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Resumo: O município de Alfredo Chaves localiza-se na encosta da Serra Capixaba, ocupa as áreas
montanhosas centrais do Espírito Santo. Apresenta grande diversidade em se tratando de aspectos
naturais. Com grandes possibilidades no setor do turismo, o município é de grande importância para
o geoturismo. Mais recentemente, Ruchkys (2007) baseada nas definições da EMBRATUR definiu o
Geoturismo sendo: “{...} 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 é
um mercado emergente do turismo que vem ganhando espaço no Brasil. e neste segmento, o
Espírito Santo apresenta vários municípios com grande potencial nessa área como no caso Alfredo
Chaves que apresenta paisagens deslumbrantes, cachoeiras, vales, picos e ainda conta com
enorme diversidade da fauna e flora, transformando - se em grande atrativo turístico na região.
Atualmente a geologia não está voltada somente para os estudos relacionados a composição da
Terra ou morfologia e vem abrindo novas possibilidades, tais como geoturismo que atua não
somente afim de disseminar o conhecimento sobre determinada região, como também para mostrar
a importância da mesma no contexto da geodiversidade, do desenvolvimento sustentável e da
preservação do patrimônio natural nacional. Contudo, para que isso ocorra em uma cidade como
Alfredo chaves, faz-se necessário investimento em infraestrutura e qualificação da mão de obra
responsável por atender os turistas. Finalmente pode - se afirmar que com a inserção desse
segmento nesta região, haverá agregação de conhecimento e criação de conscientização da
população acerca da importância da preservação do patrimônio geológico e natural, alem de trazer
desenvolvimento econômico a comunidade.
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