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RESUMO 

 

O trabalho de pesquisa foi realizado, por meio de consulta principalmente bibliográfica e 

trabalho de campo na região que se vincula aos campos gerais do Estado do Paraná. A 

intenção da pesquisa tem interesse de apresentar os possíveis produtos que podem ser 

extraídos da Geodiversidade e Biodiversidade de determinada município ou região do país. 

Além dos produtos tangíveis que podem ser retirados da natureza, tem-se a possiblidade de 

descortinar os produtos não tangíveis, como os geoprodutos geoturismo, geoconservação e 

conservação e proteção do patrimônio geológico. Os geoprodutos gerados pode fomentar a 

economia local por meio de trabalhos de artesão, guias turísticos, projetos educacionais 

voltados à comunidade científica ou leiga em conhecimentos sobre a geodiversidade e 

biodiversidade. Por meio de políticas públicas incentivo da iniciativa pública ou privada existe 

a possibilidade de acender a economia, cultura e demais situações que possam beneficiar o 

cidadão local.  
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ABSTRACT 

 

The research work carried out by means of consultation mainly bibliographical and field 

work in the region that is linked to the general fields of the State of Paraná. The 

intention of the research is interesting to present the possible products that can be 

extracted from the Geodiversity and Biodiversity of a certain municipality or region of 

the country. In addition to tangible products that can be taken from nature, it is possible 

to uncover non-tangible products such as geoproducts geotourism, geoconservation 

and conservation and protection of geological heritage. The generated geoproducts 

can foment the local economy by means of work of craftsman, tourist guides, 



educational projects directed to the scientific community or lay in knowledge on the 

geodiversity and biodiversity. Through public policies incentive of the public or private 

initiative there is the possibility of lighting the economy, culture and other situations 

can benefit the local citizen. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Geodiversidade apresenta-se como base para a biodiversidade se 

desenvolver no planeta. Contudo não apenas para fatores da biodiversidade como 

também para o ser humano na infraestrutura urbana como na construção civil, vias de 

trânsito, calçamento, e nas mais diversas aplicações necessárias para as condições 

de desenvolvimento e conforto humano na área urbana.  

Para a evolução e implantação do sítio urbano precisa-se delimitar uma área e 

sua extensão, plano diretor, políticas públicas, entre outras medidas convenientes 

para o bem-estar dos munícipes. Ao implantar a área urbana um dos desafios dos 

poderes públicos ou privados, precisa-se estar atento para os possíveis riscos e 

prejuízos ambientais causados pela ação antrópica, modificadora do espaço afetando 

a geodiversidade e a biodiversidade do lugar. 

A geodiversidade e biodiversidade podem desaparecer pela desordenada 

ocupação de áreas, proporcionar o comprometimento tanto da geodiversidade como 

da biodiversidade com a modificação de relevos, solos, mananciais hídricos e 

contaminação do meio físico, e de maneira considerável também o desaparecimento 

de animais, aves, ou seja, a intervenção na natureza devido a ação humana. 

Contudo, se torna necessária a exploração do meio físico por parte do ser 

humano para suprir suas necessidades básicas (moradia, alimentação, matéria-prima 

etc..,), isso representa um passo significativo para manutenção da vida humana no 

planeta. 

Os recursos naturais são importantes para a economia pode-se citar 

agricultura, silvicultura, pesca, energia, extrativismo entre outros, esse patrimônio 

precisa ser explorado de maneira sustentável pelo homem.  Através de estudo tem-

se a possibilidade de conhecer a biodiversidade assim como a geodiversidade de 

forma que cresce os conhecimentos quanto ao uso dos recursos extraídos da 



natureza como plantas para uso medicinal, variedades de espécies de plantas para 

alimentação, assim como diversos outros produtos oferecidos para consumo humano 

no seu cotidiano MMA (2016). 

