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RESUMO
A Geodiversidade representa as características abióticas que compõem o planeta Terra. Além
de ser responsável por caracterizar os aspectos físicos do globo terrestre, a geodiversidade
assume um papel provedor de serviços ecossistêmicos, garantindo assim, a manutenção e
qualidade de vida no planeta. O trabalho de tese tem como objetivo principal avaliar a influência
da geodiversidade na localização das unidades de conservação, destacando a aplicação nos
Parques Estaduais e Nacionais do estado de Goiás e Distrito Federal. Para cumprir o objetivo
proposto desenvolveu-se um método para avaliar de maneira quantitativa a geodiversidade
resultando em um Índice quantitativo do estado de Goiás e Distrito Federal. Além do índice a
pesquisa realizou consulta em todos os documentos oficiais de criação dos parques para analisar
a influência da geodiversidade na concepção dessas unidades. O trabalho conclui que o Índice
de Geodiversidade não interfere na criação e localização de Unidades de Conservação da
categoria Parque, porém o trabalho aponta que os Parques Nacionais e Estaduais no estado de
Goiás e Distrito Federal preocupam em proteger os serviços ecossistêmicos promovidos pela
geodiversidade. O trabalho ainda conclui que o Índice de Geodiversidade juntamente com
inventários estaduais dos elementos da geodiversidade podem ser úteis para indicar áreas
prioritárias para a conservação.
PALAVRAS-CHAVE: Unidades de
Geodiversidade, Índice de Geodiversidade.

Conservação,

Serviços

Ecossitêmicos

da
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ABSTRACT
Geodiversity represents the abiotic characteristics that make up the planet Earth. In addition to
being responsible for characterizing the physical aspects of the terrestrial globe, geodiversity
assumes a role as provider of ecosystem services, thus guaranteeing the management and
quality of life on the planet. The thesis aims to evaluate the influence of geodiversity on the
location of conservation units, highlighting the application in the State and National Parks of
the state of Goiás and the Federal District. In order to fulfill the proposed objective, a method
was developed to quantitatively evaluate the geodiversity, resulting in a quantitative index of
the state of Goiás and the Federal District. In addition to the index, the survey carried out
consultation in all the official documents of creation of the parks to analyze the influence of the
geodiversity in the design of these units. The work concludes that the Geodiversity Index does
not interfere in the creation and location of Park Conservation Units, but the complete work
that the National and State Parks in the state of Goiás and Federal District are concerned with
protecting the ecosystem services promoted by geodiversity. The work also concludes that the
Geodiversity Index together with state inventories of geodiversity elements can be useful to
indicate priority areas for conservation.
KEYWORDS: Conservation Units, Ecosystem Services of Geodiversity, Geodiversity Index.
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INTRODUÇÃO

