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RESUMO 

Desde 2003 o Instituto Estrada Real gere um produto que tem por finalidade organizar, fomentar 

e gerenciar ações e infraestrutura para o desenvolvimento de possiblidades turísticas em quatro 

caminhos distintos que compões a Estrada Real, no sudeste brasileiro. O presente trabalho busca propor 

uma nova abordagem àquelas que já são utilizadas no referido produto: o geoturismo. O recorte dado 

aos estudos foi o segmento do Caminho dos Diamantes, que liga os municípios de Ouro Preto e 

Diamantina, em Minas Gerais Foram consultadas bibliografias e relatos de viajantes naturalistas do 

século XIX que percorreram a região e que corroboram com o entendimento de que o patrimônio 

geomineiro sempre foi um atrativo para aqueles municípios, visto a toponímia deste lugares que, em sua 

maioria, remetem à aspectos da geodiversidade. Sendo assim, utilizando de metodologias capazes de 

qualificar, quantificar, dimensionar e comparar geossítios, foi possível estabelecer parâmetros que 

apontam as prioridades no desenvolvimento de atividades de interesses geoturísticos nos municípios que 

fazem parte deste produto turístico já consolidado. A partir das informações, cálculos, mapas e 

sistematização de todos os produtos obtidos, foi possível estabelecer uma forma de dar visibilidade e 

demonstrar a viabilidade d desenvolvimento do geoturismo no Caminho dos Diamantes já que se trata 

de uma abordagem pouco utilizada ou desconhecida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Since 2003 the Estrada Real Institute manages a product that aims to organize, develop and 

regulate actions and infrastructure for the development of tourism possibilities in four different distinct 

roads that make up Estrada Real in southeastern Brazil. The present study proposes a new tourism 

approach to those already used in the Estrada Real: the geotourism. The studies were carried out in the 

Caminho dos Diamantes, one of the four segments of Estrada Real, completely located in Quadrilatero 

Ferrífero and in Espinhaço Range. The Caminho dos Diamantes connects the municipalities of Ouro 

Preto and Diamantina, in Minas Gerais. Based on bibliographical research, information was gathered 

that reinforces the feasibility of implementing actions from this new tourist segment. In addition, 

bibliographies and reports of nineteenth-century naturalist travelers have been consulted throughout the 

region and corroborate with the understanding that the geomining heritage has always been an attraction 

for those municipalities. As an example, the toponymy of some of the villages and towns mostly refer 

to the aspects of geodiversity. By using methodologies capable of qualifying, quantifying, dimensioning 

and comparing geosites, it was possible to establish parameters that indicate the priorities in the 

development of geotouristic activities in the municipalities that are part of the Caminho dos Diamantes 

a pathway already consolidated as a tourism product. From the information, calculations, maps and 

systematization of all the products obtained, it was possible to establish a way of giving visibility to 

geological and mining sites and demonstrating the viability of the development of geotourism in the 

Caminho dos Diamantes. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 
1.1 APRESENTAÇÃO 

Existe uma limitação da difusão das informações sobre a realidade geológica que é base sobre a qual a 

humanidade evoluiu e, diante disso, torna-se de suma importância a divulgação mais ampla da geologia e a 

necessidade de entendê-la como parte do patrimônio natural de uma região. Esta compreensão é necessária 

para entendermos a evolução da Terra, suas feições e os processos que ocorrem, não só para obtermos 

conhecimento sobre o que vemos, mas também para pensar em formas de preservação e prever as 

consequências futuras de nossas atitudes em relação ao patrimônio geológico. E onde está o cerne dessa 

preocupação? Algumas vezes, a modificação das feições e formas naturais, inclusive de natureza não biológica, 

ocorrem de modo não intencional e são de fato decorrentes de atividades humanas, como é o caso da mineração 

do ouro, ferro e do diamante em Minas Gerais, que foi o principal agente de interiorização e fixação da 

população nos séculos XVII e XVIII, gerando os primeiros núcleos urbanos para além da zona costeira do 

Brasil. Estes trabalhos resultaram em uma intensa modificação da paisagem, com a remoção de grandes 

volumes de rochas, escavação de minas e construção de aquedutos. Uma possibilidade de contribuir para o 

aumento de compreensão das formas e feições disponíveis à observação pela humanidade é a conciliação entre 

atividades turísticas e a conservação da natureza, entendida aqui de modo integral, abrangendo as feições e 

processos tanto bióticos quanto abióticos e suas interações.  Uma iniciativa de sucesso no turismo brasileiro 

pode ser usada como base para essa conciliação: o produto turístico Estrada Real.  

O produto turístico Estrada Real constitui a maior rota turística do Brasil. Organizado e difundido pelo 

Instituto Estrada Real, uma organização não governamental, sem fins lucrativos, criado por iniciativa da 

Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – FIEMG para fomentar o turismo ao longo dos caminhos 

e estradas que ligavam o litoral aos centros de extração de ouro e diamante no outrora sertão mineiro. São mais 

de 1.630 Km de extensão, passando por Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Um de seus segmentos, o 

Caminho dos Diamantes, trecho da Estrada Real com aproximadamente 400 km de extensão ao longo da Serra 

do Espinhaço, que liga Ouro Preto à Diamantina englobando 25 cidades em Minas Gerais, foi o recorte dado 

ao estudo aqui proposto. 

As levas de portugueses e brasileiros em geral, principalmente paulistas e baianos e que adentraram 

livremente, ou compulsoriamente, como é o caso dos africanos, nesta região ao longo dos ciclos do ouro e do 

diamante resultaram na existência de cidades, vilas, núcleos populacionais, casario, cultura e costumes 

firmemente conectados pelos caminhos que compõem a Estrada Real. Parte deste legado forjado nos séculos 

XVIII e XIX é explorado turisticamente no produto turístico Estrada Real, como valorização do patrimônio 

cultural, arquitetônico, histórico e gastronômico e que representa os valores e as heranças culturais 

amalgamadas na práxis garimpeira/mineradora. No entanto, este percurso apresenta diversas oportunidades 
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para o desenvolvimento de um segmento do turismo que possa basear-se no patrimônio mineiro e geológico 

ainda pouco avaliado em seu potencial. 

O interesse por esta região antecede e ultrapassa a criação e objetivos deste referido produto turístico. Nela 

existem vários locais referenciais de visitação e de permanência de cientistas naturalistas do século XIX que 

narraram os primeiros passos para a consolidação dos conhecimentos sobre um vasto território, deixando um 

legado de relatos, roteiros e mapas cujas bases tinham uma visão integrada da natureza, seus recursos, a 

sociedade e a relação entre estes aspectos. Entender o que é mais relevante em relatos escritos e icnográficos 

desses cientistas naturalistas a respeito da geologia em si e de sua relação com as populações que se fixaram 

ao longo do segmento mineiro da Serra do Espinhaço é o que direciona este trabalho.  

Embora existam registros históricos de viagens motivadas cientificamente pela geodiversidade, é perceptível 

que aspectos geológicos e mineiros passaram, com o tempo, a despertar o interesse e a motivação de turistas 

que visitam esta região. Conforme Moreira (2011), há algum tempo roteiros turísticos privilegiam a observação 

de características geológicas e geomorfológicas e não se restringem somente às saídas técnicas e aulas de 

campo. Contudo, apesar destes elementos serem destacados em diversos roteiros turísticos comercializados 

atualmente, inclusive em pontos salientados pelo Instituto Estrada Real, os agentes locais desconhecem ou não 

trabalham pela ótica do geoturismo. Este segmento turístico privilegia bem mais que a questão cênica, envolve 

além da estética, valores intrínsecos, culturais, econômicos, históricos, funcionais e científicos. 

Os roteiros, biografias, diários e relatos de viagem publicados por aqueles cientistas viajantes são fontes 

de informações para procurar lugares de interesse geológico, mineiro e natural em suas trajetórias. Além das 

bases cartográficas destes naturalistas, várias outras fontes bibliográficas atuais versam sobre este tema, 

inclusive ferramentas virtuais disponíveis no site do Instituto Estrada Real, onde é possível encontrar todos os 

caminhos com roteiros planilhados e georreferenciados. 

O presente trabalho procura proporcionar um olhar nos aspectos turísticos ligados aos patrimônios 

geológico e mineiro ao longo da Estrada Real em sua conexão entre o Distrito Diamantino, na região de 

Diamantina e o Distrito do Ouro, no Quadrilátero Ferrífero. Ao longo do roteiro foi feita a inventariação de 

municípios que foram identificados como Lugares de Interesse Geológico e Mineiros (LIGEMs) in loco 

adaptando o “Protocolo e Inventário de Avaliação dos Lugares de Interesse Geológico e Mineiro” de Paula & 

Castro (2013). À moda dos demais protocolos usados em inventários, esta ferramenta proporciona um 

conhecimento que auxilia numa melhor divulgação, utilização e possíveis propostas de conservação dos pontos 

selecionados e sua relação com as características geomorfológicas, geológicas e/ou mineiras. Ela é 

particularmente capaz de inventariar, qualificar e quantificar variáveis pertinentes ao geoturismo. 

Um banco de dados foi alimentado a partir de uma plataforma denominada GEOSSIT desenvolvida pelo 

Serviço Geológico do Brasil (CPRM). Nesta plataforma é possível sistematizar e quantificar informações 

relevantes à geodiversidade local. A partir destes levantamentos, foram adaptados fundamentos já utilizados 

com a finalidade de mensurar aspectos da biodiversidade, para estabelecer funções que valoram questões 

ligadas à geodiversidade, que resultou no desenvolvimento de uma metodologia própria para quantificar 

aspectos relacionados ao geoturismo. Posteriormente, foram elaborados mapas temáticos de interesses 
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específicos ao geoturismo assim como de quantificação da geodiversidade, que culminou com material para a 

confecção do Guia Geoturístico e Mineiro do Caminho dos Diamantes. 

A partir de todos dados historicamente levantados foi possível qualificar, dimensionar e comparar 

geossítios utilizando valores que quantificam suas características, resultando pontuações específicas para os 

municípios pertencentes ao produto turístico Estrada Real. Neste trabalho os municípios serão tratados como 

Lugares de Interesse Geológico e Mineiro (LIGEMs) e serão avaliados apenas os trechos que sofrem 

influência direta da potencial demanda turística oferecida pelo Caminho dos Diamantes. Esses valores não 

pretendem avaliar a relevância de cada local, visto que, cada um possui características igualmente importantes 

no que tange ao seu valor geológico e suas especificidades. A intenção em valorar e compará-los é 

dimensionar quais são os geossítios com maior potencialidade para desenvolver atividades que atinjam de 

forma mais incisiva às especificidades no escopo geoturístico. Além disto, o turismo geológico e mineiro visa 

oferecer uma oportunidade de nova abordagem aos guias e operadores de turismo locais que estão direta e 

indiretamente ligados às atividades turísticas, mas que não utilizam ou desconhecem tal abordagem. 

 

1.2. OBJETIVO GERAL 

Como objetivo geral, este trabalho pretendeu elaborar bases metodológicas e teóricas capazes de 

inventariar, qualificar e quantificar os diferentes valores explícitos e historicamente reconhecidos da 

diversidade geológica e mineira ao longo de um trecho da Estrada Real a fim de gerar informações relevantes 

ao desenvolvimento do geoturismo no Caminho do Diamante. (Estrada Real, MG).  

 

1.2.1 Objetivos Específicos 

• Relacionar pontos descritos por alguns viajantes naturalistas aos selecionados como atrativo turístico 

do Produto Turístico Estrada Real – Caminho dos Diamantes; 

• Proporcionar uma abordagem geoturística daqueles pontos já utilizados e reconhecidos pelos visitantes 

e trade turístico do Caminho dos Diamantes;  

• Demonstrar o interesse e a influência geológica e mineira na configuração das localidades pertencentes 

ao Caminho dos Diamantes; 

• Georeferenciar percursos, locais e/ou regiões passíveis ao desenvolvimento do geoturismo; 

• Desenvolver um banco de dados a partir da Inventariação de Regiões ou Locais de Interesse Geológico 

e Mineiro; 

• Quantificar as oportunidades geoturísticas do Caminho dos Diamantes;  

• Confeccionar desde Mapas Temáticos que abordem questões pertinentes à geodiversidade regional, à 

Lugares de Interesses Geológicos e Mineiros e possíveis pontos importantes para o desenvolvimento 

do geoturismo. 

• Confecção do Guia Geoturístico e mineiro do Caminho dos Diamantes. 
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1.3 LOCALIZAÇÃO 

O recorte para desenvolvimento do presente trabalho foi dado ao segmento da Estrada Real 

denominado Caminho dos Diamantes cujo eixo principal, de acordo com o site do Instituto Estrada Real, possui 

aproximadamente 400 km de extensão, abrangendo 25 municípios e unindo as cidades de Ouro Preto e 

Diamantina. 

 

Figura 1: Mapa dos municípios englobados no Caminho dos Diamantes da Estrada Real. 
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Para acesso ao Caminho dos Diamantes, verifica-se a presença de uma extensa e importante malha 

viária constituída de estradas federais e estaduais que ligam os municípios e integram o roteiro turístico. Essa 

malha viária, em grande parte, utiliza-se dos mesmos trajetos dos caminhos e estradas do período pré-

republicano. Na malha viária destacam-se as rodovias federais (BR-381, BR-262 e BR-120) consideradas 

importantes vias de acesso a outros Estados e cidades polos do Estado de Minas Gerais (DER-MG, 2016). 

As estradas estaduais como MG-010, MG-020, MG-262 também auxiliam no acesso às cidades 

mineiras que fazem parte ao Caminho dos Diamantes, destacando-se a MG-010 que percorre grande parte da 

Serra do Espinhaço e permite o acesso a importantes pontos turísticos da Estrada Real e do Caminho dos 

Diamantes.  

 

 

Figura 2: Mapa da malha viária atual e suas conexões com o Caminho dos Diamantes. 
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O grande número de estradas com relativa qualidade facilita o deslocamento no eixo principal da 

Estrada Real e acesso aos seus principais locais turísticos e, consequentemente, aumenta o número de visitantes 

e recursos investidos para o desenvolvimento dos circuitos turísticos. Porém, ainda é necessário melhorar 

alguns acessos aos municípios localizados na área de influência da Estrada Real, visto que em algumas 

localidades o acesso com carros só é possível através do uso de um veículo com tração 4X4, motocicletas, bem 

como bicicletas. Contudo, é importante que essa melhoria seja acompanhada de um planejamento turístico 

integrado e adequado aos municípios, favorecendo assim o aumento de turistas e evitando futuros problemas 

na preservação dos atrativos naturais, históricos e culturais. 

De acordo com a política estadual de regionalização do turismo (MTUR, 2017) o trajeto do Caminho 

dos Diamantes, pertencente ao projeto turístico Estrada Real percorre três circuitos turísticos distintos em 

Minas Gerais: Circuito Turístico do Ouro, Circuito Turístico Parque Nacional da Serra do Cipó e Circuito dos 

Diamantes. 

 Outros dois fatores importantes no que refere à localização do Caminho dos Diamantes, que serão 

tratados adiante, é o fato de estar localizado na porção Sul da Reserva da Biosfera do Espinhaço e também por 

algumas cidades fazer parte do Geopark Quadrilátero Ferrífero. 

  

1.4 METODOLOGIA 

1.4.1 Compilação bibliográfica e cartográfica. 

Ao tratar de conceitos sobre (geo)turismo foram utilizadas publicações específicas destes temas e 

sites oficiais de órgãos que tratam sobre turismo. As referências sobre o produto turístico Estrada Real foram 

obtidas em publicações e no site oficial do Instituto Estrada Real. A respeito da localização e potenciais 

atrativos dos municípios foram consultados Planos de Manejos de Unidades de Conservação, Inventários de 

Atrativos, leis de criação de Municípios, Áreas de Proteção e Unidades de Conservação, Planos Diretores de 

Municípios, Dossiês, etc. Os roteiros, biografias, diários e relatos de viagem publicados por alguns cientistas 

viajantes foram fontes de informações para procurar e selecionar os lugares de interesse geológico, mineiro 

e natural em suas trajetórias. Além do mais, foi realizada uma compilação de bases cartográficas destes 

naturalistas e materiais atuais relativos aos elementos geomorfológicos, litológicos e estruturais, relevo, 

drenagens, vegetação e acessos em sites oficiais de órgãos e empresas públicas e privadas. Bases cartográficas 

foram adquiridas em sites como CPRM, CODEMIG, DNPM, IBGE, Instituto Pristino, Instituto Estrada Real, 

assim como nos relatos e biografias de alguns viajantes naturalistas. Estas informações foram importantes 

para a realização dos campos assim como na confecção dos mapas temáticos e para contextualizar as 

informações descritas e pesquisadas durante o trabalho.  

Em relação aos pesquisadores naturalistas, foi realizado um fichamento a partir do levantamento de obras 

destes autores a fim de selecionar informações pertinentes ao desenvolvimento do tema desta pesquisa como 

Burton (1976), Eschwege (1979), Martius & Spix (1981); Mawe (1978), Saint-Hilarie (1941 e 1975). Optou-
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se por não utilizar nas visitas de campo e nas associações com atuais atrativos turísticos gravuras ou mapas 

confeccionados a partir dos trabalhos destes pesquisadores, todo o trabalho foi baseado apenas nos relatos. Os 

mapas, embora sejam base para o entendimento das características regionais, frequentemente não trazem 

detalhes dos pontos relevantes sob o ponto de vista geológico ou mineiro. Conforme afirma Kury (2001), as 

descrições e iconografia destes viajantes do século XIX eram frutos de um trabalho exaustivo e profundo. 

Porém, detalhes podiam ser alterados a fim de dar sentido ou representar determinado contexto. Segundo 

Lahuerta (2006), essas adaptações seriam em virtude da crença destes pesquisadores de que “tudo era passível 

de classificação, ordenamento e compreensão”. Sendo assim, estes viajantes representavam a realidade do 

Brasil, muitas vezes, a partir dos modelos de ordenamento europeus. Alguns estudiosos da iconografia 

apresentada pelos viajantes como Kury (2001) e Martins (2011) salientam que, em alguns casos, elas eram 

composições de paisagens obtidas através de esboços obtidos no local, nas quais eram adicionados elementos 

da paisagem geral obtidos em outras partes do caminho, ou a partir de desenhos de espécimes, principalmente 

vegetais, coletadas no caminho. Apesar da riqueza de detalhes, elas não representavam instantâneos da 

realidade de pontos visitados pelos viajantes, não devendo serem encaradas como instantâneos fotográficos da 

realidade dos locais visitados. 

 

1.4.2 Visitas de campo para a Inventariação dos Lugares de Interesse Geológico e Mineiros 

(LIGEMs): 

Foram feitas três campanhas de campo para reconhecimento, seleção e inventariação dos LIGEMs. A 

primeira viagem aconteceu entre os dias 12 e 15 de março de 2014. Nesse momento, foi realizado um 

levantamento dos pontos passíveis de registro e inventariação. Entre os dias 9 e 13 de janeiro de 2016 aconteceu 

a segunda saída ao campo onde, utilizando apenas das planilhas e materiais de navegação disponibilizados 

pelo site oficial do Instituto Estrada Real, tentou-se percorrer o Caminho dos Diamantes passando por todos 

os marcos. Porém, o percurso não pode ser inteiramente concluído pois o trecho que liga distrito de Tapera ao 

município de Alvorada de Minas (passando por Itapanhoacanga) não apresentava condições de acesso. Por 

fim, entre os dias 6 e 8 de setembro de 2016, os trabalhos de campo foram finalizados quando o percurso do 

Caminho dos Diamantes foi realizado utilizando relatos dos viajantes naturalistas para que, a partir da 

perspectiva desses cientistas pudessem ser selecionados alguns pontos importantes deste percurso. Nessa 

oportunidade também foi realizado o inventário daquelas localidades onde não foi possível acesso na visita de 

campo anterior. 
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Figura 3 e 4: Material confeccionado para subsidiar os campos (Paula, 2018). 

Como ferramenta de georreferenciamento optou-se por utilizar o aplicativo Wikiloc disponível para 

telefones celulares de sistema operacional Android. Essa escolha foi feita pela preferência em utilizar 

ferramentas livres, gratuitas e de fácil entendimento para que os métodos utilizados possam ser reproduzidos 

por diversos públicos de forma acessível. Como referência para marcação optou-se por obter sempre um ponto 

georrefenciado em frente a igreja matriz ou praça principal da localidade  

A realização desta inventariação, que aconteceu nas três etapas de campo, foi possível pela adaptação do 

Protocolo de Avaliação de Lugares de Interesse Geológico e Mineiro (Paula & Castro, 2013) e apresentada no 

anexo 1. Esse método de inventariação tem como finalidade valorizar e envolver as comunidades, a partir do 

conhecimento minerário, geológico, geoturístico e geoconservacionista, utilizando de atitudes sustentáveis e 

corretivas, para a utilização deste patrimônio a fim de diminuir a distância do público em relação ao 

conhecimento das geociências, esclarecer e envolver as comunidades sobre à necessidade de valorização da 

geodiversidade local através da disponibilização de informações e atividades práticas. Além disto, o turismo 

geológico e mineiro poderá oferecer uma oportunidade de nova abordagem aos guias e operadores de turismo 

locais. Gray (2004), sugere que a geodiversidade pode ser entendida através dos seus valores intrínseco, 

cultural, estético, econômico, funcional e científico, valores estes que podem ser avaliados de forma 

quantitativa e de distribuição espacial a partir da análise da diversidade, frequência e distribuição do conjunto 

destes elementos abióticos, adaptando cálculos utilizados para definir índices de diversidade natural, 

frequentemente utilizados na quantificação da biodiversidade (Manosso & Pellitero, 2012). Foram 

selecionados relatos de pontos, com características importantes da geodiversidade, em localidades que fazem 

parte do Caminho dos Diamantes e foram identificados na literatura de alguns viajantes naturalistas que 

realizaram este mesmo percurso.   

A partir de então podemos destacar os seguintes Lugares de Interesse Geológico e Mineiro (LIGEM) 

passiveis de inventariação:   

1. Município de Ouro Preto; 

2. Município de Mariana e distritos de Camargos, Bento Rodrigues e Santa Rita do Durão; 

3. Município de Catas Altas; 

4. Município de Santa Bárbara; 
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5. Município de Barão dos Cocais; 

6. Munícipio de Itabira (apenas o distrito de Ipoema); 

7. Município Itambé do Mato Dentro; 

8. Município de Morro do Pilar; 

9. Município de Conceição do Mato Dentro (povoado de Santo Antônio do Norte - Tapera); 

10. Município de Alvorada de Minas e distrito de Itapanhoacanga; 

11. Município de Serro e distrito de Milho Verde; 

12. Município de Diamantina 

 

1.4.3 Criação de banco de dados:  

Um banco de dados foi criado a partir da utilização do aplicativo GEOSSIT que trata de um sistema de 

cadastramento e quantificação de geossítios de livre consulta e que utiliza de uma base de dados especifica do 

GEOBANK e foi desenvolvido pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM, 2016).  Assim como o Protocolo de 

Avaliação de Lugares de Interesse Geológico e Mineiro. (Paula & Castro. 2013), citado anteriormente, este 

aplicativo tem como finalidade realizar o inventário, qualificação e quantificação das localidades. Porém, o 

Geossit, que se baseia no trabalho de Brilha (2015), as classificam de geossítios ou sítios de geodiversidade, 

que se diferem, segundo CPRM (2015) pela presença ou não de valor cientifico, conforme exposto na figura 

abaixo: 

Tabela 1: Valores da Geodiversidade. (CPRM, 2015). Disponível em http://www.cprm.gov.br/geossit/ 

 

Embora os idealizadores deste aplicativo entendam que “somente uma pequena parte da 

geodiversidade - parcelas especiais que constituem locais-chaves para o entendimento da história da dinâmica 

e da vida na Terra desde a sua formação - deve ser preservada para futuras gerações e tem valor relevante para 

justificar a implementação de estratégias de Geoconservação” (GEOSSIT, 2015), entende-se que todos os 

atrativos selecionados neste trabalho devam ser tratados como geossítios e estando, portanto, passíveis de 

atitudes e pensamentos geoconservacionistas nesta fase inventariação. 
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Figura 5: Página de interação entre pesquisador e o Aplicativo Geossit com alguns locais cadastrados (Paula, 2015). 

 

Foram cadastrados 12 pontos chaves presentes nos municípios descritos anteriormente e as 

informações foram alimentadas à medida que o trabalho avançava. Por se tratar de um aplicativo gerido pela 

CPRM, para que os dados sejam validados e disponibilizados ao acesso público na plataforma é necessário 

que sejam submetidos e aprovados pelo corpo técnico da empresa. Como são muitos locais referenciados e por 

entender que estas avaliações podem demandar um grande tempo, optou-se por não submeter todos os 

cadastros e utilizar o aplicativo apenas como apoio e sistematização dos dados levantados.   

 

1.4.4 Quantificação geoturística. 

 Estudos em relação à quantificação da geodiversidade têm avançado e gerado diversos produtos para 

além da simples mensuração. Através desta metodologia é possível analisar, descrever, dimensionar, modelar 

e classificar a geodiversidade de determinado local utilizando, inclusive, Sistemas de Informações Geográficas 

(SIGs) como realizado por Carcavilla (2007), Manosso & Pellitero (2012), Serrano & Ruiz-Flano (2007) e 

Pereira (2013). Inspirado nesses autores, entendeu-se a necessidade de uma ferramenta para análise das 

potencialidades geoturísticas de acordo com a quantidade de suas oportunidades. Sendo assim, foram 

estipulados critérios que fossem capazes de analisar quantitativamente alguns interesses geoturísticos e como 

eles se distribuem em determinada região. A finalidade desta proposta metodológica, nesse momento, é pontuar 

informações a fim de gerar dados estatísticos que comparem, dimensionem e priorizem informações 

importantes da geodiversidade no que tange os interesses geoturísticos.  

 

• Cálculo do potencial geoturístico 

A partir deste cálculo foi possível estabelecer um valor relativo ao potencial geoturístico (Pgt) de 

determinada localidade ou região. Para isso, foram somados os valores obtidos por cada variável geoturística 
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(SVAR) analisada no Protocolo de Avaliação de Lugares de Interesse Geológico e Mineiro, publicado na 

Revista Pesquisa em Turismo e Paisagem Cársticas (Paula & Castro, 2014) (anexo1). Para esta avaliação 

foram utilizados e adaptados os critérios disponíveis no Inventário que possibilitam a avaliação quantitativa, 

utilizando a soma dos valores aplicados às 13 variáveis importantes para o desenvolvimento do geoturismo, 

numa pontuação de 20 (condição ótima) à 0 (condição ruim), destes geossítios.  A fim de trazer clareza maior 

sofre a influência no potencial geoturístico relacionados aos fatores da geodiversidade e/ou da infraestrutura 

turísticas, essas varáveis foram divididas em dois grandes grupos:  

 

Tabela 2: Variáveis geoturísticas analisadas. 

 

VARIÁVEIS DA 

GEODIVERSIDADE 

VARIÁVEIS TURÍSTICAS 

Estado de Conservação Localização turística 

Vulnerabilidade Acessibilidade 

Características Intrínsecas Sinalização 

Necessidade de Proteção Informações 

 Legislação 

 Visitação 

 Atividades realizadas 

 Segurança 

 Uso Potencial 

 

Vale ressaltar ainda que o interesse foi inventariar todos os LIGEMs selecionados a partir de uma 

mesma ferramenta e, pela singularidade de cada município, pode ocorrer de alguma variável não poder ser 

analisada a partir deste método. Desta forma buscou-se relacionar o valor total obtido nessa análise 

quantitativa aos números de variáveis passíveis de mensuração. Assim, para a quantificação destes dados foi 

utilizada a seguinte equação: 

 

Pgt =  SVAR/NVAR 

 

Onde: Pgt = Potencial Geoturístico; 

SVARn= Soma das variáveis do Lugar de Interesse Geológico e Mineiro mensuráveis. 

NVAR = Número de variáveis calculadas 

 

• Interpretação estatística de geodiversidade aplicada ao turismo: 

Baseadas em técnicas estatísticas propostas por Carcavilla (2007), Manosso & Pellitero (2012), 

Serrano & Ruiz-Flano (2007) e Pereira (2013) onde foram adaptados fundamentos já utilizados com a 
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finalidade de mensurar aspectos da biodiversidade, foi possível estabelecer funções que valorizam questões 

ligadas à geodiversidade. Baseado nisso, este trabalho pretendeu utilizar destes métodos para valorar aspectos 

relacionados ao geoturismo, adaptando o modelo proposto. Para isto, foram utilizadas informações 

previamente adquiridas através da aplicação do Inventário descrito anteriormente. Nesta etapa, foram 

utilizadas deste material as informações adquiridas no item 14 (anexo 1), onde são descritos os interesses 

geoturísticos de cada LIGEM. Vale ressaltar o interesse “ambientes fluviais” foi adaptado para “hidrográfico”. 

 

 

 

 Utilizando destas informações, foi possível calcular, dimensionar e comparar parâmetros referentes 

a: 

a) Geodiversidade Intrínseca: número de interesses diferentes por LIGEM : 

Gi = I/L 

 

Onde: Gi = Geodiversidade Intrínseca do LIGEM; 

       I = Quantidade de interesse; 

       L= Locais de Interesse Geológico e Mineiro 

 

b) Frequências: Número de vezes que um mesmo interesse aparece em LIGEMs diferentes: 

Fi = Ni/L 

 

Onde: Fi = Frequências do interesse; 

           Ni = número de locais que o mesmo tipo de interesse aparece na área; 

           L = Locais de Interesse Geológico e Mineiro 

 

c) Grau de fragmentação: disposição espacial dos interesses. Quanto maior esse valor, maior o grau 

de heterogeneidade de interesses da distribuição: 

 

Gf = Nl 

 

Onde: Gf = grau de fragmentação; 

Nl = números de locais diferentes onde ocorre o mesmo tipo de interesse; 

Os dados coletados e analisados na fase de campo juntamente com os resultados obtidos nos cálculos de 

potencial geoturístico e geodiversidade intrínseca, foram inseridos em bases cartográficas fornecidas pelo 
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IBGE e Instituto Estrada Real e trabalhadas no software Quantum Gis, subsidiando assim, a confecção dos 

mapas temáticos. A escolha desta ferramenta deve-se ao fato de ser um Sistema de Informações Geográficas 

de acesso aberto e livre. A partir de então, foram percorridos os seguintes passos: 

• Compilação bibliográfica e de bases cartográficas; 

• Elaboração de mapas de quantificação da geodiversidade e da geodiversidade intrínseca. 

 

1.4.5- Produtos gerados a partir da finalização da tese. 

 Em virtude do grande investimento e visibilidade que ações como a fomentação da Estrada Real e das 

Associações dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais, houve um ganho no desenvolvimento do turismo no 

Estado. Embora existam locais, rotas e atrativos descritos, mapeados e sinalizados, estes pontos não são 

entendidos, muitas vezes, pelo viés e importância de seu patrimônio geológico e mineiro. Por isso, foi 

elaborado um guia com a finalidade de proporcionar uma oportunidade aos interessados em conhecerem esses 

locais, que além de admirar paisagens, poderão compreender o ambiente no que diz respeito à sua 

geodiversidade. A primeira edição desta publicação foi lançada em 2017 pela editora Publit Soluções 

Editoriais.  
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CAPÍTULO 2  

 (GEO)TURISMO NO CAMINHO DOS DIAMANTES: HISTÓRICO E 

CONCEITOS  

 

O turismo apresenta um processo de crescimento, aprimoramento e profissionalismo sem precedentes 

devido aos consumidores estarem mais exigentes e por ser uma das principais atividades econômicas mundiais. 

E, em virtude deste amadurecimento do setor e dos consumidores, tem-se exigido produtos de melhor 

qualidade, conteúdos diferenciados e consciência ambiental. O perfil do turismo vem se modificando e, 

atualmente, ele vem se desenvolvendo além do destino, pois tem-se dado valor as experiências e vivências.  

Ao trabalhar o turismo associado aos elementos naturais, pretende-se que a experiência trate bem mais 

que a contemplação, mas que proponha consciência e um conteúdo de informações agregados aquele produto 

turístico. Neste contexto, ao tratarmos do geoturismo, entende-se a importância de agregar um conhecimento 

geocientífico ao patrimônio natural.  

 

2.1 EVOLUÇÃO DO TURISMO: BREVES CONSIDERAÇÕES 

As civilizações, desde as mais antigas, sempre tiveram a necessidade de deslocamento devido a 

diversas motivações que iam desde procura de alimento, segurança, religião, questões comerciais ou mesmo 

por sobrevivência. Contudo, a sistematização e conceituação do turismo começaram a serem pensadas somente 

a partir do século XIX. 

Atualmente, a Organização Mundial do Turismo define o turismo como “o conjunto de atividades que 

as pessoas realizam durante viagens e estadias em lugares distintos de seu entorno habitual, por um período 

inferior a um ano, com fins de lazer, negócios e outros motivos não relacionados com o exercício de uma 

atividade remunerada no lugar visitado” (OMT, 2011). Porém faz-se necessária uma breve retrospectiva para 

entender como este processo ocorreu e as influências que moldaram a atividade durante o tempo.  
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Figura 6: Fases de Evolução do Turismo (adaptado de Silva e Kemp, 2008). 
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 Por ser uma atividade que engloba diversos setores de uma sociedade e que vem crescendo de maneira 

intensa, cada vez mais tem-se pensado em estabelecer diretrizes e critérios para que o turismo seja trabalhado 

de forma benéfica e sustentável. Pensando nisto, em 1999, cria-se o Código Mundial de Ética do Turismo, que 

tem como premissas a promoção e desenvolvimento do turismo, visando contribuir para a expansão 

econômica, compreensão internacional, paz, e prosperidade, bem como para o respeito universal e observância 

dos direitos do homem e liberdades fundamentais, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião. 

  

        2.1.2 Políticas Públicas para o Turismo no Brasil  

 A escassez de publicações que descrevem sobre o início do desenvolvimento e da sistematização do 

turismo no Brasil pode ser um apontamento do quão incipiente é o levantamento de dados sobre este tema. 

Entende-se como primeiros indícios de organização turística a formação de associações de classe ligadas a este 

setor, como a Sociedade Brasileira de Turismo (1923), Associação Brasileira da Indústria de Hotéis – ABIH 

(1936) e a Associação Brasileira de Agentes de Viagens - ABAV (1953) e, como primeiro órgão público de 

consulta e execução em matéria de turismo, a Comissão Brasileira de Turismo – Combratur (1958).   

 Em 1966, foi criada a Empresa Brasileira de Turismo – EMBRATUR, por meio do Decreto-Lei nº 

55/1966. Neste mesmo momento criou-se o Conselho Nacional de Turismo, com o objetivo de desenvolver 

políticas que incentivassem o turismo nacional e, ainda, melhorar a imagem do Brasil no exterior, que estava 

abalada pelas violências cometidas após o golpe militar (Silveira, 1977). A partir de janeiro de 2003, quando 

foi instituído o Ministério do Turismo (anteriormente suas atividades eram desempenhadas pelo Ministério de 

Esportes e Turismo), a EMBRATUR passou a ser uma autarquia que atua, principalmente, na promoção, 

marketing e apoio à comercialização dos produtos, serviços e destinos turísticos brasileiros no exterior. 

 A partir da criação de uma pasta exclusiva ao setor, foi implementado o Plano Nacional de Turismo. 

As duas primeiras versões (2003-2007 e 2007-2010) basearam-se na perspectiva de expansão e fortalecimento 

do mercado interno, com especial ênfase na função social do turismo, objetivando transformar a atividade em 

um mecanismo de melhoria do Brasil e um importante indutor da inclusão social (EMBRATUR, 2015). Agora, 

com a implementação do Plano Nacional de Turismo 2013-2016, tem-se como objetivos incentivar o brasileiro 

a viajar pelo país, incrementar a geração de divisas e a chegada de turistas estrangeiros, melhorar a qualidade 

e aumentar a competitividade do turismo brasileiro e preparar o turismo brasileiro para os megaeventos 

(EMBRATUR, 2015). 

 

2.1.2.1 Programa de Regionalização do Turismo: Circuitos Turísticos de Minas Gerais 

 O setor turístico, por envolver diversos segmentos e impactar direta e indiretamente diversos setores, 

deve ser trabalhado de forma cooperativa entre empresas, organizações, sociedade civil e poder público. 

Assim, segundo Beni (2007), fica a cargo do poder público prover a infraestrutura básica (meios de transportes, 

segurança, saúde) além de regulamentar as atividades do setor e definir políticas para seu desenvolvimento.  

Neste contexto, o Programa de Regionalização do Turismo surge como uma ferramenta de desenvolvimento 
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turístico com base regional e foco no planejamento coordenado e participativo adotando o conceito de região 

turística como referência espacial, na qual se inserem produtos turísticos (Ministério do Turismo, 2007).  

 Em Minas Gerais, a política de regionalização do turismo tomou forma a partir do Circuitos Turísticos. 

Esta forma de organização deu-se antes mesmo do Programa Nacional. Em 2003, por iniciativa da Secretaria 

de Turismo de Minas Gerais (SETUR) foi assinado o Decreto Estadual nº 43321 que reconhece os Circuitos 

Turísticos como “o conjunto de municípios de uma mesma região, com afinidades culturais, sociais e 

econômicas que se unem para organizar e desenvolver a atividade turística regional de forma sustentável, 

através da integração contínua dos municípios, consolidando uma atividade regional”  De acordo com a 

Resolução 045/2014, atualmente, o estado de Minas Gerais possui 45 Circuitos Turísticos certificados, mais a 

capital, com aproximadamente 460 municípios (SETUR – MG, 2015). 

 

Figura 7: Mapa de Regionalização do Turismo do Estado de Minas Gerais (SETUR, 2017). 

