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RESUMO 

Algumas modificações recentes na mentalidade social são particularmente relevantes 

para as geociências. Entre elas, a conscientização de que a Humanidade faz parte integrante, 

interna, do Sistema Terra; a constatação de que, dentro desse ambiente sistêmico, qualquer 

ação afeta o conjunto, e especificamente alguns componentes; a caracterização irrefutável do 

Homem como agente geológico; e a aceitação inevitável da vulnerabilidade e/ou finitude de 

certos recursos naturais. Assim, desenvolveram-se conceitos que vem ganhando importância e 

já fazem parte de uma nova mentalidade de parte da comunidade geocientífica; entre eles: 

- Geodiversidade: variedade de paisagens, rochas, minerais, fósseis, solos, etc.; muitos desses 

itens constituem a base da vida na Terra. 

- Geoconservação: fruição, uso consciente e proteção dos recursos da geodiversidade. 

- Geoturismo: atividade turística respeitadora dos princípios da auto-sustentabilidade, onde a 

informação geológica, adequadamente transmitida, tem papel preponderante. 

- Patrimônio Geológico: parcela especial da Geodiversidade, materializada nos geossítios 

(afloramentos com características especiais), que merece proteção para as gerações futuras. 

- Geoparque: área definida, à qual se aplica um plano de desenvolvimento baseado na visita a 

geossítios e outros atrativos. Nela continuam ocorrendo as atividades normais da economia. 

Estes conceitos configuram uma visão holística, de preocupação com o uso consciente 

dos recursos geológicos. Eles podem também, sem abandono das áreas tradicionais da 

geologia, constituir-se em nova frente de trabalho para os geólogos, que por sua formação 

caracteristicamente multidisciplinar e de amor à natureza têm nela um grande potencial. 
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INTRODUÇÃO 

Toda prática científica reflete um momento histórico, e o cientista é inevitavelmente um 

ser, e um agente, social. A leitura de alguns índices de revistas técnicas, ou a consulta a 

algumas bibliografias no final de livros e artigos, anteriores ao quarto final do século XX, 

mostram que praticamente nenhum artigo técnico de geologia tinha como foco algo que 

pudesse ser classificado como tema social. Consideramos temas sociais questões abrangentes, 

como proteção do ser humano na sua relação com a natureza abiótica, prevenção de danos ao 

meio ambiente por atividades de diversos tipos (e particularmente as ligadas à mineração), 

preservação da natureza por seu valor intrínseco, o valor cultural da paisagem, e similares. 

Sabemos, até pela experiência cotidiana, e podemos facilmente constatar se fizermos o 

mesmo tipo de pesquisa, que hoje, na alba da segunda década do século XXI, a situação é a 

oposta: muitos e variados artigos, livros, teses, programas de computador, etc., focados na 

relação do homem com a natureza abiótica, e na preservação desta. 

Neste artigo, tentaremos dar uma visão inicial, geral, sobre diversos conceitos que 

embasam essa nova postura. O mundo já começa a reconhecer que eles serão absolutamente 

vitais para o futuro da humanidade, mas, como veremos, são no fundo, simples e intuitivos. 

 

A CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA E AS GEOCIÊNCIAS 

A apreciação da natureza, por si, é coisa antiga; praticamente desde que temos registros 

escritos, podemos encontrar menções elogiosas ao meio natural que vão além da mera visão 

utilitária. O que parece, porém, é que praticamente não se encontra a vinculação dessa beleza 

a conceitos geológicos - mesmo porque estes só começaram a se cristalizar como tal ao redor 

da passagem do século XVIII para o século XIX. 

A rigor, desde aproximadamente meados do século XIX, existem alguns autores cujos 

escritos prenunciam já uma apreciação do meio abiótico, e mesmo uma preocupação com a 

sua preservação. Este aspecto histórico está fora do foco neste trabalho, mas pretendemos 

voltar a ele, como tema de reflexões futuras. 

Lembremos apenas que após o final da Segunda Guerra Mundial houve uma série de 

transformações sociais, inicialmente acanhadas, mas que se aceleraram e se tornaram uma 

verdadeira onda a partir do final da década de 1960, modificando velhos conceitos e criando 

novas temáticas. Entre esses novos temas, está o que chamaremos, de maneira 

reconhecidamente simplista, de “consciência ecológica”, incluindo, entre outros elementos, a 

valorização da preservação e do uso racional - idealmente, sustentável - do mundo natural. 