O presente artigo de cunho bibliográfico e trabalho a campo tem a intenção de 

debater e propalar os possíveis produtos extraídos da Geodiversidade (solo, areia, 

água, gasolina, azulejos, vidro etc..,) e suas possíveis aplicações no ambiente urbano 

para melhorar as condições de vida do ser humano. 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

GEODIVERSIDADE E BIODIVERSIDADE  

 

Antes da explanação sobre Geodiversidade (fator abiótico) e Biodiversidade 

(fator biótico), precisa-se entender e diferenciar sobre a função e estrutura 

diferenciada que cada qual exerce na natureza. Portanto essas duas geociências 

oferecem condições para o desenvolvimento da vida e o meio ambiente no mundo. 

Conforme menciona Jorge e Guerra (2016 p. 152) a “Geodiversidade sempre 

teve um papel fundamental nas atividades dos seres vivos. As complexas relações 

entre geologia, processos naturais, formas de relevo, solos e clima sempre foram 

condição para a distribuição dos hábitats e das espécies”. Os recursos naturais de 

modo geral ao longo do tempo se consolidaram como meio indispensável para o 

desenvolvimento econômico e social da humanidade.  

E já para Nascimento et al. (2008), a Geodiversidade pode ser representada 

por diferentes tipos de rochas, paisagens, minerais, fósseis, solos e outros depósitos 

superficiais, que se constitui de base para a vida na terra, inclusive todas as formas 

de biodiversidade, incluindo a humana. 

No entanto percebe-se que a “Biodiversidade” entre o ser humano é mais 

conhecida que a “Geodiversidade”. Por esse motivo ao longo da discussão pretende-

se diferenciar os termos advindos da biologia e da geologia, as quais, são duas 

distintas ciências, que verdadeiramente, entre outros conhecimentos científicos 

passaram a fazer parte da vida do homem no espaço em que habita.  

A biodiversidade dentro da biologia é considerada uma subdisciplina. De 

Andrade Franco (2013 p. 21), discuti as “relações o conceito de biodiversidade nos 



processos de promover a conservação da biodiversidade. O autor salienta a 

preocupação com o patrimônio natural e sua proteção para conservação da 

biodiversidade”.  

A Geodiversidade como base estrutural para a evolução da vida e da paisagem 

na terra se faz indispensável, conforme destaca alguns estudiosos, atrela-se apenas 

as rochas, minerais e fósseis, enquanto para outros pesquisadores o conceito também 

está mais amplo estendendo-se as comunidades dos seres vivos, Brilha (2005).  

Segundo Brilha (2005 p. 17), utilizando-se do conceito de geodiversidade, 

proposta pela Royal Society for Nature Consevation do Reino Unido, o termo 

Geodiversidade se define como sendo, “a variedade de ambientes geológicos, 

fenômenos e processos activos que dão origem a paisagens, rochas, minerais, 

fósseis, solos e outros depósitos superficiais que são o suporte para a vida na terra”. 

A Geodiversidade compreende apenas aspectos não vivos (rochas, solos, 

mananciais hídricos etc..,) do nosso planeta enquanto a biodiversidade atende aos 

elementos vivos (fauna e flora) dispostos na terra. Ademais determinados tipos de 

vegetação seja arbórea, arbustiva ou herbácea se sobressaem melhor em solos mais 

férteis ou menos ricos em nutrientes para o desenvolvimento das plantas.  

Desta maneira pode-se abordar diversas conclusões quanto a formação do solo 

que se origina através do intemperismo físico, químico e biológico, sofrido por 

determina rocha. Solos formados por rochas de diferentes estruturas seja basáltica, 

metamórfica ou sedimentar produz classes e diferenciados solos, para múltiplas 

espécies vegetais no planeta.  

A condição da vida humana no planeta se tornou possível graças a diversos 

fatores, principalmente a partir do momento em que o homem se utilizou dos recursos 

extraídos da geodiversidade, como exemplo plantar alimentos para consumir, criar 

animais para se alimentar, tratar a água para suas necessidades biológicas e de 

higiene e, favoreceu-se das condições climáticas condizentes para a vida.  

O homem adaptou-se as características da geodiversidade, escolha de local 

para implantar sua residência, matéria prima para construção de casas, grandes 

castelos entre outras necessidades que surgiram ao longo do percurso trilhado pelo 

ser humano para assegurar sua sobrevivência na terra, Brilha (2005). 