  

A área do presente trabalho abarca três importantes circuitos turísticos mineiros: o Circuito do Ouro, 

o Circuito da Serra do Cipó e o Circuito dos Diamantes. Não por coincidência, os três projetos tratam os 

aspectos geológicos, mineiros e naturais associados à cultura e patrimônio locais como atrativos turísticos. A 

partir do site oficial dos Circuitos é possível encontrar projetos, roteiros, eventos que remetem o visitante a 

importância e atratividade da geodiversidade regional. 

    

       2.2 SEGMENTAÇÃO DE DESTINOS E DEMANDA TURÍSTICA  
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Ao pensar o turismo como um dos segmentos econômicos que mais cresce atualmente e que 

movimentou só em 2015, segundo a Organização Mundial do Turismo, 1.075,04 bilhões de dólares em todo o 

mundo, podemos entender os processos turísticos com duas etapas principais: a transformação de recursos em 

produtos, quando o turista já encontra nele toda a condição necessária para visitá-lo e a transformação dos 

produtos em ofertas acessíveis ao mercado, divulgando - o de forma adequada. A partir disso o mercado 

responde comprando e consolidando o destino como turístico.  

Ao tratar o mercado de oferta e procura turística como uma geração econômica que envolve localidades 

aptas à recepção, com infraestrutura, equipamentos e serviços adequados às pessoas interessadas e com renda 

disponível para viajar, utiliza-se, conforme proposto por Beni (2007) as premissas de que o turismo é um 

sistema e “sistema é um conjunto de partes que interagem de modo atingir um determinado fim, de acordo 

com um plano ou princípio”. 

 

 

Figura 8: Analise esquemática do Sistema de Turismo - SISTUR (Beni, 2007). 

Dessa maneira, fica claro que o desenvolvimento e planejamento de um produto turístico abrange 

aspectos além de um potencial atrativo turístico. Deve-se considerar o ambiente, as relações operacionais, de 

estrutura e de mercado que estabelecem. Assim, Perussi (2008) define que os principais elementos que compõe 

um produto turístico são:  
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Figura 9: Principais elementos que compõe produto turístico. Adaptado de Perussi (2008) 

A fim de organizar o turismo para otimizar ações de gestão, planejamento e mercado, o Ministério do 

Turismo estabeleceu segmentos turísticos que podem ser definidos a partir dos elementos de identidade da 

oferta e também das características e variáveis da demanda. Cabe ao planejador identificar quais segmentos e 

esforços devem ser empreendidos para a criação de a oferta de um produto turístico viável. Segundo o 

Ministério do Turismo (2007) a partir da oferta, é possível definir a segmentação que destaca tipos de turismo 

cuja identidade pode ser conferida pela existência, em um território, de:  

• atividades, práticas e tradições (agropecuária, pesca, esporte, manifestações culturais, manifestações 

de fé...)  

• aspectos e características (geográficas, geológicas, históricas, arquitetônicas, urbanísticas, sociais...)  

• determinados serviços e infraestrutura (de saúde, de educação, de eventos, de hospedagem, de lazer)  

Sendo assim, percebe-se que a motivação para escolha de uma localidade por um determinado grupo 

e perfil de pessoas em relação ao seu interesse turístico é direcionada por diversas variáveis que podem ser 

resumidas da seguinte maneira: 

 

Tabela 3: Motivações para demanda turística. Fonte: Adaptado de Ministério do Turismo (2007) 

Geográfica Demográfica e 

Socioeconômica 

Psicográficas Padrões de 

Comportamento 

Padrões de consumo e 

predisposição do 

consumidor 

Fronteiras 

políticas e 

populacionais 

Gênero Estilo de vida Momento da 

compra, impulso ou 

preferência 

Frequência de uso 
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Climas Idade Atividades Frequência de 

compras 

Ocasião 

Ambiente físico Estado Civil Características 

de 

personalidade 

Hábitos em relação 

a mídia 

Fidelidade 

 Composição 

familiar 

Preferências  Conhecimento sobre o 

produto 

 Ciclo de vida   Benefícios buscado 

 Ocupação    

 Educação    

 Renda    

 

Exposto isso, podemos afirmar que as características do segmento determinam a imagem e identidade 

do destino. Contudo, esse perfil não significa que o produto turístico apresente apenas uma possibilidade de 

desenvolvimento turístico visto que, além de uma localidade poder apresentar diversas possibilidades de 

desenvolvimento turístico, cada vez mais novas denominações surgem em virtude da busca de novas 

experiências, novas tecnologias, descobertas, inovações e criatividade dos planejadores das atividades 

turísticas e dos interesses dos visitantes.  

O produto turístico Estrada Real é um grande exemplo das complexas relações que envolvem a 

demanda e oferta turística. Embora esteja consolidado e seja tratado através de diversas motivações naturais e 

histórico-culturais, seu desenvolvimento turístico depende de ações e propostas regionalizadas a fim de gerar 

benefícios a todos os envolvidos. Outro fator desafiador neste contexto são os diversos públicos e interesses 

que o produto pode atender. Neste contexto, este trabalho traz luz ao viés geoturístico que, embora pouco 

utilizado, apresenta reconhecida e clara oportunidades tendo em vista todos os aspectos que aqui estão 

apresentados.  

 

2.2. 1 Geoturismo 

A partir do fim da primeira década deste século percebe-se um aumento da conscientização no que 

tange a geoconservação, especialmente com o reconhecimento da importância dos geossítios para o 

desenvolvimento sutentável, para os estudiosos das geociências e para o desenvolvimento deste novo segmento 

turístico. Antes, pouco era percebida a necessidade de conservação cultural ou natural dos recursos, pois o 

consenso era de que o mundo e seus recursos eram inesgotáveis. Gradualmente, a geologia científica 

juntamente com o geoturismo evoluem. Porém, más práticas como a depredação do patrimônio geológico tanto 

por pesquisadores, quanto por visitantes ou a extração e venda de fósseis e minerais para turistas e 

colecionadores, ainda são comuns. Através da utilização da geodiversidade na percepção de um novo segmento 

turístico pode-se vislumbrar oportunidades de geoconservação quando tratarmos o turismo como ferramenta 

de divulgação, conhecimento e preservação destes sítios. Com uma ênfase particular na conservação, educação 
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e atrativos turísticos em relação aos aspectos geológicos, interpretar o ambiente em relação aos processos que 

o modelaram pode ser uma ferramenta de educação ambiental, proporcionando um melhor aproveitamento dos 

recursos que a natureza nos oferece. 

Hose (2011) define geoconservação como “o ato de proteger os geossítios de danos, deterioração ou 

perda, através da implementação de medidas de gestão e proteção.” Contudo, devido a profissionalização da 

geologia, ainda é comum a percepção de geólogos e acadêmicos, que a popularização e disseminação de 

conceitos geológicos e geomorfologicos são na verdade, um “empobrecimento” destas questões. Acreditam, 

muitas vezes,  que a preservação ou conservação de geossítios deve ser objeto de atenção somente quando 

estes estejam ameaçados por ações diversas ou então quando danificados por conta de investigações e 

pesquisas científicas. Além disto, há um grande número de profissionais relacionados às geociências e à 

mineração que dependem da exploração geológica para sua subsistência e entendem a geoconservação como 

ameaça econômica e não como uma ferramenta de geração de futuras oportunidades de pesquisa para o avanço 

da ciência, que proporciona meios de entender e monitorar a sensibilidade ambiental.  

A literatura que faz uma análise histórica do conceito (Moreira, 2010)  indica que os primeiros 

trabalhos brasileiros utilizando definições  próximas à atual sobre geoturismo surgiramno final da década de 

90 e eram citados de forma superficial a associação do turismo com os aspectos geológicos. Após estudos, 

Mangueira redefiniu geoturismo, em 2000, como “prestação de serviços de interpretação para promoção do 

valor e beneficio social de sitios geológicos e geomorfológicos e seus materiais, para assegurar sua 

conservação no uso de estudantes, turistas e outros recreacionistas casuais”. Várias tentativas de redefinições 

foram publicadas em seguida, no Brasil. Ruchkys (2005) descreveu geoturismo como uma “atividade do 

segmento turístico que utiliza do patrimônio geológico como atração principal, desenvolvendo a proteção 

através de pesquisas e conservação do ambiente, proporcionando ao turista a consciência, utilizando a 

interpretação deste patrimônio e tornando-o acessível ao público leigo”. Aparentemente, os praticantes de 

“geoturismo” não possuem grande conhecimento e compreensão da geologia, tanto como ciência quanto como 

força histórica na mudança da sociedade. Muitas vezes eles têm uma compreensão limitada do 

desenvolvimento da geologia, da história, do significado dos seus geossítios e de sua relação com o 

geopatrimônio. 

 Com a verificação de que o Geoturismo é um segmento que vem crescendo a cada ano, observa-se 

que o mesmo se apresenta como uma nova tendência em termos de turismo em áreas naturais. Entretanto, as 

pesquisas nessa área ainda estão no início e faz-se necessário conhecer mais as características, impactos e 

definições de tal segmento. Contudo, McKeever et al. (2006) afirmam que o geoturismo se comparado com 

outras modalidades turísticas, ainda está na infância, mas que é através do suporte para a geoconservação que 

se assegura o recurso para as suas atividades.  Deste modo, é extremante necessário realizar uma abordagem 

histórico-conceitual, no sentido de esclarecer alguns desses aspectos e aprofundar os conhecimentos relativos 

ao Geoturismo. 
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?? Produto turístico Estrada Real 

 Reconhecidamente um produto de bases consolidadas e com potencial de grandes oportunidades para 

o desenvolvimento de diversos segmentos turísticos, a ideia da concepção da Estrada Real deu-se inspirada no 

Caminho de Santiago de Compostela (Espanha) com a oportunidade de desenvolvimento de uma atividade nos 

mesmo moldes no Brasil. Em 2003, lançado pelo governo e com o apoio de órgãos e instituições envolvidas 

com o trade turístico, iniciou-se o Programa de Desenvolvimento do Potencial Turístico da Estrada Real. 

Atualmente, é gerido pela Instituto Estrada Real (IER), criado por iniciativa da Federação das Indústrias do 

Estado de Minas Gerais (FIEMG) e tem como finalidade organizar, fomentar e gerenciar o produto turístico 

Estrada Real. Com mais de 1630km de extensão, dividido por 4 caminhos distintos e passando pelos estados 

de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, esta é considerada a maior rota turística do pais (IER, 2015).   

O trajeto do projeto turístico Estrada Real foi delimitado a partir dos caminhos outorgados pela realeza, 

que receberam o nome de Estrada Real e que conduziam às Minas Gerais, em meados do século XVIII. 

Conforme descrito no site do Instituto Estrada Real, estes caminhos foram “percorridos pelos escravos, pelo 

ouro e pela história”. Assim, além de ter sido o principal caminho de escoamento da riqueza mineral do interior 

do país para os portos, a Estrada Real passou a exercer papel fundamental no desenvolvimento cultural, político 

e socioeconômico de parte do Brasil. 

No total, o eixo principal da Estrada Real, passa por 87 cidades e distritos (76 em Minas Gerais, 3 em 

São Paulo e 8 no Rio de Janeiro) e possui 80 mil km2 de área de influência. 

 

Figura 10: Mapa da Estrada Real (IER, 2015). Disponível em:http://www.institutoestradareal.com.br/. 

Segundo o site do Instituto Estrada Real, o Caminho Velho foi a primeira via a ser aberta pela Coroa 

Portuguesa e possui 710 km de extensão, ligando as cidades de Paraty a Ouro Preto. Já, com 400 km de 

extensão pela Reserva da Biosfera do Espinhaço, o Caminho dos Diamantes (Ouro Preto a Diamantina), existiu 
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em função da descoberta e exploração de diamantes.  O caminho de Sabaraçu (antigo nome dado a Serra da 

Piedade), com 160km de extensão, teve seu início devido a crença de que o minério de ferro que brilhava ao 

contato com a luz solar, fosse ouro. Assim criaram uma rota alternativa entre Ouro Preto (Caminho Velho) e 

Barão de Cocais (Caminho dos Diamantes). Por fim, o Caminho Novo passou a ser uma alternativa mais rápida 

e fácil ao Caminho Velho, com 515 km, unindo as cidades de Ouro Preto e Rio de Janeiro (mais 

especificamente ao Porto Estrela, no rio Inhomirim, atual município de Magé, de onde se ia de barco até o Cais 

dos Mineiros na cidade do Rio de Janeiro) que se tornara em 1763 a capital da colônia portuguesa na América 

do Sul, justamente em função da proximidade com a região aurífera. 

  

3.1. SINALIZAÇÃO E NAVEGAÇÃO  

 Os marcos da Estrada Real estão espalhados por todas as vias principais ao longo dos 4 Caminhos. 

Geralmente, encontram-se em pontos estratégicos como pontos de visitação, bifurcações ou locais que possam 

gerar dúvida, ao viajante, que caminho deva seguir. Estes marcos foram feitos de concreto, são padronizados, 

demonstram as coordenadas geográficas e as cidades (com distância em quilômetros) mais próximas ao local. 

No site oficial do Instituo Estrada Real existe uma explicação básica de como reconhecer e entender o 

posicionamento destes marcos. 

 

 

Figura 11: Exemplo de posicionamento dos marcos da Estrada Real (IER, 2015). Disponível em: 

http://www.institutoestradareal.com.br/. 

Conforme descrito no site citado, caso o viajante percorra mais de 2 km sem nenhum marco, 

provavelmente, ele terá saído do caminho principal. Porém, como a manutenção destes marcos são 

responsabilidade das prefeituras alguns podem ter sidos retirados, estarem danificados ou cobertos por 

vegetação.        
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Figuras 12 e 13: Marco inicial da Estrada Real -  Casa Bandeirista, Parque Estadual do Itacolomi (Paula, 2015). 

 

Para agregar informações, autonomia e maiores possibilidades de navegação o Instituto Estrada Real 

disponibiliza em seu site algumas ferramentas que podem ser baixadas pelos viajantes. Foram elaboradas 

planilhas descritivas de cada trecho. Nelas é possível visualizar a distância a ser percorrida, a direção a ser 

tomada e a descrição de pontos de referência para que não sejam usados apenas os marcos como orientação.   

 

Figura 14: Planilha do trecho Ouro Preto – Mariana do Caminho dos Diamantes (IER, 2015). Disponível em: 

http://www.institutoestradareal.com.br/. 

Outro auxílio no que se refere a compreensão do nível de dificuldade do trecho a ser feito trata-se de 

um gráfico altimétrico e de informações básicas e de fácil entendimento expostos no site. Além da percepção 
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visual o viajante obtém informações sobre os critérios utilizados para definir o grau de dificuldade de cada 

trecho. 

 

Figuras 15 e 16: Informações adicionais sobre o trecho do Caminho dos Diamantes entre Ouro Preto e Mariana (IER, 

2015). Disponível em:http://www.institutoestradareal.com.br/. 

 

Também é possível baixar as linhas do GPS em arquivo no formato .gtm de cada trecho da Estrada 

Real e encontrar fotos e relatos de outros viajantes que já fizeram o percurso.  

Como forma de estimular os viajantes a percorrer os Caminhos, o Instituto criou o Passaporte da 

Estrada Real que deve ser carimbado nos locais apropriados e, ao final, recebem um Certificado. Este 

documento pode ser retirado nas cidades de Ouro Preto, Tiradentes, Diamantina, Petrópolis e Paraty, sendo 

necessário o preenchimento de um formulário disponível no site que deve ser levado aos pontos de retirada 

juntamente com um quilograma de alimento não perecível ou roupas que serão doados para alguma instituição 

de caridade. 
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Figura 17: Passaporte Estrada Real (IER, 2015). Disponível em:http://www.institutoestradareal.com.br/. 

O certificado é concedido àqueles viajantes que conseguirem ao menos 14 carimbos do Caminho 

Velho, 10 carimbos do Caminho dos Diamantes ou 8 Carimbos do Caminho Novo. Os pontos de carimbos são 

locais estratégicos ao turismo de cada localidade incentivando assim o (re)conhecimento de pontos ou 

empreendimentos importantes no contexto local.  

 

3.2 CAMINHO DOS DIAMANTES 

O recorte para desenvolvimento do presente trabalho é o Caminho dos Diamantes.  De acordo com o 

site do Instituto Estrada Real, seu eixo principal possui aproximadamente 400 km de extensão, abrangendo 50 

municípios ligando os municípios de Ouro Preto e Diamantina (IER, 2015). 

Este caminho passou a ter importância após 1729, quando os diamantes descobertos no Arraial do 

Tejuco (Diamantina) passaram a exercer grande impacto econômico no Brasil e em Portugal mudando a 

realidade da capitania de Minas Gerais, que até então crescia em virtude da mineração de ouro. A partir de 

então, a Estrada Real tem seu prolongamento de Ouro Preto até Diamantina. 

Em média, para percorrer o Caminho dos Diamantes por completo, o viajante gasta 8 dias para fazer 

de bicicleta, 27 dias a pé, 4 dias de carro ou 14 dias a cavalo, percorrendo grande parte da Reserva da Biosfera 

do Espinhaço e do Quadrilátero Ferrífero, o que já demonstra um altíssimo potencial para o geoturismo e 

turismo de aventura, sendo possível associar a natureza e suas paisagens exuberantes aos atrativos com grande 

importância histórica e cultural. 

O caminho dos Diamantes está dividido em 18 planilhas disponíveis no site do Instituto Estrada Real 

e, dos aproximadamente 400 km, 26% deles são percorridos por estradas asfaltadas, 73,5% são feitos por 

estrada de terra e em apenas 0,5% o percurso é feito por trilha. 
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CAPÍTULO 3  

CONTRIBUIÇÕES DOS VIAJANTES NATURALISTAS PELO CAMINHO 

DOS DIAMANTES (ESTRADA REAL – MG) 

 

 No início do século XVIII, deu-se a ocupação da região central de Minas Gerais motivada pela grande 

produção de ouro e, posteriormente, pela descoberta do diamante. Paulistas, baianos, portugueses e africanos 

formaram os primeiros núcleos urbanos do interior luso-americano. Ao final deste século Minas Gerais se 

tornou a província mais populosa do território com cerca de 320.000 habitantes (Moraes 2007). Nas áreas de 

extração de ouro formaram-se povoados, estabelecendo-se neles uma diversidade de artesãos e de 

trabalhadores, dando sustentação a existência de sociedades urbanas. Estas foram, de fato, as bases para a 

incorporação dos vastos territórios centrais sul-americanos ao domínio português.  

O fenômeno conhecido como Grand Tour favoreceu a que aristocratas europeus realizassem viagens 

científicas e relatassem em diários, guias, documentos, características encontradas naqueles lugares para os 

quais viajavam. Ademais, ao final dos anos 1700 a produção decrescente de ouro começa a preocupar a coroa 

portuguesa. A diminuição da produção ouro, conjuntamente ao avanço de Napoleão na península Ibérica e a 

mudança da coroa portuguesa para o Brasil em 1808, foram fundamentais para a vinda de cientistas ao Brasil. 

A partir daí vários deles organizaram expedições pelo território mineiro. Alguns estabeleceram-se em Minas 

Gerais, em função de interesses científicos ou mesmo por contratação pelo império português e depois pelo 

brasileiro.  

 Este capítulo abordará apenas a passagem de alguns cientistas na região da Serra do Espinhaço 

Meridional em Minas Gerais, entre Ouro Preto, a sul e Grão Mogol, a norte, ressaltando aspectos relacionados 

à geodiversidade, tais como picos e rios, que auxiliaram a sua orientação ou foram focos de seus estudos. A 

presença desses cientistas na Minas Gerais do século XIX marcou os primeiros passos para a consolidação dos 

conhecimentos sobre um vasto território, deixando um legado de relatos, roteiros e mapas cujas bases eram a 

visão integrada da natureza, seus recursos, a sociedade e a relação sociedade-natureza. Muitos dos pontos de 

destaque em seus relatos, sobretudo aqueles que serviam de referenciais naturais de seus trajetos hoje são 

reconhecidos como Lugares de Interesse Geológico e Mineiro (LIGEMs) sendo que alguns encontram-se em 

áreas de conservação e outros estão sujeitos às degradações. 
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Figura 18: Localização das vilas e cidades de fixação dos residentes e principais rotas dos viajantes (Castro & Paula, 

2015) 

Os roteiros, diários e relatos de viagem publicados por aqueles cientistas viajantes foram a fonte 

principal de informações para procurar LIGEMs em suas trajetórias. Análises históricas e catálogos de 

exposições de quadros de pintores e desenhistas integrantes das expedições das equipes auxiliaram na 

determinação de elementos da geodiversidade porém, não foram utilizados como parâmetro de seleção dos 

atrativos. Conforme descrito por Lahuerta (2006), muitas vezes, as pinturas apresentadas por estes 

pesquisadores vivenciavam “uma relação entre arte e ciência, ao transitar entre a necessidade de registro exato 

e a criação artística e estética”. Embora as ilustrações fossem quase sempre, voltadas para retratar a paisagem, 

comportamentos sociais, uso da terra estas representavam mais a “natureza brasílica” em virtude do grande 

interesse desses viajantes na exuberância, grandeza e diversidade do Brasil. 

 Para efeito de organização dos dados obtidos os cientistas que estiveram presentes nas regiões serranas 

do centro do território mineiro foram classificados em dois grupos: os residentes e os viajantes. Os residentes 

são aqueles que residiram em cidades e localidades no território de Minas Gerais com objetivos específicos de 

investigação científica, docência e atividades profissionais decorrentes de sua formação científica. Diferem, 

portanto, dos viajantes, cujo período de residência se restringia ao tempo necessário à obtenção de autorização 

e permissão de percorrer o território brasileiro, à organização e à realização das expedições.   
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Tabela 4: Cientistas estrangeiros presentes na região da cordilheira do Espinhaço, em Minas Gerais no século XIX. 

Fontes: Becher (1990); Burton (1976); Carvalho (2010); Eschwege (1979); Neves (2008); Martius (1981); Mawe 

(1978); Saint-Hilaire (1941 e 1974). 

 

Residente Período Gentílico Região 

Eschwege 1810-1821 Alemão Quadrilátero Ferrífero, Ouro Preto 

Henry Gorceix 1876-1891 Francês Quadrilátero Ferrífero, Ouro Preto 

Viajante    

John Mawe 

 

1812 Inglês Quadrilátero Ferrífero 

Auguste de Saint-

Hilaire 

1817 Francês Quadrilátero Ferrífero e Distrito Diamantino 

G. H von 

Langsdorff 

1817, 1824 Alemão Quadrilátero Ferrífero e Distrito Diamantino 

J. von Spix& C. 

von Martius 

1818 Alemães Quadrilátero Ferrífero e Distrito Diamantino 

Richard F. Burton 1867 Inglês Quadrilátero Ferrífero e Distrito Diamantino 

 

4.1 WILHELM LUDWIG VON ESCHWEGE (1777-1855) 

Geólogo e metalurgista, veio ao Brasil trazido por D. João VI em 1808, como tenente-coronel 

engenheiro, nomeado intendente das minas de ouro e curador do gabinete de mineralogia, residindo no Rio de 

Janeiro até 1821. Eschwege é considerado o pai da mineralogia e geologia no Brasil e, como legado, deixou 

grandes obras escritas baseadas em pesquisas geológicas e mineralógicas a partir de viagens científicas que 

fez principalmente em Minas Gerais e São Paulo (CPRM, 2015).  Os seus relatos iniciam através de um 

contexto histórico seguido de informações geológicas e plantas projetadas ou elaboradas por ele próprio 

(Eschwege 1979). Ele foi um dos organizadores e proprietários da companhia de mineração, a Sociedade 

Mineralógica, que explorou ouro na até hoje existente Mina de Passagem, agora desativada a parte de 

mineração e aberta à visitação turística. 

 

 

4.3 CLAUDE-HENRY GORCEIX (1842-1919) 

 Diferentemente da maioria dos pesquisadores que vieram ao Brasil, Gorceix pertencia a uma família 

de pequenos proprietários rurais da França. Sua formação em bacharel em ciências físicas e matemáticas deu-

se através de bolsas de estudos. Como reconhecido cientista botânico, zoólogo, paleontólogo e geólogo, foi 

contratado por D. Pedro II, chegando ao Brasil em 1874 para fundar, mais tarde, uma escola de mineralogia. 

Através de seus conhecimentos, trouxe consideráveis contribuições sobre a economia, política e história de 

Minas Gerais (Rodrigues, 2010). Ao criar a Escola de Minas, em Ouro Preto, Gorceix (1879) afirma que tinha 
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a intenção de proporcionar ao Brasil não somente o gosto pelo estudo das ciências, mas também criar um local 

em que as ciências pudessem ser repassadas da mesma forma que foram a ele. Ao contrário do que ocorria no 

ensino brasileiro, Gorceix fazia questão de unir ferramentas de aprendizado teórico com intensos trabalhos de 

laboratórios e excursões, em estudos de tempo integral para um pequeno número de alunos, preocupando-se 

com a realidade brasileira (CARVALHO, 2010). 

 

4.4 JOHN MAWE (1764 – 1829) 

 John Mawe, um viajante inglês que esteve no Brasil, entre os anos de 1807 e 1811, tinha como 

profissão o comércio e veio para o Brasil procurando riquezas. Segundo Andrade (2015) “foi o primeiro 

estrangeiro a deixar suas impressões escritas sobre o Brasil, no século XIX. A curiosidade, a vontade de 

enriquecer-se tanto financeiramente como intelectualmente, acabou por ajudar a ciência, diante do trabalho 

que fez na área da mineralogia e geologia”. John Mawe foi um dos autores lidos por Burton antes de sua 

viagem e, segundo Hering (2010), foi o primeiro viajante estrangeiro a ter autorização de D João VI para visitar 

as minas de ouro e diamante do Brasil. Em sua viagem para Minas Gerais, partiu do Rio de Janeiro até Mariana 

e Vila Rica e de lá seguiu para o Tejuco (hoje Diamantina).  

 

4.5 AUGUSTE DE SANT-HILARIE (1779-1853) 

Poucos fatos sobre a vida do viajante francês Auguste de Saint-Hilaire, que esteve no Brasil entre 1816 

e 1822, foram relatados. Segundo Kury (2015), antes de chegar ao Brasil Saint Hilaire já se dedicava à história 

natural, publicando diversos artigos em revistas especializadas. Contudo, um dos pontos importantes do 

legado, além das investigações e relatos do pesquisador são seus discursos e práticas justificados pela 

filantropia. Para Saint-Hilaire a importância que cada nação atribui às ciências naturais já é um indicador de 

seu nível de civilização (Kury, 2015). Viajando pelo Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, 

Goiás e Santa Catarina, em suas obras escreveu sobre geografia, estatística, agricultura, artes, comércio, 

religião, costumes e administração civil e judiciária. Entendia que “poucos países oferecem tantos recursos 

como o Brasil, e estão como ele destinados a representar na política papel tão importante; as montanhas 

encerram em seu musgo metais preciosos; os rios cobrem com suas águas diamantes e pedrarias...” (Saint-

Hilarie, 1830). 

 

4.6 GEORG HEINRICH VON LANGSDORFF (1774 - 1852) 

Diferentemente da maioria dos cientistas naturalistas que durante o século XIX viajaram, descreveram 

e reuniram coleções científicas no Brasil, Langsdorff, que também era médico, exerceu funções consulares e 

diplomáticas no Rio de Janeiro, após sua chegada em Santa Catarina em 1804. Apenas em 1824, empreendeu 

viagem ao interior do país. Como naquele tempo a situação financeira não era boa e não havia dinheiro para a 

investigação da Amazônia, na região sul havia conflitos com os uruguaios e o Nordeste estava em oposição ao 

Governo, Langsdorff escolheu então a Província de Minas Gerais. (Komissarov, 1997). Os diários de 

Langsdorff constituem-se de 26 cadernos abrangendo 1.388 páginas de relatos sobre as experiências e 
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percepções obtidas em suas viagens. Destes, 17 cadernos escritos de 8/5/1824 a 17/2/1825, foram relatos de 

sua expedição às províncias do Rio de Janeiro e Minas Gerais que inventariou o trajeto percorrido da cidade 

do Rio de Janeiro a Diamantina. 

 

4.7 JOHANN BAPTIST VON SPIX (1781-1826) E CARL FRIEDRICH PHILIPP VON MARTIUS 

(1794 – 1868) 

A dupla de cientistas naturalistas alemães, Spix influente na área de zoologia e Martius um jovem 

botânico, fazia parte da Academia de Ciências de Munique e chegou em 1817 ao Rio de Janeiro, 

acompanhando a princesa Maria Leopoldina, da Áustria. Elaboraram um roteiro que passaria por regiões pouco 

exploradas tendo como objetivo final o Pará. Assim, passaram pelas regiões de Vila Rica e do Distrito 

Diamantino (Lisboa, 1992). Nos relatos deixados, Spix e Martius não se limitam apenas a descrever aspectos 

naturais encontrados durante o trajeto, muitas das emoções e percepções individuais são inclusas nas passagens 

além da incorporação do homem (assim como sua influência) como parte do contexto natural afirmando, 

inclusive, que quanto mais “completa e humana se mostra em cultura, desenvolvimento e conflitos entre os 

povos, tanto mais fortemente destrói a vida primitiva”. (Spix & Martius, 1981).  

 

 4.8 RICHARD FRANCIS BURTON (1821 – 1890) 

Após abandonar a Universidade de Oxford para ingressar na carreira militar no exército da Companhia 

das Índias Orientais e viajar vários países, Burton, vem para o Brasil, enviado pelo consulado britânico, em 

1867. Além de ser um viajante, Burton também era escritor, tradutor, linguista (falava 29 línguas além de 

vários dialetos, inclusive tupi). Em suas viagens transcrevia muito mais que sua percepção aos recursos 

naturais, Burton interessava-se também pelo processo de formação da cultura e população local (Souza & 

Civale, 2010). Segundo Burton (2001), seu plano era, então, visitar a futura sede do Império e suas riquezas 

que abrangiam desde ouro até diamantes e que, “embora a humanidade não possa alcançar um elevado estágio 

de cultura apenas lutando com a não inclemência da Natureza em latitudes elevadas, só no Equador é que a 

perfeita raça do futuro alcançará o gozo completo da maravilhosa herança do homem, a Terra” 
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CAPÍTULO 4  

FATORES QUE APONTAM A POTENCIALIDADE DO CAMINHO DOS 

DIAMANTES PARA O DESENVOLVIMENTO GEOTURÍSTICO 

 

As oportunidades para o desenvolvimento turístico durante todo o percurso da Estrada Real são evidentes e 

inúmeras. O Caminho dos Diamantes, especificamente, além de possuir notáveis e reconhecidos locais com 

importantes e valorosos patrimônios histórico, artístico, cultural e arquitetônico, conta também com um imenso 

potencial geomineiro, que pode ser trabalhado juntamente a estes outros aspectos a fim de elevar o potencial 

de atração turística local. 

Contudo, ao tratar-se da possibilidade desta nova ótica turística, há de se referir bem mais do que a estética 

das feições geológicas e os recursos minerais que foram e são extraídos. Esta associação pode ser percebida 

ainda no contato com as comunidades e nos elementos culturais das cidades ou vilas localizadas nestas regiões 

e onde existe a herança ou realidade da mineração. Outro ponto a ser trabalhado são os inúmeros sítios que 

foram e são utilizados para este fim como minas a céu aberto, galerias, mundéus, sarilhos, e cursos de rios 

alterados, por exemplo, assim como a infraestrutura ao redor que teve que ser criada para o suporte as 

atividades. Neste momento, serão dados apenas destaques as minerações de ouro, ferro, diamantes que são as 

que influenciam de forma mais impactante o recorte dado ao trabalho. Contudo, há de se salientar que na região 

também são extraídos e comercializados outros materiais geológicos como esteatita (pedra sabão), bauxita, 

quartzito, gemas, entre outros. 

 

5.1 MINERAÇÃO E PATRIMÔNIO GEOMINEIRO  

De acordo com Castro et al, (2015) as primeiras atividades minerárias que se tem registros são as retiradas 

de argila para criação de artefatos de cerâmica e fragmentos de rochas para a utilização dos pigmentos 

associados às pinturas rupestres. As formas mais organizadas para o beneficiamento, desenvolvimento e 

abertura de lavras subterrâneas deram-se a partir da Idade do Bronze. 

 

Figura 19: Períodos da mineração (Castro, et al, 2015)  
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Em virtude de sua geodiversidade e história, grande parte do patrimônio histórico e arquitetônico do estado 

de Minas Gerais foi construído lado-a-lado com as áreas de mineração e deixaram marcas na paisagem criando 

geoformas antropogênicas, isto é, modificações na fisiografia local e regional causadas pela atividade de 

mineração e incorporadas na paisagem, por vezes ignoradas quanto à origem antrópica.  

 

      5.1.1 Mineração de ouro 

Existem controvérsias a respeito de onde foi exatamente o local e data de descoberta das minas de 

ouro. O certo é que primeira grande corrida do ouro no Brasil ocorreu no final do século XVII, a partir da 

bandeira de Fernão Dias Paes, que saiu de São Paulo até chegar ao Rio das Velhas onde, de acordo com o 

relato de diversos autores como Eschwege (1833), encontraram-se as primeiras pepitas de ouro que foram 

associadas ao paládio oxidado, o que, possivelmente foi o motivo para a origem do atual nome da cidade de 

Ouro Preto. As jazidas de ouro foram encontradas, principalmente, em depósitos aluvionares, com alguns 

jazimentos em rochas duras, como descreve Sílvio Froes de Abreu (apud Scliar, 1996):  

“o grande desenvolvimento da mineração do fim do século XVII ao fim do século XVIII foi devido ao 

estado que se achavam o ouro nas jazidas. Não havia necessidade especial de processos para obtê-

lo, era só apanhá-lo nos cascalhos e nas baixadas ou nas areias dos ribeirões. Havia ouro livre em 

pó ou em pepitas, acumulado em grandes quantidades, já criado pela natureza e separado da canga. 

Com a mais simples aparelhagem fez-se a mineração naquele século. Era uma verdadeira catagem 

que só necessitava do braço humano sem jeito especial ou inteligência amestrada. Esse acumulo de 

metal, feito pelas condições naturais durante tempos incontáveis, esgotou em menos de dois séculos 

de exploração intensiva. Quando foi necessário construir galerias atacar a rocha matriz ou lavar 

terras de baixo teor declinou a mineração no Brasil” (Abreu, 1973). 

 O ciclo do Ouro na região central de Minas Gerais, que durou aproximadamente 100 anos, foi um 

período marcante por fazer com que o Brasil se tornasse responsável por 2/3 da produção aurífera mundial. 

Outra mudança econômica deu-se através do desenvolvimento de outras regiões da colônia: os campos do Sul 

se desenvolveram através da pecuária de corte e de transporte. No Sudeste, as vilas que se formaram nos 

caminhos dos tropeiros desenvolveram o comércio e estimulou-se a agricultura. Mais tarde, com a criação do 

Caminho Novo, o Rio de Janeiro se transformou no mais importante entreposto da colônia, em virtude do porto 

e do comércio que ali desenvolvera. Ao norte e nordeste, além da expansão da pecuária, foi estimulada a 

indústria do sal, couro e aguardente, utilizando o Rio São Francisco como caminho natural. 

 

5.1.1.1 Jazidas e ocorrência de ouro no Caminho dos Diamantes. 

 No Projeto APA SUL -RMBH (CPRM, 2005) o Quadrilátero Ferrífero é descrito como uma das 

regiões com maior produção de ouro no mundo. Nesta região as ocorrências de ouro podem ser reunidas em 

quatro grupos de acordo com a idade e a natureza das rochas hospedeiras: 

• Veios de quartzo auríferos, discordantes, hospedados nas rochas granito-gnáissicas dos complexos 

metamórficos arqueanos; 
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• Depósitos hospedados no greenstone belt arqueano Rio das Velhas, subdivididos em: a) tipo 

stratabound, contidos numa única unidade estratigráfica; b) relacionados às zonas de cisalhamento 

dúcteis com ouro disseminado; c) relacionados às zonas de cisalhamento dúcteis com ouro concentrado 

em veios de quartzo, e d) paleoplacers em metaconglomerados; 

•  Depósitos auríferos em rochas sedimentares proterozoicas, subdivididos em: a) zonas de cisalhamento 

dentro das formações ferríferas; b) associado a veios de quartzo em rochas do Supergrupo Minas; c) 

posicionados no contato do Supergrupo Minas com o Supergrupo Rio das Velhas; d) hospedados em 

conglomerado do tipo Witwatersrand, e  

• Depósitos em aluviões e lateritas cenozoicos. (CPRM, 2005) 

Na Serra do Espinhaço, ao longo do Caminho dos Diamantes, se estendeu o garimpo de ouro, mas não em 

intensidade daquela ocorrida no Quadrilátero Ferrífero. 

     

     5.1.1.2 Formas de mineração do ouro  

 Conforme descrito por Eschwege (1833), as primeiras descobertas de ouro foram em córregos, e pelo 

amadorismo dos mineiros, inicialmente, utilizavam processos primitivos de extração. Limitavam-se ao uso de 

pequenas vasilhas onde colocaram as areias dos córregos e catavam com as mãos os grãos de ouro, 

visivelmente maiores. Esse processo era possível em virtude do ouro, por ser mais pesado, depositava-se perto 

das rochas auríferas de sua origem, enquanto os sedimentos mais leves são transportados pelas águas que são 

abundantes devido ao clima tropical. Após a chegada dos escravos africanos, que já tinham alguma experiência 

na lavagem de ouro, foram introduzidas as bateias de madeira, arredondadas, pouco fundas, que permitem a 

separação rápida da areia e do ouro e as canoas, onde se estendiam couro ou flanelas que retinham o ouro 

depois de apurado nas bateias. Os negros, chamados de faiscadores, entravam nos rios até que as águas 

chegassem ao joelho, mergulhavam a bateia no cascalho e, imprimindo um movimento circular, faziam com 

que o ouro se concentrasse na parte afunilada da bateia e depois guardavam-no numa bolsa de couro que 

carregavam à cintura. Este trabalho era um dos mais prejudiciais à saúde dos faiscadores, por isso, apenas os 

mais fortes o faziam. 

