantes. É importante ressaltar que na categoria ‘outros estados’ estão 

incluídos todos os outros estados do território brasileiro. De qualquer forma, 54% é um valor 

bastante alto, principalmente se considerarmos a localização e o acesso ao PNCV.  

 

GRAFICO 1 – Sexo dos visitantes do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros.  

 

Fonte: Dados levantados pela autora. Elaborado pela autora. 2017.  

 

GRÁFICO 2: Origem dos visitantes do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. 

 

Fonte: Dados levantados pela autora. Elaborado pela autora. 2017.  

Como mostra o gráfico 3, mais da metade dos visitantes do PNCV visitam o parque 

atrás de belezas cênicas e riquezas naturais. Ou seja, a paisagem é característica principal na 
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hora da seleção do parque.   

 

Dos 105 entrevistados, 23% afirmou escolher o parque por possuir interesse em 

ecoturismo ou turismo de aventura, o que apresenta uma porcentagem significativa quando 

comparado com as outras opções. É importante ressaltar que muitos dos visitantes acabam 

fundindo os conceitos de ecoturismo e turismo de aventura, uma vez que nem todos são 

especialistas na área.  

 

GRÁFICO 3: Motivos da escolha do PNCV. 

 

Fonte: Dados levantados pela autora. Elaborado pela autora. 2017.  

 

Em relação a pesquisas prévias sobre o Parque (gráfico 4), pode-se considerar a 

informação bastante interessante para a pesquisa, uma vez que mostra que 73% dos 105 

entrevistados realizaram pesquisa prévia sobre o parque para a visita. Portanto, há interesse 

por parte dos visitantes em conhecer o parque. Tal informação é útil para desenvolver 

ferramentas de divulgação das geociências.  
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GRAFICO 4: Quantidade de visitantes que realizaram pesquisa prévia sobre o PNCV. 

 

Fonte: Dados levantados pela autora. Elaborado pela autora. 2017.  

 

Entre os 105 entrevistados, 63% afirmam ter interesse em geologia (gráfico 5). Assim 

como o gráfico anterior, a informação apresentada por este gráfico mostra uma questão 

importante para o presente trabalho, uma vez que se há interesse por parte dos visita ntes na 

temática, há abertura para a presença de ferramentas de interpretação.  

 

GRAFICO 5: Número de visitantes interessados em Geologia 

 

Fonte: Dados levantados pela autora. Elaborado pela autora. 2017.  

 

Como demonstra o gráfico 6, há uma grande aceitação dos painéis presentes no parque 
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por parte dos visitantes. A grande maioria (90%) afirmou utilizar os painéis informativos. Isso 

mostra que a opção de utilizar um painel interpretativo pode ser bem recebida pelos visitantes.  

 

GRÁFICO 6: Utilização dos painéis de informação disponíveis no PNCV. 

  

Fonte: Dados levantados pela autora. Elaborado pela autora. 2017.  

 

O ultimo gráfico (gráfico 7) apresenta como os visitantes classificaram as informações 

apresentadas no painel elaborado. A grande maioria considera as informações ótimas ou boas 

(48 e 45 dos 106, respectivamente). Entretanto, a ultima questão do questionário 3 deixava 

espaço para sugestões, o que fez com que optássemos por algumas mudanças na versão final 

do painel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Ver Apêndice 

90% 

10% 

Utilização dos painéis de informação 
disponíveis no PNCV pelos visitantes 

Sim 

Não 



77 

 

GRÁFICO 7: Qualidade das informações disponíveis no painel “Patrimônio Geológico do 

Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros”.  

 

Fonte: Dados levantados pela autora. Elaborado pela autora. 2017.  

 

É válido ressaltar que a experiência de entrevistas enriqueceu bastante o presente 

trabalho, uma vez que receberam-se não somente elogios, mas críticas que acrescentaram de 

forma rica e valiosa para melhorias principalmente na versão final do painel. Tais críticas são 

sempre bem vindas, pois apresentam um ponto de vista diferente de pessoas que de forma 

geral não possuem familiaridade com o tema e que são o foco dos instrumentos elaborados 

neste trabalho.  

 

A pergunta 10 em especial deixa espaço para sugestões e críticas sobre o painel. 

Houve inúmeras críticas positivas e negativas e sugestões de extrema valia para o trabalho, 

que foram desde a melhoria da qualidade das fotos como a inserção da idade das rochas 

presentes no PNCV. Entende-se que, por se tratar de um público que em sua maioria não está 

familiarizado com a temática, as sugestões foram melhores do que o esperado. Graças a elas, 

houve modificações importantes para a versão final do painel.  

 

Os dados levantados nas entrevistas mostram um breve perfil do visitante do PNCV e 

quais são seus interesses, com foco nos interesses ao visitar o Parque. O objetivo das 

entrevistas era entender o que os visitantes procuram ao escolher o PNCV como destino e até 

que ponto a geodiversidade é um fator de escolha.  
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Percebe-se, portanto, a partir dos resultados das entrevistas que há um interesse na 

temática por parte dos visitantes, porém não há ferramentas específicas disponíveis. Reforça-

se, assim, a importância de tais ferramentas, principalmente as focadas na interpretação da 

paisagem.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Buscou-se com este trabalho elaborar uma interpretação do patrimônio geológico 

presente no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, com o objetivo de criar uma ligação 

de afeto entre os visitantes e o parque e, dessa forma, desenvolver o conceito de 

geoconservação. 