O conhecimento geológico não pode ter um uso restrito ao reconhecimento de recursos
minerais e de estudos geotécnicos. Atualmente esse conhecimento perpassa esse uso restrito.
Pode-se citar a utilização do conhecimento geológico para a indústria farmacêutica, pecuária e
agrícola, no ordenamento e planejamento territorial e não menos importante para o
desenvolvimento de atividades turísticas, principalmente nas atividades turísticas de natureza.
Os usos desses materiais de origens litológicas acontecem desde o “período da pedra lascada”,
para a confecção de artefatos de caça, guerra e uso doméstico. Além da importância dos
materiais litológicos, o homem utilizou também recursos geomorfológicos, como as cavidades
subterrâneas como forma de abrigo, as paredes de uma caverna para retratarem episódios
ocorridos no dia a dia e também como forma de se apropriarem de um determinado lugar. Pouco
depois, o homem apropriou das elevações topográficas para a construção de castelos e
fortalezas, além do uso sistemático das planícies aluviais para prática das atividades agrícolas
e da pecuária.
Azevedo (2007) explica que com o crescente desenvolvimento das civilizações, a
necessidade de utilizar os recursos minerais levaram a modificações na crosta terrestre e a
degradação de várias regiões prejudicando a manutenção da vida no planeta Terra. Os
rompimentos de barragens de rejeito de mineração no município de Mariana e Brumadinho no
estado de Minas Gerais em 2015 e 2019 respectivamente são reflexos das modificações
antrópicas da geodiversidade.
Discussões sobre o uso dos recursos minerais começaram de forma processual pela
comunidade científica internacional em meados do século XX, dentre estas discussões
ressaltam os temas geodiversidade, patrimônio geológico, geoconservação.
O estudo da conservação da natureza abiótica está em evidência nas últimas décadas.
Preocupações com os recursos finitos, entre eles os recursos minerais e energéticos, estão
fomentando pesquisas sobre os elementos da geodiversidade no planeta Terra. O ser humano
necessita da extração e do uso desses recursos para manter o sistema produtivo atual em pleno
funcionamento, garantindo assim qualidade de vida para a sociedade. Para tanto, a extração e o
uso de tais recursos devem ocorrer de modo controlado buscando o desenvolvimento
sustentável da sociedade, e garantindo testemunhos desses recursos para as gerações futuras.
Nesse sentido, as unidades de conservação tornam-se ferramentas fundamentais criadas
pelo Estado para a conservação da natureza, dentre elas, a natureza abiótica. O estado de Goiás
possui um Sistema Estadual de Unidades de Conservação com doze Parques Estaduais, uma
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Floresta Estadual, uma Área de Relevante Interesse Ecológico e oito Áreas de Preservação
Ambiental, além de dois Parques Nacionais e um Parque Nacional em território goiano e
brasiliense.
O objetivo principal deste trabalho é avaliar a influência da geodiversidade na
localização das unidades de conservação, destacando a aplicação nos parques do estado de
Goiás.
Para atender e alçar o objetivo principal foram propostos alguns objetivos específicos,
norteadores:
•

assimilar os conceitos e o uso da geodiversidade;