 Nos rios de pouca água e alta declividade, era feito o represamento das águas cavando um canal ao 

longo do leito fazendo com que a água lavasse os seixos que eram revirados por trabalhadores enfileirados 

para que o ouro, por ser mais pesado, depositasse no fundo dos rios enquanto os cascalhos eram levados pelas 

águas. 

 Nos casos de extração em depósitos de aluvião nas encostas das serras, a primeira providência era 

levar água até o ponto mais elevado da grupiara (depósitos de ouro encontrado em serras, encostas, terraços), 

utilizando de um canal principal de onde partiam outros, a água desagregava o solo rico do metal utilizando 

barragens em degraus. O mesmo ocorria quando a extração era feita em rochas friáveis e em veios de quartzo, 

pois as primeiras são as rochas que se encontram na base dos morros e a última as vertentes mais elevadas. 

Estes serviços foram capazes de transformar definitivamente morros inteiros e ainda é possível encontrar 

vestígios das construções feitas, como os mundéus, onde o metal era depositado.  
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 Quando o ouro era explorado em camadas e veios de serras, abria-se um canal lateral até atingir a 

camada ou veio, escorando as rochas friáveis com estacas e mourões, com a finalidade de escoamento de águas. 

Isto feito, abria-se pequenos buracos onde os mineiros tinham que atravessar agachados. Nas camadas rochosas 

e filões, abriam-se grandes túneis e galerias que só eram finalizados ao chegar ao filão aurífero empregando o 

serviço de diversos escravos que transportavam o ouro retirado em carumbés nas cabeças ou por carrinho. 

 

     5.1.2 Mineração de Ferro 

A produção e construção de fornalhas para a fabricação de ferro eram proibidas pelos portugueses no 

Brasil colônia. Contudo, com a crise da produção de ouro e através de mudanças políticas em Portugal 

começaram a incentivar à extração e manufatura do ferro, construindo de diversas fábricas, como as do Morro 

do Pilar, Ipanema e Congonhas do Campo. Durante o Império brasileiro a produção e extração ainda eram em 

pequena escala, com a utilização de mão de obra escrava e financiado pela iniciativa privada, com exceção da 

fábrica do Ipanema que era comandada pelo governo. Neste mesmo momento foi idealizada por Dom Pedro II 

e fundada por Henri Gorceix a Escola de Minas de Ouro Preto, fato muito importante para o desenvolvimento 

da mineração e metalurgia no Brasil (Castro et. al, 2015). 

Segundo o DNPM (2015), durante a República, em 1907, criou-se o Serviço Geológico e Mineralógico 

Brasileiro (atual CPRM – Serviço Geológico do Brasil), vinculado ao Ministério da Indústria, Viação e Obras 

Públicas. Em 1910, segundo Castro et. al., (2015), no XI Congresso Geológico Internacional, que aconteceu 

na Suécia, difundiu-se informações sobre a qualidade do minério de ferro nacional. Este fato fez com que 

diversos produtores de aço do mundo inteiro interessassem e adquirissem terras nas regiões de Itabira, Nova 

Lima e Itabirito. Naquela época, a constituição brasileira dizia que o proprietário do solo era também 

proprietário do subsolo e dos bens minerais nele existentes.  

Segundo IBRAM (2013), o Brasil é o segundo maior produtor de minério de ferro e Minas Gerais é o 

estado minerador mais importante do Brasil, extraindo mais de 160 milhões de toneladas de minério de ferro 

por ano. O estado é responsável por 67% da produção de ferro, enquanto o Pará produz 29,3% e os demais 

3,7%. As maiores empresas produtoras no Brasil são Vale (84,52%), Samarco (6,29%), CSN (5,45%), MMX 

(2,03%) e Usiminas (1,71%).  

 

5.1.2.1 Jazidas e ocorrência de ferro no Caminho dos Diamantes.  

Em relação às reservas mundiais, o Brasil encontra-se em segundo lugar alcançando 180 bilhões de 

toneladas. Contudo, considerando as reservas de ferro contidas no minério e quantidades pequenas de 

elementos indesejáveis, o Brasil ganha uma posição de destaque devido ao seu alto teor: hematita composto 

por 60% de ferro e Itabirito por 50% (IBRAM, 2013).  

No Caminho dos Diamantes, a principal região produtora de minério de ferro é o Quadrilátero 

Ferrífero. O minério de ferro ocorre em dois grupos principais, de acordo com Carvalho et al (2014): 

• Minério itabirítico: alterna bandas constituídas de óxidos de ferro e de sílica, com teores de ferro que 

variam de 20% a 55%. Pode ter uma textura compacta, friável ou pulverulenta, dependendo da 
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intensidade de atuação dos processos superficiais de decomposição. Utilizado em usinas siderúrgicas 

cuja fonte de energia é carvão vegetal.  

• Minério hematítico: são mais homogêneos, constituídos em sua maioria de hematita (teores superiores 

a 60%) – e encontrados na forma de lentes contidas nas camadas de itabirito. Pode ser encontrado com 

as seguintes características físicas e texturais: “(i) minério compacto, apresenta-se maciço; (ii) minério 

pulverulento, apresenta-se foliado ou granular; e (iii) minério composto por hematita de granulometria 

fina e sem estrutura interna”. Em virtude de seu elevado teor de ferro é o mais apropriado ao uso em 

aciarias.  

Vale destacar que além destes dois principais tipos de minério de ferro descritos, encontram-se no 

Quadrilátero Ferrífero outros tipos, oriundos de processos intempéricos. São comercializados em alguns locais, 

porem sua ocorrência e valor econômico são menores: 

“A Canga é um minério secundário, constituído de brecha de hematita cimentada por limonita, 

originado por processo de lixiviação e intemperismo passado pelos corpos de minério. Apesar de 

seu teor de ferro mais baixo e teor de fósforo elevado, tem sido utilizado pelas usinas a carvão 

vegetal em razão de sua porosidade, que torna sua redução mais fácil. O Minério de rolamento: é 

um minério fragmentário, acumulado nos taludes das elevações das formações ferríferas, composto 

por cascalhos de itabirito enriquecido em ferro pela perda parcial de silício e hidratado. Esse tipo 

de minério é de reduzida importância econômica. (CARVALHO et al., 2014).” 

  

5.1.2.2 Formas de mineração e beneficiamento do ferro 

Segundo Eschwege (1833), o ferro foi fundido pela primeira vez em Minas Gerais no início do século 

XVIII, por dois escravos, um em Antônio Pereira, distrito de Ouro Preto, e outro na região do Pico do 

Inficionado, na Serra do Caraça.  

Atualmente, devido à importância econômica e evolução tecnológica existe diversas técnicas e 

metodologias para operações nos jazimentos do minério de ferro como lavras a céu aberto ou subterrâneas. 

Contudo, o método de lavra será definido a partir de diversas variáveis como: propriedades físicas da rocha e 

do minério; dimensões do corpo mineral; atitude do corpo mineral (mergulho); teor do minério; competência 

da rocha; recuperação e diluição; escala de produção; custos de infraestrutura e operacionais e investimentos. 

Segundo Castro et al, (2015) os métodos de lavra subterrânea proporcionam um menor impacto na topografia, 

pois são caracterizadas por operações realizadas no subsolo. Entretanto, as lavras a céu aberto, geralmente em 

cava e/ou flanco, provocam perturbações diretas que podem afetar a forma topográfica ou o relevo do local.  

A fim de estabelecer critérios que regulamente, normatize os serviços técnicos na mineração 

contribuindo para o aproveitamento racional dos bens minerais, a minimização dos impactos ambientais 

decorrentes da atividade minerária, assegurando melhores condições de saúde e segurança no trabalho foi 

aprovado, pela Portaria Nº 237, de 18 de outubro de 2001, pelo Departamento Nacional de Produção Mineral, 

as Normas Reguladoras de Mineração – NRM. 
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Como vimos anteriormente o ferro é encontrado em diversos minerais numa maior ou menor 

concentração, contudo em todos eles o ferro está associado ao oxigênio (hematita - Fe2O3, por exemplo). Por 

isso, para extraí-lo é necessário eliminar o oxigênio e isto é feito através do alto-forno onde se deposita o 

minério de ferro, o combustível (coque ou carvão vegetal) e o fundente (calcário, auxilia na separação das 

impurezas do mineral). Em virtude do ar aquecido, ocorrem diversas reações químicas que reduzirão o minério 

e o transformarão em gusa. 

 

     5.1.3 Mineração de Diamantes 

A única certeza que se tem a respeito da descoberta e início da extração de diamantes no Brasil é que 

estas se deram em decorrência da mineração de ouro a partir da prática de mineração em aluviões no início do 

século XVIII e, posteriormente, em larga escala na Serra do Espinhaço. Existem alguns relatos de que já 1729 

descobriram-se diamantes na região do Tejuco (Diamantina), na comarca do Serro Frio e outras jazidas 

localizadas na região dos rios Jequitinhonha, Araçuaí, Pardo, Paraúna e tributários menores. As principais 

lavras localizavam-se no próprio Tejuco e nos distritos de Milho Verde, São Gonçalo, Rio Manso, Caeté-

Mirim, Inhaí, Gouveia, Paraúna, Mendanha, Chapada, Rio Pardo e Rio Preto.  

 Em 1772 foi fundada a Real Extração, que consistia na extração realizada pela fazenda real e era 

regulamentada pelo Regimento Diamantino. Este regime era aplicado apenas em Minas Gerais, no Distrito ou 

Demarcação de Diamantina, em virtude de ser o único local que era permitido à exploração legal de diamantes. 

Já, por volta dos anos de 1840, os contrabandos e a obtenção de concessões de lavras foram se tornando mais 

fáceis e a região invadida por inúmeros mineradores dificultando e dispersando os últimos remanescentes da 

empresa real (Benitez, 2009). 

No início do século XXI, com intuito de coibir a violência de movimentos rebeldes financiados pelo 

comércio de diamantes foi estabelecido uma certificação para o comércio internacional de diamantes brutos 

denominado Processo de Kimberly. Assim, foi referendada pelo Congresso Nacional pela lei número 10.743 

de 09/03/2003 uma medida provisória que institui os termos de exigência do referido processo ao comércio, 

importação e exportação no Brasil. Segundo o DNPM (2010), o Brasil contribui com 7,5% da reserva mundial, 

que em 2009, correspondia em 627 milhões de quilates sendo que Mato Grosso detém 73% da reserva nacional, 

enquanto Minas Gerais cerca de 25%.  

 

5.1.3.1 Jazidas e ocorrência de diamantes no Caminho dos Diamantes. 

 O chamado Distrito Diamantífero de Diamantina integra quatro campos: Sopa-Guinda, São João da 

Chapada, Extração e Datas, onde a rocha que contém os diamantes é um conglomerado pré-cambriano 

designado por Moraes & Guimarães (1930) como Sopa, atualmente integrante da Formação Sopa-Brumadinho 

(Chaves & Chambel, 2003). Conforme Benitez (2009), ainda não foram comprovadas rochas fontes primárias 

(tais como kimberlitos) na Serra do Espinhaço. Estas fontes estariam distantes e assim somente as rochas 

conglomeráticas da Formação Sopa-Brumadinho, do Supergrupo Espinhaço, depositados durante o 

Mesoproterozoico seriam portadoras de diamantes. Estes depósitos, ainda segundo a autora, estão distribuídos 
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ao longo de aproximadamente 1000 km de extensão linear que vai desde o Quadrilátero Ferrífero até o norte 

da Chapada Diamantina baiana. 

 Diversas teorias buscam explicar a as condições de formação do Conglomerado Sopa, segundo Garcia 

& Ulhein (apud Benitez, 2009), a maioria dos autores acreditam que sua deposição ocorreu em ambiente 

continental, principalmente em leques aluviais e canais fluviais, em borda serrana. 

 

5.1.3.2 Formas de mineração dos diamantes 

 Enquanto os diamantes eram extraídos a partir de depósitos fluviais por meio de cavas abertas, usavam-

se técnicas e ferramentas bastante primitivas com uso de picaretas, bateias e peneiras. A separação dos 

diamantes era feita por catação ou utilizando mesas ou correia de graxa. O grau de mecanização da lavra em 

aluvião está intimamente ligado à escala de produção da mesma, em lavras de maiores escalas empregam-se 

tratores, dragas, moto-bombas e o beneficiamento é mais mecanizado (CETEM, 2005).  

 O minério primário é submetido à britagem (desagregação) com cautela de forma a não impactar o 

diamante, pois, embora tenha elevada dureza, são quebradiços em virtude de sua perfeita clivagem. A pré-

concentração é feita via panelas lavadoras e a concentração final realizada através de separadores magnéticos, 

eletrostáticos, óticos e a raios -X e, a seguir, são classificados baseados nos 4 Cs: color, clarity, carat e cut – 

em português, cor, clareza ou transparência, quilate e corte (CETEM, 2005). 

  

5.2 GEOLOGIA 

Durante o processo de desenvolvimento de atividades de turismo na natureza, geralmente, dá-se uma 

ênfase maior aos recursos hídricos, fauna e flora abdicando os aspectos físicos. Contudo, reconhecer e 

preservar as estruturas geológicas e as feições geomorfológicas como patrimônio e nova possibilidade de 

abordagem, torna-se cada vez mais imprescindível já que é a base de onde a atividade turística pode ser 

desenvolvida. 

De acordo com a CPRM (2007), o Caminho dos Diamantes foi construído sobre rochas proterozoicas e 

arqueanas da Serra do Espinhaço e Quadrilátero Ferrífero. De acordo com Barbosa (2009), o Supergrupo 

Espinhaço, localizado na porção noroeste da área, é composto pelos Grupos Diamantina (Formações Galho do 

Miguel, Sopa, Brumadinho, Cambotas, Itapanhoacanga, São João da Chapada, e a Unidade Conceição do Mato 

Dentro), Conselheiro Mata (Formações Córrego Bandeira, Córrego Pereira, Rio Pardo Grande, Córrego dos 

Borges e Santa Rita). Fazem parte do Orógeno Araçuaí, faixa deformada durante o Brasiliano, no 

Neoproterozoico. 

Ao Sul do Caminho dos Diamantes, na porção central de Minas, Gerais, o Quadrilátero Ferrífero, 

devido às suas reservas minerais, principalmente de ferro e ouro, foi amplamente estudado, sobretudo na 

segunda metade do século XX. Desde os trabalhos clássicos resultantes do convênio entre o Departamento 

Nacional de Produção Mineral (DNPM) e o USGS (Serviço Geológico dos Estados Unidos) resumidos em 

Dorr (1969) aos principais estudos do final do século XX como Alckmin & Marshak (1998), a geologia do 

Quadrilátero Ferrífero, embora complexa, vem sendo desvendada. 
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 Sob o ponto de vista litoestratigráfico, quatro conjuntos rochosos estão presentes no Quadrilátero 

Ferrífero: os complexos metamórficos (Bação, Belo Horizonte, Bonfim e Caeté), o Supergrupo Rio das Velhas, 

o Supergrupo Minas e o Grupo Itacolomi.  

 

 

Figura 20: Mapa Geológico Simplificado do Caminho dos Diamantes. 

 

5.3 GEOMORFOLOGIA 



 
 

 

40 
 

A paisagem, muitas vezes, torna-se o principal atrativo turístico de uma localidade. Contudo ela pode ser 

tratada não apenas por sua aparência, mas também por sua dinâmica e história. Assim, fica evidente a 

importância da geomorfologia ao desenvolvimento dos estudos para o turismo embora, muitas vezes,  o turista 

e o profissional que utiliza deste elemento da geodiversidade para fim turístico, percebam esta necessidade. 

As formas do relevo no Caminho dos Diamantes são resultado dos processos erosivos das rochas do 

Orógeno Araçuaí, ocorridos desde o fim do pré-cambriano e que originaram as feições serranas atuais. A Serra 

do Espinhaço é destaque devido às altitudes elevadas. Durante os fenômenos naturais ocorridos no 

Proterozoico, os sedimentos foram depositados nas depressões que sofreram intensa atividade tectônica, em 

função da movimentação da crosta terrestre. Durante esse processo, os sedimentos se litificaram, sofreram 

metamorfismo, intrusões, falhamentos e efusões vulcânicas (Ross, 2006). Na Serra do Espinhaço, as áreas de 

rochas quartzíticas apresentam relevo protuberante e rugoso com afloramentos rochosos entremeados às áreas 

de vegetação herbácea, formando os campos rupestres (Ab’Saber, 2003). 

Segundo IBGE (1997), o relevo da área em estudo é caracterizado pela prevalência de prolongamentos de 

serras, como as do Espinhaço (com seus diversos nomes locais), as serras que fazem parte da região do 

Quadrilátero Ferrífero, as depressões e chapadas. As serras foram modeladas sobre rochas, em sua maioria 

metassedimentares, enquanto que as áreas topograficamente mais baixas estão associadas às rochas 

metassedimentares e metavulcânicas dos greenstone belts. As depressões estão localizadas nas porções 

nordeste, leste e sudeste da área, existindo também uma pequena porção a oeste, nos municípios pertencentes 

à região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo Ab’Sáber (2003), observa-se a presença do domínio dos 

Mares de Morros em uma extensa unidade geomorfológica, sendo constituída predominantemente por formas 

de dissecação fluvial do tipo colinas, cristas, topos convexos, pontões e vales profundos e encaixados e que 

foram elaboradas sobre rochas granito-gnaissses do embasamento pré-cambriano. Essas formas do relevo estão 

concentradas na porção leste do Caminho dos Diamantes, inseridas na bacia hidrográfica do Rio Doce. O 

relevo do Caminho dos Diamantes apresenta cotas altimétricas que variam entre 500 a 2.076 metros. As 

menores altitudes estão nas porções nordeste, leste e sudeste, e as maiores, ao longo das Serras do Espinhaço, 

Cipó e Caraça. 

 

5.4 ESPELEOLOGIA 

No Caminho dos Diamantes estão presentes várias cavidades e abrigos, existentes que se formaram em 

rochas calcárias e dolomíticas, em quartzitos, nas formações ferríferas e nas cangas. Dentre as principais pode-

se citar a Gruta da Igrejinha a Lapa de Antônio Pereira, localizadas no município de Ouro Preto; o abrigo da 

Pedra Pintada, em Barão de Cocais, o sítio natural Gruta Pau-Ferro, localizado no município de Monjolos; a 

Gruta do Salitre e a Gruta Tromba D’Anta, localizadas no município de Diamantina. Outras cavernas, porém, 

não turísticas são bem conhecidas, localizadas na região da Serra do Caraça, entre os municípios de Catas Altas 

e Mariana e na Serra da Piedade, município de Caeté.  
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Figura 21: Mapa dos compartimentos do relevo e das principais cavidades do Caminho dos Diamantes  

 

5.5 HIDROGRAFIA 

A rede hidrográfica da região é composta pelas bacias dos rios São Francisco, Jequitinhonha e Doce. Além 

de ser considerada como divisor de águas, a Serra do Espinhaço, pode ser o limitador da paisagem da região. 

Na vertente oriental, onde os cursos d’água alimentam a bacia do rio Doce, predominam vales encaixados 

com vertentes mais íngremes e cursos d’água caudalosos. Na vertente ocidental, predominam escarpas 

erodidas, com diferenças abruptas entre a Serra do Espinhaço e o Cráton do Rio São Francisco, prevalecendo 

formações aplainadas e depósitos sedimentares (SILVA, 2007). 
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A região do Alto Jequitinhonha é caracterizada por feições de topos predominantemente convexos, com 

densidades de drenagem de fina a média e aprofundamentos variando de muito fraco a forte. É composto por 

planaltos, chapadas, vales e grotas (GONÇALVES, 1997). 

 

Figura 22: Mapa das Bacias Hidrográficas do Caminho dos Diamantes. 

 

5.6 VALOR DIDÁTICO- CIENTÍFICO 

O conhecimento geológico, devido à superficialidade pelo qual é tratado no ensino fundamental e médio, 

pela complexidade de nomes, ou ainda, pela escala de tempo em que ocorrem as transformações tão amplas 

e por vezes lentas, ainda é um conceito pouco entendido e trabalhado para a grande maioria das pessoas, 
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limitando a difusão das informações sobre a realidade geológica da qual fazemos parte. Porém, essas 

informações são fundamentais não só para entender a evolução da Terra e os processos que ocorreram até 

chegarmos a atual condição como também para pensarmos em ações e consequências futuras. Diante disso 

torna-se de suma importância a divulgação mais ampla da geologia e a necessidade de entendê-la como parte 

do patrimônio natural de uma região, pois o conhecimento pode ser uma medida conservacionista de sucesso 

de feições e afloramentos reconhecidos como importantes pela comunidade científica (Brilha, 2005).  

O patrimônio geológico é composto por sítios com relevância cultural, turística, científica ou didática 

e, em regiões como no estado de Minas Gerais, onde a ocupação humana se deu em função da atividade 

extrativa mineral, há de se referir, também, aos registros relevantes da mineração, englobando bem mais que 

os recursos minerais extraídos, incorporando as intervenções oriundas desta atividade como as minas, 

galerias, escavações e construções.  

O Caminho dos Diamantes, em virtude de sua riqueza natural, histórica, econômica e cientifica acaba 

tornando-se um laboratório a céu aberto para diversas instituições de ensino básico, técnico, 

profissionalizante e superior concentrados naquela região e, por visitas e excursões técnicas oriundas de 

instituições distantes, proporcionando diversas produções cientificas de inúmeros campos de pesquisa e 

extensão.  

É possível ainda, através da proteção dos geossítios, obter registros paleoambientais preservados em 

relevo, rochas, água e sedimentos ou estabelecer um campo de treinamento para geólogos, geomorfólogos, 

pedólogos ou alunos de ensino formal e informal. 

 

5.7 TOPONÍMIA COMO REFLEXO DA IDENTIDADE LOCAL 1 

Dentre todas as contribuições e avanços científicos proporcionados pela passagem dos viajantes 

naturalistas e pela consolidação da Estrada Real como rota e canal de escoamento das riquezas do país, uma 

característica importante e, por muitas vezes, desconsiderada é a toponímia das cidades, distritos e povoados 

desta região.  

No Caminho dos Diamantes, este fato é diretamente influenciado pela (busca e uso da) geodiversidade. 

Além das tribos indígenas, essas localidades sofreram influencias dos próprios viajantes, dos escravos que 

trabalhavam nas fazendas e mineração, dos garimpeiros, tropeiros, enfim, de todos àqueles que foram 

responsáveis pela consolidação daqueles locais. Bem mais do que a relação com as atividades de mineração e 

com as características das geoformas destes, estes nomes 1também remetem às culturas e tradições, 

representando características importantes destas comunidades. Ao fazer uma análise com enfoque linguístico 

e sincrônico que, segundo Carvalho (2012), consiste na “analise toponímica com a finalidade de estudar os 

processos de constituição mórfica e apontar as diferentes procedências” foi possível descrever quão importante 

é a geodiversidade no inconsciente coletivo destas populações pioneiras.   

 
1 este item foi publicado em PAULA, S. F.; CASTRO, P. T. A. . Toponímia das cidades pertencentes ao Caminho dos Diamantes: dois séculos de 
viagens motivadas pela geodiversidade.. CADERNO DE GEOGRAFIA, v. 27, p. 257-270, 2017 

http://lattes.cnpq.br/2149177823392284
http://lattes.cnpq.br/7247198559551536
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Para representação desta interpretação semântica, a taxonomia (interpretação dos nomes dos lugares 

partindo de sua relação com a natureza física ou antropocultural) foi distribuída, por Carvalho (2012) da 

seguinte forma: 

Tabela 5: Interpretação Semântica. Adaptado de Carvalho (2012). 

  Ordem Física Ordem Antropocultural Relação 

Astrotopônimos  Corpos celestes 

Cardinotopônimos  Posições geográficas 

Cromotopônimos  Cores 

Dimensiotopônimos  Características do próprio acidente 

Fitotopônimos  Vegetais 

Geomorfotopônimos  Formas topográficas 

Hidrotopônimos  Hidrografia 

Litotopônimos  Minerais 

Metereotopônimos  Fenômenos atmosféricos 

Morfotopônimos  Formas geográficas 

Zootopônimos  Animais 

 Animotopônimos ou 

Nootopônimos 

Vida psíquica e espiritual 

 Antropotopônimos Nomes próprios e individuais 

 Axiotopônimos Títulos que acompanham o nome 

 Corotopônimos Recuperação de nomes de países, 

cidades ou regiões 

 Cronotopônimos Tempo 

 Dirrematotopônimos Frases ou enunciados linguísticos 

 Ecotopônimos Habitação 

 Ergotopônimos Elementos da cultura material 

 Etnotopônimos Elementos étnicos 

 Hierotopônimos Elementos sagrados 

 Hagiotopônimos Nomes de santos do Hagiológio 

romano. 

 Histotiotopônimos Movimentos de cunho histórico-

social 

 Numerotopônimos Numerais 

 Poliotopônimos Aglomerados populacionais 

 Sociotopônimos Atividades profissionais ou pontos de 

encontro 
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 Somatopônimos Relação metafórica com partes do 

corpo humano ou animal 

 

Sendo assim, ao apresentarmos os nomes, a origem, a motivação e a história que apresentam a 

etimologia das palavras que dão nome às cidades do Caminho dos Diamantes (ER - MG) nas quais estão 

inseridos os Lugares de Interesse Geológico e Mineiro do presente trabalho, temos o seguinte cenário: 

 

 

Tabela 6: Toponímia dos LIGEMs do Caminhos dos Diamantes (baseado em Carvalho, 2012). 

Topônimo Taxonomia Município Origem Motivação 

Alvorada de 

Minas 

Metereotopônimo Alvorada de 

Minas 

Portuguesa Sugestão de pessoas que 

lutavam pela emancipação do 

local e alegavam que esta 

conquista seria um 

“alvorecer”. 

Barão de 

Cocais 

Axiotopônimo Barão de 

Cocais 

Portuguesa Homenagem ao patrono do 

município, Tenente Coronel 

José Feliciano Pinto Coelho 

da Cunha, o Barão de Cocais 

Bento 

Rodrigues 

Antropotopônimo Mariana Portuguesa Bento Rodrigues foi 

“Sertanista de São Paulo que 

tomou parte da destruição de 

Vila Rica em 1831” 

CARVALHO (2012) apud 

FRANCO (1968) 

Bom Jesus do 

Amparo 

Hagiotopônimo Bom Jesus do 

Amparo 

Portuguesa Em decorrência da imagem 

de Bom Jesus adquirida na 

cidade de Amparo em 

Portugal. 

Camargos Antropotopônimo Mariana Portuguesa Em homenagem a Tomás 

Lopes de Carvalho e sua 

família que estabeleceram-se 

no local em virtude da 

mineração 

Catas Altas Sociotopônimo/ 

Geomorfotopônimo 

Catas Altas Portuguesa Em virtude das escavações 

em decorrência da 

mineração. 
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Cocais Fitotopônimo Barão de 

Cocais 

Portuguesa Em virtude de ao redor da 

igreja da localidade, 

antigamente, ser rodeada de 

coqueirais. 

Conceição do 

Mato Dentro 

Hagiotopônimo Conceição do 

Mato Dentro 

Portuguesa Em homenagem a Nossa 

Senhora da Conceição e 

segundo CARVALHO 

(2012) apud 

BEAUREPAIRE (2007), o 

substantivo mato, muitas 

vezes designava roça. 

Córregos Hidrotopônimo Conceição do 

Mato Dentro 

Portuguesa Locais que ainda hoje são 

chamados de cânions 

artificiais em decorrência das 

técnicas e geoformas 

oriundas da mineração. 

Diamantina Litotopônimo Diamantina Portuguesa Deve-se a mineração dos 

diamantes. 

Ipoema Zootopônimo Itabira Indígena 

(tupi) 

Significa “Ave que canta” 

Itambé do 

Mato Dentro 

 

 

 

Litotopônimo Itabira Indígena 

(tupi) 

Ita = a pedra; 

també = mole, acrescido do 

complemento Mato Dentro. 

Mariana Antropotopônimo Mariana Portuguesa Em homenagem à rainha D. 

Maria Ana de Áustria 

Milho Verde Antropotopônimo/ 

Fitotopônimo 

Serro Portuguesa Existe duas versões: a 

presença naquele local de um 

morador chamado Rodrigo 

Milho Verde e que os 

bandeirantes, ao chegar 

naquela região, encontraram 

indígenas que lhe ofereceram 

milho verde. 
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Ao observarmos os topônimos dos Lugares de Interesse Geológico e Mineiro inventariados para o 

desenvolvimento deste trabalho nota-se que, embora alguns locais tenham uma dupla classificação, os aspectos 

físicos relacionados sobressaem aos aspectos antropoculturais.  

Morro da 

Água Quente 

Geomorfotopônimo Catas Altas Portuguesa Referência às possíveis 

fontes termais que existiram 

na região. 

Morro do 

Pilar 

Geomorfotopônimo Morro do 

Pilar 

Portuguesa Refere-se a padroeira do 

então Morro de Gaspar 

Soares (nome de um 

fazendeiro local). 

Ouro Preto Litotopônimo Ouro Preto Portuguesa Em virtude da descoberta de 

um ouro escura (coberto de 

óxido de ferro) naquela 

localidade. 

Santa Barbara Hagiotopônimo Santa Barbara Portuguesa Homenagem à padroeira do 

local e também conhecida 

como padroeira dos 

mineradores. 

Santa Rita 

Durão 

Antropotopônimo Mariana Portuguesa Homenagem ao poeta Frei 

José da Santa Rita Durão. 

Santo Antônio 

do Norte 

Hidrotopônimo e 

Hagiotopônimo 

Conceição do 

Mato Dentro 

Portuguesa Descoberta de ouro às 

margens do rio Santo 

Antônio. 

São Gonçalo 

do Rio das 

Pedras 

Hagiotopônimo Serro Portuguesa Homenagem ao Santo 

Padroeiro 

Serro Geomorfotopônimo Serro Portuguesa Grafado com “C” Cêrro é 

muito comum na língua 

espanhola e significa 

pequeno monte penhascoso e 

com “S”, sob a influência da 

serra. 

Três Barras Numerotopônimo e 

Hidrotopônimo 

Serro Portuguesa Em virtude do encontro de 

três rios. 

Vau Hidrotopônimo Diamantina Portuguesa Trecho de rio raso que 

possibilita a passagem a pé, a 

cavalo ou de veículos. 
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Gráfico 1: Ordem toponímica dos LIGEMs do Caminho dos Diamantes (Paula, 2016). 

 

Como principais fatores físicos podemos relacionar a origem dos nomes destes LIGEMs às questões 

geomorfológica, hidrogeológicas, geológicas, mineração e, em menor escala, características relacionadas à 

fitologia e zoologia. 

 

 

Gráfico 2: Distribuição da toponímia de ordem física dos LIGEMs do Caminho dos Diamantes (Paula, 2016). 
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Contudo, quando tratamos do segundo aspecto, percebemos o quão presente é a cultura e tradição 

destas comunidades quando relacionam os topônimos às questões de mineração e tropeirismo, apesar de a 

maioria dos casos apontarem a religiosidade como mais presente neste quesito. 

 

   

Gráfico 3: Distribuição da toponímia de ordem antropocultural dos LIGEMs do Caminho dos Diamantes (Paula, 2016). 

 

Desta forma, podemos afirmar que a toponímia é uma expressão da identidade local e, em locais como 

no Caminho dos Diamantes onde a ocupação deu-se através da exploração de ouro e diamantes, fica explicitado 

quanto a geodiversidade local influencia na percepção, descrição e identidade regional. 

 

5.8 GEOPARK QUADRILÁTERO FERRÍFERO   

A UNESCO define Geopark como um território com limites definidos que possua em seu território 

geossítios de especial valor científico e que, além da significância geológica, apresente valores ecológicos, 

históricos, arqueológicos ou culturais inseridos no processo de desenvolvimento sustentável e que fomente 

projetos de valorização do patrimônio cultural e educacional. Em 2004, foi criada uma Rede Global de 

Geoparks apoiada pela UNESCO. Até o momento, de acordo com a Global Geoparks Network (2018), existem 

127 Geoparks em 35 países membros desta rede.  No Brasil, apenas o Geopark Araripe (CE) está associado à 

Rede Global de Geoparks da UNESCO. Porém, outros são aspirantes à aprovação de participação nesta rede 

como Bodoquena-Pantanal (MS), Quadrilátero Ferrífero (MG), Vale do Ribeira (SP), Búzios (RJ), Campos 

Gerais (PR) e Seridó (RN). 

O Geopark Quadrilátero Ferrifero, de acordo com o site oficial (2017), possui projetos e programas 

consolidados. A primeira auditoria do Global Geoparks Network – GGN aconteceu em em agosto de 2011 e 

teve como resultado orientação de uma série de diretrizes e recomendações a serem adotadas e implantadas 

para que seja possível um futuro reconhecimento na Rede Global de Geoparks da UNESCO.  A área deste 
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Geopark engloba os municípios de Bom Jesus do Amparo, São Gonçalo do Rio Abaixo, Barão de Cocais, 

Santa Bárbara, Catas Altas, Alvinópolis, Mariana, Ouro Preto, Ouro Branco, Congonhas, Jeceaba, Belo Vale, 

Moeda, Itabirito, Rio Acima, Brumadinho, Mario Campos, Sarzedo, Ibirité, Nova Lima, Raposos, Sabará, 

Caeté, Belo Horizonte e Santa Luzia.  Municípios estes que possuem como principal fonte econômica a 

extração mineral e metalurgia e que de modo direto, ou indireto, sofrem os impactos e influências dessas 

atividades.  A área deste geoparque e de aproximadamente 6500 km² e está localizado na região centro-sudeste 

do estado de Minas Gerais.   

 

Figura 23 : Área do Geopark Quadrilátero Ferrífero. Fonte: Dossiê de Candidatura à Rede Mundial de 

Geoparks – UNESCO, 2009). 

Em virtude da extensa dimensão de seu território o Geopark QF foi subdividido, no Dossiê de 

Candidatura à Rede Mundial de Geoparks - UNESCO (2009), de acordo com critérios geológicos, sociais, 

ambientais em quatro Unidades de Gestão que definem suas orientações estratégicas de acordo com 

programas regionais em desenvolvimento:  

• Unidade Caraça: Educacional;  

• Unidade Ouro Branco: Cultural;  

• Unidade Moeda: Base Comunitária;  

• Unidade Curral: Científico e empresarial.   

Ainda, no mesmo Dossiê de Candidatura, estão descritos diversos geossítios que podem ser trabalhados 

por seu caráter geológico. O Caminho dos Diamantes percorre as Unidades de Gestao Ouro Branco e Caraça 

e, a seguir, estao descritos (antecedidos pelo seu numero de representação no mapa) os sitios selecionados 

pelo projeto que coincidem com atrativos pertencentes ao Caminho dos Diamantes: 

• 2 - Metavulcânicas do Supergrupo Rio das Velhas e Bicame de Pedras, em Catas Altas; 

• 5 - Santuário da Serra do Caraça, em Catas Altas; 

• 10 - Pico do Itacolomi, em Ouro Preto e Mariana; 
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• 17 - Morro da Queimada, em Ouro Preto; 

• 20 - Vila da Passagem, em Mariana; 

• 22 - Gruta Nossa Senhora da Lapa, em Mariana; 

• 23 - Sitio Arqueológico da Pedra Pintada, em Cocais; 

• 24 - Museu de Ciência e Técnica da UFOP, em Ouro Preto; 

• 25 - Estação Ecológica do Tripuí, em Ouro Preto; 

• 27 - Casa dos Contos, em Ouro Preto 

 

Figura 24: Mapas de Geossitios Selecionados no Geopark Quadrilatero Ferrifero. Diponivel em: 

http://www.geoparkquadrilatero.org/?pg=geopark&id=300  (Acesso em agosto de 2016) 

 

5.9 RESERVA DA BIOFERA DO ESPINHAÇO 

A Reserva da Biosfera é um instrumento de proteção que privilegia o uso sustentável dos recursos 

naturais e tem por objetivo promover o conhecimento, a prática e os valores humanos para implementar as 

relações entre as populações e o meio ambiente em todo o planeta. Criadas pela UNESCO - Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - em 1972, as Reservas da Biosfera estão em 110 países, 

têm sua sustentação no programa "O Homem e a Biosfera" (MAB) da UNESCO, desenvolvido com o PNUMA 

- Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, com a UICN - União Internacional para a Conservação 

da Natureza e com agências internacionais de desenvolvimento. O Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação - SNUC (2000), descreve a Reserva da Biosfera como "um modelo, adotado internacionalmente, 

de gestão integrada, participativa e sustentável dos recursos naturais". 



 
 

 

52 
 

Segundo Gontijo (2008) a própria palavra “espinhaço” remonta ao relato de um dos cientistas 

naturalistas, quando foi citado pelo Barão de Eschwege no artigo “Quadro Geognóstico do Brasil”, publicado 

na Alemanha em 1822 onde descreve o seguinte trecho: 

“Uma dessas principais cadeias montanhosas, chamada em alguns lugares de Serra da Mantiqueira, 

encerra os pontos mais altos do Brasil, tais como o Pico do Itacolumi perto de Vila Rica, a Serra do Caraça 

junto a Catas Altas e o majestoso Pico do Itambé, perto da Vila do Príncipe, e atravessa, pelo norte, as 

províncias de Minas Gerais e da Bahia seguindo até Pernambuco e para o sul, a de São Paulo até o Rio 

Grande do Sul. A ela denominei Serra do Espinhaço (“Rückenknochengebirge”), não só porque forma a 

cordilheira mais alta, mas, além disso, é notável, especialmente para o naturalista, pois forma um 

importante divisor não somente sob o ponto de vista geognóstico, mas também é de maior importância pelos 

aspectos da fauna e da flora. (…) As regiões ao leste desta cadeia, até o mar, são cobertas por matas das 

mais exuberantes. O lado oeste forma um terreno ondulado e apresenta morros despidos e paisagens 

abertas, revestidas de capim e de árvores retorcidas, ou os campos cujos vales encerram vegetação espessa 

apenas esporadicamente. O botânico encontra, nas matas virgens, plantas completamente diferentes 

daquelas dos campos e o zoólogo acha uma outra fauna, especialmente de aves, tão logo passe das matas, 

pela Serra do Espinhaço, para os campos”. 