 

O geoturismo tem como um de seus objetivos a divulgação das geociências. Porém, há 

de se admitir que a linguagem geológica nem sempre seja de fácil compreensão para todos. 

Por isso, é importante pensar em ferramentas acessíveis para todos os tipos de visitantes, 

sejam eles especialistas na área de geociências ou não.  Um dos principais obstáculos do 

trabalho foi traduzir a linguagem geológica para uma linguagem mais acessível, onde todos os 

visitantes do Parque conseguissem compreender.  

 

A interpretação do patrimônio surge como uma opção para auxiliar a divulgação. No 

Brasil e no mundo, há diferentes casos de locais que utilizam painéis interpretativos como 

forma de alcançar o turismo e chamar sua atenção para a temática, que muitas vezes é deixada 

de lado. Por essa razão, o presente trabalho buscou desenvolver ferramentas para a produção 

de painéis.  

 

Grade parte dos visitantes de locais naturais escolhem seus destinos a serem visitados 

principalmente pela beleza cênica. Porém, se for realizado um trabalho de interpretação, o 

visitante pode passar a escolher também pela importância do local para a história da Terra. É 

como acontece com populações tradicionais, que contam um pedaço da história do local 

através de elementos da cultura: arte, vestuário, comidas. As rochas também contam a história 

da Terra, mas através de formações que levaram muito tempo para existirem da forma como 

se vê agora.  

 

Notou-se com este trabalho que os visitantes do Parque Nacional da Chapada dos 

Veadeiros estão receptivos a ferramentas que trabalhem com a interpretação, desde que haja o 

uso de uma linguagem simples e que tenha imagens para que seja possível visualizar os 

eventos geológicos, que na grande maioria não são possíveis de serem visualizados. A 

experiência de aplicação do painel foi extremamente enriquecedora para o trabalho, uma vez 

que surgiram sugestões que não haviam sido cogitadas até então. Há também um interesse por 
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ferramentas mais interativas, como maquetes e amostra de rochas, que poderão ser 

desenvolvidas em outro momento, pela própria gestão do parque ou pela continuação da 

pesquisa. 

 

O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros apresenta um potencial geoturístico 

grande e pouco explorado, com um amplo leque de opções a serem implantadas para a 

melhoria da atividade turística no local.  

 

Atualmente, o PNCV não cobra entrada de seus visitantes, porém o Ministro do Meio 

Ambiente, José Sarney Júnior, anunciou no dia 24 de novembro de 2016 em um evento 

chamado “Parques do Brasil” que o Parque está entre a lista  de parques que iniciarão 

concessão privada (O Popular, 2016). Quando iniciada a concessão, o PNCV passará a cobrar 

ingresso dos visitantes e oferecerá serviços como transporte interno e loja de conveniências, 

serviços que não são oferecidos atualmente. Não se sabe o impacto que a cobrança de 

ingressos causará no número de visitantes do Parque, uma vez que este é uma das únicas 

atrações gratuitas da região.  

 

Portanto, já que há o risco de haver uma diminuição dos visitantes, o momento é 

propício para uma maior divulgação do geoturismo no PNCV, com utilização de diferentes 

ferramentas, e principalmente a partir da interpretação do patrimônio, que tenta despertar no 

visitante um sentimento de proximidade com o local. 

 

O geoturismo se difere do turismo sustentável principalmente por partir do 

pressuposto de que há um interesse especial ou motivação por parte do visitante. Ou seja, há 

um interesse pela temática geológica por parte do visitante. Além disso, o objetivo dos 

serviços interpretativos é promover o valor e os benefícios sociais dos geossítios e 

ferramentas que assegurem a conservação dos mesmos, tanto para uso científico como 

turístico.  

 

Por fim, conclui-se que a interpretação do patrimônio geológico do Parque Nacional 

da Chapada dos Veadeiros é uma ferramenta de extrema importância para o desenvolvimento 

do geoturismo e para a conservação e preservação do Parque, e que agregará ao visitante uma 

experiência mais completa e rica, com oferta de informações científicas em linguagem 

simples e acessível.  
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APÊNDICE  

 

Apêndice A: Questionário aplicado no PNCV. 

 

Pesquisa de opinião dos visitantes do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros  
 

1- Sexo:  (   ) Feminino  

           (   ) Masculino 
 

2- Cidade de origem: ______________________________________________________ 

 
3- Profissão: _____________________________________________________________ 

 
4- Por que escolheu para visitar o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
5- Pesquisou sobre o Parque antes da visita?  (   ) Sim 

                                                                     (   ) Não 

 
6- Tem interesse sobre geologia? (   ) Sim 

                                                  (   ) Não 

                                                  (   ) Não conheço a temática 
 

7- Utilizou os painéis disponíveis pelo Parque para se informar? (   ) Sim 

                                                                                                   (   ) Não 
 

8- Caso a resposta da pergunta anterior seja Sim, responda: Utilizou o painel sobre 

Patrimônio geológico? (   ) Sim 

                                     (   ) Não 
 

9- Como qualifica as informações disponíveis no painel sobre Patrimônio Geológico? (   

) Ótimo 

                                                                                       (   ) Bom 
                                                                                       (   ) Razoável 

                                                                                       (   ) Ruim 
                                                                                       (   ) Péssimo 
 

10- Tem alguma sugestão para melhorar o painel sobre Patrimônio Geológico?  
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Apêndice B: Versão Final do painel interpretativo dos Saltos do Rio Preto.  

 


