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O objetivo deste trabalho é analisar a região de Viçosa do Ceará no que tange aos patrimônios 
geológicos, ou seja, selecionar áreas específicas que apresentam potencial para a implantação 
do geoturismo e incentivar a inclusão do município na região da APA da Serra da Ibiapaba. O 
município de Viçosa do Ceará situa-se na região noroeste do Estado do Ceará e apresenta 
uma grande diversidade em se tratando de aspectos naturais. Possui um quadro geológico 
diverso observando-se gnaisses, migmatitos, xistos, filitos e quartzitos de idade Pré-
Cambriana, arenitos, siltitos e folhelhos de idade Siluro-devoniana e, sedimentos aluvionares e 
coluvionares de idade Quaternária, porém, o mais expressivo é o domínio sedimentar com a 
unidade Arenito Serra Grande, e sua geomorfologia é bem marcada pelo reverso e pelo front 

da Serra da Ibiapaba, e também pela superfície sertaneja nas costas mais baixas do município. 
O Geoturismo é um segmento do turismo que agrega conhecimento cientifico aliado ao 
patrimônio natural, compreende o turismo e envolve não só lazer, mas também conhecimento e 
compreensão das Ciências da Terra por parte do público em geral. Esse segmento utiliza-se 
das feições geológicas para atrair o turista e através disso acaba por divulgar a geodiversidade 
da região e a preocupação com a conservação do patrimônio geológico. O geoturismo é um 
mercado em ascensão que vem ganhando espaço no Brasil e, neste segmento, o estado do 
Ceará apresenta vários municípios com grande potencial, como no caso de Viçosa do Ceará 
que possui paisagens deslumbrantes, como os pontos visitados em campo para se fazer o 
levantamento do patrimônio geológico, sendo eles: Poço da Princesa, Canyon do Itacolomi, 
Pedra do Machado, Castelo de Pedra, Pirapora, Pedra do Itagurussu, entre outros e ainda 
conta com enorme diversidade da fauna e flora, transformando-se assim um grande atrativo 
turístico na região da Ibiapaba. Contudo, para que a cidade de Viçosa do Ceará entre no 
cenário nacional do geoturismo, faz-se necessário investimento em infraestrutura e qualificação 
da mão de obra responsável por atender os turistas e só a partir disso poderá se afirmar que 
com a inserção desse segmento nesta região, haverá agregação de conhecimento e criação de 
conscientização da população acerca da importância da preservação do patrimônio geológico e 
natural, alem de trazer desenvolvimento econômico para a cidade e seus moradores. 
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