O clima fator essencial e um dos agentes primordiais para a geodiversidade e, 

na formação das paisagens naturais apresentadas na natureza. Nas rochas são 

encontrados variedade muito grande de minerais, esses minerais usados na produção 



de bens de consumo na fabricação de diversos produtos utilizados no dia a dia das 

pessoas (computadores, aparelhos hospitalares, entre outros aparelhos tecnológicos) 

de uso para a sociedade. 

Para, Brilha (2005 p. 25) a geodiversidade mostra a existência de “seres vivos 

que evoluíram ao longo de milhões de anos e cujas evidências ficaram preservadas 

nas rochas. Os fósseis, essências ao conhecimento da biodiversidade do nosso 

planeta, são também elementos intrínsecos da geodiversidade”. 

Diferente do conceito de Brilha (2005), geodiversidade para Borba (2011) está 

também ligado a economia, pois possui importância e valores intrínsecos, culturais, 

estéticos, funcionais devido a materiais geológicos extraídos em determinado local 

para o uso em demanda das necessidades da sociedade.  

A CPRM (2018) - Serviço Geológico do Brasil, traz a seguinte definição em seu 

site de busca na internet sobre geodiversidade, como sendo “o estudo da natureza 

abiótica constituída por uma variedade de ambientes, composição, fenômenos e 

processos geológicos e outros depósitos superficiais, que propiciam o 

desenvolvimento da vida na Terra, tendo como valores intrínsecos a cultura, o 

estético, o econômico, o científico, o educativo e o turístico”. 

De outra maneira o termo geodiversidade ganha diversas formas de 

interpretação entre autores assim como para Araújo (2005), a geodiversidade 

resultaria de processos participativos concisos entre a paisagem, a fauna, a flora e a 

forma como o homem se organiza no meio em que está inserido. 

Ademais para conceituar geodiversidade Liccardo e Piekarz (2017 p. 65), 

define como sendo:  

 

á variedade de elementos do meio abiótico na natureza, ou seja, 
àquela parte do meio ambiente que não é viva, que não engloba a 
biodiversidade (fauna e flora), já tão conhecida da sociedade. Este 
novo conceito não se restringe somente aos produtos geológicos mais 
evidentes, como minerais, as rochas, os fósseis e os solos, mas 
abrange também os processos da dinâmica terrestre, assim como 
outros aspectos correlatos, como os recursos hídricos ou as 
paisagens.  
 

 

Pode-se atentar que a biodiversidade de acordo com Liccardo e Piekarz (2017), 

está ligada a evolução da geodiversidade, diretamente e através das transformações 

surgidas na terra com condições ideais de oxigênio na atmosfera, por meio das 



modificações geológicas ao qual o planeta passou, e a partir disso o homem encontra 

condições e ambientes favoráveis para sua sobrevivência.  

Segundo Liccardo e Piekarz (2017 p. 67), a ‘’compreensão da geodiversidade 

pode trazer muitas respostas em estudos sociológicos, humanísticos e até 

econômico’’. 

Para comprovar as teorias abordadas bibliograficamente, se faz necessário 

ainda a aproximação quanto ao objeto de estudo, desta forma uma pesquisa de 

campo, torna-se indispensável para analisar e compreender elementos que compõe 

o espaço. Assim sendo, a aula de campo realizada nos dois parques (Guartelá e Vila 

Velha) apresenta, o contato com a dinâmica estrutural disposta no espaço. Por 

conseguinte, observa-se por intermédio das imagens fotografadas seguintes os 

possíveis geoprodutos encontrados nos referidos locais apresentados posteriormente.   

 

  

  

Fonte: SOARES, C. R. (2018). 

 

 As figuras acima, A, B, C e D, evidencia-se a geodiversidade do Parque 

Estadual do Guartelá visitado pelo autor em 2018, com a presença de extrato rochoso, 

e as feições geológicas, geomorfológicas e hidrológicas, representadas por fatores 

abióticos e bióticos observados na biodiversidade local. Imagens Fotografadas no 

interior do Parque do Estadual Guartelá no município de Tibagi-PR.  

