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Resumo 

 

O presente trabalho aborda questões da geografia física, ligadas a geodiversidade, com enfoque no 

patrimônio natural, e como o patrimônio contribui ou pode contribuir no incremento ao turismo. 

Tem como objetivo mostrar que os aspectos naturais podem ser utilizados como recurso econômico 

através do geoturismo. Apesar dos estudos sobre geodiversidade estarem muito ligados as pesquisas 

da geologia, é plenamente aplicada a geografia, pois representa a distribuição espacial de 

complexos territoriais diferenciados em distintas escalas geográficas, envolvendo patrimônio 

geológico, geoconservação, e geoturismo, tendo a geografia física grande destaque. Geodiversidade 

começou a despertar atenção recentemente, na década de 1990, quando começou a ser utilizado por 

geólogos e geomorfólogos, para descrever a variedade do meio abiótico. Todos os aspectos físicos 

fazem parte da geodiversidade, assim tudo que acontece no modelado terrestre, tem uma vinculação 

com a geodiversidade, e é parte dos estudos geográficos. Enfim, estes elementos da geodiversidade, 

bem delimitados geograficamente, e que devido a sua peculiaridade ou raridade, apresentam valor 

científico, cultural ou econômico, deverão ser alvos de especial atenção nas políticas de 

desenvolvimento, não só as de ambiente, mas também as de ordenamento territorial, pois delas 

serão delineadas as lógicas territoriais, mas, sobretudo aquelas que visam o incremento do turismo. 

Palavras Chaves: Geografia, Geodiversidade, Patrimônio, Geoturismo. 

 

 

Resumen 

 

Ese documento aborda temas de geografía física, vinculada a la geodiversidad, centrándose en el 

patrimonio natural, y como património contribuye o puede contribuir al aumento del turismo. Tiene 

como objetivo demostrar que los aspectos naturales pueden ser utilizados como un recurso 

económico a través de geoturismo. Mientras que los estudios de la geodiversidad están muy 

apegados la geología de la investigación, es totalmente aplicable a geografía, ya que representa la 

distribución espacial de los diferentes complejos territoriales en diferentes escalas geográficas, con 

la participación del patrimonio geológico, geoconservación, y geoturismo, con gran destacado a la 

geografía física. Geodiversidad comenzó a despertar la atención recientemente, en la década de 

1990, cuando comenzó a ser utilizado por los geólogos y geomorfólogos para describir la variedad 

del ambiente abiótico. Todos los aspectos físicos son parte de la geodiversidad, así que todo lo que 

sucede en él modelado terrestre, tiene una relación con la geodiversidad, y es parte de los estudios 

geográficos. De todos modos, estos elementos de la geodiversidade,  bien definidos 

geográficamente, y que debido a su particularidad o rareza, tienen valor científico, cultural o 

económico, debem tener especial atención, en especial las políticas de desarrollo, no sólo las del 

medio ambiente sino también las de  ordenamiento territorial porque su lógica territorial se pondrá 

de relieve,  sobre todo las destinadas a incrementar el turismo. 

Palabras clave: Geografía, la geodiversidad, Patrimonio, Geoturismo. 

 

 



Abstract 

 

This paper addresses issues of physical geography, linked to geodiversity, focusing on natural 

heritage, and as the heritage contributes or may contribute to increased tourism. Aims to show that 

the natural aspects can be used as an economic resource through geotourism. While studies of 

geodiversity are very attached the geology of the research, is fully applied geography, as it 

represents the spatial distribution of different territorial complexes in different geographical scales, 

involving geological heritage, geoconservation, and geotourism, with great physical geography 

highlight. Geodiversity began to awaken attention recently, in the 1990s, when it began to be used 

by geologists and geomorphologists to describe the variety of the abiotic environment. All physical 

aspects are part of geodiversity, so everything that happens on Earth modeled, has a relationship 

with the geodiversity, and is part of the geographical studies. Anyway, these elements of 

geodiversity, well defined geographically, and that because of its peculiarity or rarity, have 

scientific, cultural or economic value, should be targeted for special attention in development 

policies, not only the environment but also the spatial territorial because their territorial logic will 

be outlined, but especially those aimed at increasing tourism. 

