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RESUMO: Nas últimas décadas, um novo paradigma tem se construído na conservação 
ambiental. Utilizando se deste fundamento, a impossibilidade de conservar todos os elementos 
da geodiversidade, exige a identificação dos locais que apresentam singularidades e 
expressividades em seus valores, sejam eles valiosos no ponto de vista científico, didático, 
cultural ou turístico. A caracterização de geossítios é uma das etapas principais no processo de 
conservação, pois faz com que crie uma história na qual o público se relacione, constituindo 
uma ferramenta no processo de consciencialização do público para a conservação do 
património geológico. Entretanto, poucos trabalhos descrevem metodologias para sua 
realização. Em parte da influência do represamento de Furnas, mais precisamente na rota de 
ligação entre os municípios de Alterosa à Ilicínea - MG, que corresponde a área de estudo, 
existindo um conjunto de geossítios com um valor patrimonial de diferentes tipologias, já sendo 
reconhecida regionalmente por suas peculiaridades geológicas, cuja relevância se pretende 
colocar em evidência através desta proposta de valorização. Dela fazem parte ações que 
visam melhorar os acessos e divulgação do património geológico que se dirigem ao público em 
geral. Pretende-se com este trabalho contribuir para a sensibilização de todos os visitantes 
para a importância destes patrimónios e para a necessidade da sua conservação. O trabalho 
consiste em 3 fases: 1) levantamento bibliográfico, com todas as informações voltadas aos 
temas que serão valorizados, e também os que se mostram importantes para a classificação 
da área, 2) na interpretação de imagens de satélite e fotos aéreas para fins de investigação de 
campo, visando a observação de rochas afloradas, quedas d’ água ou qualquer estrutura de 
relevo incidente, 3) Trabalhos de campo para identificação e reconhecimento da área em 
estudo, com o objetivo de alavancar e descrever os locais de maior interesse. Este tipo de 
trabalho gera importância para as políticas públicas locais terem acesso, englobando propostas 
de melhoramentos no acesso à alguns geossítios e a implantação de sinalização, nas quais se 
indique o nome do geossítio, a distância que se encontra e onde através de uma frase 
provocativa, se incuta a curiosidade no público, seja ela para o turismo, esportes radicais e 
principalmente ao público escolar e acadêmico para fins didáticos. 
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