Essa visão já é bastante forte, há algumas décadas, no tocante ao meio biótico. Só muito 



recentemente, porém, essa visão chegou ao mundo abiótico. Parece que estamos finalmente 

começando a entender algumas idéias expressas na carta atribuída (com muitas dúvidas) ao 

chefe Seattle, ao redor do terceiro quartel do século XIX: “Somos parte da terra e ela é parte 

de nós. .... De uma coisa sabemos. A terra não pertence ao homem: é o homem que pertence à 

terra.” (Seattle, 1854) 

Foi preciso esperar, porém, a virada do século XX para o XXI para que os geocientistas 

se sensibilizassem e trouxessem para a comunidade geocientífica essa nova visão. 

 

GEODIVERSIDADE 

Geodiversidade é um termo muito recente, que começou a ser utilizado por geólogos e 

geomorfólogos na década de 90 para descrever a variedade do meio abiótico (Gray, 2004). O 

termo parece ter sido usado na primeira vez na Austrália em 1993, difundindo-se rapidamente. 

Abrindo o novo século, Stanley (2000) traz para o foco uma questão que, talvez até por 

ser tão óbvia, parece não ter sido explicitada anteriormente, descrevendo-a como: “A 

variedade de ambientes geológicos, fenômenos e processos ativos que dão origem a 

paisagens, rochas, minerais, fósseis, solos e outros depósitos superficiais que são o suporte 

para a vida na Terra”. Isto é, o “palco” no qual todas as outras formas de vida são os “atores”. 

Ou seja, fala-se há muito tempo na biodiversidade, e só agora tomamos consciência de uma de 

suas bases, a geodiversidade! 

Há exemplos marcantes da influência da geodiversidade sobre a biodiversidade, , como 

por exemplo, a nidificação de certas aves, como águias, e muitas aves de regiões litorâneas, 

que ocorre só (ou pelo menos de preferência) em penhascos. Um elemento geomorfológico 

influenciando diretamente a vida! 

Na mesma linha, os geólogos experientes no campo sabem que muitas vezes pode-se 

usar a cobertura vegetal como um todo, e mesmo certas plantas em particular, para identificar 

o solo, e portanto (geralmente) a rocha-mãe. O mesmo conhecimento pode ser às vezes usado 

para interpretação foto-geológica. Podemos atribuir à biodiversidade diversos tipos de 

valores, a saber, classificados em intrínseco, cultural, estético, econômico, funcional e 

científico. 

O livro que marcou a entrada do termo no mundo geocientífico foi publicado em 2004, 

na Inglaterra, por Gray (2004, Fig. 1). No Brasil, em 2008 sairam o primeiro livro de caráter 

conceitual (Nascimento et al., Fig. 2), e também o primeiro livro conceitual e também 

descritivo da geodiversidade no Brasil (Silva, Fig. 3). Em 2002 havia saído o SIGEP, primeiro 

livro sobre o nosso patrimônio geológico, que tangencia a questão da geodiversidade (Fig. 4). 



 
Fig. 1: Primeiro livro no 
mundo sobre o tema da 

geodiversidade 

 
Fig. 2: Primeiro livro 

brasileiro sobre o 
chamado “trinômio”; é um 

livro de conceitos 

 
Fig. 3: Primeiro livro 

sobre a geodiversidade do 
Brasil; combina conceitos 
com referências de campo 

 
Fig. 4: Primeiro livro 

sobre a questão do 
patrimônio geológico do 

Brasil 

 

GEOCONSERVAÇÃO 

Uma idéia interessante vem de meados do século XX: “Conservação é um estado de 

harmonia entre os homens e a terra. Por “terra” quero dizer todas as coisas sobre, acima, ou 

dentro da Terra.” (Leopold, 1993, mas baseado em manuscritos de autor, falecido em 1948). 

No caso específico da geoconservação, Sharples (2002) explica: “a geoconservação visa 

a preservação da diversidade natural (ou geodiversidade) de significativos aspectos e 

processos geológicos (substrato), geomorfológicos (formas de paisagem) e de solo, pela 

manutenção da evolução natural desses aspectos e processos”. 

Uma certa faceta da geoconservação pode ser entendida como o bom senso aplicado ao 

uso dos recursos naturais. A humanidade, por definição, depende, em última análise, de 

recursos naturais para tudo - em uma palavra, para “viver”. Não há como levar a vida adiante 

sem consumir recursos naturais, inclusive os abióticos. Há, porém, que fazer uso consciente 

deles, pois muitos são, na escala de tempo humano, não-renováveis. Outra faceta, 

importantíssima, é a conservação que poderíamos qualificar de pró-ativa, ou seja, a promoção 

da conservação de locais específicos, e, como dito acima, significativos. Conservar implica 

sempre em investir - às vezes, investir bastante. Portanto, há que avaliar, selecionar, priorizar 

e dosar as iniciativas de geoconservação. Esse processo terá sempre uma componente 

subjetiva, mas existem ferramentas que permitem diminuir o grau de subjetividade da decisão. 