Key Words: Geography, Geodiversity, Heritage, Geotourism. 

 

Introdução 

 

O presente trabalho aborda questões da geografia física, ligadas a geodiversidade, com 

enfoque no patrimônio natural, e como o patrimônio contribui ou pode contribuir no incremento ao 

turismo. Tem como objetivo mostrar que os aspectos naturais podem ser utilizados como recurso 

econômico através do geoturismo 

O estudo da geografia engloba os aspectos naturais que constituem o modelado terrestre e se 

traduz nas formas da morfologia e que fazem parte da geodiversidade. Esta geodiversidade é 

apropriada para o turismo, o chamado geoturismo, que oferece subsídios que possibilitem aos 

turistas adquirir conhecimento necessário para compreender os aspectos físicos de um local, além 

da apreciação de sua beleza cênica. 

O arcabouço teórico-conceitual encontra-se fundamentado nos conceitos de geografia, patrimônio 

natural, geodiversidade, e geoturismo, estes últimos embasados principalmente em Nascimento e 

colaboradores (2008). 

Metodologicamente se partiu do recorte empírico, se elaborou pesquisas documentais, 

levantamento dados que evidenciavam que os aspetos geográficos também são importantes no 

estudo da geodiversidade, tão apropriado pela geologia, pois contribui para delimitação das 

unidades geoambientais, na identificação de geossítios e na proposição de novas unidades de 

conservação. 

 

Considerações gerais sobre geografia, geodiversidade e geoturismo 

 

Originalmente a Geografia se propôs a realizar a articulação Sociedade/Natureza, entretanto, 

influenciada pelo Positivismo, na prática acabou seguindo o caminho da disjunção desses 

elementos, o que tem acompanhado historicamente todas as correntes do pensamento geográfico. A 

emergência da questão ambiental, num mundo caracterizado cada vez mais pela complexidade, 

acaba estabelecendo a necessidade de se criar um canal de comunicação entre os diversos ramos do 

conhecimento, através da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade, caminho parcialmente 

trilhado pela Geografia através do princípio da conexidade. 

Para a discussão sobre geodiversidade, faz-se necessário trabalhar os termos relacionados a 

esse contexto, no sentido de elucidá-los. Dessa forma, Sharples (2002) chama a atenção para a 

distinção entre três termos frequentemente utilizados: 

 



Geodiversidade é uma qualidade que nós tentamos conservar, 

geoconservação é o esforço de tentar conservá-la e patrimônio natural 

compreende os exemplos concretos representativos dos recursos e processos 

pelos quais nós direcionamos nossos esforços de gestão a fim de conservá-

los. Esses três termos não são sinônimos, mas sim complementares. 

(tradução nossa) 

 

Geodiversidade começou a despertar atenção recentemente, na década de 1990, quando se deu 

início a sua utilização por geólogos e geomorfólogos, para descrever a variedade do meio abiótico 

(GRAY, 2004). Entretanto, esse autor afirma ser difícil precisar quando ele foi utilizado pela 

primeira vez, muito provavelmente na Austrália (Tasmânia), pois, segundo Nascimento, Ruchkys e 

Mantesso-Neto (2008), “neste país o termo geodiversidade foi utilizado por Sharples (1995), 

Kiernan (1994, 1996, 1997) e Dixon (1995 e 1996), em estudos de conservação geológica e 

geomorfológica.” 

