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Objetivo

� Realizar um estudo de caso ao observar o
potencial desenvolvimento sustentável epotencial desenvolvimento sustentável e
econômico de uma propriedade rural, por
meio do uso turístico de um patrimônio
natural geológico.



O QUE É GEODIVERSIDADE ?

http://ambientequalvida.blogs.sapo.pt/arquiv
o/2007_07.html
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http://www.infonoticias.eu/en/node/2929



ORIGEM DA GEODIVERSIDADE

Alguns Ambientes 
Geológicos

Adaptado de José Manoel Salsa (2009) – http://www.cientic.com



GEODIVERSIDADE

Casa_Portugal_desambientado.blogspot.com_2007



O QUE É UM GEOSSÍTIO?

Vulcão Osorno – Chile – Autor: Rogério R Ribeiro (200 9)



Filme - Avatar

O QUE É UM MONUMENTO GEOLÓGICO?

Parque Nacional Wulingyuan, Província de Hunan (Chi na)

Filme - Avatar
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GEOSSÍTIOS: Por que são Importantes?

Fonte: DRM_RJ

www.piovan.com
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Conceitos

� Patrimônio Natural Geológico: conjunto de� Patrimônio Natural Geológico: conjunto de
geossítios e monumentos geológicos inventariados
e caracterizados de certa região (BRILHA, 2005).



Patrimônio Cultural

Geossitios e Monumentos Geológicos:
Patrimônio Natural Geológico

Material

Imaterial

Biótico

Patrimônio Natural

Imaterial

Natural Geológico
(Geodiversidade )

Abiótico

Fauna e Flora
(Biodiversidade)

PATRIMÔNIO



GESTÃO DA GEODIVERSIDADE



1 - GEODIVERSIDADE
(Pesquisa)

3 - GEOTURISMO

2 - GEOCONSERVAÇÃO

GESTÃO DA GEODIVERSIDADE - FASES

www.puc-rio.br 



2ª Fase: GEOCONSERVAÇÃO: PROJETO “MONUMENTOS GEOLÓGI COS DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

Cuscuzeiro – Analândia (SP )



OBJETIVOS
becristorres.blogspot.com
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Inventário Paulista



3ª Fase: GEOTURISMO (Divulgação)

Ilha do Sol – Portugal. Autor: Natália Abreu

www.lageado.com.br



Material Divulgação

Folder

Marcador Página



Painéis de Interpretação Geoturística

Fonte: DRM_RJ



Arraial do Cabo - RJ



Roteiro Rodoviário-Geoturístico



Turismo Rural

� Conjunto das atividades turísticas 
desenvolvidas no meio rural, comprometidas 
com a produção agropecuária, agregando com a produção agropecuária, agregando 
valor a produtos e serviços, resgatando e 
promovendo o patrimônio cultural e natural
da comunidade (MTur, 2010)



Estudo de Caso: Cuscuzeiro de Estudo de Caso: Cuscuzeiro de 
Analândia – Analândia (SP)



Estudo de Caso: Cuscuzeiro de 
Analândia – Analândia (SP)

Elaborado por Daniel França (2011)



Morro do Cuscuzeiro – Analândia(SP)

Fonte: Acervo IG/SMA



Morro do Cuscuzeiro – Analândia(SP)

Elaborado por Daniel Rodrigues de França (2011)



Morro do Cuscuzeiro – Analândia(SP)

Fonte: Acervo IG/SMA



Morro do Cuscuzeiro – Analândia(SP)

Fonte: Acervo IG/SMA



Características Morro do Cuzcuzeiro 

� Geossítio com beleza cênica, muito visitado
inclusive por geocientistas. Está na região município
de Rio Claro, que tem potencial de turistas.de Rio Claro, que tem potencial de turistas.

� Valor científico e as características de singularidade,
excepcionalidade e raridade, o tornam candidato a
ser declarado Monumento Geológico do Estado de
São Paulo pelo Conselho Estadual de Monumentos
Geológicos (SÃO PAULO, 2009).