A B 

C D 



Em visita ao Parque Estadual de Vila Velha no município de Ponta Grossa-PR, 

pode-se observar diversas estruturas e esculturas formadas ao longo dos anos por 

meio do intemperismo (químico e físico) sofrido pelas rochas do Grupo Itararé (arenito 

Furnas). Algumas paisagens fotografadas na aula de campo chamam a atenção para 

a variedade de formas e exuberância e a beleza cênica ou até mesmo raridade.  

Nas figuras abaixo, E, F, G e H, observa-se formas esculpidas nas rochas que 

são feições excepcionais da geodiversidade. Observa-se verdadeiramente obras de 

arte esculpidas de forma lenta pelas condições do clima da ação dos ventos da 

pluviosidade incidente no local, proporcionar encanto ao turista que visita a região dos 

campos gerais no estado do paraná. 

 

  

   

Fonte: SOARES, C. R. (2018). 

 

Nas imagens acima, fotografadas a campo pelo autor pode-se observar a 

paisagem, as formas de relevo, os fatores abióticos constituídos sobre a base da 

geodiversidade. Nesta oportunidade percebe-se a geodiversidade e a biodiversidade 

se completando, pois, a primeira trata das estruturas na terra que não tem vida, a 

segunda se utiliza da primeira para constituir a vida no planeta aos seres vivos.   

E F 

G H 



A Geodiversidade e a biodiversidade observadas na aula de campo no meio 

físico dos Campos Gerais, mostra uma vegetação herbácea e arbustiva em 

determinados pontos da área, bem como a presença de solos rasos e pobres. Os 

cânions formados nessa região, apresentam rochas resistentes e outras não muito 

resistentes. Existe abundancia de corpos hídricos e formas de relevos suaves e 

distintos, quebrados por cânions e gargantas próximos ao Cânion do Guartelá 

Liccardo e Piekarz, (2017). 

A biodiversidade tem relação estreita com a geodiversidade, pois alguns 

conceitos sobre o tema biodiversidade segundo Franco (2013), está relacionado ao 

surgimento da “biologia da conservação como uma subdisciplina da biologia. Mostra 

a relação entre a biologia da conservação e o ativismo que se desenvolve com o 

objetivo de promover a conservação da biodiversidade”. O autor citado Franco (2013), 

salienta em seu artigo a inquietação ao longo da escala temporal quanto a 

preocupação da preservação e conservação do patrimônio natural da biodiversidade. 

Na atualidade o conceito de biodiversidade é muito usado nos diversos setores 

da sociedade por cientistas, na política, economia, educação entre outros profissionais 

atender a diversos interesses e objetivos. E conforme salienta Orozco (2017 p. 175-

176) a biodiversidade é um:  

 

conceito integrador e polissêmico que não pertence unicamente á 
biologia e a ecologia. O conceito torna-se ainda mais complexo 
quando se contextualiza em problemas concretos de um território onde 
convergem atores de setores produtos, econômicos, políticos e a 
comunidade em geral. 

 

Em vista dos conceitos e discussões apresentadas para entender um pouco 

mais sobre geodiversidade e biodiversidade, percebe-se que os termos são de suma 

importância para o desenvolvimento da vida no planeta. 

Os parques estaduais visitados Guartelá e Vila Velha pelo autor com o intuito 

de levantar possibilidades de aproveitamento como fonte geradora de renda a 

população local mediante a produção de geoprodutos (artesanato, trilhas ecológicas, 

etc...,), extraídos diretamente da geodiversidade e biodiversidade. E alguns autores 

como Sanches-Cortez (2017 p. 61-77), trazem a proposta que: 

 

É necessário pensar na melhoria e otimização das ferramentas de 
participação comunitária que podem significar uma contribuição para 



um contexto renovado, no qual os diferentes valores sociais que 
predominam em uma comunidade são articulados. O sucesso dos 
processos participativos deve basear-se na capacidade das 
administrações de proporcionar a oportunidade de consolidar uma 
participação simbólica para uma verdadeira autogestão e poder do 
cidadão. 
 

