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A geoconservação (GC) no Brasil se dá indiretamente, visto que as políticas e práticas de 

implementação de Unidades de Conservação (UC) visam a conservação da biota, ignorando-

se que os elementos bióticos e abióticos da natureza são conectados. O Balneário Morro dos 

Conventos (MC) localiza-se no município de Araranguá (SC), abriga importante 

geodiversidade e biodiversidade, de paisagens exuberantes que precisam de proteção. Neste 

sentido, este estudo visa avaliar o geossítio denominado MC, a fim de dar subsídios à sua 

geoconservação. O geossítio, caracterizado como do tipo complexo, engloba um testemunho 

da Formação Rio do Rasto, coberto por mata nativa, com seu lado leste em falésia, ao pé da 

qual ocorre uma gruta e de onde se estende uma barreira costeira (BC) composta por um 

mosaico de ambientes. No topo do morro há mirantes de onde se observa o pontal formado na 

desembocadura do Rio Araranguá ao encontrar o mar, bem como, todos os ambientes da BC. 

Para avaliar o geossítio MC utilizouse o índice de Fassoulas et al. (2012), metodologia que 

transforma uma informação qualitativa em quantitativa. Avaliaram-se seis critérios do 

geossítio: geocientífico (5 itens), ecológico (2), cultural (4), estético (2), econômico (3) e uso 

potencial (5), atribuindo a cada um dos itens notas de 1 a 10. Os resultados para cada critério 

são obtidos por média da pontuação, e a partir destes, se estimam em fórmulas específicas os 

potenciais: turístico (Vtur), educacional (Vedu) e protecional (Vprot), que variam de 1 a 10. 

Observou-se para o geossítio MC Vedu= 8,15, Vtur= 7,6, e Vprot= 5,5, destacando-se que as 

maiores médias entre os critérios foram para estético (10), ecológico (8,75) e geocientífico 

(8,5). Os potenciais educacional e turístico apresentaram-se altos, ressaltando a aptidão da 

área para o geoturismo, atividade que pode contribuir para a economia da região se explorada 

de forma sustentável. O valor protecional, encontra-se sob um limiar, pois apesar da alta 

fragilidade da área, legalmente muitos ambientes que o compõem já possuem proteção legal, 

mas na região não existe uma UC. Observada a importância ambiental do geossítio MC, 

demonstrada com altos valores nos critérios ecológico e geocientífico, e seu alto potencial 

para o geoturismo, a tomada de medidas protetivas, como a criação de uma UC, são 

fundamentais.  
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