A real dimensão e limites da Cadeia do Espinhaço foi motivo de diversos estudos. Para Eschwege, a 

Cadeia do Espinhaço abrangia todo o prolongamento montanhoso ao sul do Quadrilátero Ferrífero mineiro até 

o Rio Grande do Sul. Posteriormente, Derby (1906), com o avanço das pesquisas geológicas no Brasil, 

redefiniu área entre Ouro Preto e Juazeiro na Bahia (Renger, 2005). Ao relatar este histórico, Renger (2005) 

atualiza o limite sul da Cordilheira do Espinhaço à Serra das Cambotas, onde localiza-se a distribuição do 

Supergrupo Espinhaço.  

Porém, conforme Gontijo (2008), as delimitações da Cadeia do Espinho, embora geologicamente seja 

associada as rochas do Supergrupo Espinhaço podem sofrer alterações tanto pela forma como 

geomofologicamente é chamada (serra, cordilheira, orógeno ou planalto) ou ainda pelo reconhecimento de 

uma “espécie de marca fantasia que passou a ser concebido e conhecido como “Reserva da Biosfera da Serra 

do Espinhaço (RBSE)” anexando mais locais como todo o Quadrilátero Ferrífero como uma ideia 

conservacionista. 
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CAPÍTULO 5  

 ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS OBTIDOS  

  

 Após todos os levantamentos sobre as potencialidades e possibilidades de uma abordagem 

geoturística ao segmento Caminho dos Diamantes do produto turístico Estrada Real, estipulou-se formas de 

identificação, quantificação, classificação e utilização de geossítios de interesse turístico.  

Além da descrição minuciosa e valoração de aspectos importantes para a atividade geoturística dos 

pontos selecionados, buscou-se a partir de relatos e diários de viajantes naturalistas citações destes lugares para 

corroborar a ideia de que a viagem motivada pelos aspectos geológicos e mineiros antecedem a apropriação e 

efetivação do produto turístico Estrada Real. 

 Os roteiros, biografias, diários e relatos de viagem publicados por aqueles cientistas viajantes foram 

fontes de informações para procurar lugares de interesse geológico, mineiro e natural em suas trajetórias. Vale 

ressaltar que, devido ao grande número de viajantes que passaram pela região, foram selecionados aqueles que, 

nas pesquisas bibliográficas (referenciados no capitulo 4), apresentaram o maior número de relatos. No site do 

Instituto Estrada Real foi possível encontrar todos os caminhos com roteiros planilhados e georreferenciados. 

Desta forma, a partir das planilhas que foram utilizadas nos campos, foi possível associar relatos e passagens 

de alguns viajantes naturalistas que passaram por aquela região à paisagem atual.  

Sendo assim, a partir da análise de todos os dados levantados e da aplicação da metodologia proposta, 

obteve-se um panorama sobre a realidade geoturística dos municípios que compõem o Caminho dos 

Diamantes. Vale ressaltar que as análises e aplicações foram realizadas apenas nos trechos dos municípios 

por onde passa a Estrada Real e não no município como um todo. Sabe-se que diversos outros atrativos e 

oportunidades podem ser encontrados nas cidades inventariadas, mas o recorte dado ao trabalho é apenas 

naquela região que é impactada e privilegiada pela Estrada Real. Como estratégia de divulgação, partes deste 

capítulo serão adaptadas em formato de artigo e submetidas para apreciação de revistas científicas da área. 

Contudo, o manuscrito intitulado "Oportunidades geoturísticas do Caminho dos Diamantes (Estrada Real – 

MG): uma viagem descrita pela perspectiva dos viajantes naturalistas" (Paula & Castro, 2018) encontra-se 

aceito para publicação no Anuário do Instituto de Geociências e está previsto para publicação no número 

41(2) – 2018 de agosto de 2018. 

 

6.1 LUGARES DE INTERESSE GEOLÓGICO E MINEIRO EXISTENTES NO CAMINHO DOS 

DIAMANTES. 

Com a aplicação do Protocolo de Inventariação do Patrimônio Geológico e Mineiro pretendeu-se 

demonstrar que o conhecimento deste tipo de patrimônio é conectado e pode ser apresentado, catalogado e 

inventariado a partir de uma mesma plataforma com a finalidade valorizar e envolver as comunidades, 

difundindo informações minerárias, geológicas, geoturísticas e geoconservacionistas, utilizando de atitudes 

que diminuam a distância do público em relação ao conhecimento das geociências e suas relações diretas 



 
 

 

54 
 

com a sociedade. Ao utilizar este inventário é possível desenvolver estudos e trabalhos condizentes com a 

divulgação do patrimônio geológico e mineiro através de uma ferramenta que proporciona um maior 

conhecimento sobre a própria história e resgate da identidade local permitindo a integridade desse patrimônio 

como forma de garantir a transmissão para as gerações futuras desses bens coletivos. Segue abaixo a descrição 

dos atrativos por região do município do Caminho dos Diamantes que incluíam os pontos relevantes do 

patrimônio geológico e mineiro segundo os relatos dos naturalistas viajantes. 

Para valorar as possibilidades geoturísticas de cada LIGEM, foram criados critérios que 

possibilitassem a avaliação quantitativa, numa pontuação de 20 (condição ótima) à 0 (condição ruim), destes 

geossítios. Nestas variáveis foram avaliados os seguintes aspectos:  

• Localização turística: Nível de qualidade turística e espacial em que o geossítio está localizado. 

Para isto são percebidos critérios como outras possibilidades turísticas (em diversos segmentos) na região 

onde o sitio se encontra, infraestrutura urbana, segurança, leis regulamentadoras aplicadas ao 

desenvolvimento destas atividades;  

• Acessibilidade: Possibilidade de acesso físico e financeiro tanto dos espaços quanto das 

informações, transportes, equipamentos e meios de comunicação.  

• Sinalização: Nível de sinalização presente no geossítio. Para isto, avalia a presença de placas, 

símbolos, funcionários ou guias e se a forma de sinalização existente atende às necessidades de organização 

e indicação aos usuários.  

• Informações: Nível de informação e entendimento destas pelos usuários. Para isto, percebe-se 

critérios como presença de placas, símbolos, funcionários, guias e a forma como são repassadas informações 

essenciais sobre as peculiaridades do local, funcionamento, regras, deveres, segurança e utilização dos 

geossitios, modificando ou reafirmando o conhecimento das pessoas ao se apropriarem das informações 

disponíveis.  

• Estado de Conservação: Estado de Conservação dos geossítios, analisando as condições de limpeza, 

coleta ou existência de resíduos, intervenções humanas que degradam ou descaracterizam o local. 

 • Legislação: Existência, conhecimento e conformidade com leis regulamentadoras, de segurança, 

de utilização e regulamentos internos. 

• Visitação e Atividades Realizadas: Existência do controle de número de pessoas que tem acesso ao 

geossítio, das atividades que são realizadas no local, do cumprimento do regulamento interno ou das leis 

regulamentadoras do local, esta variável pretende pontuar o nível da qualidade de visitação e das atividades 

realizadas. 

• Segurança: Pontos relacionados à segurança, analisando o conhecimento e conformidades de 

normas de segurança às possíveis práticas de turismo de aventura, ao regulamento interno ou leis 

regulamentadoras e à presença e capacidades de profissionais que garantam a integridade dos usuários, caso 

seja necessário.  
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• Vulnerabilidade: Grau de vulnerabilidade do geossítios. Para isto, pontua o nível de proteção, o 

grau de vulnerabilidade de acordo com sua localização, atual condição ou potenciais interações e/ou 

intervenções.  

• Características Intrínsecas: Características intrínsecas do geossítio valorando características de 

abundância, utilidade como modelo para ilustrar processos geológicos, quantidade de estudos científicos 

sobre a localidade, associação com elementos distintos ou beleza local.  

• Uso Potencial: Condições de observação, relação e oportunidades que poderão ser geradas a partir 

da utilização do geossítio como conteúdo didático, pedagógico e turístico, o Uso Potencial das localidades.  

• Necessidade de Proteção: Nível de preservação atual e as pressões que os geossítios sofrem em 

relação à sua proteção. 

A partir de todos dados levantados foi possível qualificar, dimensionar e comparar os municipios, 

além de utilizar valores que quantificam suas características, resultando pontuações específicas a cada 

localidade. Embora no Caminho dos Diamantes existam geossítios em 3 regiões turísticas distintas (Circuitos 

do Ouro, Serra do Cipó e dos Diamantes), qualquer deles pode ser inventariado, a fim de catalogar localidades 

com características históricas, socioculturais, geomorfológicas, estruturais, estratigráficas e/ou mineiras 

importantes que comprovam as várias possibilidades que geodiversidade oferece ao desenvolvimento do 

geoturismo. 

  

     6.1.1 Município de Ouro Preto  

Ouro Preto, localizada ao sul do Quadrilátero Ferrífero, foi o cenário da descoberta do ouro nos 

aluviões do córrego Tripuí e ribeirão do Carmo e da nucleação dos primeiros centros urbanos brasileiros 

afastados da zona litorânea.  A descoberta do ouro na região ao final do século XVII, representou um marco 

da interiorização e urbanização do Brasil e, em virtude disso, constituiu-se o centro de atração de levas de 

mineradores para o interior brasileiro. Estes trabalhos resultaram em uma intensa modificação da paisagem, 

com a remoção de grandes volumes de rochas, escavação de minas e construção de aquedutos. Com o final do 

ciclo do ouro, as minas foram abandonadas resultando em um importante acervo arqueológico representado 

por aquedutos, sarilhos (poços cilíndricos verticais), galerias subterrâneas (minas), ruínas de mundéus 

(barragens feitas para retenção de material desmontado das encostas), barragens para retenção de água para as 

atividades mineiras e diversas edificações. Os roteiros turísticos urbanos de Ouro Preto podem ser otimizados 

e terem valores agregados com a inserção de roteiros mineiros e geológicos.  

Ouro Preto, cidade conhecida mundialmente, tombada, em 1980, pela UNESCO como Patrimônio 

Histórico e Cultural da Humanidade, localizada na porção sul Geopark do Quadrilátero Ferrífero é retrato de 

um patrimônio erguido, em sua maioria, devido ao início da exploração mineira no período colonial. Face a 

isto a região apresenta, atualmente, diversas oportunidades para a emergência de um segmento do turismo que 

possa basear-se no patrimônio mineiro e geológico. Existem atrativos de beleza estética e história marcantes 

na infraestrutura urbana como pontes, chafarizes, aqueodutos, igrejas que podem e devem ser trabalhados, 

também, através da ótica da riqueza de seu patrimônio geológico e mineiro.  
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Além dos já amplamente reconhecidos locais de turismo histórico, arquitetônico e cultural de Ouro 

Preto forma selecionados os sítios ligados à geodiversidade e patrimônio mineiro de Ouro Preto priorizando 

as características dos bairros Centro, Antônio Dias, Alto da Cruz, Padre Faria, Santa Cruz, Morro Santana, de 

suas ocupações, assim como as características dos monumentos e da infraestrutura urbana, descritas por Paula 

(2013).  

 

 6.1.1.1 Aspectos geoturísticos de Ouro Preto 

• Geomorfológico:  

Esta localidade, teve o princípio de sua ocupação estabelecida, a partir do final do século XVII, 

influenciados pelos seguintes fatores: ocupação dos locais onde haviam as minas de ouro, utilização de áreas 

com forte e alta declividade devido as características geomorfológicas locais e locais próximos à passagem de 

águas pluviais. É possível percorrer localidades em que a infraestrutura urbana foi concebida em função das 

necessidades da época, além de ser, uma região propícia para a apreciação das características geomorfológicas 

antropogênicas e as alterações ambientais ocorridas. De acordo com a localidade onde estava o jazimento de 

ouro, as técnicas e os testemunhos destas atividades são diferenciadas. Oliveira (2010) determinou as unidades 

morfológicas presentes em Ouro Preto como:  

1. Escarpas abruptas dissecadas com grande número de canais;  

2. Vale grande e aberto com encostas côncavas e pouca densidade de canais;  

3. Colinas com topos aplainados e baixo número de canais;  

4. Colinas com topos ondulados, vertentes convexas dissecadas e alta densidade de canais; 

5. Morro com topos arredondados, vertentes convexas e alta densidade de canais;  

6. Morro com topos angulosos, vertentes côncavas e alta densidade de canais.  

Os pontos com potencialidade geoturísticas selecionados abrangem as unidades morfológicas 1, 2, 3 e 6. 

A unidade 1, onde encontram-se as escarpas dissecadas e existem diversos canais, é formada basicamente pelo 

Morro da Queimada, principal localidade onde estão as minas e estruturas que foram utilizadas no século XVII 

para a mineração do ouro. A unidade morfológica 2 caracterizada pelo vale do ribeirão do Funil, onde 

atualmente encontra-se o centro histórico, que justamente por não possuir grande número de canais e estar 

perto das localidades onde havia o ouro aluvionar, foi escolhido para a implementação da infra-estrutura 

urbana. No caso da Unidade 3, encontra-se o bairro Alto da Cruz, situado nas colinas com topos arrendondados. 

A paisagem da Serra no Itacolomi, pertencente à Unidade 6. Alguns pontos tradicionais de visitação, 

apresentam característica geomorfológicas interessantes para atividades geoturísticas, como exemplos 

podemos citar a Igreja de Santa Efigênia que está situada numa colina, onde predominam a Formação 

Cercadinho e o Grupo Sabará, de onde é possível avistar o vale do centro histórico assim como as escarpas 

localizadas no Morro da Queimada (Supergrupo Minas) e as alterações perceptíveis que aconteceram nesta 

localidade devido à mineração. 
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Figura 25: Centro histórico de Ouro Preto com Parque Estadual do Itacolomi ao fundo. (Paula, 2015). 

• Mineiro:  

A histórica de uso e ocupação da cidade de Ouro Preto está intimamente ligada aos aspectos da  mineração. 

Desta forma, diversos prédios e estruturas urbanas foram criados em virtude de necessidade de cada época, A 

Casa dos Contos, por exemplo, datada de 1782 e 1787 está localizada no vale do Centro Histórico região que, 

por estar perto os locais de extração do ouro e possuir poucos canais, foi utilizada para moradia e administração 

dos negócios de João Rodrigues de Macedo, cobrador dos impostos da Capitania de Minas. Serviu para 

diversos fins, inclusive de cárcere para os inconfidentes, dentre eles Álvares Maciel, Luiz Vieira da Silva, 

Padre Rolim e Cláudio Manuel da Costa, que lá morreu. Recebeu acréscimos físicos como o destinado à "Casa 

de Fundição e da Moeda", bem como foi sede de repartições públicas. Em 1974, retornou ao Ministério da 

Fazenda quando foi completamente restaurada. Contém, em seu interior, com exposições documentais da Casa 

da Moeda do Brasil e do Banco Central do Brasil e outras mostras culturais que, junto ao mobiliário e singular 

arquitetura, compõem o seu Museu. Atualmente, abriga o Centro de Estudos do Ciclo do Ouro, é Sede do 

Museu da Moeda e do Fisco. (Paula, 2013). Contudo, não apenas pontos relacionados a mineração de ouro tem 

destaque em relação à atratividade geoturística local. No Largo de Coimbra, além da Igreja São Francisco de 

Assis, construída em 1765 - que consagrou Aleijadinho e suas obras em Pedra Sabão - e de edificações como 

a residência do inconfidente Tomás Gonzaga, onde atualmente está abrigada a Secretaria de Turismo e Cultura 

de Ouro Preto, destaca-se a Feirinha de Pedra Sabão que, de acordo com a Associação de Expositores do Largo 

de Coimbra, é composta por 72 artesãos que trabalham, além de artesanato em pedra sabão, com joias e semi-

jóias. Neste local também é possível ter uma bela vista do Itacolomi, referência geológica dos bandeirantes, 

para localizar o local onde foi encontrado ouro. Outro atrativo com apelo geomineiro são as minas de ouro 

abertas à visitação. A Mina de Chico e do Du Veloso são as que possuem maiores informações e mapeamento. 
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Isto se dá em virtude de atividades desenvolvidas juntamente com a Sociedade Excursionista Espeleológica, 

fundada e abrigada na UFOP.  

 

 

 

Figurass 26, 27 e 28:  Lado exteno da Mina do Chico Rei, galeria da Mina do Chico Rei e Museu Casa dos 

Contos. (Paula, 2015). 

• Mineralógico:  

Criado no fim do séc. XIX, o Museu da Ciência e Técnica está localizado no vale do centro histórico de 

Ouro Preto, reúne um expressivo acervo da Escola de Minas, uma das mais antigas escolas de engenharia do 

Brasil. O museu registra parte importante do desenvolvimento científico nacional apresentando as mais 

completas coleções em seus setores de Mineralogia, História Natural, Mineração, Metalurgia, Química, Física, 
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Astronomia, Topografia, Desenho e Biblioteca de Obras Raras. Além disto, anexo ao prédio encontra-se a 

Sociedade Excursionista Espeleológica da UFOP. 

 

Figura 29: Museu de Ciência e Técnica da Universidade de Ouro Preto (Paula, 2015). 

 

• Arqueológico:  

Localizado na Serra de Ouro Preto, onde afloram rochas das formações Moeda, Batatal e Cauê, o atual 

Parque Arqueológico do Morro da Queimada, foi um dos principais locais de extração de ouro aluvionar que 

fez com que inicializasse a ocupação nas montanhas e lá permanecesse resquícios e ruínas desta época. 

Contudo, esta inventariação pretende, apenas, abarcar a área, em que o acesso é feito pelo Bairro Lajes, 

próximo ao vale do Centro Histórico de Ouro Preto, em que não existe trabalhos efetivos do Parque. Ainda, 

representa um local de extração de quartzitos. Também é um mirante natural para o vale do centro histórico e 

a Serra do Itacolomi que, geomorfologicamente, conforme o Plano de Manejo do Parque Estadual do Itacolomi 

(2007), é uma região que possui três patamares identificáveis no mapa de declividade. Os dois superiores, 

formados por cumeeiras dos meta-quartzo-arenitos são bem delineados, onde se insere o Pico do Itacolomi, 

enquanto que o mais baixo é circunscrito em seu nível superior pelos limites da região verificada. 
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Figuras 30 e 31: Modificacoes realizadas a partir da exploracao de ouro e galerias de minas abertas no Morro 

da Queimada. (Paula, 2015). 

 

• Hidrográfico:  

A serra de Ouro Preto forma divisor das bacias hidrográficas do Rio Doce e São Francisco. A área de 

estudo concentra-se nas cabeceiras da bacia do Rio Doce, cujas nascentes se encontram na Serra de Ouro Preto 

mais precisamente na bacia do Ribeirão do Carmo, que dentro da cidade de Ouro Preto recebe o nome de 

Ribeirão do Funil, com padrão de drenagem predominantemente dendrítico. Mais a jusante, ao confluir no rio 

Piranga forma o rio Doce. Possui uma extensão de 134 km e sua bacia abrange uma área de 2279km² equivale 

a aproximadamente 3% da bacia do Rio Doce (Tavares 2006). 

 

 

Figura 32: Serra de Ouro Preto, divisor das Bacias dos Rios das Velhas e Doce. (Paula, 2015). 
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 Ao tratar os atrativos turísticos da cidade de Ouro Preto com potencialidade de desenvolvimento 

geoturístico há de se destacar o Parque Estadual do Itacolomi como um local já consolidado por suas práticas, 

patrimônio e infraestrutura para no turismo de natureza. Além do mais, entende-se necessária a inserção desta 

localidade de forma separada em virtude de que a proposta de criação desta Unidade de Conservação ter sido 

concebida a partir de um projeto elaborado pela Associação dos Antigos Alunos da Escola de Minas de Ouro 

Preto. Dentre seus principais objetivos estava o desenvolvimento do turismo, especialmente sob os aspectos 

geológicSerros, científicos, históricos e culturais. Localizado no Circuito do Ouro, esta Unidade de 

Conservação de Proteção Integral abrange 7.543 hectares e foi criado pela lei estadual 4.495 de 14 de junho 

de 1967 sendo, atualmente, é gerido pelo Instituto Estadual de Florestas. Situado nos municípios de Ouro Preto 

e Mariana, seu acesso se dá através da portaria principal localizada na BR-356, km 98. Este ponto não está 

descrito nas planilhas de navegação do Caminho dos Diamantes disponíveis no site do Instituto Estrada Real. 

Além do mais, o Pico do Itacolomi é um monumento geológico importante para a história e descrito 

intensamente pelos viajantes naturalistas que passaram pela região tornando-se um símbolo local. Apesar de 

ao longo do tempo a área onde hoje está o Parque Estadual do Itacolomi ter passado por diferentes processos 

de ocupação e exploração econômica, atualmente, além das trilhas autoguiadas, monumentos de diversas 

épocas são usados para o desenvolvimento de atividades de uso público, entre elas o turismo. Como exemplos 

pode-se citar a Casa Bandeirista (denominado primeiro prédio público de Minas Gerais, construído entre os 

anos de 1706 e 1708 para a cobrança de quintos de ouro, vigilância e defesa do acesso às minas de ouro de 

Ouro Preto); a Trilha do Forno (que percorre locais onde encontram-se resquícios de uma antiga olaria); a 

capela de São José (construída na então Fazenda São José do Manso); o Museu do Chá (prédio onde funcionava 

o processamento do chá Edelweiss que foi produzido naquela região. Atualmente, os maquinários encontram-

se em exposição); a Lagoa da Curva (represa que era utilizada para o abastecimento da fazenda) e Centro de 

Visitantes (local com interpretação multimídia que aponta os atrativos, história e cultura regional).  

 

Figura 33: Parque Estadual do Itacolomi (Paula, 2015). 



 
 

 

62 
 

 6.1.1.2 Aspectos geoturísticos do Parque Estadual do Itacolomi  

• Geomorfológico:   

O Parque Estadual do Itacolomi (PEIT) está inserido no contexto geológico da Faixa Araçuaí, definida por 

Almeida (1977) que compreende uma espessa sequência metassedimentar formando um cinturão de 

dobramentos e falhas de cavalgamento com vergência para oeste. A cadeia orogenética foi soerguida 

paralelamente à margem sudeste do Cráton do São Francisco durante a Orogênese Brasiliana, entre 450 a 640 

Ma atrás. Nalini et al. (2006) propõem três compartimentos geomorfológicos ao PEIT, sendo os dois mais 

altos bem delineados. O patamar superior é representado pelo platô em onde localiza-se o pico do Itacolomi, 

compreendendo metaquartzo-arenitos muito resistentes a processos intempéricos, constituindo superfícies de 

erosão mais antigas e cotas altimétricas mais elevadas. O patamar médio é constituído também por rochas do 

Grupo Itacolomi, em uma região de menor declividade, onde são comuns os dolinamentos, como aquele em 

que se encontra a Lagoa Seca. O patamar inferior abrange as áreas das demais unidades litológicas que ocorrem 

na região, em sua maior parte metapelitos do Grupo Sabará. Esse patamar é recoberto por vegetação florestal 

de médio e grande porte, devido ao solo bem desenvolvido, onde concentra-se  a maior parte dos atrativos de  

uso público. 

 

Figuras 34 e 35: Represa do Custódio, delimitando a área do PEIT e afloramentos próximos ao Pico do Itacolomi e as 

cidades de Ouro Preto e Mariana ao fundo. (Paula, 2014). 

 

• Mineiro:  

Dentro dos limites do PEIT ocorreu, no passado, a lavra de quartzito para a construção de prédios na cidade 

de Ouro Preto. Além do mais, a Casa Bandeirista constitui um marco de grande importância arquitetônica, 

histórica e cultural. Foi construída por bandeirantes paulistas em sua breve passagem pela região das minas 

durante a corrida do ouro.  Relata-se que foi construída entre os anos de 1706 e 1708 pelo 2° Guarda Mor do 

Distrito de Minas Gerais, Domingos da Silva Bueno e tinha por finalidade a cobrança dos quintos de ouro, 

vigilância e defesa do acesso às minas de Ouro Preto. Atualmente, possui uma exposição de longa duração 

sobre os viajantes naturalistas. 
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Figuras 36 e 37: Casa Bandeirista, Parque Estadual do Itacolomi (Paula, 2014). 

 

• Arqueológico:  

Na área do Parque que faz limite com os bairros que estão no sopé da Serra do Itacolomi é possível 

encontrar locais onde foram extraídos blocos de quartzitos para as construções dos primeiros prédios de Ouro 

Preto, além de abrigar fornos e espaços que foram utilizados por escravos que trabalharam em uma possível 

olaria que funcionou naquele local. 

 

Figuras 38 e 39: Resquícios da mineração de quartzito e possível caminho para escoamento destes blocos 

(Castro, 2015). 

 

 6.1.1.3 Quantificação das variáveis geoturísticas do município de Ouro Preto 
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Ouro Preto, por ser uma cidade Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade conhecida 

mundialmente já apresenta boa infraestrutura e diversas oportunidades turísticas que contemplam o patrimônio 

mineiro e geológico. Outro ponto que justifica a pontuação obtida por este município nas avaliações das 

variáveis geoturísticas é o Parque Estadual do Itacolomi, uma Unidade de Conversação com diversos atrativos 

que contemplam a geodiversidade e está aberta ao uso público e visitação. Utilizando de pesquisas 

bibliográficas e a partir das avaliações durante a visita de campo foi possível valorar as variáveis geoturísticas 

da seguinte forma: 

 
Gráfico 4: Análise quantitativa dos aspectos geoturísticos da cidade de Ouro Preto (Paula, 2016) 

 

6.1.1.4 O Caminho dos Diamantes descrito pela ótica dos viajantes naturalistas:  Ouro Preto – 

Mariana. 

Apesar de na planilha disponível no site oficial do Instituto Estrada Real (2015) o Caminho dos 

Diamantes ter o início das marcações no centro histórico de Ouro Preto, por tudo que já foi levando e descrito 

anteriormente, para este trabalho, entende-se a importância de incluir o Parque Estadual do Itacolomi como 

ponto de partida do trajeto. O caminho até a cidade de Mariana é percorrido por estradas pavimentadas. Porém, 

para acessar todos os geossítios localizados dentro do Parque Estadual do Itacolomi, percorre-se 5km de 

estrada de terra em bom estado.   
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Figuras 40 e 41: Mapa e gráfico altimétrico do trecho que liga as cidades de Ouro Preto e Mariana. Fonte: IER. Acesso 

em setembro de 2015. Disponível em: http://www.institutoestradareal.com.br/roteiros/diamantes 

 

• JOHANN BAPTIST VON SPIX / KARL FRIEDRICH PHILIPP VON MARTIUS (1817-1820) 

O Itacolomi, ensombrado na base pela negrura das matas e destacando - se de todos os vizinhos com o seu 

píncaro rochoso e nu, domina toda a região. Um maravilhoso altar de luz, desde a mais ofuscante claridade 

do sol até a negrura da mais tenebrosa sombra... A natureza parecia solenizar conosco, com a gravidade do 

silencio, o estado de alma que nos empolgava, diante do magnıfico panorama (Spix e Martius, 1817). 
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Figura 42: Pico do Itacolomi (Paula, 2016) 

 

• WILHELM VON ESCHWEGE (1810-1821)  

Ao sul de Mariana levanta-se o prolongamento da grande Serra do Itacolomi, até uma altitude de 3.651 pés, 

enquanto a própria cidade se acha a 2.390 pés, mais baixa que Vila Rica, portanto, 1.390 pés. (Eschwege, 

1979, p. 11) 

 

Figura 43: Afloramentos no Parque Estadual do Itacolomi com a cidade de Mariana ao fundo (Paula, 2015) 

 

• AUGUSTE FRANÇOIS CESAR PROUVENÇAL DE SAINT-HILAIRE (1816-1822): 
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Contam - se em Vila Rica cerca de duas mil casas. Essa vila floresceu enquanto os terrenos que a rodeiam 

forneciam ouro em abundancia; `a medida, porém, que o metal foi se tornando raro ou de extração mais 

difícil, os habitantes foram pouco a pouco tentar fortuna em outros lugares, e, em algumas ruas, as casas 

estão quase abandonadas.(Saint - Hilaire, 1975). 

 

Figura 44: Cidade de Ouro Preto com destaque a Matriz de Nossa Senhora da Conceição (Paula, 2016) 

 

Vila Rica tem tão pouca regularidade que é extremamente difícil dar dela uma ideia suficientemente exata. É 

construída sobre uma longa série de morros que marginam o Rio de Ouro Preto e lhe desenham as 

sinuosidades. Uns avançam mais; outros, mais recolhidos, formam gargantas bastante profundas; alguns, 

demasiado escarpados para receber habitações, não apresentam, em meio dos que os rodeiam, senão uma 

vegetação bastante enfezada, e grandes escavações. As casas se encontram assim dispostas por grupos 

desiguais, e cada uma é, por assim dizer, construída em plano diferente do das outras. (Saint-Hilaire, 1975, 

p. 69). 

 

Figura 45: Cidade de Ouro Preto (Paula, 2016) 
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• WIHELM VON ESCHWEGE (1810-1821)  

Revolvendo - se frequentemente as cabeceiras dos rios, estas se carregam cada vez mais de lama, a qual se 

foi depositando sobre a camada rica, alcançando de ano para ano maior espessura, tal como vinte, trinta e 

até mesmo cinquenta palmos. Por este motivo, as dificuldades tornaram - se tão grandes, que não se pode 

mais atingir o cascalho virgem (Eschwege,1979). 

 

 

Figura 46: Ribeirão do Funil em Ouro Preto (PAULA, 2016). 

 

• JOHN LUCCOCK (1808-1818)  

Vila-Rica é, talvez, um dos lugares mais estranhamente situados no mundo todo e somente mesmo o 

poderoso amor do ouro poderia ter dado origem a uma cidade grande em tal posição. Todavia, a aparência 

de suas ruas é digna e mais ainda o de seu calçamento, Uma delas estende-se através de vários contrafortes 

em linha reta, medindo cerca de duas milhas de comprimento. Das cinco mil casas que o local possui, 

consta uma quinta parte de boas construções, sendo as restantes construídas ligeiramente. (Luccock, 1975, 

p. 332). 
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Figura 47: Ocupação urbana na Serra de Ouro Preto (Paula, 2016). 

 

• GEORGE HEINRICH VON LANGSDORFF (1822-1829) 

“Encontro-me agora na nova capital de Minas Gerais, a Cidade Imperial de Ouro Preto, onde estão o 

presidente, os tribunais e funcionários públicos e três regimentos de soldados. Antigamente o lugar 

chamava- se Vila Rica – Comarca de Ouro Preto. Em toda a cidade, há água potável e um grande número 

de fontes. Também existe uma fonte de água mineral ferrosa na ponta leste da cidade, no caminho para 

Mariana. Ao longo dos vales, correm pequenos riachos, turvos pela lavagem do ouro, que, aos poucos, vão 

se avolumando até desaguar no rio Doce”. (Langsdorff, 1997, p. 124-125). 

 

Figura 48: Centro histórico de Ouro Preto com vista para Serra do Itacolomi (Paula, 2016) 
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6.1.2 Município de Mariana 

 Mariana nasceu de um arraial nomeado Nossa Senhora do Carmo, situado às margens do ribeirão que 

tinha o mesmo nome e foi elevado para o título de cidade na primeira metade do século XVIII, por ordem do 

rei lusitano D. João V. Além de ter sido uma das maiores produtoras de ouro para a coroa portuguesa no século 

XVIII, Mariana foi a primeira vila e a primeira cidade planejada e Capital do Estado de Minas Gerais. No ano 

de 1945, a cidade recebeu o Título de Monumento Nacional, pelo Presidente Getúlio Vargas, devido à riqueza 

de seu patrimônio cultural e sua participação ativa na política e história do país.  O município de Mariana 

possui dez distritos e a sede situa-se na porção sudeste do Quadrilátero Ferrífero, distando cerca de 100 km de 

Belo Horizonte e 12 km de Ouro Preto. O principal acesso é feito pela Rodovia dos Inconfidentes (BR-356) 

passando por Ouro Preto (MG-129) ou pela rodovia do Contorno (MG-262).   

Data do final do século XVII a descoberta do ouro na região de Mariana pela bandeira comandada por 

Manoel Garcia Velho, de Taubaté, que, percorrendo os cursos d’água da bacia do Rio Doce, atingiu o Ribeirão 

do Carmo, no qual localizou ouro aluvionar em abundância. As características geológicas da região da sede do 

município abrangem essencialmente rochas metassedimentares de idade proterozóica formando uma grande 

estrutura regional, conhecida como Anticlinal de Mariana e compõem sua terminação periclinal a oeste da 

cidade. De um modo geral, as unidades mapeadas respeitam as designações estratigráficas formais do 

Quadrilátero Ferrífero e podem ser agrupadas em afloramentos rochosos e depósitos superficiais. O relevo é 

irregular, com trechos íngremes e áreas mais aplainadas pela intervenção humana (Sobreira, 2001). 

 

 6.1.2.1 Aspectos geoturísticos de Mariana: 

• Geomorfológico: 

Segundo Sobreira (2001), em Mariana, os terrenos planos perfazem 20%, enquanto que os terrenos 

montanhosos ocupam 70% e os escarpados 10% e as altitudes são superiores a 800-900 m na parte sul decaindo 

para norte. As menores altitudes estão localizadas na planície do Ribeirão do Carmo e são inferiores a 710 m. 

Foram cartografadas (Souza, et al 2004) e definidas sete unidades morfológicas territoriais para a região:  

o Unidade Relevos Escarpados que compreende parte da Serra do Itacolomi e as partes mais elevadas 

do anticlinal de Mariana;  

o A Unidade Colinas é representada pelas faixas alongadas com topos aplainados que ocorrem na porção 

central da área e na borda a planície aluvionar do Ribeirão do Carmo; 

o  A Unidade Vales Encaixados é representada por linhas de drenagem profundas e estão mais frequentes 

na porção sul da área;  

o A Unidade Rampa ocorre na porção sul da área e tem forma de leque e perfaz uma área de 

aproximadamente 1,3 km2; 

o  A Unidade Relevos Suaves representada pelos setores mais baixos das vertentes de algumas colinas, 

transição entre estas e a planície aluvionar;  

o A Unidade Planície Aluvionar tem declives sempre abaixo dos 10%, predominando os valores mais 

baixos.  
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Figura 49:  Pico da Cartuxa com vista para o anticlinal e cidade de Mariana (Paula, 2016) 

 

• Mineiro:  

Após alguns anos das primeiras descobertas do ouro ao longo do Ribeirão do Carmo foram encontradas as 

jazidas auríferas situada em rochas  na localidade de Passagem de Mariana. Entre 1729 a 1756, vários mineiros 

obtiveram concessões para explorar a propriedade mineral de Passagem que incluía quatro lavras: Fundão, 

Mineralógica, Paredão e Mata-Cavalo. Segundo a inscrição no SIGEP da Mina de Passagem, a lavra mais 

importante de Passagem (a denominada Mineralógica) foi adquirida em 1784 por José Botelho Borges e que, 

após sua morte, em 1819, foi leiloada. A mina, com diversos acessórios e escravos foram entregues a Eschwege 

que criou a primeira companhia mineradora do País nomeada como Sociedade Mineralógica da Passagem. 

Inclusive, as primeiras descrições geológicas sobre as jazidas e ocorrências de ouro na região da Mina de 

Passagem se devem a Eschwege, cujas observações foram publicadas no primeiro volume do Pluto 

Brasilienses, de 1833. Eschwege foi o primeiro a adotar, no Brasil, a exploração mineral com utilização de 

maquinários. Fundada em 1927, a Companhia de Minas da Passagem, passou a gerir o acervo da mina. 

Atualmente a mina é utilizada apenas para fins turísticos.  

Segundo informações da Companhia de Minas da Passagem, a Mina de Passagem é a maior mina de ouro 

aberta à visitação do mundo e o acesso para as galerias subterrâneas acontece através de um trolley que 

percorre, aproximadamente, 315m de extensão e 120m de profundidade, chegando a uma parte alagada. A 

Mina de Passagem encontra-se aberta todos os dias e conta ainda com restaurante, loja de artesanatos e um 

pequeno museu.   
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Figuras 50, 51, 52 e 53: Turistas dentro de uma das galerias da Mina de Passagem, acesso ao Museu da Mina 

de Passagem, trilho que leva ao interior da Mina de Passagem e entrada principal da Mina de Passagem (Paula, 2016). 

 

• Arqueológico:  

O Sitio Arqueológico do Gogô tem aproximadamente 300 hectares onde é possível encontrar minas de 

ouro desativadas, galerias, ruinas de moradias e diversos resquícios que remetem a mineração ocorrida no 

século XVII. Em 2008, o Decreto Municipal no 4481 determinou o tombamento deste local, demarcando os 

limites e sugerindo formas de manejo daquela área para a preservação do local. Contudo, é possível perceber 

o adensamento populacional nesta localidade assim como poucas atividades efetivas de proteção ambiental.  
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Figuras 54 e 55: Ruínas do Sitio Arqueológico do Gogô (Castro, 2013). 

 

O trajeto estipulado pela Estrada Real como produto turístico Caminho dos Diamantes ao percorrer o 

município de Mariana passa por três distritos que merecem atenção especial em virtude de suas características 

geomineiras: Camargos, Bento Rodrigues e Santa Rita do Durão.  