No Brasil, esse conceito vem se delineando concomitantemente a outros países, mas, com 

forte enfoque no planejamento territorial. Silva e colaboradores (2001), em publicação da CPRM - 

Serviço Geológico do Brasil, em 2008, apresentam uma proposta bastante geográfica de dar uma 

contribuição no uso adequado do território, objetivando o planejamento do ordenamento territorial 

sustentável. Assim, geodiversidade é definida como: 

 

O estudo da natureza abiótica (meio físico) constituída por uma variedade 

de ambientes, composição, fenômenos e processos geológicos que dão 

origem às paisagens, rochas, minerais, águas, fósseis, solos, clima e outros 

depósitos superficiais que propiciam o desenvolvimento da vida na Terra, 

tendo como valores intrínsecos a cultura, o estético, o econômico, o 

científico, o educativo e o turístico (SILVA, 2008). 

 

Por outro lado, Silva e Carvalho Filho (2001) definem geodiversidade a partir da 

“variabilidade das características ambientais de uma determinada área geográfica”.  

Patrimônio natural (que compõe a geodiversidade) é considerado o conjunto de recursos 

naturais que estuda dentre outras coisas, os processos que a modelaram, os climas e paisagens do 

passado e presente, e a origem e evolução da vida sobre este planeta. 

Dessa forma, nos parece claro que a geodiversidade, apesar de ser um termo muito ligado à 

Geologia, é plenamente aplicável à Geografia. 

Na verdade são as diversas ações da sociedade para assegurar o seu desenvolvimento que 

transformam o espaço natural em espaço geográfico, e por isso se faz necessário compreender a 

complexidade e diversidade dos ecossistemas para entender como o processo se evolui. Como 

afirma Kozlowski (2004), o desenvolvimento das sociedades está intimamente ligado às condições 

abióticas, e a geodiversidade foi fundamental para o incremento da diversidade biológica durante a 

evolução geológica, tendo a litosfera um significado importante na criação e desenvolvimento da 

vida. Assim sendo, faz-se necessário à proteção da geodiversidade, como feição indispensável à 

proliferação da vida. 

          Já o turismo é uma das vertentes mais expressivas das sociedades ditas pós-industriais. O 

desenvolvimento do turismo está ligado tanto às políticas públicas, seja de forma espontânea ou 

através de planejamento, quanto ao setor privado, ou a uma ação conjunta dos dois. A atividade 

turística é considerada hoje uma indústria pouco poluidora, mas, na verdade, representa na 

atualidade uma das mais significativas formas de reprodução de capital e de captação de recursos no 

comércio internacional. Desta forma, o turismo vem crescendo e se tornando um fenômeno 

internacional, onde se procura aventura, o autêntico e o inusitado de cada lugar, mas 

paradoxalmente se quer o conforto e a segurança de casa, bem como o ‘status’ que a viagem oferece 

ao indivíduo. Na procura de sua de sua própria epistemologia, o turismo é, segundo Rodrigues:  

 



Um fenômeno que por sua natureza complexa, reconhecida por todos os 

seus estudiosos, é um importante tema que deve ser tratado no âmbito de um 

quadro interativo de disciplinas de domínio conexo, em que o enfoque 

geográfico é de fundamental importância, uma vez que, por tradição, lida 

com a dualidade sociedade x natureza. Se esta característica basilar da 

Geografia foi sempre considerada como um elemento complicador, tido 

como responsável pela sua dificuldade de firmar-se como ciência no período 

moderno, cremos que no momento atual, à luz de novos paradigmas e com a 

emergência da questão ambiental, a situação vem-se revertendo. Nunca o 

discurso geográfico foi tão valorizado, a ponto de ser apropriado por outras 

disciplinas. Este discurso tem sido, entretanto, superficial, permeado pela 

retórica, necessitando de aprofundamento para assumir a qualidade de texto. 

(RODRIGUES, 2006, p. ). 