Índices Sócio-Econômicos

Tabela 1 – Principais dados sócio-econômicos integrantes da área de estudo.  
Município Área 

(km2) 
População  Renda1 

 
IRPS2 IDH-M 3 

(km2)  
Analândia 326,6 4.358 2,12  Grupo I 0,804 

 Fonte: Fundação SEADE, 2011. 
1 Renda per Capta (salários mínimos) 
2 Índice Paulista de Responsabilidade Socila sintetizam a situação de cada município no que diz respeito a 
riqueza, escolaridade e longevidade, e quando combinados geram uma tipologia que classifica os 
municípios do Estado de São Paulo em cinco grupos: Grupo I - Municípios que se caracterizam por um 
nível elevado de riqueza com bons níveis nos indicadores sociais. 
3 Índice de Desenvolvimento Humano – Municipal focaliza o município como unidade de análise, a partir 
das dimensões de longevidade, educação e renda (índice for superior a 0,800 - alto desenvolvimento 
humano). 



Projeto Pedra Viva

� Implantado em 2001 na propriedade rural
com área de 54 hectares;com área de 54 hectares;

� Finalidade é preservar e conservar o local,
mantendo e melhorando as condições do
meio ambiente e conseqüentemente das
paisagens daquela região.



Morro do Cuscuzeiro – Analândia(SP)



Projeto Pedra Viva

� Ideia partiu da percepção desse patrimônio
natural como uma possibilidade de novanatural como uma possibilidade de nova
geração de renda para o proprietário e levou
a substituição de culturas tradicionais pelo
investimento na ampliação da reserva legal
em 20%.



Morro do Cuscuzeiro – Analândia(SP)

Fonte: Acervo IG/SMA



Evolução da atividade agropecuária antes e 
depois do ano 2000

Evolução da Atividade Agropecuária na 

Propriedade

25
30
35
40
45

%
 d

a 
Á

re
a 

d
o

 Im
ó

ve
l

0
5

10
15
20
25
30

Gad
o (c

or
te

 e
 le

ite
)

Caf
é

Fe
ijã

o
M

ilh
o/A

rr
oz

Gra
nja

Const
ru

íd
o

Rese
rv

a Le
ga

l
Can

a-
de-a

çú
ca

r 

Atividades

%
 d

a 
Á

re
a 

d
o

 Im
ó

ve
l

Até o ano 2000

Após o ano 2000Fonte: Informações do Proprietário



Vantagens 

� O proprietário avalia a possibilidade de
transformar a propriedade em uma Unidade
de Conservação (UC), especialmente umade Conservação (UC), especialmente uma
Reserva Particular de Preservação Natural
(RPPN).

� Quando uma propriedade adquire
legalmente o status de uma UC, pode gozar
de outras formas de incentivos ambientais e
fiscais



Considerações

� Conservação do patrimônio natural é
tendência mundial que utiliza o turismo como
atividade econômica importante;atividade econômica importante;

� O potencial do turismo rural em áreas que
contenham patrimônio geológico, pode
agregar valor à propriedade rural, inclusive
com geração de renda extra, complementar
à atividade agropecuária instalada, sem que
o proprietário perca o domínio do imóvel.



Considerações

� O turismo rural se mostra como uma
atividade econômica que possui potencial
para o desenvolvimento sustentável de umapara o desenvolvimento sustentável de uma
comunidade rural, inclusive com a fixação do
homem no campo, por meio do uso racional
de sua geodiversidade.



Morro do Cuscuzeiro – Analândia(SP)

Fonte: Acervo IG/SMA



Considerações

� Projeto Pedra Viva, tem uma ação potencial
de sustentabilidade, já que a exploração do
turismo rural tem se mostrado uma forma deturismo rural tem se mostrado uma forma de
agregar valor, aumentando a rentabilidade
com a exploração desse novo nicho na
propriedade rural. Assim, mostra-se uma
atividade complementar que pode viabilizar a
atividade econômica no meio rural



Morro do Cuscuzeiro – Analândia(SP)

Fonte: Acervo IG/SMA www.lageado.com.br



Sustentabilidade

� Transformar um ponto de interesse geológico
em atrativo turístico, garantindo sua
conservação e divulgação e possibilitar umconservação e divulgação e possibilitar um
desenvolvimento econômico sustentável, com
a criação de uma nova fonte de rendimento,
novos postos de trabalho diretos e indiretos,
com a mão-de-obra local, além da
possibilidade do recebimento de recursos e
incentivos fiscais, ajudando na permanência
do homem no campo e na conservação da
Geodiversidade.
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