O Distrito de Camargos foi fundado em 1711 e está situado a 19 km de sua sede, Mariana. Essa localidade 

foi uma das seis comunidades atingidas pela lama oriunda do rompimento das barragens da mineradora 

SAMARCO em 05 de novembro de 2015. Contudo, o acesso neste ponto pode ser feito sem maiores 

problemas. De acordo com o site municipal oficial de Mariana, o distrito foi fundado em 1711 quando os 

irmãos Tomáz Lopes de Camargos, João Lopes de Camargos e Fernando Lopes de Camargos encontraram um 

ribeirão aurífero. Na localidade é possível deparar com a arquitetura que remete àquela época. Um dos maiores 

atrativos é a Igreja de Nossa Senhora da Conceição cuja construção é datada da primeira metade do século 

XVIII. Após o rompimento da barragem de rejeitos da mineradora SAMARCO, em 2015 alguns pontos desta 

localidade foram atingidos. O núcleo urbano que abriga casas e a igreja históricas permanecem intactas já que 

se encontram em um ponto mais alto do distrito, o que não significa que moradores locais não tenham sido 

atingidos. De acordo com a Nota Técnica 02001.002155/2015-91 CSR/IBAMA, com relação ao impacto às 

habitações, das 87 edificações mapeadas em Camargos, 11% foram atingidas.  
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Figuras 56 e 57: Igreja Matriz de Camargos e rio do distrito de Camargos afetado pelo rompimento da barragem da 

empresa Samarco (Paula, 2016). 

Um dos principais atrativos do Distrito, que poderia ser utilizado pela ótica geoturística era a Cachoeira 

de Camargos que consistia em uma queda de 3 metros e pequenos lagos. Por ser próximo ao núcleo urbano e 

de fácil acesso, era um dos pontos mais visitados da localidade. Após o rompimento da barragem de rejeitos 

este ponto foi atingido e, conforme demonstrado nas fotos abaixo, a cachoeira e o rio que está intimamente 

ligado com a história de ocupação daquele povoado estão comprometidos e descaracterizados. 

Figuras 58 e 59: Cachoeira de Camargos antes e depois do rompimento da barragem da Samarco (Paula, 2013 e 2016). 

O distrito de Bento Rodrigues, a partir do rompimento da barragem que continha 50 milhões de m³ 

rejeitos de mineração de ferro, pertencente ao complexo minerário de Germano da empresa Samarco, no 

município de Mariana/MG foi completamente dizimado. De acordo com o Laudo Técnico Preliminar do 

IBAMA (2015), trinta e quatro milhões de m³ desses rejeitos foram lançados no meio ambiente, e 16 milhões 
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restantes continuam sendo carreados, aos poucos, para jusante e em direção ao mar, já no estado do Espírito 

Santo. O Primeiro Relatório da Comissão Externa do Rompimento de Barragem da Região de Mariana – MG 

(CEXBARRA, 2015) aponta que 16 mortes de trabalhadores da empresa e de moradores de Bento Rodrigues 

foram comprovadas e que, naquele distrito, cerca de 200 casas foram quase totalmente cobertas pela lama, 

com perda de infraestrutura pública e bens privados, necessitando de relocação dessas pessoas além da 

destruição e perda de obras sacras do século XVIII. Vale salientar que além de Bento Rodrigues e das 

localizadas do entorno que foram atingidas diretamente pelo rompimento da barragem, observou-se por toda 

a extensão do Rio Doce (em Minas Gerais e Espírito Santo) a mudança do aspecto de todo o rio, evidenciando 

os altos níveis de turbidez gerados pela onda de lama de rejeitos, conforme figura abaixo. 

 

Figura 60: Mapa de passagem da lama da barragem de Fundão. Fonte: CPRM. Acesso em janeiro de 2016. 

Disponível em http://www.cprm.gov.br/sace/rio_doce_monitoramento_especial.php?idbacia=3  

 

Atualmente, o acesso ao distrito de Bento Rodrigues encontra-se impedido e os seus moradores foram 

realocados em hotéis e casas temporárias na cidade de Mariana até a empresa responsável indenize e construa 

novas casas aos desabrigados. A escolha do novo local para construção das novas moradias foi realizada 

através de votação e pelos próprios moradores, de acordo com o site oficial da Prefeitura de Mariana (2016), 

um representante de cada uma das aproximadamente 200 famílias que moravam no distrito votou entre as 

localidades denominadas Lavoura, Carabina ou Bicas e, com 92% dos votos, o terreno denominado de Lavoura 

foi escolhido. A área possui 350 hectares e também está localizada na rota da Estrada Real, a cerca de oito 

quilômetros de Mariana e a nove quilômetros do antigo distrito. Após este desastre, para atender ao Termo de 

http://www.cprm.gov.br/sace/rio_doce_monitoramento_especial.php?idbacia=3
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Transação de Ajustamento de Conduta – TTAC assinado em 2 de Março de 2016 e firmado entre a empresa 

Samarco, com apoio de seus acionistas, Vale e BHP Billinton e o Governo Federal, os Governos Estaduais 

(Minas Gerais e Espirito Santo) e outros órgãos governamentais foi criada a Fundação Renova cuja frente de 

atuação consiste na recuperação e compensação divididas em três eixos temáticos: Pessoas e Comunidades 

(identificação e indenização, educação e cultura, saúde e bem estar, comunidades tradicionais e indígenas, 

fomento à economia e engajamento e diálogo), Terra e Água (uso do solo, gestão hídrica, manejo de rejeito, 

biodiversidade, assistência aos animais e inovação) e Reconstrução e Infraestrutura (reassentamento, 

contenção de rejeito, tratamento de águas e efluentes, infraestrutura urbana e acessos) organizados em 42 

Programas distintos (Fundação Renova, 2017). 

Sendo assim, é evidente a emergência em se efetivar diversos projetos de inovação e pesquisa nesta 

nova comunidade. É necessária a criação objetivos e vínculos na população da nova vila para se apropriarem 

de um lugar desconhecido e construir a identidade de um novo lar.  Nesta nova realidade é possível que vários 

visitantes tenham interesse em conhecer esta comunidade visto a proporção do evento negativo que os 

acometeu. Contudo, este não deve ser o foco do turismo local, pois vislumbra-se um grande potencial para o 

desenvolvimento de atrativos e produtos turísticos vinculados principalmente à Estrada Real e a oportunidade 

de reforçar a identidade cultural e memórias destas pessoas que podem ser perpetuadas.  

 

Figura 61: Impedimento de acesso ao Distrito de Bento Rodrigues. (Paula, 2016).  

 

Já, o Conselho Municipal de Patrimônio Cultural de Mariana, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais deliberaram, a partir do documento COMPAT nº002/2016 o tombamento provisório 

como patrimônio cultural e paisagístico de Mariana os territórios das localidades denominadas Bento 

Rodrigues, Paracatu de Cima e de Baixo, incluindo toda a conformação original das aglomerações urbanas, 

impactadas pelo desastre com o acréscimo de uma área de 100 metros de entorno. Um dos motivos que 

motivaram o Conselho a essa atitude é o grande número de bens de valor cultural situados nas localidades de 



 
 

 

77 
 

Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo como sítios arqueológicos históricos, cavidades naturais subterrâneas, 

bens culturais materiais a exemplo de muros de pedras do período colonial e o próprio trecho da Estrada Real, 

incluindo marcos turísticos do roteiro histórico. 

 

 

 

Figura 62:  Bento Rodrigues após o desastre do rompimento da barragem (Paula, 2017) 

 

Por fim, o lugarejo conhecido como Santa Rita do Durão, teve seu início a partir da ocupação de 

mineiros no começo do século XVIII. Inicialmente esta localidade teve o nome de “Inficionado”, palavra que 

é uma variante de “Infeccionado” em virtude de encontrarem pouco ouro e de baixo teor nas águas do curso 

d’água local.  Apesar de pequeno, o distrito de Santa Rita do Durão possui prédios históricos com tombamentos 

municipais como a Matriz de Nossa Senhora de Nazaré (Tombamento: Processo n°356) e a Igreja de Nossa 

Senhora do Rosário (Processo n°357). Adjacente ao núcleo de casas se encontram registros de atividade de 

extração de ouro na Mina de Cata Preta. Apesar da relação de mineradores da mina de Cata Preta, com a 

fundação da localidade, o aspecto geoturístico mais presente torna-se o paisagístico pois, a partir de qualquer 

ponto do núcleo histórico tem-se vista para a Serra do Caraça.  Outro fator importante deste distrito é o fato de 

ser a localidade mais próxima ao distrito de Bento Rodrigues que não sofreu impacto em virtude do desastre 

do rompimento da barragem. Visto isto, Santa Rita do Durão pode ser um local importante da Estrada Real 

para atividades de reestruturação do projeto turístico. 
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Figura 63: Matriz Nossa Senhora de Nazaré com a Serra do Caraça ao fundo (Paula, 2016). 

6.1.2.2 Quantificação das variáveis geoturísticas do município de Mariana  

A avaliação das variáveis geoturísticas no município de Mariana foi realizada ponderando a beleza 

cênica e as oportunidades de desenvolvimento turístico às perdas proporcionadas pelo desastre do 

rompimento da barragem de Fundão. Nesta análise, entende-se que o geoturismo se mostra uma ferramenta 

poderosa no sentido de dar uma alternativa ao município afetado visto que é uma atividade que proporciona 

maior conhecimento e auxilia na divulgação, utilização e possíveis propostas de conservação e/ou reparação 

dos pontos selecionados e sua relação com as características turísticas importantes. Sendo assim, as variáveis 

geoturísticas de todos os pontos percorridos no município de Mariana foram avaliadas da seguinte maneira: 
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Gráfico 5: Análise quantitativa dos aspectos geoturísticos da cidade de Mariana (Paula, 2016) 

 

6.1.2.3  O Caminho dos Diamantes descrito pela ótica dos viajantes naturalistas:  Mariana – Camargos  

– Santa Rita do Durão. 

O trajeto descrito na Planilha 2 que liga a sede do município de Mariana ao distrito de Camargos é feito, 

em sua maioria, por vias não pavimentadas, sem apoio ou infraestrutura mas as estradas apesentam condições 

razoáveis.    
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Figuras 64 e 65: Mapa e gráfico altimétrico do trecho que liga as cidades de Mariana e o Distrito de Camargos. Fonte: 

IER. Acesso em setembro de 2015. Disponível em: http://www.institutoestradareal.com.br/roteiros/diamantes 

 

Já, o percurso disponibilizado na planilha 3, conforme descrito anteriormente, não foi realizado. O acesso 

entre os distritos de Camargos e de Santa Rita do Durão encontra-se interditado em virtude do rompimento da 

barragem da empresa Samarco. Desta forma não foi possível acompanhar os marcos e as planilhas do Caminho 

dos Diamantes nesse trajeto. 
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Figuras 66 e 67: Mapa e gráfico altimétrico do trecho que liga os distritos de Camargos e Santa Rita do Durão. 

Fonte: IER. Acesso em setembro de 2015. Disponível em: http://www.institutoestradareal.com.br/roteiros/diamantes 

 

• AUGUSTE FRANÇOIS CESAR PROUVENÇAL DE SAINT-HILAIRE (1816-1822)  

A cidade de Mariana é rasgada por ruas longitudinais, que cortam outras ruas oblíquas relativamente 

as primeiras, e, aproximadamente, paralelas entre si. As ruas longitudinais, que seguem a crista da 

colina, vão descendo de modo insensível; as transversais se estendem sobre o flanco da colina por uma 

rampa um tanto íngreme. Todas são regularmente pavimentadas e, em geral direitas e bastante largas, 

principalmente as duas ruas longitudinais chamadas Rua Direita e, Rua das Cortes. A primeira leva à 

praça chamada da Cadeia, (lugar da prisão), a outra termina na chamada das Cavalhadas (local dos 

Torneios). (Saint Hilarie, 1975, p. 79).  

 

        Figura 68: Rua Direita em Mariana (Paula, 2016) 

• JOHN LUCCOCK (1808 - 1818)  
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A primeira visão que tivemos de Mariana, outrora povoado do Carmo e elevada hoje às mais altas 

honras cívicas, mercê de sua lealdade, foi através do rasgão que gradualmente se amplia até formar um 

vale de encostas escarpadas em meio ao qual corre o rio. O efeito é insolitamente grato, pois que, por 

entre as rochas despidas cujos flancos produzem um efeito telescópico, se avista lindíssima planície 

para além delas, semeada de casas e igrejas. (Lucccock, 1975, p. 339).  

 

Figura 69: Cidade de Mariana vista do Pico da Cartuxa (Paula, 2016) 

 

• WILHELM VON ESCHWEGE (1810-1821)  

Para os outros lados, o vale, em forma de caldeirão, é balisado por morros pouco elevados, constituídos 

de xistos argilosos, em toda a parte devastados pelo serviço de talho aberto. Em um deles, o 

proprietário, um dos mais distintos padres da catedral de Mariana, perdeu a vida em 1816, quando, 

dirigindo o trabalho, foi soterrado com seus escravos por uma massa de terra que se desmoronou. 

(Eschwegwe, 1979, p. 11).  

 

Figura 70: Vista parcial da aba sul do Anticlinal com a cidade de Mariana ao fundo (Paula, 2016) 



 
 

 

83 
 

• AUGUSTE FRANÇOIS CESAR PROUVENÇAL DE SAINT-HILAIRE (1816-1822)  

A região que atravessamos entre Mariana e a povoação de Camargos, em que fizemos alto, não apresenta 

nenhum vestígio de cultura. Camargos, sede de uma paróquia, está situada à margem de um regato em 

posição bastante triste, rodeada de morros desolados, esburacados pelos mineradores de ouro. Seus atuais 

habitantes são muito pobres; possuem muito poucos escravos para manter lavagens de certa importância, e 

suas casas estão mal conservadas. (Saint-Hilaire, 1975, p. 87).  

 

Figura 71: Igreja Matriz do Distrito de Camargos (Paula, 2016) 

 

• WIHELM VON ESCHWEGE (1810-1821) 

Na saída da cidade de Mariana, começam o itabirito e o xisto argiloso, que repousam sobre o gneiss e o 

grünstein. Na região se encontra Camargos, outrora rica em ouro, mas onde, atualmente, só seis lavras 

estão sendo exploradas, ocupando apenas sessenta e oito escravos e noventa e cinco faiscadores, livres e 

escravos, que dali conseguem o necessário para a sua subsistência. O tipo de ocorrência do ouro nessa 

região é idêntico ao de Vila Rica e Passagem, já descrito. As camadas oscilam, porém, em torno da 6ª a 9ª 

hora, o que não se dá naqueles dois lugares citados. (Eschwege, 1979, p. 14).  
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Figura 72: Rio que corta o Distrito de Camargos afetado pelo rompimento da barragem de Fundão. (Paula, 

2016) 

• JOHN MAWE (1808-1818)  

Descansei em Camargo, pequena aldeia, e passei em frente a uma bela vivenda situada perto do córrego do 

mesmo nome, onde há uma lavagem de ouro que ocupa duzentos negros e que dizem ser riquíssima. (Mawe, 

1978, p. 143). 

 

Figura 73: Rio que corta o Distrito de Camargos afetado pelo rompimento da barragem de Fundão (Paula, 2016) 

 

• JOHN MAWE (1808-1818)  

 Uma légua além está Bento Rodrigo, lugar pobre, de pouca importância; às seis horas da tarde, entrei em 

Inficcionado, grande aldeia, com população de mil e quinhentos habitantes. A população fora mais 

numerosa, mas, com o declínio das minas, diminuíra. Não encontrando aí hospedagem decente, apeei em 
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casa de um lojista, que me recebeu muito amavelmente, deu-me quarto e jantar e me apresentou a sua 

mulher e a três outras senhoras. Achei sua companhia alegre e divertida. No dia seguinte, meus soldados, 

depois de alguma dificuldade, em hora tardia, arranjaram animais. (Mawe, 1978, p. 143). 

 

Figura 74: Distrito de Bento Rodrigues após o rompimento da barragem da empresa Samarco (Paula, 2017) 

 

• AUGUSTE FRANÇOIS CESAR PROUVENÇAL DE SAINT-HILAIRE (1816-1822)  

A distância pouco considerável de Camargos, passamos por Bento Rodrigues, outra povoação situada à 

margem de um córrego, entre morros pouco elevados, e que apresenta aspecto bastante pitoresco com a 

presença de numerosas bananeiras plantadas pelos habitantes em torno de suas casas. (Saint-Hilaire, 

1938, p. 87). 

 

 

Figura 75: Panorâmica do distrito de Bento Rodrigues após o rompimento da barragem de Fundão (Paula, 2017) 
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• AUGUSTE FRANÇOIS CESAR PROUVENÇAL DE SAINT-HILAIRE (1816-1822)  

“Avistamos repentinamente a Serra do Caraça, um dos pontos mais elevados da cadeia ocidental, e em 

breve chegamos a Inficionado. Essa povoação, situada a 4 léguas ao norte de Mariana, é considerável e 

bem edificada. É a sede de uma paróquia, e na localidade se contam três igrejas. Foi em Inficionado que 

nasceu o P. José da S. Rita Durão, o autor do poema intitulado Caramuru”. (Saint - Hilaire, 1975, p. 88).  

 

Figura 76: Matriz do Distrito de Santa Rita do Durão (Paula, 2016) 

 

• WIHELM VON ESCHWEGE (1810-1821)  

Em Inficionado encontra-se a lavra de Cata Preta, outrora célebre. A matriz da formação aurífera, nesta 

lavra, é constituída de uma massa negra, friável e untuosa, betuminosa e argilo-talcosa, cujas camadas 

mergulham quase verticalmente e se dirigem para 1ª hora, estendendo-se à alta serra. Inficionado, que se 

localiza numa altitude de dois mil quinhentos e sessenta e seis pés, é um lugarejo abastado, possuindo 

numerosas casas bem acabadas e negócios bem sortidos. (Eschewege, 1979, p. 12). 
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Figura 77: Cava da antiga lavra de Cata Preta. O esvaziamento atinge cerca de 70 metros gerando uma depressão no 

terreno em forma de calha incorporada à paisagem. Um exemplo de geomorfologia antropogênica em função da 

mineração de ouro na Mina da Cata Preta (Paula, 2016) 

 

6.1.3 Município de Catas Altas 

A ocupação do povoado que deu origem ao município de Catas Altas iniciou-se no final do século 

XVII e este nome remete as escavações profundas que se faziam no alto dos morros para extração do ouro. 

Segundo site oficial da prefeitura municipal (2016), Catas Altas foi um dos arraiais mais ricos e populosos 

durante o ciclo da mineração de ouro. Anteriormente, Catas Altas pertencia a município de Santa Bárbara e 

obteve sua emancipação em 1995. Atualmente a cidade vive da mineração de ferro e de seus atrativos turísticos, 

destacando, além de suas construções, igrejas coloniais, cachoeiras, arraiais e o tradicional vinho de jabuticaba, 

o Santuário do Caraça, principal atrativo de visitantes para a localidade.  

 

Figura 78: Município de Catas Altas com Serra do Caraça ao fundo (Castro, 2016). 
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 Assim como a maior parte das cidades do Caminho dos Diamantes, a história da cidade de Catas Altas 

está diretamente relacionada com o ciclo da mineração do século XVII. Além do mais, em relação a 

singularidade paisagística deste local, a cidade encontra-se aos pés da Serra do Caraça onde encontra-se a 

Reserva Particular do Patrimônio Natural Santuário do Caraça, que teve sua história iniciada em 1774 na 

construção de um convento que, em 1820 tornou-se um colégio.  Após um incêndio em 1968, tornou-se um 

local para descanso e meditação para as pessoas interessadas em conhecer um pouco da natureza e história 

locais. Com aproximadamente 11233 hectares, o Santuário do Caraça é uma propriedade da entidade religiosa 

Província Brasileira da Congregação da Missão.   

 

 6.1.3.1 Aspectos geoturísticos de Catas Altas 

• Geomorfológico:  

Segundo descrito no Plano de Manejo da RPPN Santuário do Caraça, do ponto de vista dos movimentos 

tectônicos, a área que compreende a região de Catas Altas é extremamente fragmentada, apresentando alguns 

belos exemplos de anticlinais e sinclinais. Segundo descrito no site oficial da RPPN Santuário do Caraça 

(2016), “o maciço do Caraça destaca-se na carta topográfica como um conjunto de fortes escarpamentos de 

orientação irregular. Mas os maiores desnivelamentos estão voltados para SE, com diferenças de nível 

superiores a 1.000m. Do topo do maciço (2000m) ao sopé do escarpamento voltado para Água Quente, à 

distância registrada é de apenas 1,5km, enquanto o desnivelamento é de 1.100m”. Segundo dados oficiais da 

prefeitura Municipal de Catas Altas, os pontos mais altos da região são Pico do Sol (2.072m), Pico do 

Inficionado (2.068m) e Pico da Carapuça (1.955m). Outras oportunidades geoturisticas proporcionadas pelas 

condições geológicas, geomorfológicas e climáticas da Serra do Caraça são os abundantes recursos hídricos 

superficiais da região e a existência de diversos atrativos em rios, córregos e cachoeiras. 

Figuras 79 e 80: Serra e Santuário do Caraça (Paula, 2016). 

• Mineiro:  
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Conforme dito em capitulo anterior, a própria toponímia da cidade trata da mineração, já que o termo 

“catas” refere-se ao garimpo e pelo fato das minas de maior produtividade estarem localizadas nos altos 

da serra o povoado foi denominado como Catas Altas. Outro ponto interessante em relação ao patrimônio 

mineiro é o arraial de Morro d’Água Quente. Segundo conta a tradição popular local, o seu nome surgiu 

devido às fontes termais que existiam da região, destruídas pelas escavações do ouro. Atualmente, o grande 

propulsor econômico da cidade é a mineração de ferro. 

 

Figura 81: Arraial do Morro D’agua Quente, Catas Altas. (Paula, 2016).  

• Arqueológico:  

Localizada no trecho do Caminho dos Diamantes entre as cidades de Catas Altas e Santa Bárbara, 

encontra-se as ruinas de um grande aqueduto conhecido como Bicame de Pedras. Esta estrutura era construída 

quando as condições dos terrenos não eram apropriadas para a abertura de valas e canais e havia a necessidade 

de transporte de água em desníveis mais profundos. Recorria-se à construção de estruturas denominadas 

bicames que, embora tivessem um caráter funcional, tornavam-se importantes também por suas características 

arquitetônicas. Segundo CPRM (2016), há relatos que a estrutura original estendia-se por mais de 18 km de 

extensão e que foi construído em 1792, por Manoel Ferreira Pinto para fornecimento de água para mina de 

ouro na serra de Boa Vista. Atualmente, o muro que constitui atração do produto turístico Estrada Real, tem 4 

metros de altura com portal em forma de arco romano sobre o qual a água era conduzida para ser utilizada na 

lavagem de cascalho aurífero nos séculos XVIII e XIX.  
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Figuras 82 e 83: Bicame de Pedras (Paula & Castro, 2016) 

6.1.3.2  Quantificação das variáveis geoturísticas do município de Catas Altas 

Embora possua, assim como o município de Ouro Preto, uma unidade de conservação aberta à visitação 

pública com vários atrativos com potencial geoturistico e ser uma cidade que possui uma expressividade 

turística regional, Catas Altas demonstra um menor grau de amadurecimento em relação ao reconhecimento 

de seu patrimônio geomineiro e uma menor infraestrutura turística. Uma hipótese levantada sobre esse fato 

pode ser a relação forte da cidade com a mineração de ferro que, atualmente, é a maior fonte de renda do 

município. Sendo assim, a partir da análise das diversas possibilidades turísticas do município, foram 

atribuídas as seguintes notas as variáveis geoturísticas: 
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Gráfico 6: Análise quantitativa dos aspectos geoturísticos da cidade de Catas Altas (Paula, 2016) 

 

6.1.3.3  O Caminho dos Diamantes descrito pela ótica dos viajantes naturalistas: Santa Rita do 

Durão – Catas Altas. 

Diferente do disponibilizado no site do Instituto Estrada Real, atualmente, o trajeto entre o distrito 

Santa Rita Durão e a cidade de Catas Altas encontra-se totalmente asfaltado, atualmente. A partir deste trecho 

é possível retomar a navegação pelas planilhas disponibilizadas no site do Instituto Estrada Real.  
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Imagens 84 e 85: Mapa e gráfico altimétrico do trecho que liga os distritos de Santa Rita do Durão e a cidade de Catas 

Altas. Fonte: IER. Acesso em setembro de 2015. Disponível em: 

http://www.institutoestradareal.com.br/roteiros/diamantes 

 

• AUGUSTE FRANÇOIS CESAR PROUVENÇAL DE SAINT-HILAIRE (1816-1822)  

Não longe de Inficionado encontra-se o povoado de Morro da Água Quente, cujo nome é devido a fontes 

termais que outrora em suas proximidades. Formas destruídas pelas escavações aí feitas, na esperança de 

encontrar ouro em maior abundância que alhures. (Saint - Hilaire, 1975, p. 88).  

 

Figura 86: Distrito de Morro d’Agua Quente (Castro, 2016) 

 

• GEORGE HEINRICH VON LANGSDORFF (1822-1829)  

Hoje fomos de Bento Rodrigues para Morro da Água Quente, distante 2½. O caminho é acidentado e muito 

pedregoso. De ambos os lados de Inficionado, há montanhas de ferro. Oportunamente, voltarei a falar sobre 

essas impressionantes colunas de ferro. Praticamente todo o caminho entre Inficionado e Água Quente é 

margeado por paredes de ferro. Morro da Água Quente é um pequeno lugarejo com cerca de 20 casas; seus 

habitantes vivem da exploração do ouro e, consequentemente, são muito pobres. O local deve ser nome a 

uma fonte quente que existe nas proximidades. Ela deve ter sido outrora bastante quente e grande; hoje por 

causa da constante lavação do ouro, acabou ficando toda assoreada. (Langsdorff, 1997, p. 130-131). 

http://www.institutoestradareal.com.br/roteiros/diamantes
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Figura 87: Distrito de Morro d’Agua Quente com a Serra do Caraça ao fundo (Paula, 2016) 

 

• AUGUSTE FRANÇOIS CESAR PROUVENÇAL DE SAINT-HILAIRE (1816-1822)  

Catas Altas de Mato Dentro é sede de uma paróquia considerável. Os habitantes atuais dessa povoação, 

como os de Antônio Pereira, não se entregam à agricultura; e quando um trabalho de algumas horas lhes 

rendeu três ou quatro vinténs vão descansar. Por toda a parte onde tínhamos parado, havíamos despertado 

curiosidade geral. Já no Paraíba, as pessoas da região que, pela aparência, eram gente de importância, nos 

tinham rodeado, e enchiam-nos de perguntas. Em Catas Altas foram mais longe: havia uma multidão diante 

da janela em que eu analisava plantas, a qual me privava da luz que me era necessária. (Saint - Hilaire, 

1938, p. 88).  

 

Figura 88: Casario de Catas Altas com destaque para os resquícios da mineração ao fundo (Paula, 2016) 
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• JOHN MAWE (1808-1818)  

Daí à aldeia de Catas Altas, 2 léguas além, está uma região aberta, das mais belas que eu jamais vira no 

Brasil. Ela muito se assemelha à que se estende de Matlock a Derby, e suas montanhas apresentam grande 

conformidade com as de Westmoreland. Algumas têm fendas, nas quais geralmente se encontram topázios 

bastante medíocres. Este distrito pareceu-me igualmente próprio para a agricultura e para os trabalhos das 

minas, sendo aí ricos o solo e o subsolo. Catas Altas conta pelo menos dois mil habitantes e está situada em 

lugar muito povoado. Seus edifícios públicos são bem construídos; as 347 habitações particulares têm bom 

aspecto, mas apresentam todos os sinais de decadência. (Mawe, 1978, p. 143). 

 

Figura 89: Igreja Matriz de Catas Altas (Paula, 2016) 

 

6.1.4 Município de Santa Bárbara 

Segundo site oficial da Prefeitura de Santa Bárbara a cidade foi criada em 1704, pelo bandeirante 

Antônio Bueno que iniciou a mineração naquela localidade.  Na época era denominada arraial de Santo 

Antônio do Ribeirão de Santa Bárbara. As descobertas auríferas feitas por Bueno despertaram interesse em 

outras pessoas que passaram a fixar se naquela região. Contudo, a cidade teve o seu território fragmentado por 

diversas vezes, originando os municípios de Barão de Cocais, São Gonçalo do Rio Abaixo e Catas Altas, o 

que a fez perder destaque quanto aos recursos minerais, agrícolas e turísticos.   

 

6.1.4.1 Aspectos geoturísticos de Santa Bárbara  

Alguns registros históricos do início do povoamento a partir da vinda de diversas pessoas para a 

realização da mineração às margens do ribeirão Santa Bárbara estão presentes na cidade de Santa Bárbara. De 

acordo com o site oficial da Prefeitura da Prefeitura de Santa Bárbara (2016), a partir da segunda metade do 

século XVIII, as reservas de ouro de aluvião, começam a se esgotar devido a um processo de grande exploração 

e resultou em um período de decadência. Porém, devido sua localização geográfica Santa Bárbara se tornou 
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importante passagem na rota entre a corte, no Rio de Janeiro, e as minas do centro/norte de Minas Gerais 

(Estrada Real).  

 

Figura 90: Igreja da Cidade de Santa Barbara (Paula, 2016). 

6.1.4.2 Quantificação das variáveis geoturísticas do município de Santa Bárbara  

Embora Santa Bárbara tenha se configurado historicamente como uma localidade de passagem e apoio 

a outras cidades mais desenvolvidas em relação a outros municípios vizinhos, avaliando a proximidade desta 

cidade a grandes geossítios e entendendo o geoturismo como uma possível alternativa para o desenvolvimento 

local, os valores das variáveis geoturísticas atribuídos a essa localidade foram: 
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Gráfico 7: Análise quantitativa dos aspectos geoturísticos de Santa Bárbara (Paula, 2016). 

 

6.1.4.3  O Caminho dos Diamantes descrito pela ótica dos viajantes naturalistas: Catas Altas – 

Santa Bárbara. 

 Neste trecho a estrada, em sua maioria, não é pavimentada e com pouca sinalização sendo importante 

atenção aos totens do Instituto Estrada Real. Os 6 quilômetros desse percurso que seriam percorridos em trilha 

(trekking ou bicicleta) não foi realizado, sendo utilizado uma estrada alternativa não pavimentada. 
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Figuras 91 e 92: Mapa e gráfico altimétrico do trecho que liga os municípios de Catas Altas e Santa Bárbara. Fonte: 

IER. Acesso em setembro de 2015. Disponível em: http://www.institutoestradareal.com.br/roteiros/diamantes 

 

• AUGUSTE FRANÇOIS CESAR PROUVENÇAL DE SAINT-HILAIRE (1816-1822)  

Chegado próximo do Rio de Santa Bárbara segui seu curso até à aldeia do mesmo nome. As duas margens 

do rio foram revolvidas pelos mineradores; retiraram daí bastante ouro, mas o metal esgotou-se e a 

povoação de Itajuru de Santa Bárbara, que precede a aldeia de Santa Bárbara, está hoje quase 

abandonada. Nesse povoado, cujas casas são muito separadas umas das outras, e construídas a pouca 

distância do rio, existe uma que por seu tamanho chamou-me a atenção, podendo ser comparada a um de 

nossos castelos. Desta casa, que pertencia à família do capitão Pires, da aldeia de Itabira, dependia outrora 

uma mineração importante; essa mineração esgotou-se e a casa está atualmente quase abandonada. (Saint-

Hilaire, 1974, p. 57).  
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Figura 93: Centro da cidade de Santa Bárbara (Paula, 2016) 

 

Até próximo de Santa Bárbara seguimos caminho já meu conhecido e que vai dessa aldeia a Itajuru e a S. 

Miguel. Quando deixamos esse caminho, a Serra do Caraça logo se nos apresentou, com toda a sua 

majestosidade. Até então vímos apenas jazidas abandonadas, vastos campos de capim gordura e tufos de 

matas, reduzidos restos das florestas primitivas. (Saint-Hilaire, 1974; p. 61). 

 

Figura 94: Serra do Caraça (Paula, 2016) 

 

• WIHELM VON ESCHWEGE (1810-1821)  

Os depósitos auríferos mais notáveis da região encontram-se no Rio Santa Bárbara, cujas cabeceiras 

principais se acham na serra aurífera de Catas Altas. O aluvião antigo do rio, muito rico, está recoberto por 

uma camada mais recente, com cinquenta pés de espessura. Por esta razão, o local está atualmente em 

decadência.. (Eschwege, 1979, p. 31).  



 
 

 

99 
 

 

Figura 95:  Ocupação urbana nas margens do Rio Santa Bárbara (Paula, 2016). 

 

6.1.5 Município de Barão de Cocais 

A cidade de Barão de Cocais foi fundada no início do século XVIII, por bandeirantes portugueses e 

paulistas que descobriram ali ouro depois de descer o rio São João, a partir do povoado Socorro. Atualmente, 

a economia local gira em torno da mineração de ferro e, desde 2011, a cidade conta com um Centro de 

Referência Histórica onde estão reunidos e expostos materiais e objetos que remetem ao povo, cultura e 

transformações ocorridas na cidade de Barão de Cocais. 

 

Figura 96: Centro histórico de Barão de Cocais (Paula, 2016). 

 

Segundo o site oficial de prefeitura municipal de Barão de Cocais, esta localidade é amplamente 

conhecida como Portal do Caraça, justamente por estar localizado no sopé desta serra. Assim como a maioria 

das cidades do Caminho dos Diamantes, Barão de Cocais foi fundada em virtude da vinda de bandeirantes na 
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busca pelo ouro e possui além de seus casarões e igrejas datadas desta época, cachoeiras e geossítios, 

importantes.  

6.1.5.1 Aspectos geoturísticos de Barão de Cocais 

• Geomorfológico:  

A região conhecida localmente como Campos do Garimpo (Serra da Cambota) atrai diversas pessoas 

devido sua beleza e oportunidades para o desenvolvimento de atividades ecoturísticas e de escalada. Esta 

região, que está próxima a cabeceira do córrego São Miguel, segundo site oficial de turismo de Barão de 

Cocais, foi assim denominada em virtude da descoberta e extração de diamantes naquela região por volta de 

1857 e provenientes dos quartzitos do Supergrupo Espinhaço que conformam a Serra das Cambotas. Segundo 

Silva (2007), essa paisagem sustentada basicamente por um tipo de litologia, apresenta escarpamentos, cristas 

e paredões que alcançam altitudes superiores a 1300 metros, assim como vertentes dissecadas por redes de 

drenagens originando vales encaixados e trechos encachoeirados.   

 

Figura 97: Quartzitos que formam a Serra da Cambota. (Paula, 2016). 

 

• Mineiro:  

Segundo IEPHA (1995), as terras onde estava a Mina de Gongo Soco, foram vendidas, em 1824, pelo 

Barão de Catas Altas para a primeira empresa de capital estrangeiro instalada em Minas Gerais, a Imperial 

Brazilian Mining Association, sendo responsável pela produção de mais de 12 mil quilos de ouro até 1856 

quando sua produção entrou em queda e foi abandonada.  

• Arqueológico: 

Em 1995, as ruinas do antigo vilarejo inglês de Gongo Soco foram tombadas pelo IEPHA. Segundo o 

próprio tombamento, as edificações eram todas construídas em alvenaria de pedra e barro. No local ainda é 

possível perceber os vestígios do que seriam um hospital e duas capelas assim como lapides do cemitério e 

um muro de pedra que termina em um arco erguido possivelmente, como consta no texto de tombamento, 



 
 

 

101 
 

para marcar a passagem dos imperadores Dom Pedro I (1831) e Dom Pedro II (1881). Atualmente, as ruinas 

ficam em propriedade da empresa VALE e o acesso só pode ser feito em horários predeterminados e 

acompanhados de um funcionário.  

 

Figura 98: Ruínas da vila de Gongo Soco. (Paula & Castro, 2016) 

 

Outro importante ponto arqueológico deste município amplamente reconhecido é o Sitio 

Arqueológico da Pedra Pintada que está localizado dentro de uma propriedade particular na Vila de Cocais, 

distrito de Barão de Cocais. Nele é possível encontrar grandes painéis de desenhos rupestres sobre quartzito, 

compostos por grafismos feitos com pigmentos minerais (basicamente oxido de ferro) de diversos animais e 

símbolos, que foram datados de seis mil anos. O Sítio foi estudado pelo naturalista Peter Lund em 1843 e, 

em 1988, uma equipe da UFMG e IEPHA, chefiada pelo professor e arqueólogo André Proust, copiou mais 

de três mil pinturas, cujo acervo faz parte do Museu de História Natural da UFMG e do Museu do Homem 

de Paris, na França. (CPRM, 2015). 

 

Figuras 99 e 100: Sítio Arqueológico da Pedra Pintada (PAULA & CASTRO, 2016). 
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6.1.5.2 Quantificação das variáveis geoturísticas do município de Barão de Cocais 

Embora os geossítios de destaque do município de Barão de Cocais não estejam localizados no 

perímetro urbano onde se encontra a maior infraestrutura, os aspectos geopatrimoniais inegavelmente são 

atrativos geoturísticos, principalmente aqueles com interesse arqueológico. Sendo assim, observando todas as 

oportunidades podemos pontuar as variáveis da seguinte maneira: 

 

Gráfico 8: Análise quantitativa dos aspectos geoturísticos da cidade de Barão de Cocais (Paula, 2016) 

 

6.1.5.3  O Caminho dos Diamantes descrito pela ótica dos viajantes naturalistas: Santa Barbara 

– Barão de Cocais e Planilha - Cocais 

O trajeto oficial do produto turístico Caminho dos Diamantes disponível na Planilha 6 que vai até a 

sede do município de Barão de Cocais é curto e feito, em sua maioria, por estradas de terra. Embora exista 

uma via alternativa asfaltada o caminho não pavimentado, nesse trecho, apresenta condições razoáveis. 
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.   

 

Figuras 101 e 102: Mapa e gráfico altimétrico do trecho que liga os municípios e Santa Bárbara e Barão de Cocais. 