 

Na geografia turística atualmente vem-se desenvolvendo o aspecto ambiental, plenamente 

associado à Geografia Física, denominado turismo ecológico, ou geoturismo. Conforme Rodrigues 

(op. cit.): 

 

Estes referenciais teóricos da contemporaneidade correspondem ao 

paradigma emergente das ciências sociais, procurando-se romper com a 

dicotomia sujeito-objeto na pesquisa científica. Este enfoque é fundamental 

nos estudos do chamado turismo ecológico, em particular levando-se em 

consideração os paradigmas de ecologia profunda, que exigem o abandono 

da perspectiva antropocêntrica para um enfoque biocêntrico, em que o 

homem é considerado uma das espécies da natureza. Preservar a natureza, 

então, significa preservar o próprio homem. (RODRIGUES, 2006, p. ). 

 

Entretanto o geoturismo é tido como alternativa e teoricamente é capaz de conciliar a 

conservação do patrimônio natural (englobando o geológico) e cultural. Por outro lado, esse uso 

racional sob o rótulo de turismo ecológico, pode legitimar velhas práticas do turismo tradicional 

predatório, já que muitas vezes o turista não está educado para tal, e as limitações existentes, não 

lhes são impostas, para não afugentá-los. 

Stueve et.al., 2002, define geoturismo como: “o turismo que mantém ou reforça as principais 

características geográficas de um lugar – seu ambiente, cultura, estética, patrimônio e bem-estar dos 

seus residentes”. 

 Segundo Becker (2004), a política nacional de turismo no Brasil é inconsistente, 

desarticulada e ambígua quanto aos seus propósitos, contemplando hoje no país o ecoturismo como 

um dos principais programas de turismo. 

Por outro lado, segundo a Embratur/MMA (1994):  

 

A indústria do turismo e viagens, líder mundial em movimentação de 

recursos e geração de empregos, que depende umbilicalmente de uma gestão 

sustentada dos patrimônios natural e cultural, cruza seu caminho com o 

Brasil, o maior país tropical do mundo, proprietário e gestor do maior banco 

de biodiversidade do planeta. Desta relação, surge o ecoturismo como um 

dos mais inteligentes instrumentos de viabilização econômica, para o 

gerenciamento correto dos recursos naturais, oferecendo aos brasileiros uma 

alternativa digna de conquistar seu sustento e uma vida melhor, ao mesmo 

tempo em que assegura às gerações futuras, o acesso aos legados da 

natureza. (EMBRATUR/MMA, 1994, p. ). 

 



Atualmente, após a exploração turística do mundo como um todo, são os grandes 

geossistemas, com a sua geodiversidade, e até então preservados, do ‘mundo tropical’ ou 

subdesenvolvido, em particular dos continentes africano e latino-americano, os também 

denominados espaços de reserva de valor, que são agora chamados a entrar em cena, e serem 

apropriados pelo turismo internacional. Para Rodrigues (op. cit.), o turismo  

 

[...] nessas regiões expressa-se como verdadeiro processo civilizatório, 

podendo ser comparado às conquistas expansionistas das metrópoles nos 

territórios coloniais, na fase do capitalismo concorrencial, seja na 

exploração dos minérios, seja na monocultura de produtos tropicais de 

exportação. (RODRIGUES, 2006, p. ). 

 

Desta forma, os países de economia periférica, em particular do mundo tropical, com grandes 

e diversificados recursos turísticos naturais e culturais, têm sido objeto da intervenção por meio de 

megaprojetos de empresas de capitais transnacionais que dominam hegemonicamente o mercado 

mundial. Estes projetos têm efetivamente captado divisas, porém a um alto custo para as populações 

locais e para o meio natural. 

Assim sendo, mesmo nos locais mais inacessíveis, o turismo se instala com voracidade e alta 

tecnologia, causando total descaracterização no lugar, que passa a assumir nexos sofisticadamente 

urbanos. 

