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Resumo: A Região Metropolitana do Cariri (RMCariri) detém na sua dimensão 

territorial um significativo potencial turístico, que pode ser utilizado em diversas 

práticas, notadamente no geoturismo, um segmento geoconservacionista. Essa 

região, situada ao sul do estado do Ceará, abrange 9 (nove) municípios: Juazeiro 

do Norte, Crato, Barbalha, Jardim, Missão Velha, Caririaçu, Farias Brito, Nova 

Olinda e Santana do Cariri, possuindo um valor natural superlativo identificado 

em patrimônios naturais de grande potencial para as práticas geoturísticas, 

sendo necessária a aplicabilidade de práticas geoconservacionistas. Tais 

terminologias, geoconservação e geoturismo, estão ligadas à proteção do 

geopatrimônio da região. Nesse contexto, o objetivo da pesquisa é realizar uma 

análise do potencial natural da RMCariri, como subsídio para a promoção do 

geoturismo e, por conseguinte, da geoconservação. O roteiro metodológico 

baseou-se em um levantamento bibliográfico relacionado às temáticas 

abordadas, com ênfase no recorte espacial dos locais que possuem maior 

relevância. Como resultados, verifica-se que a região guarda no seu território 

registros históricos da Terra, tanto a partir de sua diversidade geológica, 

hidrogeológica, geomorfológica, além de pedológica. São locais/pontos que 

possuem grande potencial para o geoturismo, tais como: a cascata do Lameiro, 

os geossítios Riacho do Meio, Colina do Horto, Floresta Petrificada, Pedra Cariri 

dentre vários outros. O geoturismo na Região, além de se configurar como uma 
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prática aplicada no âmago socioambiental, pode propor a melhoria nas relações 

do geoturista com a natureza, respeitando suas limitações.  
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