Fonte: IER. Acesso em setembro de 2015. Disponível em: http://www.institutoestradareal.com.br/roteiros/diamantes 

 

Para chegar ao distrito de Cocais o trecho descrito na Planilha 7 não apresenta condições favoráveis a 

qualquer tipo de veículo. A estrada não é pavimentada, em condições precárias e com agravante de importante 

desnível altimétrico na Serra das Cambotas. Existe uma via alternativa asfaltada que deve ser utilizada por 

aqueles que não possuem veículos adequados. 

http://www.institutoestradareal.com.br/roteiros/diamantes
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Figuras 103 e 104: Mapa e gráfico altimétrico do trecho que liga o município de Barão de Cocais e o distrito de Cocais. 

Fonte: IER. Acesso em setembro de 2015. Disponível em: http://www.institutoestradareal.com.br/roteiros/diamantes 

 

• AUGUSTE FRANÇOIS CESAR PROUVENÇAL DE SAINT-HILAIRE (1816-1822) 

A aldeia de S. João do Morro Grande, onde me separei do capitão Gomes, é a cabeça de uma paróquia cuja 

população ascende a 5.420 habitantes, e que compreende cinco sucursais. S. João fica a 19º57’ de lat., às 

margens do Rio Caeté e ao pé dos montes que o dominam. Outrora o ouro era encontrado com abundância 

nas vizinhanças deste rio; mineradores para aí acorreram e construíram a aldeia de S. João; mas as minas 

logo se esgotaram e a aldeia de S. João; mas as minas logo se esgotaram e a aldeia teve a mesma sorte que 

tantas outras, estando atualmente inteiramente abandonada. Não perdeu, contudo, todo o seu antigo 

esplendor; porque resta-lhe ainda uma das mais belas igrejas que vi na Província de Minas. Quase logo 

após ter atravessado S. João do Morro Grande, passei diante de uma cruz, sobre a qual não posso deixar de 

dizer algumas palavras. Um homem, viajando nessa região, acreditou ter visto almas do purgatório, que 

volteavam ao redor de seu cavalo, sob a forma de pombos, pedindo-lhe preces. Em memória dessa aparição 

http://www.institutoestradareal.com.br/roteiros/diamantes
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ele fez erguer a cruz; a história que venho de relatar acha-se gravada ao pé da mesma. (Saint - Hilarie, 

1938, p.117).  

 

Figura 105:  Centro histórico da cidade de Barão de Cocais (Paula, 2016). 

 

• GEORGE HEINRICH VON LANGSDORFF (1822-1829)  

Meu cavalo não foi alimentado em Cocais, de forma que, uma légua adiante, não conseguiu mais andar. 

Tive que apear e caminhar a pé até São João do Morro Grande. Fui muito bem recebido na casa do Sr. João 

Baptista, onde permaneci 1½ hora para alimentar o cavalo. Cheguei a Gongo Soco à tarde, mais ou menos 

às 2h. Lá reencontrei meus companheiros de viagem, a tropa e todo o antigo grupo de amigos e parentes do 

Sr. João Baptista. O dono da casa estava ausente – talvez por isso as minas de ouro não produzam mais 

tantas arrobas. Encontrei outro ambiente, menos alegria e menos abastança. A época dos banhos de 

tratamento terminara – mais acima, na minha primeira estada aqui neste local, comparei-o a um balneário 

alemão; agora vai se esperar uma estação do ano mais apropriada. Havia pouca ou nenhuma parasita por 

aqui. (Langsdorff, 1997, p. 342).  
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Figura 106:  Ruínas de Gongo Soco (Paula, 2016). 

 

• JOHANN BAPTIST VON SPIX / KARL FRIEDRICH PHILIPP VON MARTIUS (1817-1820) 

 Quando saímos da mata da primeira montanha que galgamos, vislumbramos a aldeia de São João do 

Morro Grande, com as suas torres gêmeas, num vale melancólico. Antes do pôr do sol, fizemos a ascensão 

da segunda montanha, e alcançamos, depois de uma caminhada de cinco horas, o povoado de Cocais, cuja 

capela, circundada de palmeiras, destaca-se graciosa num outeiro. Esse lugar é afamado, sobretudo, pela 

quantidade e pureza do ouro aqui lavado, que aparece não só salpicado nos filões de quartzo, ou no barro, 

porém, igualmente em pedaços maiores, lâminas e cristais, dos quais tem o Dr. Gomides uma notável 

coleção, além de outros minerais do país. O ouro daqui, assim como o do Morro Grande, é, em geral, de 22 

½ quilates. (Spix & Martius, 1981, p. 17-18).  

 

Figura 107:  Material revirado em decorrência da mineração de ouro no distrito de Cocais (Paula, 2016). 

 

• AUGUSTE FRANÇOIS CESAR PROUVENÇAL DE SAINT-HILAIRE (1816-1822) 
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 Havia muito tempo não gozava de um lugar tão agradável quanto a que me ofereceu a aldeia de Cocais, 

observada das montanhas opostas. Ela é construída ao mesmo tempo sobre o topo e sobre o flanco de uma 

colina que se eleva ao pé da serra. Esta, desenvolvendo-se atrás da aldeia, forma uma espécie de 

semicírculo que apresenta grandes espaços cobertos de florestas sombrias, outros simplesmente revestidos 

de gramados e, acolá rochas de cor enegrecida. À direita, percebe-se, em grotas, duas grandes jazidas onde 

a terra se apresenta desprovida de vegetação e ao redor das quais se acham esparsas numerosas casas de 

negros. A colina onde se acha a aldeia, termina por uma larga plataforma, à frente da qual foi construída a 

igreja. Ao redor desta foram plantadas palmeiras cujos caules erectos e a folhagem leve contrastam de 

modo notável com as formas das árvores cerradas e copadas da serra, enquanto que a brancura das 

paredes da igreja faz ressaltar o verde sombrio dessas árvores. As casas que se estendem pelo flanco da 

colina, pequenas e baixas, são separadas umas das outras por grupos de bananeiras, cafeeiros e laranjeiras, 

de tal modo densas que em parte nenhuma deixam perceber o sol”.(Saint-Hilaire, 1975, p. 57). 

 

Figura 108:  Igreja no distrito de  Cocais (Paula, 2016). 

 

6.1.6 Município de Bom Jesus do Amparo 

A fundação desta localidade data do final do século XVIII, com a chegada do coronel João da Mota 

Ribeiro que trouxe consigo a imagem do Senhor do Bom Jesus, adquirida na cidade de Amparo, em Portugal, 

que originou o nome do lugar. Ainda hoje é possível ver a imagem que se encontra na matriz. O até então 

distrito do município de Santa Bárbara foi desmembrado pelo decreto nº 1058 (1944-1948), passando a fazer 

parte do município de Barão de Cocais. Posteriormente, pela lei nº 1039 de 12 de dezembro de 1953, Bom 

Jesus do Amparo foi elevado à categoria de cidade. 
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Figura 109: Igreja Matriz de Bom Jesus do Amparo (Paula, 2016) 

 

6.1.6.1 Aspectos geoturísticos de Bom Jesus do Amparo 

 Além dos atrativos naturais como rios, quedas d'água e cachoeiras, o principal atrativo de Bom Jesus 

do Amparo é a Fazenda Rio São João, localizada a 4 quilômetros de distância do centro, que já foi citada 

por Saint Hilaire e tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em 1973 

(Livro de Belas Artes, inscrição 507). Segundo IPHAN, a origem da fazenda remonta entre o fim do século 

XVIII e início do século XIX, concebida pelo capitão Joao Alves Teixeira e que, posteriormente, pertenceu 

ao coronel João da Motta já que este, depois de juntar riquezas com a exploração aurífera, casou-se com a 

filha do capitão e herdou a fazenda. 
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Figura 110: Localização da Fazenda do Rio São João. Fonte: Google Earth, 2016. 

6.1.6.2 Quantificação das variáveis geoturísticas do município de Bom Jesus do Amparo  

Por ser uma localidade pequena e com pouco trabalho voltado para a preservação e divulgação de seu 

patrimônio, algumas varáveis não eram passíveis de mensuração. As referências sobre as potencialidades 

geoturísticas foram adquiridas, principalmente, na fase de compilação bibliográfica pois, no momento das 

atividades de campo foi constatado que o município não conta com infraestrutura e informações turísticas 

acessíveis. Sendo assim, os valores geoturísticos foram aferidos da seguinte maneira: 

 

Gráfico 9: Análise quantitativa dos aspectos geoturísticos da cidade de Bom Jesus do Amparo (Paula, 2016) 

 

6.1.6.3  O Caminho dos Diamantes descrito pela ótica dos viajantes naturalistas : Bom Jesus do 

Amparo – Ipoema. 
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Trecho sem pavimentação e sem infraestrutura de apoio. Em relação aos relatos dos viajantes 

naturalistas não foram encontrados apenas o relato de Saint-Hilaire (1974) na oportunidade de hospedagem na 

fazenda de São João.  

 

 

 

Figuras 111 e 112: Mapa e gráfico altimétrico do trecho que liga os municípios de Bom Jesus do Amparo e Ipoema. 

Fonte: IER. Acesso em setembro de 2015. Disponível em: http://www.institutoestradareal.com.br/roteiros/diamantes 

 

• AUGUSTE FRANÇOIS CESAR PROUVENÇAL DE SAINT-HILAIRE (1816-1822) 

Eu me hospedei na Capital do Rio das Velhas na casa do Senhor José Teixeira, então Juiz de Fora e 

Intendente do Ouro... O Sr. Teixeira é um homem de quarenta e alguns anos, rico e uma figura bastante 

gentil. Nascido nas Minas, ele fez os seus estudos em Coimbra e sua conversação era muito agradável. É 

raro ter uma reputação melhor que Sr. José Teixeira tem, em todo ponto que se vai ele é reconhecido pelo 

seu saber e pela sua humanidade, seu desinteresse, sua candura, seu amor pela justiça, sua visão e 

patriotismo por seu paí (Saint-Hilarie, 1975, p. 77).  

http://www.institutoestradareal.com.br/roteiros/diamantes
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Figura 113: Fazenda Rio São João. Fonte: IPHAN, 2016. 

 

 

6.1.7 Distrito de Ipoema (município de Itabira) 

 No município de Itabira o único povoado que o traçado turístico do Caminho dos Diamantes percorre 

é Ipoema, um distrito que, segundo site oficial da prefeitura, teve sua origem em 1893 devido as comitivas de 

tropeiros tornando-se um entreposto comercial e possibilitando o escoamento de produtos entre o norte de 

Minas Gerais e Rio de Janeiro. Como referência da cultura local, pode-se encontrar no centro do distrito o 

Museu do Tropeiro, que, segundo site oficial, conta com o acervo de mais de 500 objetos que remontam os 

valores e a cultura tropeira. 
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Figura 114: Praça central do município de Ipoema (Paula, 2016). 

6.1.7.1 Aspectos geoturísticos de Ipoema 

• Geomorfológico:  

O turismo em áreas naturais em Ipoema vem se desenvolvendo nos últimos anos em função da beleza 

cênica, já que o distrito é cercado por serras, mirantes. Outro fator importante é a presença do Parque 

Estadual da Serra do Limoeiro, que possui área de 2.056,7084 hectares e a sede está a cerca de sete 

quilômetros do Parque Nacional da Serra do Cipó o que contribui para a preservação da geodiversidade local 

(IEF, 2016). De acordo com o Plano de Manejo da referida unidade, a região é desnivelada, com colinas e 

morros convexos, e alinhamento de cristas, os topos de morros encontram-se entre 850 e 900 metros, 

enquanto as cristas ultrapassam 1300 metros de altitude. Como principais destacam: Cachoeira do 

Derrubado, Cachoeira do Gabriel, Cachoeira do Paredão, Cachoeira Alta, Cachoeira Boa Vista, Cachoeira 

do Patrocinio, Cascata do Limoeiro, Mirante do Alto Campestre, Mirante do Lobo, Mirante Mata do 

Segredo, Morro Redondo e Serra dos Alves. 
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Figura 115: Cachoeira Alta, Parque Estadual Mata do Limoeiro (Castro, 2017). 

6.1.7.2 Quantificação das variáveis geoturísticas do distrito de Ipoema 

Apesar do notável potencial para prática de atividades geoturísticas no distrito de Ipoema e por haver 

uma unidade de conservação em sua proximidade, o acecsso ao atrativos descritos no Plano de Manejo 

depende de uma mudança considerável no trajeto estipulado pelo Caminho dos Diamantes, o que culminou 

com a avaliação, principalmente, a partir de pesquisas bibliográficas. Ouro fato importante da análise das 

variáveis foi o  [Museu do Tropeiro, em todas as oportunidades de campo, estar fechado (contrariando as 

informações disponibilizadas no site oficial do atrativo) no momento de passagem pelo distrito. Sendo assim, 

pode-se pontuar as variáveis geoturísticas e dimensioná-las conforme exposto a seguir: 
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Gráfico 10: Análise quantitativa dos aspectos geoturísticos da cidade de Ipoema (Paula, 2016) 

 

6.1.7.3  O Caminho dos Diamantes descrito pela ótica dos viajantes naturalistas: Ipoema – 

Itambé do Mato Dentro. 

 O trajeto que liga Ipoema à Itambé do Mato Dentro, pela Estrada Real, é preponderantemente por vias 

não pavimentadas. Embora as localidades possuam uma mínima infraestrutura de apoio, durante o percurso 

não há nenhum ponto de apoio, apenas os marcos da Estrada Real. Em relação dos relatos de passagens de 

viajantes naturalistas, durante as pesquisas, não foram encontradas informações precisas sobre esse trecho do 

Caminho dos Diamantes. Uma das hipóteses para este fato é que essa região era denominada com nomes 

distintos daqueles que reconhecemos atualmente e que não estão descritos na literatura consultada.  
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Figuras 116 e 117: Mapa e gráfico altimétrico do trecho que liga os municípios de Ipoema e Itambé do Mato Dentro. 

Fonte: IER. Acesso em setembro de 2015. Disponível em: http://www.institutoestradareal.com.br/roteiros/diamantes 

 

6.1.8  Município de Itambé do Mato Dentro 

Existem diversas versões sobre o que determinou o povoamento de Itambé do Mato Dentro. Contudo, 

o que se pode concluir é que um fato foi fundamental: a chegada dos bandeirantes em busca de riquezas 

minerais. Entre 1720 a 1740, ocorreu a chegada dos irmãos bandeirantes Francisco Salvador de Faria e Romão 

Gramacho, que teriam dado início à formação do arraial e a ocupação foi concretizada devido existência 

reservas auríferas. Atualmente a localidade é reconhecida pelo forte apelo ecoturístico devido às suas diversas 

cachoeiras e por estar dentro da área de abrangência da APA Morro da Pedreira (Portaria ICMBio no 68 - 

2014). 
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Figura 118: Igreja Matriz de Itambé do Mato Dentro (Paula, 2016) 

 

6.1.8.1 Aspectos geoturísticos de Itambé do Mato Dentro 

• Geomorfológico: 

 Por ser uma localidade próxima ao Parque Nacional da Serra do Cipó, percebe-se uma carência de 

estudos e publicações acerca dos atrativos desta localidade entendendo que os esforços muitas vezes estão 

voltados para a unidade de conservação, que detém um número e interesse maior de visitantes. Ainda assim 

é possível, baseado em informações do site oficial da prefeitura de Itambé do Mato Dentro destacar os 

principais atrativos desta localidade: Cachoeira da Serenata, Cachoeira da Vitoria, Complexo Lajeado, 

Complexo da Maçã, Cachoeira do Lúcio, Cachoeira do Funil, Cachoeira Baixadas da Criola, Balneário Canta 

Galo, Serra do Veados, Serra da Pintura e Serra dos Milagres. 
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Figuras 119 e 120: Cachoeiras da Vitória e do Funil. Fonte: Prefeitura Municipal de Itambé do Mato Dentro. Acesso 

em fevereiro de 2016. Disponível em: 

http://www.itambedomatodentro.mg.gov.br/novo_site/index.php?nivel=0&exibir=fotos&ID=5 

• Espeleológico: 

 Essa região detém outras feições peculiares que não as cachoeiras. No distrito próximo, denominado 

Cabeça de Boi, é possível encontrar cavernas e lapas que se aglutinam principalmente na APA Morro da 

Pedreira. Estes geossitios são importantes pois muitas vezes, na literatura, as cavidades e lapas originadas 

em rochas quartzitcas são referidas como pseudocarste já que muitos entendem que o termo carste deveria 

ser usado apenas para rochas carbonáticas.  Nas proximidades do município, segundo Fabri (2011) são 

conhecidas onze cavidades, sendo as grutas dos Milagres I e II e as grutas Baixada das Crioulas I e II, são as 

maiores cavernas descritas nessa área, com 1114 m e 208 m de desenvolvimento linear. 

6.1.8.2 Quantificação das variáveis geoturísticas do município de Itambém do Mato Dentro 

Assim como acontece em algumas localidades já descritos, o município de Itambé do Mato Dentro 

possui diversos atrativos naturais que são utilizados, principalmente, por moradores e vistantes da região, 

conforme foi possível averiguar em campo. Porém, esses atrativos não são trabalhados de forma marcante pela 

roteirização do produto turístico, Estrada Real. Ainda assim, reconhecendo as possibilidades geoturísticas que 

a localidade apresenta e considerando as potencialidades apontadas nas pesquisas bibliográficas e na 

experiência em campo, as variáveis geoturísticas foram avaliadas da seguinte forma: 
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Gráfico 11: Análise quantitativa dos aspectos geoturísticos da cidade de Itambé do Mato Dentro (Paula, 2016) 

 

6.1.8.3 O Caminho dos Diamantes descrito pela ótica dos viajantes naturalistas - Planilha 11: 

Itambé do Mato Dentro – Morro do Pilar. 

Após o núcleo urbano de Itambé do Mato Dentro, um trecho longo de 35 quilômetros é percorrido por 

uma estrada completamente não pavimentada, mas que apresenta condições razoáveis. Não existe nenhum 

ponto de apoio neste trajeto. Também não há nenhum tipo de informação ou sinalização para os atrativos 

presentes neste trecho sendo necessário atenção aos marcos da Estrada Real para que não saia da rota 

determinada como Caminho dos Diamantes.   
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Figuras 121 e 122: Mapa e gráfico altimétrico do trecho que liga os municípios de Itambé do Mato Dentro e Morro do 

Pilar. Fonte: IER. Acesso em setembro de 2015. Disponível em: 

http://www.institutoestradareal.com.br/roteiros/diamantes 

 

• AUGUSTE FRANÇOIS CESAR PROUVENÇAL DE SAINT-HILAIRE (1816-1822) 

 A povoação de Itambé, sucursal da Paróquia de Conceição, está situada em local encantador, à margem de 

um regato que tem o mesmo nome que ela, e corre em um largo valão. Alguns morros se estendem, por um 

declive suave, acima do casario, e são em parte cobertos de matas e em parte revestidos de relva 

entremeada de rochedos. Apenas deixei Itambé, comecei a subir por entre rochedos. (Saint - Hilarie, 1938, 

p. 34). 
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Figura 123:  Paisagem de Itambé do Mato Dentro (Paula, 2016). 

 

 As margens e o leito do Rio Itambé foram antigamente explorados por mineradores, e ao ouro que aí 

encontraram deve-se provavelmente a origem da povoação. A insignificância dos resultados, porém, fez 

abandonar essa espécie de trabalho. A agricultura não podia tomar-lhe o lugar, pelo menos, nos arredores; 

pois são de extrema esterilidade, e, excetuando pequeno número de bananeiras e laranjeiras, plantadas 

próximo às casas, não se vê, em torno de Itambé, nenhum vestígio de cultura.. (Saint-Hilaire, 1975, p. 129).  

 

Figura 124:  Paisagem de Itambé do Mato Dentro (Paula, 2016). 

 

6.1.9 Município de Morro do Pilar 
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A povoação de Morro do Pilar, assim como da maioria das cidades do Caminho dos Diamantes foi 

iniciada por volta de 1700 em função da exploração do ouro. Foi considerado distrito pela Resolução Régia 

nº 7 de 13 de abril de 1818 e confirmado pela Lei Estadual número 2, de 14 de setembro de 1891, com o 

nome de Morro de Gaspar Soares. A Lei nº 1 039, de 12 de dezembro de 1953, criou o município de Morro 

do Pilar, desanexando-o de Conceição do Mato Dentro. Com o declínio da exploração aurífera, em 1814, foi 

instalada a primeira fábrica de ferro do Brasil - a Real Fábrica de Ferro. 

 

Figura 125: Prefeitura de Morro do Pilar (Paula, 2016) 

6.1.9.1 Aspectos geoturísticos de Morro do Pilar 

• Geomorfológico 

No Estudo de Impacto Ambiental realizado pela empresa Morro do Pilar S.A (2012), as unidades 

geomorfológicas, que apresentam características importantes em relação a paisagem dessa localidade, foram 

descritas da seguinte forma:  

o Escarpas do Espinhaço:  Trata-se de modelado originado sobre áreas intensamente movimentadas 

por eventos tectônicos que conferem ao conjunto desses relevos as mais elevadas altimetrias. As 

declividades das encostas presentes nesta unidade geomorfológica são, em geral, mais elevadas. 

o Patamares do Espinhaço: Trata-se de modelado constituído por cristas com vertentes ravinadas e 

vales encaixados, caracterizados por amplas extensões de terrenos elaborados em relevo de 

dissecação fluvial, mas que, nesta unidade, ainda apresentam as evidências do controle lito-estrutural 

no padrão de dissecação diferencial.  

o Depressão do Santo Antônio: corresponde a um modelado de colinas e cristas com vertentes 

ravinadas e vales encaixados, ocupado pela depressão do rio Santo Antônio. 
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Figura 126: Vista da cidade de Morro do Pilar (Paula, 2016) 

• Mineralógico:  

Quando a corte portuguesa se transferiu para o Brasil foi autorizado ao intendente Manoel Ferreira da 

Câmara Bittencourt lançar os fundamentos da Real Fabrica de Ferro do Morro Pilar e a construção do primeiro 

alto-forno para a produção de ferro na América Latina em 1814, percebendo a necessidade de ferro no Brasil. 

Embora o barão d’Eschwege, tenha sido o primeiro a fabricar o ferro em 1812 na fábrica Patriótica 

(Congonhas, MG), foi em Morro do Pilar que se fabricou pela primeira vez o ferro-gusa em alto forno 

(MARCOLIN, 2010). Embora fosse pioneira a fábrica não obteve sucesso na operação e, segundo Eschwege 

(1979), este fracasso se deu devido a vários erros cometidos por Manoel Ferreira como a inabilidade em 

calcular que as matas vizinhas não forneceriam combustível suficiente aos fornos, o abastecimento de água era 

feito por um pequeno canal e a localização em uma encosta íngreme dificultava o transporte de carvão e 

minério. 

  

Figura 127: Espaço onde foi a Real Fábrica de Ferro Morro do Pilar (Paula, 2016) 



 
 

 

123 
 

6.1.9.2 Quantificação das variáveis geoturísticas do município de Morro do Pilar 

As variáveis geoturísticas do município de Morro do Pilar foram dimensionadas a partir da importância 

de sua história, principalmente no que tange ao patrimônio minerário. Outro fator de impacto em relação ao 

baixo valor atribuído à algumas variáveis foi a forma de abandono e a inexistente preocupação do poder 

público em relação à preservação deste patrimônio. A partir dos dados levantados e das percepções em  

campo foi possível dar a seguinte pontuação para a cidade de Morro do Pilar: 

 

Gráfico 12: Análise quantitativa dos aspectos geoturísticos da cidade de Morro do Pilar (Paula, 2016) 

 

6.1.9.3 O Caminho dos Diamantes descrito pela ótica dos viajantes naturalistas: Morro do 

Pilar - Conceição do Mato Dentro 

Trecho não pavimentado, em condições razoáveis. Por serem 23 quilômetros de estradas não 

pavimentadas, sem informação ou sinalização, uma estrada alternativa asfaltada é comumente utilizada.  
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Figuras 128 e 129: Mapa e gráfico altimétrico do trecho que liga os municípios de Morro do Pilar e Conceição do 

Mato Dentro. Fonte: IER. Acesso em setembro de 2015. Disponível em: 

http://www.institutoestradareal.com.br/roteiros/diamantes 

 

• JOHANN BAPTIST VON SPIX / KARL FRIEDRICH PHILIPP VON MARTIUS (1817-1820) 

 No dia seguinte, alcançamos cedo o pequeno Arraial do Rio do Peixe, no vale e, ao entardecer, o Morro de 

Gaspar Soares. Manuel Ferreira da Câmara, Intendente-geral do Distrito Diamantino, avia instalado aqui, à 

custa do governo, uma Fábrica Real de Ferro, no ano de 1812.  (Spix  & Martius, 1981, p. 19). 

http://www.institutoestradareal.com.br/roteiros/diamantes
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Figura 130:  Instalação e ocupação do local onde foi a Fábrica Real de Ferro em Morro do Pilar (Paula, 

2016). 

 

• AUGUSTE FRANÇOIS CESAR PROUVENÇAL DE SAINT-HILAIRE (1816-1822) 

A povoação do Morro de Gaspar Soares, situada acerca de 5 léguas de Itambé, não é mais que uma sucursal 

da Paróquia da Conceição, e deve o nome ao gerente de uma das mais antigas jazidas que foram exploradas 

no país. Quis-se fazê-lo denominar Morro de Nossa Senhora do Pilar, porque sua igreja foi edificada sob a 

invocação dessa Santa; o nome mais antigo, todavia, sempre prevaleceu. A povoação deve a origem, 

provavelmente, a importantes lavagens outrora existentes, atualmente abandonadas. Se bem que se encontre 

ainda atualmente ouro no leito do Rio Preto e na crosta dos morros, esse metal não é objeto de uma exploração 

regular e constante. (Saint - Hilaire, 1975, p. 52). 

 

Figura 131:  Morro do Pilar (Paula, 2016) 

. 
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• JOHANN BAPTIST VON SPIX / KARL FRIEDRICH PHILIPP VON MARTIUS (1817-1820)  

No dia seguinte, alcançamos cedo o pequeno Arraial do Rio do Peixe, no vale e, ao entardecer, o morro de 

Gaspar Soares. Manuel Ferreira da Câmara, Intedente-geral do Distrito Diamantino, havia instalado aqui, 

à custa do governo, uma Fábrica Real de Ferro, no ano de 1812. Está situada acima dum ressalto da 

montanha e consta de um alto-forno e duas refinações. Os fornos, o moinho de pilões, os armazéns, as 

habitações do mestre-fundidor e dos operários estão montados amplamente e teriam custado uns 200.000 

cruzados. (Spix & Martius, 1981, p. 19).  

 

Figura 132:  Igreja Matriz de Morro do Pilar (Paula, 2016). 

 

6.1.10 Município de Conceição do Mato Dentro 

Conceição do Mato Dentro teve sua colonização marcada pela extração de ouro e diamante e foi uma 

importante povoação na rota de comércio no Caminho dos Diamantes. Em 1702 foi erguida uma capela em 

homenagem a Nossa Senhora da Conceição onde iniciou-se o povoamento da região em função da descoberta 

de ouro no Ribeirão Santo Antônio. Atualmente a cidade continua sua dependência econômica da mineração. 

Em 2013, o Governo de Minas anunciou uma parceria com a empresa MMX Mineração e Metálicos S.A., do 

Grupo EBX, para implementar o Projeto Minas-Rio, com um custo inicial orçado em cerca de 3 bilhões de 

dólares (BECKER & PEREIRA, 2011). A cidade também é conhecida como a capital mineira do ecoturismo 

pois na cidade encontra-se o Parque Estadual da Serra do Intendente. Ao percorrer o Caminho dos Diamantes, 

passa-se por dois lugarejos pequenos, com pouca infraestrutura, pertencentes ao município de Conceição do 

Mato Dentro: Povoado de Córregos e Santo Antônio do Norte (Tapera), este último descrito por Saint Hillaire 

em 1817. 
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Figura 133: Conceição do Mato Dentro (Castro, 2015) 

 

6.1.10.1Aspectos geoturísticos de Conceição do Mato Dentro 

• Geomorfológico: 

 Segundo Kutchenski (2006) o compartilhamento topográfico da área é em sua maioria (80%) 

montanhoso, seguindo de ondulado e plano (17% e 3 %, respectivamente). Outra característica diferenciada 

que ocorre em Conceição do Mato Dentro é a presença de formações ferríferas que ocorrem em uma faixa 

descontínua, caracterizando feições conhecidas como hogbacks (Auler et al, 2013). Além das diversas 

cachoeiras localizadas no município e nos distritos, dois outros geossítios merecem destaque, ambos 

localizados no Parque Estadual da Serra do Intendente: a Cachoeira do Tabuleiro, que segundo dados 

disponibilizados no site oficial da Prefeitura de Conceição do Mato Dentro, é a cachoeira mais alta de Minas 

e a terceira do Brasil com 273 metros de queda livre e a formação de um poço com aproximadamente 20 metros 

de profundidade e o Canyon do Peixe Tolo  
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Figuras 134 e 135: Canyon do Peixe Tolo e Cachoeira do Tabuleiro . Fonte: IEF. Acesso em Fevereiro de 2016. 

Disponível em: http://www.ief.mg.gov.br/noticias/1/1903--guia-reune-roteiros-turisticos-dos-parques-estaduais-de-

minas 

• Arqueológico: No Parque Municipal Natural Salão de Pedras, criado em 1999, além de ser 

reconhecido por existir um ambiente propício para a prática de Boulder, um tipo de escalada em 

blocos rochosos onde não é necessário equipamento de segurança (IER, 2016). Nele, encontram-se 

pinturas rupestres que, segundo dados do Instituto Estrada Real datam de 5000 anos. Além das 

pinturas existentes nesta unidade de conservação municipal, existem ainda mais duas localidades com 

relevantes inscrições rupestres na região de Três Barras e Passa Cinco (Kutchenski, 2006). 

 

6.1.10.2Quantificação das variáveis geoturísticas do município de Conceição do Mato Dentro 

Além de ser a cidade que tem sua maior fonte econômica gerada através da mineração, o município de 

Conceição do Mato Dentro possui, inegavelmente, atrativos com grande potencialidade geoturística que, 

mesmo estando afastadas do trajeto oficial do produto turístico Estrada Real devem ser contabilizadas 

devido sua importância nacional, como é o caso da Cachoeira do Tabuleiro. Em virtude de todas 

potencialidades geoturísticas levantadas e da importância da mineração no contexto da cidade de 

Conceição do Mato Dentro, podemos avaliar as variáveis da seguinte maneira:  
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Gráfico 13: Análise quantitativa dos aspectos geoturísticos da cidade de Conceição do Mato Dentro (Paula, 2016). 

 

6.2.10.3 O Caminho dos Diamantes descrito pela ótica dos viajantes naturalistas: Conceição do 

Mato Dentro – Santo Antônio do Norte (Tapera) 

A partir do momento em que a estrada deixa o perímetro urbano do município de Conceição do Mato 

Dentro, o trecho deixa de ser pavimentado com pouca infraestrutura de apoio, com exceção do segmento que 

passa pelo pequeno subdistrito de Córregos. 
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Figuras 136 e 137: Mapa e gráfico altimétrico do trecho que liga o município de Conceição de Mato Dentro ao distrito 

de Santo Antônio do Norte. Fonte: IER. Acesso em setembro de 2015. Disponível em: 

http://www.institutoestradareal.com.br/roteiros/diamantes 

 

• AUGUSTE FRANÇOIS CESAR PROUVENÇAL DE SAINT-HILAIRE (1816-1822) 

 A povoação de Conceição (Nossa Senhora da Conceição de Mato Dentro) é a sede de uma paróquia cuja 

extensão é de 40 léguas, mas em que se compreendem florestas desabitadas que se estendem a leste. Essa 

povoação está situada em um vale, à margem de um regato que tem o mesmo nome. Por todos os lados é 

rodeada por colinas áridas e despidas, absolutamente impróprias para a cultura. Conceição pode ter cerca 

de duzentas casas que se alinham em duas ruas paralelas. A exceção de Itambé, de todas as povoações até 

então vistas, nenhuma apresentava como essa tantos sintomas de decadência e miséria. Essa povoação 

jamais esteve, certamente, na altura de Inficionado e Catas Altas; no entanto, o tipo das casas prova que 

seus primeiros ocupantes gozavam de abastança. Nessa época o ouro retirava-se sem dificuldade dos 

terrenos próximos à povoação; as minas, porém, empobreceram, e os atuais proprietários não possuem 
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recursos para fazê-las explorar. Afastam-se sucessivamente de uma zona que não mais produz ouro e é 

imprópria à agricultura; o mato que cresce nas ruas de Conceição esconde quase completamente as pedras 

do 351 calçamento; grande número de casas já foi abandonado, e as outras caem em ruínas. Conceição tem 

aspecto muito árido. (Saint-Hilaire, 1975, p. 135).  

 

Figura 138:  Conceição do Mato Dentro (Castro, 2015). 

 

• JOHN MAWE (1808-1818) 

 A aldeia de Conceição me pareceu bastante grande para conter somente dois mil habitantes. A maior parte 

deste esgotado distrito caminhava rapidamente para a decadência. O aluguel de uma casa passável é pouco 

mais ou menos de dois shillings por mês. A única manufatura deste lugar é a do algodão, que se fia à mão e 

com o qual se fazem panos grosseiros para camisas. Parece existir a máxima entre os habitantes, de que é 

preferível andar nu do que trabalhar para vestir-se. O solo é, em geral, de boa terra vermelha. Há em 

muitos lugares situações convenientes para fundições, porque neles são igualmente abundantes o minério de 

ferro e a madeira. Fora realmente para desejar que se instalassem estabelecimentos desse gênero, por ser o 

ferro tão caro em Conceição, e tão pobres os habitantes, que raramente os burros são ferrados, o que é 

incômodo para o cavaleiro e perigoso para os animais, que dão quedas contínuas, sobretudo subindo 

colinas argilosas, depois de alguma chuva”. (Mawe, 1978, p. 149).  
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Figura 139:  Conceição do Mato Dentro (Castro, 2015). 

 

6.1.11 Município Alvorada de Minas 

Alvorada de Minas, de acordo com o site oficial da prefeitura (2016), teve como primeiros habitantes, 

às margens do rio do Peixe, índios botocudos. O povoamento pós-colombiano se deu no início do século XVIII, 

após a vinda de bandeirantes em virtude das atividades mineradoras do Serro Frio. Em 1962 o povoado, que 

até então era conhecido como Santo Antônio do Rio do Peixe, foi emancipado, desmembrando-se do Serro e 

tornando-se sede de município, com a atual denominação de Alvorada de Minas. Além de passar pela sede o 

municio, o trajeto turístico do Caminho dos Diamantes passa por seu distrito denominado Itapanhoacanga. Nos 

sites oficiais da Estrada Real e do município estão descritos diversos atrativos com potencial geoturístico como 

cachoeiras, rios e um antigo rancho de tropeiros.  O acesso a esses locais, pelo Caminho dos Diamantes, foi 

impossibilitado devido as péssimas condições da estrada que, neste trecho, o que dificultou a avaliação da 

variáveis geoturísticas. O acesso a estes locais foi possível apenas na última saída a campo e, em alguns trechos, 

por vias alternativas. 
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Figura 140: Igreja no município de Alvorada de Minas (PAULA, 2016). 

 

6.1.11.1 Quantificação das variáveis geoturísticas do município de Alvorada de Minas 

Considerando as dificuldades de acessibilidade e impossibilidade de acesso a pontos importantes para 

a avaliação das variáveis geoturísticas foi prejudicada. Desta forma, algumas variáveis não puderam ser 

avaliadas. Desta forma, a quantificação destas variáveis foi mensurada da seguinte maneira:  

 

Gráfico 14: Análise quantitativa dos aspectos geoturísticos da cidade de Alvorada de Minas (Paula, 2016). 
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6.1.11.2 O Caminho dos Diamantes descrito pela ótica dos viajantes naturalistas Santo Antônio do 

Norte (Tapera) – Itapanhoacanga – Alvorada de Minas  

A intenção em acompanhar as planilhas e os marcos disponibilizados pelo Instituto Estrada Real teve que 

ser abortada neste trecho pois o acesso do distrito de Tapera ao de Itapanhoacanga além de ser por vias não 

pavimentadas possui estradas com condições inapropriadas aliadas a um desnível altímetrico considerável. Foi 

necessário retornar ao município de Conceição do Mato Dentro e prosseguir o caminho por vias alternativas. 

O acesso ao distrito de Itapanhoacanga foi possível apenas na última campanha de campo e por outras estradas 

que não compreendiam o Caminho dos Diamantes. 

  

 

 

Figuras 141 e 142: Mapa e gráfico altimétrico do trecho que liga os distritos de Santo Antônio do Norte e 

Itapanhoacanga. Fonte: IER. Acesso em setembro de 2015. Disponível em: 

http://www.institutoestradareal.com.br/roteiros/diamantes 

http://www.institutoestradareal.com.br/roteiros/diamantes
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Figuras 143 e 144: Mapa e gráfico altimétrico do trecho que liga o distritos de Itapanhoacanga e o ,município de 

Alvorada de Minas. Fonte: IER. Acesso em setembro de 2015. Disponível em: 

http://www.institutoestradareal.com.br/roteiros/diamantes 

 

• AUGUSTE FRANÇOIS CESAR PROUVENÇAL DE SAINT-HILAIRE (1816-1822)  

Tapera, dependência da paróquia de Conceição, fica situada em um grande vale, limitado por colinas, 

cobertas umas de mata-virgem, outras de Gramíneas. Ao redor da aldeia o vale não oferece senão traços do 

trabalho dos mineradores. Uma só rua, à extremidade da qual fica a igreja, constitui a aldeia. As casas que 

a compõem são em número de 70; quase todas cobertas de telhas e muito bonitas, mas várias entre elas 

estão abandonadas e em muito mau estado. Os primeiros moradores de Tapera foram os mineradores; eles 

retiraram ao solo o ouro mais fácil de extrair e retiraram-se em seguida. Atualmente não existem 

minerações importantes, e apenas alguns habitantes mandam dois ou três negros bateiar nos regatos 

próximos. (Saint-Hilaire, 1974, p. 46). 

http://www.institutoestradareal.com.br/roteiros/diamantes
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Figura 145:  Distrito de Santo Antônio do Norte (Paula, 2016). 