•

analisar os serviços ecossistêmicos promovidos pelos elementos da

geodiversidade;
•

compreender o processo de criação das unidades de conservação do tipo parque

no estado de Goiás;
•

desenvolver um método, a partir de modelos pré-existentes, do índice

quantitativo da geodiversidade do estado de Goiás e Distrito Federal;
•

analisar a influência da geodiversidade na disposição territorial e nos

instrumentos de criação dos Parques Estaduais e Nacionais de Goiás e do Distrito Federal.
Considerando o exposto, as hipóteses levantadas para este trabalho foram: (i) as
unidades de conservação do tipo parque no estado de Goiás e Distrito Federal estão em áreas
com o índice quantitativo da geodiversidade elevado; (ii) o índice quantitativo da
geodiversidade é uma variável decisiva para a criação de uma unidade de conservação do tipo
parque no estado de Goiás e Distrito Federal.
Embora sejam abordagens diferentes, uma não se contrapõe a outra. As abordagens
constituem elemento de análise deste trabalho e apresentam, ao longo do trabalho, escopo
necessário e densidade epistemológica de análise. Possuem como objetivo comum identificar o
modo que a geodiversidade pode influenciar na criação ou delimitação de uma unidade de
conservação no estado de Goiás e Distrito Federal.
Este trabalho versa pela avaliação como objetivo principal e, dessa forma, conduz-se a
partir de uma construção metodológica inédita, assim, propôs-se como pressuposto de análise
do objeto o mapeamento quantitativo da geodiversidade do estado de Goiás e do Distrito
Federal.Para alcançar os objetivos propostos elaborou-se uma sequência de procedimentos
metodológicos que nortearam a pesquisa.
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A primeira etapa consistiu em uma análise da literatura sobre temas que permeiam (i) a
geodiversidade, entre eles destacam-se os serviços ecossitêmicos promovidos pela
geodiversidade, o patrimônio geológico, a geoconservação; (ii) as Unidades de Conservação do
estado de Goiás, dando ênfase aos parques estaduais; (iii) e o cálculo de índice quantitativo da
geodiversidade.
No que se refere a temas relacionados geodiversidade e Unidades de Conservação,
utilizou-se trabalhos nacionais e internacionais, bem como teses, dissertações, artigos
publicados em periódicos científicos e livros. Para o cálculo do índice de geodiversidade
utilizou uma bibliografia específica sobre o tema, e a pesquisa também contou com trabalhos
nacionais e internacionais de trabalhos de conclusão de curso, dissertações, teses e artigos
publicados em periódicos de relevância além de livros. Este trabalho não tem a intenção de
propor novos conceitos a geodiversidade e sim analisar e discutir conceitos já existentes.
A segunda etapa do trabalho compreendeu na pesquisa e aquisição de dados em arquivos
vetoriais shapefile e imagens de radar em escala adequada sobre litologia, geomorfologia,
hidrografia, solos, paleontologia e potencial mineral do estado de Goiás e Distrito Federal.
Esses dados vetoriais foram utilizados para desenvolver o mapa do índice de geodiversidade.
Os arquivos vetoriais shapefile foram adquiridos gratuitamente no site do Sistema Estadual de
Geoinformação de Goiás, Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, Agência Nacional de Águas e Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária, além de utilizar o programas computacionais para a tabulação e cálculo dos
dados. As imagens de radar também foram adquiridas gratuitamente através do site da agência
espacial norte americana National Aeronautics and Space Administration– NASA.
A terceira etapa resultou no desenvolvimento do cálculo do índice de geodiversidade,
durante esta etapa foi realizado um estágio de doutoramento sanduíche no exterior. O estágio
foi realizado na Universidade do Minho – Campus Gualtar em Portugal. O estágio de
doutoramento sanduiche além de aprimorar o desenvolvimento do cálculo do índice da
geodiversidade do estado de Goiás e Distrito Federal serviu também para aprimorar e adquirir
mais conhecimento sobre como a geodiversidade é tratada no exterior e como esses elementos
são geridos.
A quarta e última etapa resultou na análise dos dados, dentre eles a concepção do mapa
de índice quantitativo da geodiversidade do estado de Goiás e Distrito Federal, além de fazer
uma análise cienciométrica dos elementos da geodiversidade levando em consideração os
decretos de criação dos Parques Nacionais e Estaduais, também analisou espacialmente a
relação entre o índice desenvolvido na etapa anterior e as áreas das Unidades de Conservação
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em estudo. Para esta etapa, utilizou programas computacionais de geoprocessamento para
identificar e analisar a relação entre o índice de geodiversidade proposto e as Unidades de
Conservação, e em relação a análise cienciométrica, pesquisou-se termos relacionados a
geodiversidade e seus elementos que estão descritos no capítulo quatro.
Existem muito trabalhos que contemplam vários elementos da geodiversidade em Goiás
e no Distrito Federal, podemos citar os mapeamentos geológicos feitos pelo Serviço Geológico
do Brasil em parceria com a Secretaria de Indústria e Comércio do Estado de Goiás (GOIÁS,
2008), mapa geomorfológico (GOIÁS, 2006), mapa pedológico (RESENDE, 2016) de maneira
qualitativa, entretanto trabalhos que abordam a geodiversidade em uma ótica quantitativa são
inexistentes para o estado de Goiás e Distrito Federal.
O presente trabalho de tese de doutorado foi constituído de quatro capítulos. O primeiro
capítulo aborda aspectos teóricos, técnicos e metodológicos sobre a geodiversidade e temas
correlacionados como: serviços ecossistêmicos, patrimônio geológico e geoconservação. O
segundo capítulo refere-se à caracterização fisiográfica do estado de Goiás e Distrito Federal.
O terceiro capítulo aborda os procedimentos metodológicos, desenvolvimento e elaboração do
mapa do índice quantitativo da geodiversidade do Estado de Goiás e Distrito Federal. O quarto
e último capítulo é relacionado as unidades de conservação bem como, o histórico de criação
mundial, nacional e estadual, a função das unidades relacionadas aos elementos da
geodiversidade e ao índice quantitativo da geodiversidade em Goiás e no Distrito Federal.
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CAPÍTULO 1
GEODIVERSIDADE: FERRAMENTAS, CONCEITOS E AÇÕES
A utilização dos elementos da geodiversidade remonta aos primórdios das civilizações
no planeta Terra. Destaca-se o uso desses elementos para confecção de armas e utensílios
rústicos e também como abrigo. Posteriormente, o homem se apropria dos elementos da
geodiversidade com mais propriedade e desenvolve tecnologias para manutenção da vida em
determinados locais da superfície terrestre e nos mares para adaptar estes ambientes as suas
necessidades.
O termo geodiversidade e os estudos envolvendo essa temática são relativamente
recentes (SILVA, 2012). A autora explica que o termo já foi bem desenvolvido em muitos
aspectos, como a conceituação, a inventariação e avaliação. Estes temas conceituais têm sido
recorrentes em muitos trabalhos científicos ou não, os quais são utilizados de forma mais
acurada na academia.
A seguir será apresentado o desenvolvimento e evolução do termo bem como os
procedimentos para a tentativa de classificação e avaliação da geodiversidade.