A necessidade de ter gestores, faz com que o sucesso do empreendimento se 

torne realidade e, torna-se determinante para que as populações carentes tenham a 

oportunidade de se consolidar como agente fiscalizador do lugar. A participação da 

população nas tomadas de decisão para a criação de projetos culturais, econômicos, 

lazer e conservação e preservação tende-se a ser mais eficaz com os conhecimentos 

obtidos através do tempo por essas comunidades com diferentes valores sociais para 

gerir os geoparques.  

 

 

RESULTADO E DISCUSSÕES 

 

O objetivo deste artigo é conceituar a necessidade de se compreender a 

importância da geodiversidade e a biodiversidade, antes de levantar os possíveis 

produtos gerados para população em geral que são os produtos retirados das duas 

geociências. Para o sítio urbano a geodiversidade oferece matéria prima para 

construções (solo, água, areia, cimento, vidros, combustível etc...,), fatores para 

qualidade de vida dos munícipes.  

Ao contrário a biodiversidade oferece para a área urbana a fauna e a flora, 

portanto nota-se dentro da área urbana uma rica fauna de espécies de seres vivos 

(animais, pássaros, insetos etc...,), e na flora a vegetação arbórea, arbustiva e 

herbácea adaptados as condições do sítio urbano. Assim sendo essa vegetação 

oriunda da biodiversidade embeleza a cidade como um todo desta a fauna (pássaros, 

mamíferos, etc...,) e flora com flores nas vegetações de grande, médio e pequeno 

porte com suas flores e embelezamento acaba por alegrar o ambiente urbano de modo 

a deixar o meio físico da cidade apreciado por todos os consumidores do espaço 

urbano.  

A geodiversidade e biodiversidade possibilita a realização do geoturismo (de 

lazer, aventura, trilhas ecológicas etc...,) e conhecer estruturas geológicas 

geomorfológicas e hidrológicas de lugares que contemplam belezas naturais diversas 



ao mostrar a riqueza, ou seja, de determina região, cidade, estado por meio do 

turismo, produto este que aquece a economia da região.  

Por isso diferentes tipos de atividades geoturista tem muita importância para 

promover melhoras e solucionar dificuldades encontradas em determinadas 

economias paradas em lugares que tem atrativos turísticos diferenciados graças aos 

domínios da geodiversidade e biodiversidade.  

O geoturismo produto das geociências ao mesmo tempo que pode reativar a 

economia proporciona condições para a conservação desses locais, as vezes pela 

própria iniciativa da população em principio também gerar renda por meio dos 

recursos naturais encontrados na natureza (geológico, geomorfológicos, hidrológicos 

etc...,), todo esse contexto se torna favorável servindo de atrativo turístico da área 

Palhares e Guerra (2016). 

Conforme estudos realizados por Palhares e Guerra (2016 p. 57), a importância 

do geoturismo no município de Oiapoque que fica numa zona de fronteira do Brasil 

com a Guiana Francesa mostrar a importância do geoturismo para as pessoas tanto 

no território brasileiro como francês que:  

  

Em uma área fronteiriça significa mostrar às pessoas que é possível 
conservar essa diversidade de ambientes que o município possui, 
além de mostrar aos turistas as suas potencialidades, porque o 
geoturismo, além de oferecer ao turista uma experiência única, 
melhora também seus conceitos em relação aos aspectos geológicos 
e geomorfológicos da região, sendo uma ótima oportunidade de 
divulgar o patrimônio geológico do município e mostrar para o público 
em geral e aos turistas a importância de sua conservação. 

 

O geoturismo no município de Oiapoque possibilita divulgar a geodiversidade 

da região, com a possibilidade de divulgação de características da geologia local, 

melhorar as economias por meio de atividades econômicas de cada localidade, 

tornando-se atrativo turístico tanto do lado brasileiro como também da Guiana 

Francesa. Este estudo de caso orienta para que se tenha mais projetos para assim 

implantar o geoturismo na vida do cidadão considerado nato da região em estudo por 

Palhares e Guerra (2016). 

