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O termo Geodiversidade vem sendo comentado pela comunidade científica internacional 

ao longo dos anos, sendo muito discutido e utilizado, porém sem possuir um conceito oficializado 

para mesma. Este termo serve de base para o título e encaminhamento do projeto Geodiversidade 

no território do geoparque caminhos dos cânions, tendo em vista a importância do conceito, que 

segundo Gray (2004), vide Tabela 1, de tradução autoral, a Geodiversidade significa “ a 

variedade natural de aspectos geológicos (minerais, rochas e fósseis), geomorfológicos (formas 

de relvo, processos) e do solo. Inclui suas coleções, relações, propriedades, interpretações e 

sistemas. ”. O termo geodiversidade encontra-se normalmente atrelado a biodiversidade, a qual se 

refere a aparte biótica do sistema. Entretanto, mesmo sendo conceitos referentes a objetos de 

estudos diferentes, o abiótico e biótico, respectivamente, observa-se um objetivo em comum 

associado: a preservação. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (Unesco) é uma das maiores organizações mundiais que incentivam e investem na 

preservação do patrimônio tanto cultural como o natural, que em relação ao meio abiótico no qual 

o projeto se enquadra, consiste nos sítios geológicos ou geossítios. A partir disso, desde 2007 

vem se desenvolvendo a ideia de reconhecer a geodiversidade na área do projeto, por meio de 

inventariação, avaliação cientifica, cartografia geomorfológica de detalhe e valorização dos 

geomorfossítios, com o intuito da proposição de um Geoparque à UNESCO.  

A pesquisa teve por finalidade concluir a Etapa 1 do projeto, a qual consistiu na pesquisa 

e leitura de bibliografias referentes aos conceitos mais importantes atrelados ao projeto como: 

Geodiversidade, Geoconservação, Geossítios, Geomorfossitios. Juntamente com o levantamento 

de dados de materiais bibliográficos sobre os sete municípios que compõe o território da proposta 

Geoparque Caminho dos Cânions do Sul e por fim a pesquisa de material bibliográfico e 

cartográfico sobre aspectos do meio físico-natural da mesma área.  

Como resultado da pesquisa foram analisados e sistematizados os materiais e dados 

encontrados tanto da parte da pesquisa e leitura, levantamento de dados e de bibliografia 

consultada e analisada para a composição do acervo e consulta do projeto. Todas essas 

informações servirão para a realização das próximas etapas do projeto como base para a 

realização das mesmas, sendo ao total oito, como os levantamentos de campo, a descrição dos 

geomorfossítios, elaboração de mapas de localização dos geossítios e suas respectivas descrições. 
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Tabela 1.  Conceitos Geodiversidade selecionados. 

 
 

  
 

Figura 1.  Exemplos de Bibliografias encontradas e selecionadas para o projeto. 
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