 

GEOTURISMO 

De maneira muito resumida, podemos dizer que geoturismo é o turismo em que além da 

fruição visual, o turista recebe informações sobre a “base geológica” do que ele está vendo, e 

sobre o valor e a necessidade da sua proteção. Mais conceitualmente, Ruchkys (2007) define: 

“um segmento da atividade turística que tem o patrimônio geológico como seu principal 

atrativo e busca sua proteção por meio da conservação de seus recursos e da sensibilização do 



turista, utilizando, para isto, a interpretação deste patrimônio tornado-o acessível ao público 

leigo, além de promover a sua divulgação e o desenvolvimento das ciências da Terra”. 

O geoturismo interfaceia com diversas outras vertentes do turismo de natureza, mas, por 

seu carater educativo, exige uma boa preparação, que inclui não apenas o nível de informação 

a ser passado, mas também a linguagem a ser usada. Esse último aspecto é um desafio para o 

profissional que vai se dedicar a essa atividade, pois, em tese, a informação deve ser 

simplificada mas correta, e ser capaz de atingir o maior leque de público possível, em termos 

de faixa etária, nível educacional, tempo disponível, etc.. Entre outras peculariedades dessa 

atividade, devemos sempre lembrar que o(a) geólogo(a) trata habitualmente, e com 

naturalidade, de dimensões espaciais e temporais absolutamente inimagináveis às vezes até 

para ele(a) próprio(a), e a transmissão dessa informação ao público leigo exige cuidados 

muito especiais. 

 

PATRIMÔNIO GEOLÓGICO 

Essa expressão refere-se a uma parcela específica da geodiversidade; segundo Munõz 

(1988), o patrimônio geológico é: “constituído por georrecursos culturais, que são recursos 

não-renováveis de índole cultural, que contribuem para o reconhecimento e interpretação dos 

processos geológicos que modelaram o Planeta Terra e que podem ser caracterizados de 

acordo com seu valor (científico, didático), pela sua utilidade (científica, pedagógica, 

museológica, turística) e pela sua relevância (local, regional, nacional e internacional)”. 

Valcarce & Cortés (1996) definem-no no como sendo: “um conjunto de recursos naturais não-

renováveis, de valor científico, cultural ou educativo, que permitem conhecer, estudar e 

interpretar a evolução da história geológica da Terra e os processos que a modelaram”. 

A questão do patrimônio geológico é bastante complexa, não apenas por se tratar de 

casos especiais, mas também por incluir outros aspectos, como legislação, eventuais áreas 

com algum tipo de proteção por instituições governamentais, eventuais conflitos de interesse 

(por exemplo, preservação x exploração), etc.. 

No Brasil, a maior iniciativa de proteção do patrimônio geológico é a SIGEP - 

Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos, com quase 100 sítios 

catalogados, e um excelente site no endereço http://e-groups.unb.br/ig/sigep/. 

 

GEOPARQUE 

Geoparque é um conceito muito recente (data de 2000), e, curiosamente, não é nem um 

parque no sentido mais usual da palavra (e portanto no sentido pressuposto por quem a ouve 



pela primeira vez), nem estritamente geológico, apesar de ter uma componente geológica, 

materializada pelos geossítios (afloramentos com valores especiais, sob algum ponto de vista). 

O geoparque faz parte de uma filosofía holística de respeito, valorização e conservação da 

naturaleza, ressaltando sus componentes abióticos. Caracteriza-se por un território definido, 

no qual se identificam "geossítios", que são sítios geológicos de particular importância, 

raridade ou beleza, que funcionam como núcleos de atração para atividades turísticas e afins, 

sendo o conjunto todo regido por um projeto de desenvolvimento econômico e social 

sustentável. 

 

CONCLUSÃO 

Esses cinco conceitos provavelmente assumirão importância crescente nos próximos 

anos, na medida em que as novas gerações, nascidas no preocupante contexto ecológico em 

que já estamos vivendo, se conscientizem de que para salvar o mundo físico, material, não 

bastará não fazer errado - será necessário fazer certo e ainda consertar o que as gerações 

anteriores estragaram. 

Esperemos que as geociências, no sentido bem amplo da palavra, possam criar sinergia 

com outras ciências, para juntas poderem promover a contínua melhoria de vida das gerações 

futuras, mas ao mesmo tempo garantir a nossos descendentes uma Terra mais limpa, 

preservada e saudável. 
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