de Saragoça (Espanha) e West Virginia (Estados Unidos). É professora titular do
Departamento de Turismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG),
professora visitante na Universidade de West Virginia e coordenadora do
Laboratório de Turismo em Áreas Naturais (LabTan).
Kátia Leite Mansur (katia@geologia.ufrj.br) é doutora em Geologia pela UFRJ.
É professora adjunta do Departamento de Geologia da UFRJ e pesquisadora
na área de Geoconservação.
Lilian Carla Moreira Bento (liliancmb@ufu.br) é doutora em Geografia pela
Universidade Federal de Uberlândia (UFU), com pós-doutorado em Geodiversidade pela mesma instituição. É professora adjunta do curso de Geografia da
Faculdade de Ciências Integradas do Pontal (Facip/UFU).
Maria do Carmo Oliveira Jorge (carmenjorgerc@gmail.com) é doutora em
Geografia pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFRJ, com estágio
de doutoranda na Universidade de Wolverhampton (Inglaterra), e pesquisadora associada do Laboratório de Geomorfologia Ambiental e Degradação dos
Solos (Lagesolos) e pós-doutoranda pelo CNPQ no programa de pós-graduação
em Geografia da UFRJ.
Nadja Maria Castilho da Costa (nadjacastilho@gmail.com) é doutora em
Geografia pela UFRJ e coordena o Grupo de Estudos Ambientais do Instituto
de Geografia da UERJ. É pesquisadora 1B do CNPq e professora associada do
Departamento de Geografia Física da UFRJ.
Silvio Carlos Rodrigues (silgel@ufu.br) é doutor em Ciências (Geografia Física)
pela Universidade de São Paulo (USP). É pesquisador 1C do CNPq e professor associado do Instituto de Geografia e do Programa de Pós-Graduação em
Geografia da UFU. Coordena o Laboratório de Geomorfologia e Erosão dos
Solos (Lages) da UFU.
Tatiane Ferrari do Vale (tatianefdovale@gmail.com) é mestre em Gestão do
Território pela UEPG e pesquisadora do LabTan.

5 Cartografia da Geodiversidade: teorias e métodos

| 155

para cada ponto no mapa, mas uma projeção do valor de geodiversidade
encontrado nos métodos de contagem, levando em consideração, também, a
vizinhança de cada local. Esse método gera em sua representação cartográ‑
fica polígonos maiores e com indicação de zonas nas quais a geodiversidade
deve ter maior representatividade. Pode‑se obter uma boa avaliação desse
tipo de representação com a superposição de geossítios conhecidos no mapa.
Esses resultados são exemplo das técnicas básicas que podem ser utiliza‑
das na elaboração de mapas de geodiversidade. Procedimentos específicos,
bem como disponibilização de material básico em escala adequada, tama‑
nho da área a ser estudada e objetivos específicos de cada pesquisa, devem
encaminhar os procedimentos de elaboração e apresentação dos mapas,
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buscando seu melhor aproveitamento.
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Fig. 5.3 Classes de geodiversidade da região do Diamante, produzida com contagem de
ocorrências de elementos
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Fig. 5.4 Classes de geodiversidade da região do Diamante produzida com interpolação
de ocorrências de elementos, pelo método IDW

5.3

Conclusões

O objetivo deste capítulo foi favorecer uma reflexão sobre as teorias e os
métodos mais recorrentes na literatura relacionados à Cartografia da Geodi‑
versidade. Agora, é possível traçar algumas considerações tanto com relação
ao aporte teórico‑metodológico como à serventia desse tipo de estudo.
A primeira apreciação é a de que não há, até o momento, um conceito e
uma metodologia prontos e padronizados para a geodiversidade. Existe uma
heterogeneidade de conceitos e métodos que são adaptados e melhorados,
tendo em vista, em geral, diferentes contextos espaciais e temporais. Apesar
dessa multiplicidade, há alguns pontos em comum relevantes a serem desta‑
cados, especialmente com relação às metodologias. A análise espacial é

