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A geoconservação (GC) baseia-se em estratégias de conservação do geopatrimônio (GP), mas 

se dá de forma indireta, pois políticas de conservação da natureza focam-se na 

biodiversidade, esquecendo-se da conexão entre o geossistema e o ecossistema. A região do 

Morro dos Conventos (MC), Araranguá/SC, possui geodiversidade que compõe uma bela 

paisagem e sustenta rica biodiversidade, carecendo de conservação. Este estudo objetivou 

inventariar e classificar o GP da região do MC, contribuindo à GC na zona costeira. O 

inventário foi descritivo, a partir de observações de campo, registros fotográficos, 

levantamento bibliográfico e análise de imagens e fotografias aéreas. O GP foi classificado 

conforme seu tipo com o método de Fuertes-Gutiérrez & Fernández-Martínez (2010), 

adaptada à categorização de “subgeossítos” (SG) dentro de um geossítio tipo área complexa 

(TAC), em quatro tipos: área (TA), ponto (TP), seção (TS) e mirante (TM). A região do MC 

é um mosaico de ambientes interligados em área ampla, enquadrada no TAC, e dentro dele 

descreveu-se 28 SG: 53,57% TA, 21,43% TM, 17,86% TS e 7,14% TP, relacionados abaixo. 

TA: MC, um testemunho da Formação Rio do Rastro; campo de dunas móveis e fixas, na 

barreira costeira (BC); lagoa, entre falésia e dunas; planície de deflação eólica, que compõem 

a BC com lagoas efêmeras; dunas fixas por vegetação de restinga, SW do MC; banhado, SW 

da área; Lago Dourado (ou dos Bichos), W do MC; paleodunas, W do Lago; Morro Agudo, N 

da balsa; promontório N do MC, S da balsa; Ilhas, barra emersa, margem N do rio; formadas 

pela migração do inlet ao N do rio, área alagadiça de paleocanais (PC) e área de PC com 

atividade eólica; e ao NW da área paleodunas e Lagoa Mãe Luzia. TM: mirante do farol, topo 

NE do MC; mirante do parapente, topo E do MC; e mirante da ponte, sobre a estrada que 

corta o MC; mirante ao S da estrada entre o campo de dunas; e dois mirantes ao N da mesma 

estrada. TS: falésia, margem E do MC; pontal, ao NE da BC na desembocadura do Rio 

Araranguá com o mar; linha de costa, margem E da área, cortada pelo inlet; cordão de dunas 

frontais, entre a praia e restante da BC; e Rio Araranguá. TP: gruta da base da falésia; e barra 

do rio Araranguá. Visto a grande geodiversidade da área, a união dessas informações 

contribui ao conhecimento da ZC, subsidiando a continuidade de estudos como estratégia de 

GC no MC, um frágil e rico ambiente costeiro.  

 

Palavras-chave: Geodiversidade, ambientes costeiros, dunas, Formação Rio do Rastro, 

geossítios. 