1.1 Geodiversidade
Serrano e Ruiz-Flaño (2007) explicam que durante a década de 1940 o termo
geodiversidade foi usado pela primeira vez pelo geógrafo argentino, Federico Alberto Daus. O
tema em voga foi utilizado no contexto da Geografia Cultural para diferenciar áreas da Terra.
Os autores esclarecem que a geodiversidade referida pelo pesquisador compreende o mosaico
de paisagens e diversidades culturais do espaço geográfico e as complexidades territoriais em
diferentes escalas (locais, distritos e regiões) relacionadas aos habitats humanos. Este conceito,
portanto, refere a diversidade geográfica.
Gray (2013) explica que a geodiversidade é a variabilidade dos materiais da superfície
do planeta Terra, formas de relevo e processos físicos, tendo como exemplos, materiais como
rochas, solos e água; formas de relevo como montanhas, geleiras e lagos; e processos como a
formação do solo, erosão costeira e transporte de sedimentos. Este breve e encorpado conceito,
passou a ser utilizado por inúmeros geociêntistas e profissionais voltado, principalmente, para
o embasamento e norteamento de seus trabalhos.
Rojas López (2005) também conceitua a geodiversidade em uma ótica da diversidade
geográfica, levando em consideração a diversidade de um determinado território, bem como da
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natureza, das relações e dos processos. Contudo, neste trabalho de tese de doutorado será
adotadoo conceito de geodiversidade definido por Gray (2013).
No Brasil, o conceito de geodiversidade segue a mesma linha de Gray (2004, 2013) e é
desenvolvido de forma simultânea com outros países. Nota-se que é dado um caráter mais
aplicado para o planejamento territorial - por parte dos órgãos públicos- ainda que os estudos
voltados para a conservação do patrimônio geológico (pequena parte da geodiversidade) não
sejam desconsiderados (SILVA et al., 2008).
A definição elaborada por Gray (2013) é muito utilizada na literatura brasileira e
mundial, porém, existe um grande leque de definições para geodiversidade (Quadro 1).

Quadro 1. Conceitos sobre Geodiversidade.
GEODIVERSIDADE
Autores
Federico Alberto Daus (década de 40) apud
(SERRANO E RUIZ FLAÑO, 2007)

Sharples (1995)

Veiga (1999)

Stanley (2001)

Gray (2004)

Rojas López (2005)

CPRM (2006)

Conceito
“Compreende ao mosaico de paisagens e diversidades
culturais do espaço geográfico e as complexidades
territoriais em diferentes escalas (locais, distritos e
regiões) relacionadas aos habitats humanos.”
“O alcance (ou diversidade) das características geológicas
(rocha), geomorfológicas (relevo) e do solo, assembleias,
sistemas e processos.”
“Expressa às particularidades do meio físico,
compreendendo as rochas, o relevo, o clima, os solos e as
águas, subterrâneas e superficiais, e condiciona a
morfologia da paisagem e a diversidade biológica e
cultural”.
“São as paisagens naturais, entendidas como a variedade
de ambientes e processos geológicos os quais estão
relacionadas a seu povo e a sua cultura.”
“A variedade natural de aspectos geológicos (minerais,
rochas e fósseis), geomorfológicos (formas de relevo,
processos) e do solo. Inclui coleções, relações,
propriedades, interpretações e sistemas”.
“A geodiversidade é definida como um conceito
relacionado à distribuição espacial de complexos
territoriais diferenciados por seus atributos espaciais e
descritivos em diferentes escalas geográficas.”
“O estudo da natureza abiótica (meio físico) constituída
por uma variedade de ambientes, composição, fenômenos
e processos geológicos que dão origem às paisagens,
rochas, minerais, águas, fósseis, solos, clima 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.”

Serrano e Ruiz Flaño (2007)

“A geodiversidade pode ser definida por seus elementos
constituintes no ambiente físico.”

