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Grand Canyon National Park – Arizona – EUA – 4.4 milhões de visitantes - 2007



Old Faithful geiser -Yellowstone Park – EUA – 730 visitantes/dia - 2008



Vesúvio – Napoli – Itália 

600 mil visitantes/ano na cratera e 2 

milhões/ano em Pompéia - 2008



“Houses of the 

Holy”  Led 

Zeppelin, 1973

Calçada dos Gigantes – Irlanda 



Parque Nacional do Iguaçu – Paraná - Brasil – 1.15 milhão de visitantes - 2008



O que é o geoturismo?

– Hose, 1995 (Inglaterra)

– National Geographic Traveler (2001)



National Geographic Traveler

• “GEOTURISMO é o turismo que sustenta ou

contribui para melhorar as características

geográficas de um lugar, sejam elas o meio-

ambiente, patrimônio histórico, aspectos

estéticos, cultura e o bem-estar de seus

habitantes”.

• Conceito com bases na geografia humana



Hose, 1995

• “O GEOTURISMO propõe facilitar o

entendimento e fornecer facilidades de

serviços para que turistas adquiram

conhecimentos de geologia e geomorfologia

de um lugar, indo além de meros

espectadores”.

• Conceito com bases na geologia



Outras definições

• Novo setor ocupacional e de negócios, com a característica de 

transferir e comunicar o conhecimento geocientífico ao público em 

geral, baseando-se na interação entre políticas, geociências, 

universidades e o turismo. O princípio fundamental está na proteção 

sustentável e preservação do patrimônio geológico. (Frey et al. 2006)

• Segmentação turística sustentável, realizada por pessoas que têm o 

interesse em conhecer mais os aspectos geológicos e geomorfológicos 

de um determinado local, sendo esta a sua principal motivação na 

viagem (Moreira 2009)







Conceitos associados

• Geodiversidade

• Patrimônio geológico

• Geoconservação



Geodiversidade

• Variedade de ambientes geológicos, fenômenos e

processos geradores de paisagens, rochas,

minerais, fósseis, solos e outros depósitos

superficiais que constituem a base para a vida na

Terra.

Royal Society for Nature Conservation









Patrimônio Geológico

• Todos os elementos que compõem a

geodiversidade.

• Afloramentos, estruturas, paisagens,

minerações que apresentem um

significado didático, científico, cultural

ou turístico.

• São os geossítios



Pammukale, Turquia – piscinas em calcários



Corcovado e Cristo Redentor – Rio de Janeiro



Geoconservação

• Preservação e gestão do patrimônio geológico

• Compreensão dos processos naturais associados 

• Divulgação do conteúdo cultural



Pegadas de dinossauro – Souza, PB



• Carta de Digne-les-Bains – França, 1991

• Declaração internacional dos direitos à 

memória da Terra.

• PROGEO – UNESCO (1992)

• AIPT – Ano Internacional do Planeta Terra

(2007, 2008, 2009)



Programa Geoparques

• UNESCO

• Europa

• China

• Brasil



Geoparques no 

Brasil

• Geoparque do Araripe – CE

• Primeiro e único até o momento no 

hemisfério sul

• Candidatos em quase todos os estados

• No Paraná: Geoparque dos Campos Gerais



Essência do geoturismo

• Informação técnica (geológica, geográfica,

arqueológica, paleontológica...) pode ser

apresentada como produto de interesse turístico,

viabilizando um tipo de turismo inteligente e

causando desenvolvimento social e cultural.

• Atividade multidisciplinar (geociências, turismo,

história, arqueologia...)



“Indústria sem fumaça”

• Turismo surgiu como viagens de aprendizado 

cultural

• Grand Tour – século XVIII

• Hoje é o terceiro setor econômico no mundo

• Supera a indústria farmacêutica e alcança 

informática e telecomunicações

• Itália, França e Espanha é a principal economia



Turismo no Brasil

• É o setor que mais cresceu nos últimos 4 anos

• Entrada de divisas no Brasil cresceu duas 

vezes a média mundial (7%) – OMT

• US$ 5,7 bilhões em turismo de estrangeiros no 

Brasil, em 2008 – equivale a 54 milhões de 

barris de petróleo 

• R$ 1,5 bilhão no Paraná, em 2007, com um 

incremento de mais de 67% em 4 anos.

• Segmentação (turismo cultural, rural, 

esportivo, gastronômico, ecológico...)