 

• JOHANN BAPTIST VON SPIX / KARL FRIEDRICH PHILIPP VON MARTIUS (1817-1820)  

A povoação de Tapanhuacanga, em que fui passar a noite, está situada em um vale, a cerca de oito ou dez 

léguas de Conceição, e pode contar uma centena de casas que marginam ambos os lados da estrada. É 

rodeada de montanhas que se elevam sobre planos desiguais; muito mais próximo, porém, das que se 

descobrem para o poente, domina ela própria um valão em que corre um pequeno regato. As elevações que, 

como acabo de dizer, rodeiam a povoação, apresentam grande variedade, não só na altura como no 

aspecto. As mais próximas estão cobertas de pastagens, em meio às quais se veem algumas árvores e 

numerosas casas de térmitas; mais longe, outras montanhas apresentam sombrias matas virgens; outras, 

finalmente, deixam perceber grandes rochedos nus em meio a uma erva cuja cor verde-amarelada faz 

parecer ainda mais escuros os matizes das florestas vizinhas. A igreja de Tapanhuacanga está construída 

sobre uma pequena plataforma, a meio comprimento da rua, e domina as casas da povoação. Estas são 

pequenas e baixas; constam, em geral, apenas do rés-do-chão, mas são todas cobertas de telhas, e vê-se que 

foram outrora caiadas; finalmente, por trás de cada uma estão plantados, segundo o costume, alguns pés 

esparsos de laranjeiras, cafeeiros e bananeiras. (Saint-Hilaire, 1975, p. 136).  
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Figura 146: Igreja de Itapanhoacanga (Paula 2016). 

 

• JOHN MAWE (1808-1818)  

Despedi-me do meu respeitável vigário e pus-me em marcha para Tapinhoacanga, distante trinta milhas. 

Percorri um terreno áspero e pedregoso, cheio de quartzo em camadas e misturado de xisto, e cheguei a 

Córregos, aldeia onde há lavagens de ouro. Uma delas deu, há alguns anos, lucro líquido de 800c., embora 

apenas nela estivessem empregados quatro negros durante o mês. Da estrada à aldeia acima mencionada, o 

terreno é muito acidentado, cheio de terríveis precipícios, que me forçaram a viajar com tantas precauções, 

que só cheguei uma hora depois do pôr-do-sol. (Mawe, 1978, p. 149) 

 

Figura 147:  Paisagem do distrito de Itapanhoacanga com indícios de revolvimento por atividades de 

mineração (Paula, 2015). 

 

6.1.12 Município de Serro 
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Em 1702, uma bandeira chefiada por Antônio Soares Ferreira, descobriu ouro na região onde hoje fica 

localizada a cidade de Serro e em pouco tempo a cidade foi povoada em virtude das oportunidades de extração 

de ouro nas cabeceiras do rio Jequitinhonha e seus afluentes. Em 1714 o povoado ganhou o nome de Vila do 

Príncipe e, em 1838, foi elevada a cidade coma denominação de Serro (Prefeitura Municipal de Serro, 2016). 

 

Figura 148: Limite entre os municípios de Serro e Diamantina, ponte sobre o rio Jequitinhonha. (Paula, 2016). 

 

6.1.12.1Aspectos geoturísticos de Serro 

• Geomorfológico:  

A região da cidade de Serro é cortada longitudinalmente pela Serra do Espinhaço, o que propicia um 

relevo assinalado pelos afloramentos rochosos, onde são comuns os morros parcialmente aplainados, chapadas 

e “pontões” de quartzito. O Relevo é composto por 10% de áreas planas, 20% de regiões definidas com 

onduladas, e 70% de relevo montanhoso. A população do Serro é de 21.004 habitantes (IBGE – 2000). Embora 

este local exerça grande influência e importância na formação histórica, tradição e cultura regional, os 

principais atrativos geoturísticos da cidade se concentram em seus distritos que compõem o Caminho dos 

Diamantes, principalmente em Três Barras, São Gonçalo do Rio das Pedras e Milho Verde (este último terá 

um subcapitulo exclusivo devido sua apropriação e utilização turística atual). Em Três Barras, segundo site 

oficial da prefeitura de Serro, como principal atrativo com potencial geoturístico destaca-se o Poção de Três 

Barras. Já, em São Gonçalo do Rio das Pedras, encontra-se as cachoeiras do Pacu, Comércio, Grota Seca, 

Cadete, Retiro e o Pico do Raio, com 1423m de altitude. 
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Figuras 149 e 150: Igrejas de Três Barras e São Gonçalo do Rio das Pedras. (Paula, 2016) 

 

Além dos distritos do município de Serro anteriormente citados, a comunidade de Milho Verde merece 

um destaque especial em virtude de sua importância e reconhecimento como atrativo e infraestrutura turística 

consolidada. A localidade tem uma importância histórica por ter sido um dos primeiros núcleos de povoamento 

do território mineiro e um entreposto fiscalizador da circulação de pedras preciosas entre a Vila do Príncipe 

(Serro) e o Arraial do Tejuco (Diamantina). A primeira denominação dada a localidade foi Arraial da Nossa 

Senhora dos Prazeres de Milho Verde do Serro Frio que em 1868 foi elevada à categoria de distrito. Milho 

Verde está dentro dos limites da Área de Proteção Ambiental Águas das Vertentes, criada em 1998, e ainda 

compõe o Monumento Natural Estadual Várzea do Lageado e Serra do Raio, criado em 2011, a sede das duas 

unidades, inclusive, estão localizadas dentro do distrito de Milho Verde. 
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Figura 151: Distrito de Milho Verde (Paula, 2016) 

 

6.1.12.3 Aspectos geoturísticos de Milho Verde 

• Geomorfológico: 

Segundo o estudo técnico para a criação do Monumento Natural Várzea do Lageado e Serra do Raio (IEF, 

2010), a região de Milho Verde corresponde a um conjunto maciço de relevos estruturais em quartzitos 

dobrados, quebrados e desnivelados por falhamentos. Vales escarpados adaptados a falhas, delimitados por 

cumeadas aguçadas. No dorso, relevos residuais do tipo inselbergue elevam-se sobre planos desnudados 

revestidos de campos rupestres. Do sopé desses residuais partem rampas pedimentadas que coalescem em 

depressões rasas preenchidas com areias resultantes da desagregação das rochas quartzíticas. A região também 

faz parte do Planalto Dissecado do Centro Sul e do Leste de Minas, cujo relevo é formado por colinas e cristas 

com vales encaixados e ou de fundo chato, modelados por formas fluviais de dissecação. As altitudes oscilam 

entre 1000 e 700 metros. Como principais atrativos utilizados pelas operadoras de destacam-se: cachoeiras do 

Carijó, Moinho, Piolho, Lajeado, Baú, Arco-íris, Campo Alegre, Ausente, Canela e dos Macacos, Pico do 

Cruzeiro e Serra dos Santos. 
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Figuras 152 e 153: Vista da Serra e do distrito de Milho Verde (PAULA, 2016) e Cachoeira do Moinho. Fonte: 

Prefeitura Municipal de Serro. Acesso em março de 2016. Disponível em: http://www.serro.mg.gov.br/milho-

verde.html 

 

6.1.12.3 Quantificação das variáveis geoturísticas do município de Serro 

Em virtude das diversas possibilidades da sede do município e de seus distritos, principalmente Milho 

Verde que possui, além dos atrativos naturais, uma considerável infraestrutura turística consolidada as 

variáveis geoturísticas foram valoradas da seguinte forma: 

 

Gráfico 15: Análise quantitativa dos aspectos geoturísticos do município de Serro (Paula, 2016) 
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6.1.12.4 O Caminho dos Diamantes descrito pela ótica dos viajantes naturalistas : Alvorada de 

Minas – Serro – São Gonçalo do Rio das Pedras 

Conforme relatado anteriormente, devido ao tempo chuvoso e por esse trajeto ser realizado 

completamente em vias não pavimentadas, não foi possível acompanhar os marcos no primeiro trecho descrito 

na Planilha 16. Apenas na última campanha de campo foi possível o acesso, mas por uma via alternativa 

asfaltada que liga o município de Serro ao de Alvorada de Minas.  

 

 

Imagens 154 e 155: Mapa e gráfico altimétrico do trecho que liga os municípios de Alvorada de Minas e Serro. Fonte: 

IER. Acesso em setembro de 2015. Disponível em: http://www.institutoestradareal.com.br/roteiros/diamantes 

 

Todo o percurso entre a cidade de Serro, passando pelo distrito de Três Barras até chegar em Milho 

Verde, encontra-se pavimentada e em boas condições. A partir de então, o acesso torna-se um pouco mais 

http://www.institutoestradareal.com.br/roteiros/diamantes
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difícil até chegar ao distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras onde, em condições adversas, pode ser difícil 

o acesso com veículos sem tração nas quatro rodas. 

 

 

Figuras 158 e 159: Mapa e gráfico altimétrico do trecho que liga o município de Serro e o distrito de São Gonçalo do 

Rio das Pedras. Fonte: IER. Acesso em setembro de 2015. Disponível em: 

http://www.institutoestradareal.com.br/roteiros/diamantes 

 

• AUGUSTE FRANÇOIS CESAR PROUVENÇAL DE SAINT-HILAIRE (1816-1822)  

 Vila do Príncipe compreende cerca de 700 casas e uma população de 2.500 a 3.000 indivíduos. Essa vila 

está edificada sobre a encosta de um morro alongado; e suas casas dispostas em anfiteatro, os jardins que 

ente elas se veem, suas igrejas disseminadas formam um conjunto de aspecto muito agradável, visto das 

elevações próximas. A parte oriental da vila é muito mais bem construída que a ocidental, e é lá que se veem 

as principais igrejas, a câmara e a intendência. As ruas são pouco numerosas, e, na maioria, calçadas. As 

principais estendem-se de leste a oeste, paralelamente à base do morro; e cada uma delas acha-se assim 

traçada, em todo o comprimento, quase no mesmo plano. Só as ruas transversais seguem o declive do 

morro; tem, porém, pequena extensão. (Saint - Hilaire, 1975, p. 145). 
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Figura 158:  Cidade de Serro (Paula, 2016). 

 

• JOHN MAWE (1808-1818)  

Vila do Príncipe foi erigida em comarca ou distrito em 1730, época na qual as lavagens de ouro eram mais 

produtivas, mas esta cidade fora fundada quinze anos antes, quando os paulistas, começando a deixar Vila 

Rica e os cantões vizinhos, aqui vieram se estabelecer. A cidade conta hoje cinco mil habitantes, dos quais a 

maior parte são lojistas; o resto é composto de artesãos, fazendeiros, mineiros e operários. Há um escritório 

de controle ao qual todos os mineiros do distrito trazem o ouro que encontram e pagam o quinto, como em 

Vila Rica. (Mawe, 1978, p. 159). 
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Figura 159:  Cidade de Serro (Paula, 2016). 

 

• AUGUSTE FRANÇOIS CESAR PROUVENÇAL DE SAINT-HILAIRE (1816-1822) 

 A aldeia de Milho Verde situa-se em uma região árida que não possibilitava nenhum gênero de plantação, 

375 compondo-se de uma dúzia de casas e de uma igreja. É aí a sede do destacamento de soldados 

encarregados de inspecionar os viajantes que vão de Tijuco à Vila do Príncipe. Apresentei ao oficial que o 

comandava o salvo-conduto que me fornecera a secretaria do Estado; ele dispensou-me toda a sorte de 

gentilezas e minha bagagem não foi vistoriada. Apesar de haver uma guarda colocada em Milho Verde não 

é de crer-se que essa aldeia seja o limite do Distrito dos Diamantes. O território desse Distrito estende-se 

até mais longe, ao lugar chamado Cabeça do Bernardo. Existe em Milho Verde um serviço que, como o de 

Vau, forneceu outrora muito diamante. Deixando Milho Verde, percebem-se montanhas semelhantes àquelas 

que se têm sob as vistas desde a capital do Distrito dos Diamantes. Entretanto é evidente que, considerado 

em seu conjunto, o caminho desce Tijuco, havia sido constantemente arenoso, tornou-se argiloso e 

avermelhado. Então a vegetação muda e os grandes fetos que nascem por toda parte indicam que esses 

lugares foram outrora cobertos de florestas. (Saint- Hilaire, 1975, p. 44). 
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Figura 160:  Paisagem do distrito de Milho Verde (Paula, 2016). 

 

6.1.13 Município de Diamantina 

A origem do município de Diamantina está extremamente ligada as atividades de mineração. Há relatos 

que a ocupação iniciou com a chegada de Jeronimo Gouvêa que, ao seguir o curso do Rio Jequitinhonha, 

encontrou grande quantidade de ouro nas confluências do Rio Pururuca e Grande e assim a cidade foi se 

configurando sempre nas proximidades aos rios. Embora tenha sido originada em função da exploração de 

ouro, Diamantina só se consolidou em virtude da descoberta de diamantes na região, em 1720. A partir de 

então, criou-se uma administração especial para gerir o território, a Intendência dos Diamantes A partir de 

1828, o arraial do Tijuco, como até então era conhecido a sociedade se organiza, definem-se as classes sociais. 

Em 1819 foi criado o distrito, por Alvará de 17 de outubro e em 1831 e o arraial elevado à categoria de vila, 

com o nome de Diamantina. Criado o município, continuou em progresso constante da expansão de sua riqueza 

com a exploração das lavras de diamantes. A população foi aumentando e novos povoados foram surgindo em 

seu vasto território, elevados por sua vez à categoria de distrito. A vila fora instalada em 4 de junho de 1832 e 

já em 1838 era elevada à categoria de cidade, pela Lei Provincial n° 93, de 6 de março. (IBGE, 2016). Em 

1983, o conjunto arquitetônico do centro histórico de Diamantina foi tombado pelo IPHAN e, no final da 

década de 90, a cidade recebeu da UNESCO o título de Patrimônio Cultural da Humanidade (IPHAN, 2016). 

Um local de destaque quando tratamos de turismo, principalmente com referências ao patrimônio 

geológico e mineiro, é a Casa da Glória. Trata-se de uma construção construída entre 1775 e 1800 que no início 

do século XIX passou para o Estado. Ela recebeu a visita de diversos viajantes naturalistas como Spix, Martius 

e Eschwege. Este último, inclusive, foi homenageado com a utilização de seu nome para batizar o Centro de 

Geologia do Instituto de Geociências da UFMG localizado neste local. 
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Figura 161: Casa da Gloria, Diamantina (Paula, 2016). 

 

6.1.13.1Aspectos geoturísticos de Diamantina 

• Geomorfológico:  

Na região de Diamantina há o aparecimento de superfícies aplainadas coma distinção de morros residuais. 

Esta paisagem é possível em virtude das interações litológicas existentes adquirindo propriedades em sua 

morfogênese que permitiu o povoamento e, inclusive, o acesso aos depósitos de ouro e diamante (Morais, 

2014). Um fator importante no desenvolvimento e manutenção de geossítios é o fato de a região estar cercada 

por diversas Unidades de Conservação. Em Diamantina, os Parque Estadual do Biribiri e o Parque Nacional 

das Sempre Vivas respondem por boa parte do patrimônio natural que pode ser utilizado para o 

desenvolvimento do geoturismo através de seus mirantes e cachoeiras. 

 

Figura 162: Cachoeira do Sentinela, Parque Estadual do Biribiri (Paula, 2016) 



 
 

 

148 
 

• Mineiro:  

De acordo com Morais (2014) muitos autores discorreram acerca dos modos de ocorrência de diamantes 

e ouro na região de Diamantina, contudo, sua gênese primária é desconhecida. Os diamantes são encontrados 

nos conglomerados pré-cambrianos da Formação Sopa-Brumadinho, no Grupo Macaúbas e nas formações 

superficiais de vertentes e nos depósitos de leitos de córregos e em terraços. E, para representar e contar a 

história das técnicas de mineração bem como a cultura, memória e tradição desta localidade diamantífera, foi 

criado o Museu do Diamante, em 12 de abril de 1954, através da Lei Nº 2.200 com projeto do então Deputado 

Juscelino Kubitschek de Oliveira. Conforme descrito no site oficial do Museu seu acervo “é em sua maior 

parte relacionado à cultura do diamante, num tripé diamante-fé-violência, além de objetos pecuniários (bônus, 

cédulas, moedas e vales) e de interiores (acessórios, condicionador de temperatura, equipamentos de serviços 

domésticos, de iluminação, utensílios de cozinha e mesa)”. Este importante acervo possibilita vários tipos de 

leitura, tais como a análise dos aspectos formais dos objetos, a determinação dos períodos aproximados em 

que foram executados e o seu significado no contexto cultural. 

 

Figura 163: Museu do Diamante (Paula, 2016). 

 

• Espeleológica:  

Nas cavidades desenvolvidas nos quartzitos Mesoproterozóicos da Formação Sopa-Brumadinho, 

destaca-se a Gruta do Salitre, em Diamantina que consiste numa cavidade natural subterrânea que possui dois 

salões principais. Segundo Baggio et al (2011) “o canyon do Salitre representa uma importante feição 

estrutural, que além da representatividade geológica, geomorfológica, biológica e paisagística; possui 

relevância histórica, uma vez que os escravos rebelados se refugiavam entre os labirintos rochosos dessa 

área”. Outro local importante no que tange os geossítios com interesse espeleológico é o Parque Nacional das 

Sempre Vivas que, de acordo com Santos et al, (2016) em caminhamentos realizados no PARNA, foram 

cadastros nove abrigos e cinco cavernas até então não registradas na base de dados do CECAV. Ainda, de 

acordo com os autores, em 2014, o CECAV havia registrado apenas duas cavidades no interior do Parque. 
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Assim como nos casos das outras cavidades na região, estas se desenvolvem em quartzito e apresentam 

dimensões reduzidas.  

 

Figuras 164 e 165: Gruta do Salitre, Diamantina. (CASTRO, 2015) 

 

• Hidrográfico:  

Antes de chegar na cidade de Diamantina, após passar pelo distrito de São Gonçalo do Rio Abaixo 

encontra-se uma ponte que corta o Rio Jequitinhonha que, de acordo com o site oficial do Instituto Estrada 

Real (2016), é datada do século XVIII e foi construída em virtude das atividades de mineração de ouro e 

diamante. Segundo Ferreira & Saadi (2013), o rio Jequitinhonha nasce na Serra do Espinhaço a uma atitude 

de 1300m, no município do Serro/MG, tendo como principais afluentes os rios Itacambiruçu, Vacaria, 

Salinas, São Pedro e São Francisco na margem esquerda, e Araçuaí, Piauí, São Miguel e São João pela 

margem direita. 

 

Figura 166: Ponte sobre o rio Jequitinhonha (Paula, 2016) 

 

• Arqueológico:   
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O caminho dos escravos, com calçamento de pedras construído por escravos, que ligava o distrito de 

Mendanha, passando por onde, atualmente, é o Parque Estadual do Biribiri, ao município de Diamantina foi 

utilizado para transporte de carga e diamantes. Atualmente é possível encontrar remanescentes da estrada de 

fácil acesso ao lado da BR367, distante 2 km do município de Diamantina indo em direção ao município de 

Araçuaí.   

  

Figuras 167 e 168: Caminho dos Escravos (Paula, 2016) 

 

6.1.13.2 Quantificação das variáveis geoturísticas do município de Diamantina 

No contexto turístico da Estrada Real, Diamantina é uma cidade com singularidades em relação à sua 

infraestrutura. Embora seja uma cidade tombada pelo IPHAN como patrimônio histórico cultural e possua 

uma unidade de conservação aberta à visitação, é perceptível a carência de alguns itens essenciais para o 

desenvolvimento geoturístico quando são mesuradas as variáveis utilizadas neste trabalho. A comparação 

com a cidade de Ouro Preto é inevitável e as diferenças entre as duas cidades são evidentes. Uma hipótese 

para essa discrepância dos resultados obtidos pode ser a distância que o município de Dimantina se encontra 

em relação aos grandes centros emissores de turistas que culmina com uma relativização nas prioridades para 

o desenvolvimento turístico daquela localidade. Analisando e dimensionado todas as oportunidades 

geoturísticas da cidade de Diamantina, pode-se representa-las da seguinte forma: 
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Gráfico 16: Análise quantitativa dos aspectos geoturísticos da cidade de Diamantina (Paula, 2016) 

 

6.2.13.3 O Caminho dos Diamantes descrito pela ótica dos viajantes naturalistas - Planilha 18: 

São Gonçalo do Rio das Pedras - Diamantina 

 As condições do percurso entre o distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras até a cidade de 

Diamantina, não corresponde ao que apresentava no mapa apresentado pelo Instituo Estrada Real. O trajeto 

em grande parte foi realizado em estrada de terra, embora, entre o segundo e terceiro campo a quilometragem 

de vias asfaltadas aumentou consideravelmente, e as obras para asfaltamento da estavam acontecendo.  
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 Imagens 169 e 170: Mapa e gráfico altimétrico do trecho que liga o distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras 

e o município de Diamantina. Fonte: IER. Acesso em setembro de 2015. Disponível em: 

http://www.institutoestradareal.com.br/roteiros/diamantes 

 

• RICHARD FRANCIS BURTON (1865-1868)  

Diante de nós, erguia-se o majestoso Pico do Itambé, que dizem estar a 2.000 metros acima do nível do mar. 

Sua cabeça se achava envolta em nuvens, sempre semelhante e nunca as mesmas, e seus ombros revestidos 

de capim avermelhado e matas sombrias. No lado oriental do horizonte, elevava-se o maciço montanhoso 

chamado Curralinho, que dizem ser muito rico em diamantes. (Burton, 1976, p. 99). 

 

Figura 171:  Vista para o Pico do Itambé (Paula, 2016). 

 

• AUGUSTE FRANÇOIS CESAR PROUVENÇAL DE SAINT-HILAIRE (1816-1822)  

Tijuco é construída sobre a encosta de uma colina cujo cume foi profundamente cavado pelos mineradores. 

Ao pé dessa colina corre, em um vale demasiadamente estreito, um regato que tem o nome de Rio S. 

Francisco. Do outro lado do vale outeiros extremamente áridos fazem face à aldeia, e apresentam por 
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todos os lados rochedos e um pardo escuro, no meio dos quais cresce um relvado cuja cor difere pouco 

(quando de mina viagem), da dos próprios rochedos. A verdura dos jardins da aldeia contrasta, como 

mostrarei, com esses tons sombrios. (Saint-Hilarie, 1974, p. 27-28). 

 

 

Figura 172: Caminho dos Escravos com a cidade de Diamantina ao fundo (Paula, 2016). 

 

• JOHN MAWE (1808-1818)  

Por ter a honra de morar em casa do intendente, os habitantes da cidade me olhavam como pessoa ligada 

ao governo e que, por conseguinte, não devia saber do tráfico secreto que faziam entre si. Por isso, todas 

as vezes que me achava em companhia dos oficiais da administração, ao ouvir a palavra garimpeiro, 

julgava que era bom manifestar um sentimento de horror igual ao deles. Quando exprimia a minha 

surpresa de que alguém se pudesse degradar a ponto de se tornar culpado do crime de fraudar os 

diamantes, estava tacitamente convencido de que um branco nunca poderia se manchar com tal infâmia. 

Tudo isso foi bem arranjado, porque pensei que mais valia não estar em oposição com a opinião geral e 

não aprofundar muito em assunto tão delicado. Algumas vezes mesmo achei melhor não ter o ar de prestar 

atenção às coisas sobre as quais tinha os olhos fixos. Há no Tijuco nove ou dez negociantes principais, que 

são frequentemente credores da administração e dos oficiais que dela fazem parte. (Mawe, 1978, p. 172).  
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Figura 173:  Cidade de Diamantina (Paula, 2016) 

 

• RICHARD FRANCIS BURTON (1865-1868) 

A localização de Diamantina é peculiar: para leste e sudoeste, o terreno é extremamente alcantilado, ao 

passo que a parte norte é uma continuação das terras onduladas do campo. A incipiente “Haute Ville” é a 

melhor e mais saudável localidade, e aqui a povoação se espalhar. A “cidadezinha” desce pela encosta 

ocidental de um morro muito [íngreme, para terminar no profundo vale do Rio São Francisco ou Rio 

Grande, cujas águas, servindo de escoadouro às do terreno mais baixo, alimentam a artéria principal da 

bacia, o Rio Jequitinhonha, que fica a 3 léguas em linha reta e seis indiretamente. Visto do “Alto da Cruz”, 

a cidade apresenta um aspecto de prosperidade. Mudou muito, depois de 1801, quando era o “Arraial do 

Tijuco” e só contava com casas de pau-a-pique; não poderia ser reconhecida nas páginas de Gardner e M. 

Barbot, que a descreveram como era na geração passada. Abaixo de nós, estende-se um lençol de casas 

pintadas de muitas cores, cor-de-rosa, branco e amarelo, com quintais e jardins verdejantes, ao longo de 

ruas largas e amplas praças, ao passo que os edifícios públicos de tamanho maior e uma confusão de 

igrejas de duas torres ou uma torre só testemunham a religiosidade do lugar. (BURTON, 1976, p. 87-88). 
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Figura 174:  Cidade de Diamantina (Paula, 2016) 

 

• GEORGE HEINRICH VON LANGSDORFF (1822-1829)  

Tijuco, um arraial, é a sede da administração dos diamantes e, consequentemente, de todo o extenso 

quadro de funcionários públicos, civis e militares. A eles acrescentem-se comerciantes ricos e abastados, 

mineiros e oficiais militares. Em Tijuco, veem-se apenas alguns belos pomares, com bananeiras, 

laranjeiras, jabuticabeiras e outras árvores frutíferas e algumas verduras. Fora isso, todos os 

mantimentos, tenham o nome que tiverem, foram trazidos da Europa, uma vez que os habitantes mais 

abastados queriam viver aqui ao estilo europeu. (Langsdorff, 1997, p. 263). 

 

Figura 175:  Cidade de Diamantina (Paula, 2016) 
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6.2 QUANTIFICAÇÃO GEOTURÍSTICA 

6.2.1 Cálculo do potencial geoturístico 

A partir do trabalho de campo e da realização do inventário de todos os LIGEMs selecionados, foi 

possível estabelecer valores relativos ao potencial geoturístico (Pgt) de determinada localidade ou região. 

Para isso, foram analisados e somados os valores obtidos por cada variável geoturística (SVAR) descritas na 

aplicação do Protocolo de Avaliação de Lugares de Interesse Geológico e Mineiro  e, ao valorar e compará-

los, foi possível determinar quais localidades possuem maior potencialidade para desenvolver atividades 

geoturísticas. Assim, para a quantificação do potencial geoturístico foi utilizada a equação: 

Pgt =  SVAR/NVAR 

 

Onde: Pgt = Potencial Geoturístico; 

SVAR= Soma das variáveis quantitativas do Lugar de Interesse Geológico e Mineiro. 

NVAR =  Número de variáveis calculadas 

 

Assim, de acordo com todos dados e métodos utilizados, foi possível dimensionar o potencial geoturístico 

de locais pertencentes ao Caminho dos Diamantes (ER-MG). A fim de dar mais visibilidade aos valores do 

potencial geoturístico, optou-se por criar uma tabela que discriminasse a quantificação dos critérios turísticos 

(localização turística, acessibilidade, sinalização, informações, legislação, visitação, atividades realizadas, 

segurança e uso potencial) e dos critérios relativos a geodiversidade (estado de conservação, vulnerabilidade, 

características intrínsecas e necessidade de proteção) antes de apresentá-los com o valor total. Sendo assim, 

foram determinados os seguintes valores:  

 

Tabela 7: Potencial Geoturístico dos LIGEMs do Caminho dos Diamantes (Paula, 2016) 

 

LIGEM NUMEROS DE 

VARIÁVEIS 

CALCULADAS(NVAR) 

SOMA DAS 

VARIÁVEIS 

TURÍSTICAS 

SOMA DAS 

VARIÁVEIS DA 

GEODIVERSIDADE 

SOMA DAS 

VARIÁVEIS 

(SVAR) 

POTENCIAL 

GEOTURÍSTICO 

(Pgt) 

Ouro Preto 13 132 47 179 13,8 

Mariana 13 120 45 165 12,7 

Catas Altas 13 111 53 164 12,6 

Santa 

Bárbara 

13 96 47 143 11 
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A partir dos dados expostos, das percepções em campo e das referências bibliográficas alguns pontos 

merecem uma avaliação mais aprofundada: 

• É evidente que o geoturismo não depende apenas da geodiversidade ou do patrimônio geomineiro. 

Como preconizado por Beni (2007), o turismo é um sistema complexo que envolve diversos setores 

para além de um potencial atrativo. Conforme demonstrado na aplicação do inventário escolhido 

como metodologia do presente trabalho, as variáveis com motivações turísticas são em maior número 

que as que tratam sobre a geodiversidade; 

• Ouro Preto foi a localidade que obteve o maior valor para potencial geoturístico, porém não obteve a 

maior pontuação para as variáveis da geodiversidade. Este fato reflete a demanda turística já existente 

na região que ao mesmo tempo fornece grandes possibilidades de infraestrutura turística proporciona, 

em alguns casos, má utilização de seu patrimônio geoomineiro.   

• Com exceção do município de Alvorada de Minas onde não foi possível fazer uma análise completa 

das variáveis geoturísticas, Morro do Pilar foi o LIGEM que apresentou menor pontuação em relação 

ao potencial geoturístico, o que reflete a pouca infraestrutura para o turismo aliado ao descaso em 

relação ao seu patrimônio geomineiro. Embora seja uma referência em relação à história da metalurgia 

brasileira, o município além de não preservar os resquícios destas atividades, não utiliza deste fato 

como atrativo turístico e apropriação histórica para aquela comunidade.  

Barão de 

Cocais 

13 106 62 168 12,9 

Bom Jesus 

do Amparo 

6 40 34 74 12,3 

Ipoema 13 100 48 148 11,3 

Itambé do 

Mato Dentro 

13 103 39 142 10,9 

Morro do 

Pilar 

13 104 33 137 10,5 

Conceição 

do Mato 

Dentro 

13 88 62 150 11,5 

Alvorada de 

Minas 

6 37 37 74 10,4 

Serro 13 118 54 172 13,2 

Diamantina 13 106 53 159 12,2 
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• Os valores totais mensurados são reflexos de uma potencialidade e não de uma realidade geoturística 

visto o município de Bom Jesus do Amparo onde não foi possível aplicar todas as variáveis e acabou 

por obter um potencial geoturístico elevado, o que não pode ser completamente comprovado em 

virtude da impossibilidade de análise de alguns critérios relevantes; 

 

Figura 178: Mapa de Potencialidade Geoturística do Caminho dos Diamantes. 

 

                Conforme dito anteriormente, a intenção ao pontuar a qualidade geoturística destes Lugares de 

Interesse Geológico e Mineiro (LIGEM) não significa a superioridade de um local em detrimento ao outro. 

Indica apenas quais localidades possuem características turísticas que tem maior potencial em serem 

trabalhadas, também, pelo viés de seu patrimônio geológico e mineiro. A partir de então percebe-se que os 

LIGEMs que obtiveram maiores pontuações, não por coincidência, são representados por aqueles locais que 

já possuem uma tradição e infraestrutura turística assim como aqueles que estão localizados dentro ou possuem 

Unidades de Conservação com atividades de Uso Público, garantindo assim a viabilidade turística, a 

geoconservação e as informações necessárias que são as premissas básicas para o geoturismo. 

 

6.2.2 Interpretação estatística de geodiversidade aplicada ao turismo: 



 
 

 

159 
 

Ainda utilizando das informações adquiridas através da aplicação do Inventário, buscou-se calcular, 

dimensionar e comparar parâmetros referentes a variedade ou abundância (geodiversidade intrínseca), 

frequência e o grau fragmentação do interesses geoturisticos. Para isso, inicialmente fez-se o quadro abaixo 

que demonstra as localidades inventariadas e os interesses (geo)turísticos já incipientes nestes locais: 
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LIGEM GEOMORFOLÓGICO MINEIRO MINERÁLOGICO ARQUEOLÓGICO HIDROGRÁFICO ESPELEOLÓGICO 

Ouro Preto X X X X X X 

Mariana X X 
 

X 
  

Catas Altas X X 
 

X 
  

Santa 

Bárbara 

X X                  X  

Barão de 

Cocais 

X X                X X 
  

Bom Jesus 

do Amparo 

      

Ipoema X 
     

Itambé do 

Mato Dentro 

X 
    

X 

Morro do 

Pilar 

X 
 

X 
   

Conceição 

do Mato 

Dentro 

X 
  

X 
  

Alvorada de 

Minas 
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Serro X          X 
    

Diamantina X X                   X X X 

Tabela 8: Interesses geoturísticos dos LIGEMs inventariados no Caminho dos Diamantes (PAULA, 2016) 
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 Nota-se que alguns LIGEMs inventariados não tiveram seus interesses geoturísticos especificados, 

como é o caso de Bom Jesus do Amparo e Alvorada de Minas. Este fato se dá em virtude desses locais 

historicamente terem perdido suas características essencialmente turísticas, tornando cidades apenas de 

passagem com pouca infraestrutura ao turismo ou por ser uma localidade onde o acesso foi prejudicado. Porém, 

entende-se que a inventariação e qualificação destes locais são de extrema importância devido a possibilidade 

de desenvolvimento e implementação de projetos turísticos assim como a relevância de suas características 

intrínsecas e história que apontam a potencialidade para que essas localidades sejam integradas de forma 

efetiva nessa região turística delimitada pelo Caminho dos Diamantes. 

 

6.2.2.1 Variedade ou abundância (Geodiversidade Intrínseca):  

Ao avaliar a geodiversidade intrínseca dos locais inventariados, baseando em diversos autores que 

discutem acerca de cálculos de geodiversidade, podemos definir que a variedade e abundância da 

geodiversidade no que tange aos sítios que são importantes para o desenvolvimento turístico, pode ser balizado 

a partir do número de diferentes interesses geoturísticos presente em cada LIGEM. Sendo assim, o cálculo que 

avalia a geodiversidade intrínseca de cada localidade foi feito através da seguinte forma: 

Gi = In 

 

Onde: Gi = Geodiversidade Intrínseca do LIGEM; 

           In= Número de interesses geoturísticos presentes no LIGEM 

 

     Os distintos interesses geoturísticos (geomorfológico, sedimentológico, estrutural, espeleológico, 

estratigráfico, petrológico, mineralógico, mineiro, arqueológico, paleontológico e hidrográfico)   de cada 

localidade estão inseridos no item 14 do Protocolo de Avaliação de Lugares de Interesse Geológico e 

Mineiro e puderam ser analisados a partir de referências bibliográficas acerca dos atrativos turísticos das 

localidades e através das visitas de campo. Aos municípios onde não foi possível avaliar as possibilidades 

por motivos de acessibilidade física ou de informações esses valores não foram aplicados. Então, avaliando 

o potencial e as possibilidades geoturísticas dos LIGEMs foi possível chegar ao seguinte resultado: 

 

Tabela 9: Geodiversidade Intrínseca dos LIGEMs inventariados no Caminho dos Diamantes. 

 

LIGEM GEODIVERSIDADE INTRÍNSECA (GI) 

Ouro Preto 6 

Mariana 3 

Catas Altas 3 

Santa Bárbara 3 
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Barão de Cocais 4 

Bom Jesus do Amparo Não se aplica 

Ipoema 1 

Itambé do Mato Dentro 2 

Morro do Pilar 2 

Conceição do Mato Dentro 2 

Alvorada de Minas Não se aplica 

Serro 2 

Diamantina 5 

  

          Ouro Preto é a cidade que de alguma forma possui atrativos com maior número os interesses 

geoturísticos. Como o recorte para o presente trabalho foi dado às áreas que sofrem influência direta do traçado 

do produto turístico Caminho dos Diamantes, este fato reflete as diversas ações em que o Instituto Estrada 

Real se empenhou para a consolidação de alguns atrativos estratégicos no município de Ouro Preto. Ao passo 

que o percurso vai avançando, é nítida a diminuição da infraestrutura de sinalização e informação deste produto 

que, muitas vezes, se limita aos totens de navegação o que dificulta a identificação de possíveis atrativos 

geoturísticos. 
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Figura 177: Mapa de Geodiversidade Intrínseca do Caminho dos Diamantes. 

 

         Ao inventariar os LIGEMs pertencentes ao Caminho dos Diamantes, é evidente o grande potencial de 

outros atrativos para além destes que foram descritos. Outros interesses que não foram citados nas avaliações 

também podem ser sinalizados. Porém, como tratam-se de interesses cujo as informações não são disponíveis 

e/ou acessíveis a um grande público, entendeu-se que o referido produto turístico ainda não possui 

infraestrutura e maturidade para desenvolver atrativos mais complexos.    

        Diversos municípios, devido às características intrínsecas dessa região, apresentam outras possibilidades, 

muitas vezes até com produtos turísticos consolidados e que podem ser trabalhados a partir do viés geoturístico. 

Contudo, a análise apresentada nesse momento reflete apenas a realidade da região em que foi concebido o 

produto turístico Estrada Real, entende-se que em contextos municipais o mapa da geodiversidade intrínseca 

apresente resultados diferentes e que diversas outras possibilidades podem ser contempladas. 

   

6.2.2.2 Frequência:   

Outra oportunidade ao se analisar quantativamente o potencial geoturístico do Caminho dos Diamantes 

é dimensionar o número de vezes que um mesmo interesse aparece em LIGEMs diferentes e entender qual 

deles é o mais desenvolvido e utilizado como atrativo turístico da região. Para isso, foi utilizada a equação 
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abaixo que determina quantas vezes um mesmo interesse aparece em LIGEMs diferentes.  Quanto mais 

próximo de 1 for a frequência, maior é sua representativa no que tange as características da utilização do 

patrimônio geoturístico ao longo do Caminho dos Diamantes. 

