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O Geoturismo é um setor ocupacional e de negócios, com a característica principal de transferir 
e comunicar o conhecimento Geocientífico ao público em geral, baseando-se na interação 
entre políticas, geociências, universidades, turismo e educação ambiental assegurando sua 
conservação e possibilitando benefícios econômicos para as populações locais. De qualquer 
modo, o princípio fundamental da Geoconservação nas atividades de Geoturismo está na 
proteção sustentável e conservação do Patrimônio Geológico. Neste contexto verifica-se o 
município de Piúma que possui um potencial para a prática do Geoturismo, contemplada pelos 
aspectos geológicos para as modalidades de turismo praticadas em sua Geodiversidade.  Sua 
localização é concentrada na região litorânea ao sul da capital de Vitória do estado do Espírito 
Santo, distando desta cerca de 90 km, com área totalizando 74.832 km². Sua economia é 
constituída principalmente a base de pesca, turismo e por produção artesanal com conchas 
coletadas no município, tornando a cidade conhecida como a “Cidade das Conchas”. 
Atualmente o município tem no turismo sua principal fonte de renda, que durante o verão os 
turistas são responsáveis pelo aumento populacional de 18.123 habitantes para mais de 100 
mil pessoas. Este crescente aumento populacional causa danos irreparáveis para o meio 
ambiente como, poluição, acúmulo de lixo, entre outros. Em sua Geodiversidade destaca-se o 
Monte Aghá, a Ilha do Gambá, Ilha do Meio, Ilha dos Franceses e Ilha dos Cabritos. O Monte 
Aghá possui uma altura de 300m de altura com forma piramidal, seu nome tem significado 
indígena (Puris Tupiniquins) e quer dizer “Monte de Ver Deus”, propício nas atividades de 
escalada e a prática da Asa Delta. A Ilha do Gambá é um refúgio para aves e animais 
marinhos, neste parque natural desenvolvem parte das conchas que são utilizadas para o 
artesanato local, é própria para prática de trekking, mountain bike, pesca e mergulhos. A Ilha 
do Meio está localizada a 500 metros da praia, considerada um parque natural, tombado como 
patrimônio, rica em bromélias e orquídeas e própria para atividades de pesca de arremesso. 
Ilha dos Franceses, parque natural e tombado como patrimônio paisagístico, é pequena e as 
águas transparentes sendo boa para a prática do mergulho. Ilha dos Cabritos é um parque 
natural de flora e fauna, é tombada como patrimônio paisagístico, sua praia é pequena e de 
águas cristalinas, é coberta por matas nativas com trilhas rústicas próprias para caminhadas. A 
metodologia aplicada para realização desta pesquisa restringiu-se a coleta de dados locais e 
divulgação em documentos oficiais. Torna-se importante a Geoconservação no município de 
Piúma de forma a envolver todas as ações empreendidas no Geoturismo no sentido de 
preservar a gestão do Patrimônio Geológico e das áreas naturais a ele associado para 
gerações futuras. 
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