Geoturismo no mundo

• Reino Unido

• Estados Unidos

• Itália

• Portugal



Ações no Brasil

• Rio de Janeiro – Caminhos Geológicos

• Paraná – Mineropar, UFPR, UEPG

• Rio Grande do Norte – CPRM

• Bahia - universidades

• Minas Gerais – universidades

• São Paulo – universidades

• Mato Grosso do Sul, Piauí...



Interfaces do geoturismo

• Lazer

• Turismo

• Cultura

• Desenvolvimento social

• Educação e ciência

• Consciência ambiental

• Identidade local



• Agregar a informação geológica a um 

ponto turístico

• Gerar um ponto turístico a partir da 

informação geológica

• Forte subsídio para turismo cultural, 

ecológico e esportivo

• Relação da população com a natureza



Possibilidades em geoturismo

• Monumentos geológicos

• Afloramentos didáticos

• Espeleologia

• Paleontologia

• Arqueologia

• Geologia urbana

• Monumentos líticos históricos

• Minerais e Gemas



Pontos a se considerar

• Infra estrutura turística

• Patrimônio natural disponível

• Consciência da população e dirigentes

• Turismo cultural potencial

• Identidade do local

• Manutenção do patrimônio



Turismo mineral 

• Produção de minerais e gemas

• Turismo mineral já existe sem estruturação

• Reflexo nas economias dos municípios

• Importante geodiversidade do país

• Background científico









Exemplo de ação 

governamental 





Exemplos de produtos 

geológicos com destinação

ao turismo



Exemplos de produtos com 

destinação ao turismo



• Processo de extração artesanal



ametista

Museu da Ametista (RS) – Galeria antiga preparada para visitação



Ametista do Sul (RS) – Igreja de São Gabriel - parede revestida com gemas – identidade cultural



Exemplos de produtos com 

destinação ao turismo e 

exportação





Paraná Produção de ametista e citrino nas proximidades 

do maior pólo turístico – Foz do Iguaçu



GEOTURISMO NO 

PARANÁ





MINEROPAR – Serviço Geológico do Paraná

• Painéis implantados

• Criação de roteiros geoturísticos

• Levantamentos em rotas e cidades

• Material gráfico para divulgação (folders...)

• Banco de dados integrado

• Tombamento de patrimônio natural

• Cursos de capacitação







Painéis no Parque Estadual do 

Guartelá





Layout padrão 

dos folders



Primeiro Livro – Guia de Geoturismo do Brasil



Capacitação de condutores e professores



Litoral



Exemplo de painel instalado em vários pontos do litoral e na Graciosa



Ilha do Mel – exemplos 

de alta mobilidade 

costeira, com praias se 

formando ou sendo 

destruídas em poucos 

anos





Migmatitos da Fortaleza – Ilha do Mel



Diabásio em migmatito - litoral



Gruta das Encantadas – Ilha do Mel – dique de diabásio no migmatito



Primeiro Planalto





Parque Tanguá em Curitiba – antiga lavra de brita



Estâncias hidrominerais – Campo Largo



Antiga mineração de ferro - Castro



Bombas vulcânicas - Castro



Segundo Planalto







Monumento da Pedra Caída – quartzito dentro de varvitos – Rio negro



Arenitos de Vila Velha – Ponta Grossa



Buraco do Padre – Ponta Grossa – furna cilíndrica em arenito com cachoeira



Painel de informação geoturística em Witmarsun – Palmeira – Estrias glaciais



Salto São Jorge – Arenitos marinhos– Ponta Grossa



Cachoeira Andorinhas – Sengés – arenitos falhados e canyon



Canyon Jaguaricatu – Jaguariaíva – escarpas em arenito de origem marinha



Canyon e salto do Corisco – Sengés – contato 

da Bacia do Paraná com embasamento



Canyon Guartelá e pinturas rupestres - Tibagi



Figuras esculpidas por intemperismo 

em arenito – Guartelá - Tibagi



Arenitos de origem glacial - Lapa



Salto Sobradinho – Sengés – contato entre arenito, granito e quartzito



Salto São Francisco

em Prudentópolis –

derrame de basalto

com intercalações de

arenito.

Limite entre o

segundo e terceiro

planalto



Terceiro Planalto



Derrames de 

basalto nas 

cataratas do 

Iguaçú



Foz do Iguaçu – patrimônio geoturístico mundial





Geoturismo em Curitiba



Projeto Geoturismo em Curitiba

• Duração do projeto – 8 meses;

• Inventário do patrimônio geológico do município;

• Levar o conhecimento geocientífico à comunidade usando 

como ferramenta  o TURISMO;

• Gerar novos atrativos turísticos e agregar valor aos já 

existentes;

• Preservação de sítios importantes;

• Gerar texto base (o livro) para suporte de outros produtos;

• Produtos de divulgação (painéis, folders...).