 

Fi = Ni/Ln 

 

Onde: Fi = Frequência do interesse; 

           Ni = Número de vezes que o mesmo tipo de interesse aparece nos municípios inventariados ao londo 

do Caminho dos Diamantes; 

           Ln = Quantidade de LIGEMs inventariados 

 

Utilizando do mesmo item do Protocolo de Avaliação de Lugares de Interesse Geológico e Mineiro 

que foi utilizado para determinar a abundância e variedade dos interesses geoturísticos aliado as 

especificidades de cada LIGEM inventariado, chegou-se a seguinte frequência do interesse: 

 

Tabela 10: Frequência de interesses geoturisticos nos LIGEMs inventariados no Caminho dos Diamantes. 

Interesses Frequência do Interesse  

Geomorfológico 1 

Mineiro 0,53 

Mineralógico 0,23 

Arqueológico 0,46 

Hidrográfico 0,23 

Espeleológico 0,23 

             

             A avaliação da frequência do interesse depende da viabilidade de inventariação de determinado 

atrativo e não corresponde à realidade presente no município. O menor valor estipulado que é do interesse 

hidrográfico não corresponde, obviamente, a inexistência de outras potencialidades para o desenvolvimento 

turístico nessa área. 

            O interesse geomorfológico que aparece com maior frequência está presente em todos os LIGEMs onde 

foi possível a mensuração dos potenciais atrativos geoturísticos. A inegável paisagem exuberante de serras, 

chapadas e vales que o percurso proporciona em todos os municípios já seria grande atrativo.  Mas, um fator 

importante neste contexto deve ser salientado: as quedas d’agua que foram identificadas são enquadradas, no 

presente trabalho, como interesse geomorfológico e não como hidrográfico. Optou-se por esta definição em 

virtude do entendimento de que o atrativo em si é a queda d’água e não o rio, visto que visitação ocorre em 

locais pontuais onde estão as cachoeiras e não em qualquer outro segmento do rio.  

            Outro fator relevante que merece destaque é a frequência relativamente baixa do interesse mineiro para 

as práticas turísticas no Caminho dos Diamantes. Conforme explicitado no referencial teórico, todas os 
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LIGEMs estudados tem sua origem em decorrência da mineração ou influenciado por ela. Porém, causa 

estranhamento o pouco reconhecimento do patrimônio mineiro e que sua utilização para o turismo não seja 

trabalhada. 

    

6.2.2.3 Grau de fragmentação:  

Uma variação do cálculo feito anteriormente, mas que aponta outra informação importante é quando 

analisamos a disposição espacial dos interesses. Quanto maior esse valor, maior o grau de heterogeneidade da 

distribuição desse interesse. Para isso, foi pensada a seguinte equação:  

Gf = NL 

 

Onde: Gf = grau de fragmentação; 

NL = número de municípios locais diferentes onde ocorrem o mesmo tipo de interesse; 

 Tabela 11: Distribuição de interesses geoturísticos nos LIGEMs inventariados no Caminho dos 

Diamantes. 

Interesses Grau de Fragmentação 

Geomorfológico 13 

Mineiro 7 

Mineralógico 3 

Arqueológico 6 

Hidrográfico 3 

Espeleológico 3 

 

 Assim como quando analisamos a frequência dos interesses, é preciso ressaltar que o grau de 

fragmentação dos mesmos reflete as possibilidades de inventariação na área que foi determinada pelo estudo. 

Contudo, fatores físicos e históricos interferem na disposição e distribuição desses interesses. Os interesses 

geomorfológico, hidrográfico e espeleológico dependem de determinados processos, aspectos e condições 

geológicas, os interesses mineiro e mineralógico são consequências de atrativos oriundos do processo de 

mineração e de seu beneficiamento e o arqueológico, com exceção das pinturas rupestres presente em Cocais, 

distrito de Barão de Cocais, também são representações do patrimônio mineiro e mineralógico presentes na 

região. 
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CAPÍTULO 7  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O produto turístico Estrada Real demonstra um esforço em prol do turismo entendido de forma 

regionalizada a fim de trazer benefícios àqueles municípios e empreendedores que compõem seus caminhos. 

Apesar de diversas ações consolidadas, o geoturismo não é uma abordagem trabalhada pelo Instituto que gere 

este produto. Sendo assim, este trabalho buscou gerar informações e processos metodológicos que fossem 

capazes de inventariar, qualificar e quantificar os diferentes valores e variáveis importantes para a 

implementação deste novo segmento turístico no segmento do Caminho dos Diamantes. 

 Para atingir os objetivos propostos, o andamento do trabalho contou com alguns desafios. Em relação 

às escolhas metodológicas foi necessário adaptar o Protocolo de Avaliação de Lugares de Interesse Geológico 

e Mineiro (Paula & Castro, 2013). Inicialmente, os autores utilizaram esta ferramenta de inventariação para 

geossítios pontuais ou pequenas áreas de interesse geoturístico. No presente trabalho o protocolo foi adaptado 

para que contemplasse os LIGEMs de interesse. Por isso, alguns critérios foram relativizados em virtude da 

escala de análise. Ainda no que tange a metodologia de inventariação, no primeiro momento, pretendia-se 

utilizar também o aplicativo GEOSSIT desenvolvido pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM, 2016), porém 

essa plataforma é utilizada para geossítios pontuais e com um nível de detalhamento que não condizia com 

as possibilidades dos LIGEMs determinados aqui. Sendo assim, optou-se por cadastrar alguns pontos 

específicos no GEOSSIT para que possam no futuro ser submetidos para apreciação. 

 Em relação às visitas de campo, com exceção do trecho que liga distrito de Tapera ao município de 

Alvorada de Minas onde não foi possível fazer o percurso devido as condições da estrada, não houve grandes 

problemas em relação as ferramentas de navegação fornecidas pelo Instituto Estrada Real. É nítido o empenho 

na configuração e instalação de possibilidade que garantam autonomia ao turista. Contudo, avalia-se que a 

manutenção e atualização destas ferramentas sejam necessárias e de forma sistêmica visto que, além as 

instalações físicas estarem susceptíveis a vandalismo, desgaste e desatualização, as informações disponíveis 

nos sites merecem revisão e atualização constantes em virtude das novas descobertas, novos anseios e de 

mutações das possibilidades turísticas do produto.   

Adquirir informações de base a respeito das características da geodiversidade da região não foi um 

desafio já que o Caminho dos Diamantes está localizado em uma região bastante estudada em virtude de suas 

possibilidades econômicas advindas da mineração e de seu contexto geológico. As informações acerca do 

produto turístico Estrada Real também são abundantes e contemplam diversos enfoques. No que o presente 

trabalho pretende contribuir é aliar esses dois campos do conhecimento a fim de determinar uma possível 

utilização geoturística a partir dos atrativos e informações identificadas. É notável a importância de um 

trabalho multidisciplinar na configuração de proposições atividades geoturísticas. Enquanto é fundamental o 

conhecimento e aprofundamento sobre a realidade geológica de determinado local, também é imprescindível 

a expertise de um profissional que entenda as possibilidades, viabilização e transformação dessas 
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informações, muitas vezes densas, em atrativos que possam ser compreendidos e consumidos em um produto 

turístico. 

Essa visão sistêmica e transdisciplinar do patrimônio geomineiro do Caminho dos Diamantes já era 

utilizada pelos viajantes naturalistas visto que, em seus relatos, é possível encontrar informações acerca da 

biodiversidade, geodiversidade, cultura, costumes e configuração das comunidades que se formaram, 

principalmente, em virtude da descoberta de ouro e diamantes nessa região. Embora alguns autores apontem 

tendências eurocentristas, remeter às bibliografias destes pesquisadores torna-se primordial para entender a 

importância histórica do patrimônio geominerio para essa região e como uma visão mais abrangente do 

espaço físico e das relações humanas que ocorreram ali possibilitam um registro importante para entendermos 

o passado, o presente e ponderar as ações e consequências futuras.  

Para dimensionar a viabilidade de proposições geoturísticas percebeu-se a necessidade de uma 

ferramenta que permitisse uma análise estatística de aspectos importantes para trabalhar o turismo a partir de 

atrativos geomineiros. Sendo assim, os cálculos de potencial geoturístico propostos atenderam às expectativas 

e possibilitou uma avaliação ampla e comparativa entre os Lugares de Interesse Geológico e Mineiro, sendo 

possível, a partir da atribuição de valores, perceber quais oportunidades cada município oferece atualmente 

frente as possibilidades apresentadas pelo produto turístico Estrada Real. 

Após todos os objetivos atingidos e a partir da conclusão do presente trabalho, diversas inquietações 

e questionamentos foram percebidas entendendo que as informações aqui apresentadas possibilitam estudos 

futuros. Como principais questionamentos podemos apontar: Existe algum interesse do Instituto Estrada Real, 

gestor do produto turístico Caminho dos Diamantes, na abordagem geoturística? Como será a receptividade 

da demanda e oferta turística desse local para esse novo segmento? Por qual motivo não há maior 

envolvimento entre o Geopark Quadrilátero Ferrífero e, em parte, da Reserva da Biosfera da Serra do 

Espinhaço, e este produto turístico já consolidado? Qual a melhor forma de planejamento interpretativo para 

cada um dos geossítios que podem ser trabalhados a partir da ótica geoturística de tal forma que as 

informações sejam acessíveis ao público alvo do produto turístico Estrada Real? Como utilizar as informações 

disponibilizadas a partir dos cálculos de geodiversade apresentados a partir de uma modelagem cartográfica?  

Por fim, como resultado principal o presente trabalho demonstra, a partir de todos os dados levantados 

e processos metodológicos utilizados, possibilidades reais de desenvolvimento e utilização do geoturismo 

que proporcionará uma nova abordagem as atividades já praticadas no produto turístico Caminho dos 

Diamantes (Estrada Real). A emergência de entender o patrimônio geomineiro como essencial ao 

desenvolvimento do referido produto turístico se dá pelo fato de ser o motivo de surgimento deste caminho e 

a supressão destas informações proporciona aos turistas, profissionais do trade turístico e comunidades 

autóctones uma visão limitada da riqueza histórica, cultural e da geodiversidade que vai além da simples 

contemplação de paisagens. 
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PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO E INVENTARIAÇÃO DE LUGARES DE 

INTERESSE GEOLÓGICO E MINEIRO  

INVENTORY AND EVALUATION PROTOCOLS USED IN GEOLOGICAL AND MINING 

HERITAGE SITES 

Suzana Fernandes de Paula & Paulo de Tarso Amorim Castro 

Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) – Ouro Preto, MG. 

E-mail:  suzanageotur@yahoo.com.br; ptacastro@gmail.com.  

Resumo 

A difusão de informações sobre a realidade geológica a qual fazemos parte ainda é deficiente, dificultando 

seu entendimento pela grande maioria das pessoas. Por isso, foi elaborado, no Departamento de Geologia da 

Universidade Federal de Ouro Preto, o Protocolo de Avaliação e Inventariação de Lugares de Interesse 

Geológico e Mineiro. Este método baseia-se na descrição e quantificação de aspectos e variáveis relativas 

aos geossítios selecionados possibilitando a identificação, qualificação e comparação entre determinadas 

localidades e/ou variáveis.  

Palavras-Chave: Patrimônio Geológico; Patrimônio Mineiro; Geoconservação; Protocolo; Inventário. 

Abstract 

The dissemination of information on the geological reality to which we belong is still deficient, hindering 

their understanding by most people. In order to change this, it was prepared a protocol that can be used for 

assesment, inventory, and evaluation of geological and mining heritage places. This method is based on the 

description and quantification of aspects and variables on the selected geosites enabling the identification, 

classification and comparison between certain locations and / or variables. 

Key-Words: Geological Heritage; Mining Heritage; Geoconservation; Protocol; Inventory. 

1. INTRODUCÃO 

Conceitos geológicos ainda são pouco 

entendidos e trabalhados pela grande maioria das 

pessoas, limitando a difusão das informações sobre a 

realidade geológica da qual fazemos parte. Porém, 

essas informações são fundamentais não só para 

entender a evolução da Terra e os processos que 

ocorreram até chegarmos a atual condição como 

também para pensarmos em ações e consequências 

futuras. Diante disso torna-se de suma importância a 

divulgação mais ampla da geologia e a necessidade 

de entendê-la como parte do patrimônio natural de 

uma região, pois o conhecimento pode ser uma 

medida conservacionista de sucesso de feições e 

afloramentos reconhecidos como importantes pela 

comunidade científica (Brilha 2005). O patrimônio 

geológico é composto por sítios com relevância 

cultural, turística, científica ou didática e, em 

regiões, onde a ocupação humana se deu em função 

da atividade extrativa mineral, há de se referir aos 

registros relevantes da mineração como patrimônio 

mineiro, englobando bem mais que os recursos 

minerais extraídos, ele pode também incorporar as 

intervenções oriundas desta atividade como as 

minas, galerias, escavações e construções. 

Assim, justifica-se a necessidade de 

desenvolver uma metodologia capaz de inventariar, 

qualificar e quantificar os Lugares de Interesse 

Geológico e Mineiro (LIGEMs), que consistem em 

locais que possuam características geológicas e/ou 

mineiras que possam ser utilizadas para o 

desenvolvimento de atividades geoturísticas. A 

apropriação e o entendimento destas novas 

informações, aprendizado e conceitos tanto pelo 

trade turístico quanto pela comunidade é um 

desafio, que pode ser superado através da utilização 

de uma linguagem mais acessível (não simplista). 

Esse método de inventariação, tem como finalidade 

valorizar e envolver as comunidades, a partir do 

conhecimento minerário, geológico, geoturístico e 

geoconservacionista, recorrendo à atitudes 

sustentáveis e corretivas, para a utilização deste 

patrimônio a fim de diminuir a distância do público 

em relação ao conhecimento das geociências, 

esclarecer e envolver as comunidades sobre à 

necessidade de valorização da geodiversidade local 

através da disponibilização de informações e 

atividades práticas. Além disto, o turismo geológico 

e mineiro poderá oferecer uma oportunidade de nova 

abordagem aos guias e operadores de turismo locais. 
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2. METODOLOGIA  

Na literatura é possível encontrar Protocolos 

de Avaliação Rápida em diversas áreas e com 

objetivos distintos, porém nenhuma metodologia que 

estabeleça, de forma eficiente, métodos de avaliação 

e quantificação de diversas variáveis relacionadas à 

geodiversidade. Já, quando se trata de modelos de 

inventários sobre o patrimônio geológico, é possível 

encontrar um número considerável de autores, com 

propostas diferentes, mas com a mesma finalidade. 

A partir de então, utilizando como referência os 

Protocolos de Avaliação Rápida: Instrumentos 

Complementares no Monitoramento dos Recursos 

Hídricos (Rodrigues & Castro, 2008) e inventários 

de Patrimônio Geológico de autores como Brilha 

(2005), Carcavillha (2007) e Ostanello (2012), foi 

criado, no Departamento de Geologia da 

Universidade Federal de Ouro Preto, o Protocolo de 

Avaliação e Inventário de Lugares de Interesses 

Geológico e/ou Mineiro. 

 

2.1 Protocolo de Avaliação e Inventariação de 

Lugares de Interesses geológicos e/ou Mineiro 

Com o desenvolvimento do Protocolo de 

Inventariação do Patrimônio Geológico e Mineiro 

pretende-se demonstrar que o conhecimento deste 

tipo de patrimônio é indissociado e pode ser 

apresentado, catalogado e inventariado a partir de 

uma mesma plataforma com a finalidade valorizar e 

envolver as comunidades, difundindo informações 

minerárias, geológicas, geoturísticas e 

geoconservacionistas, utilizando de atitudes que 

diminuam a distância do público em relação ao 

conhecimento das geociências. 

Ao utilizar este inventário é possível 

desenvolver estudos e trabalhos condizentes com a 

divulgação do patrimônio geológico e mineiro 

através de uma ferramenta que proporciona um 

maior conhecimento sobre a própria história e 

resgate da identidade local permitindo a integridade 

desse patrimônio como forma de garantir a 

transmissão para as gerações futuras desses bens 

coletivos. Outro aspecto importante desta 

metodologia é sua interface com o geoturismo, 

viabilizando a aproximação dos turistas e da 

comunidade local às Ciências da Terra. Nestas 

fichas, numa primeira etapa, foram utilizados textos 

explicativos em um nível de compreensão acessível 

a qualquer grupo de pessoa, justificando, 

categorizando e descrevendo a importância do 

patrimônio de cada geossítio selecionado, além 

disto, foram levantados diversos dados importantes 

como nome, gestor, região turística, localização, 

acessos, estado de conservação, tipo de visitação, 

sinalização, informações, equipamentos disponíveis, 

legislação, potencialidades e fotografias. Num 

segundo momento foram criados critérios que 

possibilitassem a avaliação quantitativa, numa 

pontuação de 20 (condição ótima) à 0 (condição 

ruim), destes geossítios. Nestas variáveis são 

avaliados os seguintes aspectos: 

 Localização turística: Nível de qualidade 

turística e espacial em que o geossítio está 

localizado. Para isto são percebidos critérios como 

outras possibilidades turísticas (em diversos 

segmentos) na região onde o sitio se encontra, 

infraestrutura urbana, segurança, leis 

regulamentadoras aplicadas ao desenvolvimento 

destas atividades; 

 Acessibilidade: Possibilidade de acesso físico e 

financeiro tanto dos espaços quanto das 

informações, transportes, equipamentos e meios 

de comunicação. 

 Sinalização: Nível de sinalização presente no 

geossítio. Para isto, avalia a presença de placas, 

símbolos, funcionários ou guias e se a forma de 

sinalização existente atende às necessidades de 

organização e indicação aos usuários. 

 Informações: Nível de informação e 

entendimento destas pelos usuários. Para isto, 

percebe-se critérios como presença de placas, 

símbolos, funcionários, guias e a forma como 

são repassadas informações essenciais sobre as 

peculiaridades do local, funcionamento, regras, 

deveres, segurança e utilização dos geossitios, 

modificando ou reafirmando o conhecimento 

das pessoas ao se apropriarem das informações 

disponíveis. 

 Estado de Conservação: Estado de 

Conservação dos geossítios, analisando as 

condições de limpeza, coleta ou existência de 

resíduos, intervenções humanas que degradam 

ou descaracterizam o local. 

 Legislação: Existência, conhecimento e 

conformidade com leis regulamentadoras, de 

segurança, de utilização e regulamentos 

internos. 

 Visitação e Atividades Realizadas: Existência 

do controle de número de pessoas que tem 

acesso ao geossítio, das atividades que são 

realizadas no local, do cumprimento do 

regulamento interno ou das leis 

regulamentadoras do local, esta variável 

pretende pontuar o nível da qualidade de 

visitação e das atividades realizadas. 
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 Serviços e Equipamentos: Presença de 

infraestrutura local e no entorno, a competência 

e existência dos serviços prestados. 

 Segurança: Pontos relacionados à segurança, 

analisando o conhecimento e conformidades de 

normas de segurança às possíveis práticas de 

turismo de aventura, ao regulamento interno ou 

leis regulamentadoras e à presença e 

capacidades de profissionais que garantam a 

integridade dos usuários, caso seja necessário. 

 Vulnerabilidade: Grau de vulnerabilidade do 

geossítios. Para isto, pontua o nível de proteção, 

o grau de vulnerabilidade de acordo com sua 

localização, atual condição ou potenciais 

interações e/ou intervenções. 

 Características Intrínsecas: Características 

intrínsecas do geossítio valorando 

características de abundancia, utilidade como 

modelo para ilustrar processos geológicos, 

quantidade de estudos científicos sobre a 

localidade, associação com elementos distintos 

ou beleza local. 

 Uso Potencial: Condições de observação, 

relação e oportunidades que poderão ser 

geradas a partir da utilização do geossítio como 

conteúdo didático, pedagógico e turístico, o 

Uso Potencial das localidades. 

 Necessidade de Proteção: Nível de 

preservação atual e as pressões que os 

geossítios sofrem em relação à sua proteção. 

Assim, o inventario ficou configurado da 

seguinte maneira: 

 

INVENTÁRIO DE LUGARES DE INTERESSE GEOLÓGICO E MINEIRO. 

DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA – UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

1. NOME 

2. MANTENEDOR/GESTOR/ ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO: 

3. REGIÃO TURÍSTICA 

4. LOCALIZAÇÃO 

5. DESCRIÇÃO DO ATRATIVO 

6. SINALIZAÇÃO E INFORMAÇÕES 

7.  MEIOS DE ACESSO 

8.  LEGISLAÇÕES DE PROTEÇÃO AO ATRATIVO 

9. ESTÁ LOCALIZADO EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO? 

Sim (   )    Não (   ) 

10. ESTADO DE CONSERVAÇÃO/PRESERVAÇÃO DO ATRATIVO: 

(   ) Muito Preservado/Conservado (   ) Preservado/Conservado     (   ) Pouco Preservado/Conservado. 

11. TIPO DE VISITAÇÃO E NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO PARA O ACESSO 

12. SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS 

13. ATIVIDADES REALIZADAS 

14. INTERESSES 

(  ) Geomorfológico (  ) Sedimentológico (  ) Estrutural (  ) Espeleológico 

(  ) Estrátigráfico (  ) Petrológico (  ) Mineralógico (  ) Mineiro 

(  )Arqueológico (  ) Paleontológico (  )Ambientes Fluviais 

15. INSCRIÇÃO NO SIGEP? 

Sim (   )    Não (   ) 

16.  ENQUADRAMENTO E CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA 

17. FEICOES DO RELEVO 

18. FOTOGRAFIAS 

19. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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Descritor: Aspectos Gerais 

Pontos: 

Variável 1: Localização 

Ótimo 

(Pontuação 20 a16) 

Bom 

(Pontuação 15 a 11) 

Regular 

(Pontuação 10 a 6) 

Ruim 

(Pontuação 5 a 0) 

 

Localidade com diversas 

possibilidades turísticas em 

atrativos naturais, histórico-

culturais preservados, com 

infraestrutura urbana 

eficiente, segurança, leis 

regulamentadoras aplicadas. 

Localidade com 

possibilidades turísticas em 

atrativos naturais, histórico-

culturais preservados, com 

infraestrutura urbana básica, 

segurança, leis 

regulamentadoras aplicadas. 

Localidade com 

possibilidades turísticas em 

atrativos naturais, histórico-

culturais, com infraestrutura 

urbana básica, leis 

regulamentadoras. 

Localidade sem 

possibilidades turísticas em 

atrativos naturais, histórico-

culturais, com infraestrutura 

urbana precária, sem 

segurança, leis 

regulamentadoras não 

aplicadas. 

 

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 

Variável 2: Acessibilidade 

Ótimo 

(Pontuação 20 a16) 

Bom 

(Pontuação 15 a 11) 

Regular 

(Pontuação 10 a 6) 

Ruim 

(Pontuação 5 a 0) 

 

Possibilidade e condição de 

acesso físico e/ou 

financeiro, com segurança e 

autonomia, tanto dos 

espaços, quanto dos 

equipamentos, transportes, 

informações e dos meios de 

comunicação, para qualquer 

pessoa. 

Possibilidade de acesso 

físico e/ou financeiro, com 

segurança, tanto dos 

espaços, quanto dos 

equipamentos, transportes, 

das informações e dos 

meios de comunicação, para 

qualquer pessoa. 

 

Possibilidade de acesso 

físico ou financeiro, com 

segurança, tanto dos 

espaços, quanto dos 

equipamentos, transportes, 

das informações e dos 

meios de comunicação, para 

um determinado grupo de 

pessoas. 

Impossibilidade e condição 

de acesso físico e 

financeiro, com segurança e 

autonomia, tanto dos 

espaços, quanto dos 

equipamentos, transportes, 

informações e dos meios de 

comunicação, para a 

maioria das pessoas. 

 

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 

Variável 3: Sinalização 

Ótimo 

(Pontuação 20 a16) 

Bom 

(Pontuação 15 a 11) 

Regular 

(Pontuação 10 a 6) 

Ruim 

(Pontuação 5 a 0) 

 

Placas ou símbolos, internos 

e externos, funcionários ou 

guias que consigam 

orientar, numa linguagem 

universal e adaptada 

inclusive, às pessoas com 

necessidades especiais os 

aspectos de segurança, 

acesso, localização, trânsito. 

Placas ou símbolos, internos 

ou externos, e funcionários 

que consigam orientar, 

numa linguagem universal, 

aspectos de segurança, 

acesso, localização, trânsito. 

Placas, símbolos internos ou 

funcionários que consigam 

orientar sobre aspectos de 

segurança, acesso, 

localização, trânsito para 

um determinado grupo de 

pessoas. 

Ausência de placas ou 

símbolos que consigam 

orientar, n aspectos de 

segurança, acesso, 

localização, trânsito. 

 

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
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Variável 4: Informações 

Ótimo 

(Pontuação 20 a16) 

Bom 

(Pontuação 15 a 11) 

Regular 

(Pontuação 10 a 6) 

Ruim 

(Pontuação 5 a 0) 

 

Placas ou símbolos, 

internos, externos, 

funcionários ou guias que 

consigam informar, de 

forma eficiente, numa 

linguagem universal e 

adaptada, inclusive às 

pessoas com necessidades 

especiais, os aspectos 

naturais, históricos e 

culturais do sítio. 

Informações sobre 

funcionamento, deveres e 

direitos dos visitantes, 

regulamento interno do 

estabelecimento ou leis 

regulamentadoras, 

utilização de equipamentos, 

tarifas. 

Placas ou símbolos, 

internos, externos ou 

funcionários que consigam 

informar, numa linguagem 

universal, os aspectos 

naturais, históricos e 

culturais do sítio. 

Informações sobre 

funcionamento, deveres e 

direitos dos visitantes, 

regulamento interno do 

estabelecimento ou leis 

regulamentadoras, 

utilização de equipamentos, 

tarifas. 

Placas, símbolos internos ou 

funcionários que consigam 

informar, os aspectos 

naturais, históricos e 

culturais do sítio. 

Informações sobre 

funcionamento, deveres e 

direitos dos visitantes, 

regulamento interno do 

estabelecimento ou leis 

regulamentadoras, 

utilização de equipamentos, 

tarifas. 

Ausência de placas, 

símbolos, funcionários ou 

guias que consigam 

informar os aspectos 

naturais, históricos e 

culturais do sítio, 

informações sobre 

funcionamento, deveres e 

direitos dos visitantes, 

regulamento interno do 

estabelecimento ou leis 

regulamentadoras, 

utilização de equipamentos, 

tarifas. 

 

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 

Variável 5: Estado de Conservação 

Ótimo 

(Pontuação 20 a16) 

Bom 

(Pontuação 15 a 11) 

Regular 

(Pontuação 10 a 6) 

Ruim 

(Pontuação 5 a 0) 

 

Ausência de vestígios de 

lixo, pichação, depredação 

ou necessidade de 

restauração. Coleta seletiva 

de resíduos. Intervenções 

antrópicas benéficas que 

não ameacem a integridade 

de espécies e estrutural do 

sítio. 

Ausência de vestígios de 

lixo, pichação, depredação. 

Intervenções antrópicas 

benéficas que não ameacem 

a integridade de espécies e 

estrutural do sítio. 

Ausência de vestígios de 

lixo, pichação, depredação. 

Vestígios de lixo, pichação, 

depredação ou necessidade 

de restauração.  

Intervenções antrópicas que 

ameaçam a integridade de 

espécies e estrutural do 

sítio. 

 

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 

Variável 6: Legislação 

Ótimo 

(Pontuação 20 a16) 

Bom 

(Pontuação 15 a 11) 

Regular 

(Pontuação 10 a 6) 

Ruim 

(Pontuação 5 a 0) 

 

Conhecimento e 

conformidade com as leis de 

utilização pelos usuários, e 

das leis de proteção e 

segurança dos sítios pelos 

administradores guias ou 

funcionários. 

Conhecimento e 

conformidade parciais as 

leis de utilização pelos 

usuários, e das leis de 

proteção e segurança dos 

sítios pelos administradores, 

guias ou funcionários. 

Conhecimento das leis de 

utilização pelos usuários, e 

das leis de proteção e 

segurança dos sítios pelos 

administradores, guias ou 

funcionários. 

Desconhecimento e 

desconformidade com as 

leis de utilização pelos 

usuários, e das leis de 

proteção e segurança dos 

sítios pelos administradores, 

guias ou funcionários. 

 

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
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Variável 7: Visitação e Atividades Realizadas 

Ótimo 

(Pontuação 20 a16) 

Bom 

(Pontuação 15 a 11) 

Regular 

(Pontuação 10 a 6) 

Ruim 

(Pontuação 5 a 0) 

 

Controle do número ou 

cadastro de visitantes que 

tiveram acesso ao sítio, 

respeitando a capacidade de 

carga e especificidades de 

atividades que podem ser 

desenvolvidas no local. 

Cumprindo com o 

regulamento interno do 

estabelecimento ou leis 

regulamentadoras do sitio. 

Controle do número de 

acessos ao sítio, respeitando 

a capacidade de carga e 

especificidades de 

atividades que podem ser 

desenvolvidas no local. Não 

possui regulamento interno 

ou leis regulamentadoras. 

Controle das especificidades 

de atividades que podem ser 

desenvolvidas no local. Não 

possui regulamento interno 

ou leis regulamentadoras. 

Nenhum controle do 

número, sem cadastro de 

visitantes que tiveram 

acesso ao sítio, 

desrespeitando a capacidade 

de carga e as 

especificidades de 

atividades que podem ser 

desenvolvidas no local. Não 

possui regulamento interno 

ou leis regulamentadoras. 

 

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 

Variável 8: Serviços e Equipamentos 

Ótimo 

(Pontuação 20 a16) 

Bom 

(Pontuação 15 a 11) 

Regular 

(Pontuação 10 a 6) 

Ruim 

(Pontuação 5 a 0) 

 

Infraestrutura completa para 

receptivo no local ou no 

entorno: restaurante, 

sanitários, hospedagem, 

comércio, bancos, hospitais. 

Funcionários capacitados. 

Equipamentos de segurança. 

Conhecimento e 

conformidade com as 

normas da ABNT. 

Infraestrutura básica para 

receptivo no entorno. 

Funcionários capacitados. 

Equipamentos de segurança. 

Conhecimento e 

conformidade com as 

normas da ABNT. 

Infraestrutura básica para 

receptivo no entorno. 

Funcionários capacitados. 

Equipamentos de segurança. 

Não possui infraestrutura 

básica para receptivo no 

entorno. Sem funcionários 

capacitados equipamentos 

de segurança. 

 

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 

Variável 9: Segurança 

Ótimo 

(Pontuação 20 a16) 

Bom 

(Pontuação 15 a 11) 

Regular 

(Pontuação 10 a 6) 

Ruim 

(Pontuação 5 a 0) 

 

Conhecimento e 

conformidade com as 

normas da ABNT, 

regulamento interno ou leis 

regulamentadoras. Presença 

de profissionais 

Capacitados, inclusive com 

cursos de primeiros 

socorros. Equipamentos de 

segurança para visitantes, 

guias ou funcionários. 

Intervenções antrópicas 

benéficas que não ameacem 

a integridade de espécies e 

estrutural do sítio. 

Conhecimento e 

conformidade com as 

normas da ABNT, 

regulamento interno ou leis 

regulamentadoras. Presença 

de profissionais 

Capacitados. Equipamentos 

de segurança para visitantes, 

guias ou funcionários. 

Intervenções antrópicas 

benéficas que não ameacem 

a integridade de espécies e 

estrutural do sítio. 

Conhecimento das normas 

da ABNT, regulamento 

interno ou leis 

regulamentadoras. 

Profissionais Capacitados. 

Equipamentos de segurança 

para visitantes, guias ou 

funcionários. Intervenções 

antrópicas. 

Desconhecimento e 

desconformidade com as 

normas da ABNT, 

regulamento interno ou leis 

regulamentadoras. Ausência 

de profissionais capacitados 

e equipamentos de 

segurança para visitantes, 

guias ou funcionários. 

Intervenções antrópicas que 

ameaçam a integridade de 

espécies e estrutural do 

sítio. 

 

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
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Variável 10: Vulnerabilidade 

Ótimo 

(Pontuação 20 a16) 

Bom 

(Pontuação 15 a 11) 

Regular 

(Pontuação 10 a 6) 

Ruim 

(Pontuação 5 a 0) 

 

Sítios mineralógicos ou 

paleontológicos 

preservados, com proteção 

física e indireta. Sem 

ameaças antrópicas e as 

áreas recreação não causam 

agressão. Nenhum interesse 

de exploração mineraria. 

Regime de propriedade 

local. 

Feições preservadas. Sítios 

paleontológicos ou 

mineralógicos susceptíveis 

de destruição. Local sem 

proteção física ou indireta. 

Densidades de população 

(agressão potencial). 

Proximidades de área 

recreativas (agressão 

potencial). 

Feições vulneráveis. Sítios 

paleontológicos ou 

mineralógicos susceptíveis 

de destruição. Local sem 

algum tipo de proteção 

física ou indireta. 

Densidades de população 

(agressão potencial). 

Proximidades de área 

recreativas (agressão 

potencial). Ameaças 

antrópicas. Interesse para 

exploração mineira. 

Feições afetadas. Sítios 

paleontológicos ou 

mineralógicos destruídos. 

Local sem algum tipo de 

proteção física ou indireta. 

Densidades de população 

agressora. Proximidades de 

área recreativas agressoras. 

Intervenções antrópicas. 

Exploração mineira. 

Regime de propriedade do 

local excludente. 

 

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 

Variável 11: Características Intrínsecas 

Ótimo 

(Pontuação 20 a16) 

Bom 

(Pontuação 15 a 11) 

Regular 

(Pontuação 10 a 6) 

Ruim 

(Pontuação 5 a 0) 

 

Raridade. Com grau de 

conhecimento científico 

produzido elevado. 

Excelente modelo para 

ilustração de processos 

geológicos. Possui 

diversidade de elementos de 

interesse. Associa 

elementos naturais com 

históricos culturais. Beleza 

espetacular. 

Pequeno grau de 

abundância. Com relativo 

grau de conhecimento 

científico produzido. 

Utilidade como modelo para 

ilustração de processos 

geológicos.  Associação 

com elementos naturais 

Fauna e/ou flora, históricos 

e culturais. Beleza 

espetacular. 

Abundante. Com relativo 

grau de conhecimento 

científico produzido. 

Utilidade como modelo para 

ilustração de processos 

geológicos.  Associação 

com elementos naturais 

Fauna e/ou flora, históricos 

e culturais. 

Abundante. Sem expressivo 

grau de conhecimento 

científico produzido.  

Utilidade como modelo para 

ilustração de processos 

geológicos. 

 

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 

Variável 12: Uso Potencial 

Ótimo 

(Pontuação 20 a16) 

Bom 

(Pontuação 15 a 11) 

Regular 

(Pontuação 10 a 6) 

Ruim 

(Pontuação 5 a 0) 

 

Condições de observação. 

Proximidade de povoação 

que será beneficiada com a 

utilização/divulgação do 

geossítio. Oportunidades de 

otimizar as condições 

socioeconômicas das 

comunidades. Conteúdo 

didático e pedagógico. 

Condições de observação. 

Proximidade de povoação 

que será beneficiada com a 

utilização/divulgação do 

geossítio.  Conteúdo 

didático ou pedagógico. 

Condições de observação.  

Proximidade de povoação 

que será beneficiada com a 

utilização/divulgação do 

geossítio. Ausência de 

conteúdo didático ou 

pedagógico. 

Condições inapropriadas 

para observação, distante de 

populações sem fornecer 

oportunidades a estas. 

Ausência de conteúdo 

didático e pedagógico. 

 

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 

Variável 13: Necessidade de Proteção 

Ótimo 

(Pontuação 20 a16) 

Bom 

(Pontuação 15 a 11) 

Regular 

(Pontuação 10 a 6) 

Ruim 

(Pontuação 5 a 0) 

 

Área preservada, sem 

exploração mineral. Regime 

de propriedade definido. 

Áreas recreativas e com 

densidade populacional 

distantes ou sem agressões. 

Área preservada, interesse 

em exploração mineral. 

Regime de propriedade. 

Áreas recreativas e com 

densidade populacional 

distantes ou sem agressões. 

Interesse para exploração 

mineral. Regime de 

propriedade Proximidade de 

áreas recreativas e de 

populações. 

Exploração mineral. 

Regime de propriedade. 

Áreas recreativas e de 

populações degradantes. 

 

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Embora existam geossítios em regiões 

turísticas distintas, qualquer deles pode ser 

inventariado, utilizando deste protocolo proposto 

que privilegia suas características especificas. Assim 

será possível catalogar localidades com 

características geomorfológicas, sedimentológicas, 

estruturais, estratigráficas e/ou mineiras importantes, 

com relevo, enquadramentos e características 

geológicas que comprovam as várias possibilidades 

que geodiversidade oferece ao desenvolvimento do 

geoturismo. Desta forma, uma das primeiras 

providências para a serem tomadas é a identificação, 

catalogação e inventariação destes aspectos 

geológicos e mineiros nos locais aptos ao 

desenvolvimento de atividades turísticas.  

A partir de todos dados levantados é possível 

qualificar, dimensionar e comparar geossítios, além 

de utilizar valores que quantificam suas 

características, resultando pontuações específicas a 

cada localidade. Esses valores não pretendem avaliar 

a relevância de cada local, visto que, cada um, 

possui características igualmente importantes no que 

tange ao seu valor geológico e suas especificidades, 

a intenção em valorar e compará-los é dimensionar 

quais são os geossítios com maior potencialidade 

para desenvolver atividades que atinjam de forma 

mais incisiva as especificidades de determinado 

projeto.  

Além disto, o turismo geológico e mineiro 

poderá oferecer uma oportunidade de nova 

abordagem aos guias e operadores de turismo locais 

que estão direta e indiretamente ligados às atividades 

turísticas mas que não utilizam ou desconhecem tal 

abordagem. 
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