Ao desenvolver o geoturismo em determinada região tem-se a possibilidade de 

evidenciar as belezas naturais regionais e permitir interação das atividades 

econômicas com produção de geoprodutos voltados a atender turistas advindos de 

outras localidades diferentes do país. O geoturismo compreende em muitos casos 



atender a comunidade científica, trazer recursos e fomento para o desenvolvimento, 

juntamente com as riquezas retiradas da natureza e nos diversos aspectos 

geográficos no município.   

Determinados municípios possuem um grande potencial turístico estando ou 

não relacionado a geodiversidade ou biodiversidade devido ao seu potencial geológico 

morfológico e hidrológico, destes produtos são gerados por essas duas geociências. 

Pode-se destacar em alguns municípios brasileiros o turismo de trilhas, cavernas, 

parques, sítios arqueológicos pontos que fomenta a economia local através da 

exploração do geoturismo. 

Precisa-se inventariar a quantificar possíveis locais de visita para turistas de 

interesse geológico que contemple a geodiversidade que sirva de base para ações 

públicas ou privadas de interesse ao planejamento territorial envolver projetos 

sustentáveis e manutenção do meio ambiente para gerações futuras. 

Conforme destacado em seu trabalho de pesquisa, Reverte (2014 p. 193) no 

que concerne os benefícios e subsídios da geodiversidade salienta que precisasse ter 

uma “gestão sustentável e uso correto dos recursos disponibilizados pela natureza e 

aponta para adequabilidade e limitações para o uso dos terrenos”.  

As atividades de campo são necessárias para obtenção de dados científicos e 

observar locais vulneráveis passiveis de intervenção quanto as possíveis ameaças 

por órgãos de fiscalização competentes na esfera municipal, estadual ou federal do 

país.  

Nos dias atuais muitos produtos são utilizados para a construção de edifícios, 

casas enfim, obras de diversos padrões e utilidades. Essas matérias primas são 

retiradas do meio físico para atender a sociedade (areia, ferro, cimento etc...,), essa 

retirada precisa ser fiscalizada por órgãos competentes, pois caso contrário pode-se 

destruir a natureza. O planeta precisa de cuidados para que as fontes e recursos 

retirados da natureza não se esgote e atenda às necessidades de todos os cidadãos.  

A Geodiversidade e a Biodiversidade composta de elementos abióticos e 

bióticos fornecem ao ser humano condições de vida melhor com seus geoprodutos, 

por isso a consciência quanto aos cuidados são de suma importância para a 

manutenção da vida na terra. 

Por isso precisa-se fazer uso de matérias-primas de maneira consciente para 

que não venha prejudicar as presentes e futuras gerações, essa umas das intenções 

proposta neste artigo de pesquisa. 



 

CONCLUSÃO 

 

Neste artigo buscou-se entender as contribuições que o patrimônio natural 

pode oferecer como benefício para a sociedade. A Geodiversidade e a Biodiversidade 

possibilitam melhorar as condições de vida seja social, econômica, cultural dos 

indivíduos por meio de seus geoprodutos tangíveis ou intangíveis. 

A Geodiversidade e Biodiversidade com sua beleza cênica, relevância cientifica 

e produtos gerados a partir da estrutura geológica, geomorfológica e hidrológica pode 

ser fator de desenvolvimento para determinada região, proporcionando qualidade de 

vida ao ser humano. 

Pode-se citar inúmeras atividades que cada uma das geociências pode 

disponibilizar aos cidadãos locais, como atividades em ambientes fechados no caso 

cavernas ou em espaços abertos, como parques com a presença da flora e da fauna 

presente do lugar. 

E numa perspectiva para o futuro, de desenvolvimento das economias locais, 

onde a população é muito carente, os fatores abióticos e bióticos podem gerar a 

população por intermédio dos geoprodutos criados pelo homem relações de convívio 

social e sustentável com a natureza.   

Deve-se evitar explorações que possam apresentar algum risco ou ameaça, 

tanto a Geodiversidade como a Biodiversidade, e sim ser controladas e limitadas para 

preservar e conservar o patrimônio natural no planeta.  
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