Livro – Guia



Características do livro guia

• Formato – portabilidade e preço acessível

• Ilustração e projeto gráfico especiais

• Mapa geoturístico 

• Integração com as políticas de 

desenvolvimento do turismo no município

• Linguagem



Estrutura do livro



Curitiba e região metropolitana - COMEC



Mapa de bairros 
de Curitiba



Cadastramento

Ponto Nome Descrição Latitude Longitude

CTB01 Parque Tanguá Pedreira antiga – gnaisses – meio

ambiente
0672665 7191862

CTB02 Paulo Leminski Pedreira antiga – gnaisses – meio

ambiente
0673237 7191293

CTB03 Ópera de Arame Pedreira antiga – gnaisses – meio

ambiente
0673480 7191302

CTB04 Unilivre Pedreira antiga – gnaisses – meio

ambiente
0672785 7189906

CTB05 Parque Gutierrez Fonte de água – meio ambiente 0672270 7188274

CTB06 A Parque Barigui Veios quartzo – meio ambiente

alto
0670757 7188002

CTB06 B Parque Barigui Lago – geomorfologia e controle

enchentes
0670123 7186835

CTB06 C Parque Barigui Olaria – extração antiga de argila 0670329 7187442

CTB07 Parque São Lourenço Contenção enchentes – antiga

extração de diabásio
0674425 7191015

CTB08 Parque Passaúna Olarias-meio ambiente-água

CTB09 Ferraria Antiga extração de ouro 0660394 7182984

CTB10 Pedreira Atuba Pedreira antiga – gnaisses – meio

ambiente
0680931 7191873

0670 476 7188756



Mapa geoturístico



Roteiro turístico implantado



Levantamento

• Resgate histórico-paisagístico e cartográfico

• Abordagem do tempo geológico

• História da extração mineral

• Contexto geomorfológico

• Contexto geológico e descrição das rochas



Paisagem – Geomorfologia Debret - 1827



Mapa de 
Curitiba de 
1857 com 

indicação dos 
charcos, morros 

e pedreira



Ouro no início da 
ocupação

História e 
Geodiversidade



História mineral

• Antigas minerações de 

ouro

• Vilinha – onde surgiu 

Curitiba

• Olarias

• Pedreiras antigas

• Areais antigos



Neodímio-Lantanita – Raríssimo mineral 
encontrado na Bacia de Curitiba

Geodiversidade



Geodiversidade

Microfóssil encontrado nas rochas sedimentares da 
Bacia de Curitiba por Azevedo (1981)



Barigui – sesmaria de Mateus Leme – garimpo de ouro



Pedreiras 
embasamento

• ParqueTanguá



Dique de diabásio

no Parque Tanguá 

encaixado nos 

migmatitos do 

embasamento



•Paulo Leminski

•Unilivre

•Atuba 



Pedreira do Atuba

O que fazer?



Aluviões do Rio Iguaçu

Cavas de areia – Piraquara, São José dos Pinhais, Araucária 



• Parque Costa –
antigas cavas de 
areia transformadas 
em parque de lazer 
e educação 
ambiental

•Extração mineral 
por 40 anos e 
destinação turística 
da área.



Zoológico e Parque Náutico – solução hidrogeológica e lazer



Olarias e cavas de areias instaladas nas planícies 
aluvionares de Curitiba – herança cultural em Umbará



Olarias e cavas de areias 
instaladas nas planícies 

aluvionares de Curitiba –
Parque Barigui



Centro turístico e uso de rochas



Várias 
abordagens 
geológicas

• Água

• Material lítico

• Ocupação 
urbana

• Geomorfologia

• Meio ambiente

• Preservação



Calçamento recém-descoberto na Praça Tiradentes



Outras calçadas



Monumentos em material lítico



Chafariz Praça 
Zacarias – primeira 

bica pública de 
Curitiba



Afloramento sugerido 
para tombamento

Geoconservação



Dificuldades e expectativas

• Traduzir o hermetismo científico

• Despertar o trade do turismo para o geoturismo

• Desconhecimento (ainda!) do potencial do geoturismo 

dentro das geociências

• Inclusão da paisagem urbana no geoturismo

• Melhorar a divulgação para a sociedade e não só para 

geocientistas

• Gerar um novo segmento de trabalho para profissionais de 

geociências, meio-ambiente e turismo



Mais informações sobre o assunto:

www.geoturismobrasil.com

Fascinar o visitante com a geologia!!