Carcavilla et al. (2007)

“geodiversidade é a diversidade geológica de um
território, entendida como a variedade de características
geológicas presentes em um lugar, identificadas após
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Nascimento et al. (2008)

Gray (2013)

considerar a sucessão, a distribuição e como elas ilustram
a evolução geológica do mesmo.”
“A geodiversidade, de forma simples, consiste toda a
variedade de minerais, rochas, fósseis e paisagens que
ocorre no Planeta Terra.”
“A variabilidade dos materiais de superfície do planeta
Terra, formas de relevo e processos físicos, tendo como
exemplos, materiais como rochas, solos e água; formas de
relevo como montanhas, geleiras e lagos; e processos
como a formação do solo, erosão costeira e transporte de
sedimentos.”

Autor: Ricardo de Faria Pinto Filho

Os conceitos de geodiversidade com maior destaque seguem linhas de pensamentos
distintas, completando uns aos outros a definição do termo.
Marques (2008) explica sobre os nossos ancestrais, que a adaptação do indivíduo ou do
grupo significou para a espécie humana o sucesso reprodutivo. A linhagem evolutiva do homem
se apropriou de sucessivas tecnologias para habitar inúmeras regiões do planeta, isto ocorreu
ou em terras nórdicas europeias, nas planícies do rio Nilo no Egito, no planalto central brasileiro
ou nas cadeias de montanhas no Peru.
Ressalta que essas tecnologias ajudaram a prolongar a manutenção da espécie humana
no planeta até os dias atuais e estão intrinsecamente ligadas aos elementos da geodiversidade,
como por exemplo, na utilização de uma cavidade rochosa como um abrigo, na utilização de
lascas de rochas como ferramentas e armas, na utilização de argila para a confecção de jarros,
potes, urnas funerárias etc.
Brilha (2005) explica que a geodiversidade determinou a evolução da civilização. O
autor traz que o desenvolvimento da espécie humana foi condicionado pela disponibilidade de
alimento, existência de condições climáticas favoráveis, existência de locais de abrigo, de
materiais para sua construção e pela estrutura de defesa, como por exemplo, os castelos que
estão geralmente edificados em cotas mais elevadas.
Silva et al. (2008) afirmam que os indivíduos dependem das características da
geodiversidade. Os autores apontam que uma intervenção inadequada na geodiversidade pode
gerar problemas críticos para a qualidade de vida e para o meio ambiente, tendo em vista que
extraímos os elementos de matérias-primas para nossa sobrevivência, desenvolvimento
tecnológico e social.
Brilha (2005) em seu clássico livro Património Geológico e Geoconservação atribui
seis valores distintos para a geodiversidade. Os valores compreendem em valor intrínseco, que
numa perspectiva filosófica, assim o valor dado ao simples fato do elemento da geodiversidade
existir. O valor cultural acontece quando um determinado aspecto geológico ou processo são

25

explicados pela população com justificativas metafísicas. O valor funcional, que nada mais é o
valor da geodiversidade, destaca-se no da realização das mais diversas atividades humanas. O
valor estético, valor dado à beleza cênica. O valor econômico que resulta no valor financeiro
atribuído aos recursos energéticos ou minerais explotados. E por fim, mas não menos
importante o valor científico, valorização esse referente à importância guardada na
geodiversidade sobre a história da Terra (GRAY, 2004; BRILHA, 2005).
Serrano e Ruiz-Flaño (2007) esclarecem que o conceito de geodiversidade se
desenvolveu em torno de um termo com múltiplos significados, os autores explicam que
dependendo do ponto de vista este pode ser teórico ou aplicado. O desenvolvimento do termo
coincide com a necessidade de colocar o conceito em prática e defini-lo com precisão, em vez
de simplesmente usar o termo de uma maneira geral. Ainda, cabe ressaltar o uso equivocado do
termo geodiversidade como sinônimo de Patrimônio Geológico.
Hjort et al. (2015) explicam que a geodiversidade é reconhecida pelo seu valor científico
e pelos benefícios substanciais que proporciona para a sociedade (por exemplo: registros
paleoclimáticos e ciclos climáticos, evolução da vida e compreensão da dinâmica terrestre). No
entanto, os autores também apontam que na última década, houve uma crescente apreciação
dos valores mais amplos da geodiversidade e seus vínculos com a conservação da paisagem, e
da biodiversidade, desenvolvimento econômico, adaptação às mudanças climáticas, manejo
sustentável da terra e da água, patrimônio histórico e cultural, saúde e bem-estar da população.