 

Os Atrativos Turísticos e a Geografia 

 

Seguramente os aspectos físicos da geografia e turismo têm muitos pontos em comum, e o 

geoturismo representa uma das possibilidades para o geógrafo de fazer o grande público conhecer e 

apreciar o território com outros olhares. Como afirma Desio (1987), 

 

[...] são muito poucos os turistas que como os geólogos têm capacidade de 

apreciar mais intimamente as belezas da natureza. Os geólogos interpretam 

também as maravilhosas estruturas internas e os efeitos dos potentes 

choques e majestosos escorregamentos de grandes massas de rocha que 

foram pouco a pouco esculpindo a crosta terrestre. O geólogo sente também 

a perfeita harmonia que associa as formas externas e as internas, produzida 

como uma seqüência de causa e efeito. (DESIO, 1987, p. ). 
 

Faz-se necessário aqui introduzir um conceito importante quando se trabalha com geoturismo, 

que é o de patrimônio natural, que pode ser definido como um georrecurso não renovável que pelo 

seu valor cultural, estético, econômico, funcional, científico, educativo, deva ser preservado para as 

gerações vindouras. A ele se associa um outro é o de geossítio – sítio geológico ou sítio de interesse 

geológico – que pode ser qualquer território onde se consegue definir um interesse geológico-

geomorfológico para conservação.  

O Brasil tem grande potencial para o geoturismo, tendo em vista que possui um dos mais 

belos e variados patrimônios naturais do mundo. 

Assim sendo, o país há muito tempo vem despertando atenção pelos seus atrativos naturais, 

decorrentes das ações físicas, através da ação dos rios, dos ventos, num processo de trabalhamento 

que veio produzir paisagens de rara beleza cênica (Giudice & Souza, 2009), onde se destacam 

córregos e rios cristalinos (como na Chapada dos Guimarães), áreas alagadas (como o Pantanal), 

belas e famosas cachoeiras (como as Cataratas de Iguaçú), serras esculpidas (como a Chapada 

Diamantina (BA) e a Serra da Capivara (PI)), grutas (como a Gruta Azul (BA) e Maquiné (MG)) 



que associado ao clima ameno e favorável, se tornou, por conseguinte, de grande valor para a 

exploração turística. 

O turismo, e consequentemente o geoturismo no Brasil (e suas vertentes, como o ecoturismo) 

é bastante explorado, na forma de lazer e recreação, mas não de forma organizada e sustentada, 

como em muitos outros países, como E.U.A. e Nova Zelândia. As formas de relevo e a morfologia, 

responsáveis pelos aspectos paisagísticos que atraem a atividade turística estão condicionadas pela 

estrutura geológica. (Giudice & Souza, 2010). 

 

Considerações Finais 
 

Enfim, o grande patrimônio natural do Brasil, que o torna, pelas suas dimensões, um país de 

imenso potencial geodiverso, tem na geografia, em seus aspectos físicos, uma ponte com a 

geodiversidade, e apesar de muito associados as pesquisas da geologia, tem na geografia a 

representação e distribuição espacial desses complexos territoriais diferenciados em distintas 

escalas, envolvendo patrimônio geológico, geoconservação e geoturismo. 

O turismo e, consequentemente, o geoturismo têm como objetivo principal propiciar aos 

turistas que suas expectativas sejam alcançadas, de modo mais abrangente possível. No entanto, 

deve-se ter em mente que a salvaguarda das características gerais e específicas da população local é 

fundamental para que seja possível atingir a sustentabilidade. O geoturismo está intimamente 

vinculado ao meio ambiente, e dessa forma ao patrimônio natural, uma peça chave, uma vez que a 

política de preservação do meio ambiente almeja o controle do crescimento, sem que os atrativos 

percam a sua feição original. Assim sendo, o geoturismo sustentável procura contemplar 

exatamente esse equilíbrio entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental.  

Precisamos nos inserir no contexto internacional, pois esta inserção vai atrair muitos 

visitantes, mas esse fluxo deve ser controlado, pois se não forem criados mecanismos de 

tombamento desse patrimônio natural, visando a sua conservação, fatalmente ele estará fadado à 

destruição/deteriorização.  Estamos atrasados, pois muitos países já trabalham nessa perspectiva. 
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