1.2 Geodiversidade e Serviços Ecossistêmicos
A geodiversidade vai além de monumentos de aspectos físicos pontuais, ela pode ser
considerada como o conjunto de elementos determinantes para o desenvolvimento de um lugar,
região ou país. Nesse sentido, Gray (2013) relaciona alguns serviços inerentes à geodiversidade,
fez alusão ao The Millenium Ecosystem Assessment (2005) avaliado entre os anos de 2001 e
2005 pela Organização das Nações Unidas. Gray (2013) que explica que o ecossistema promove
quatro serviços: serviços de regulação, serviços de suporte, serviços de provisão e serviços
culturais. A Avaliação Ecossistêmica do Milênio avaliou as consequências das mudanças do
ecossistema para o bem-estar humano. Essa avaliação envolveu o trabalho de mais de 1.360
especialistas em todo mundo. Suas descobertas fornecem uma avaliação científica de última
geração das condições e tendências nos ecossistemas do mundo e dos serviços que eles
fornecem, bem como a base científica para a ação para conservá-los e usá-los de forma
sustentável.
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Gray (2011, 2013) adverte que do ponto de vista geocientífico os elementos da
geodiversidade não foram contemplados dentro dos quatro eixos de serviços, resultando assim
um rompimento entre os elementos da geodiversidade e o conceito de ecossistema. Para tanto,
o autor propôs avaliar esses eixos de serviços. Nessa proposta, considera-se que esta área da
ciência desempenha um papel igualitário de importância com a biodiversidade, no quesito de
que ambas têm seu valor ao prestarem serviços ecossistêmicos (Quadro 2). O autor completa
os quatros eixos com um quinto serviço prestado pela geodiversidade ao ser humano, o serviço
do conhecimento. Gray (2013, 2018) inclui os benefícios derivados da compreensão da história
e dos processos da Terra, a evolução da vida e da origem das formas de relevo através da
pesquisa geológica e a geomorfológica do planeta.

Quadro 2. Serviços Ecossistêmicos da geodiversidade.
•
•
Regulação

•
•
•
•

Serviços Ecossistêmicos

Geodiversidade

Suporte

•
•
•
•
•
•

Provisão
•
•
•
•
•
Cultural

•
•

Processos atmosféricos e oceânicos (circulações
dinâmicas, química da atmosfera, ciclo hidrológico).
Processos terrestres (ciclo das rochas, ciclo de carbono,
processos geomorfológicos).
Controle de inundação (infiltração, diques de rio, dunas de
areia).
Quantidade e qualidade da água (armazenamento de água
doce em aquíferos, lagos, reservatórios, geleiras, solo e
rocha como filtros naturais).
Processos de solo, (intemperismo, desenvolvimento do
perfil de solo) e como meio de crescimento.
Provisão de habitat (cavernas, falésias, pavimentos de
calcário, salinas).
Terra como uma plataforma para atividade humana
(terrenos para construção).
Enterro e armazenamento (enterro de humanos e animais,
aterro sanitários, reservatórios de resíduos radioativos),
captura e armazenamento de carbono.
Comida e bebida (água mineral natural, sal, geofagia).
Nutrientes e minerais para um crescimento saudável.
Combustível (carvão petróleo, gás, urânio, energia
geotérmica e hidroelétrica, ondas e energia eólica).
Materiais de construção (pedra, tijolo, areia, cascalho, aço,
cimento, betume, ardósia, vidro).
Minerais industriais (fertilizantes, produtos farmacêuticos,
metais, ligas).
Produtos ornamentais (pedras preciosas, metais preciosos
e semipreciosos).
Fósseis.
Qualidade ambiental (local com paisagem característica,
paisagens terapêuticas).
Geoturismo e lazer (vistas espetaculares da paisagem e
escalada)
Cultural, espiritual e significados históricos (folclore,
lugares sagrados, lugares com sentimento de
pertencimento).
Inspiração artística (geologia em escultura, literatura,
música, poesia, pintura).
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•
•
•
•
•
Conhecimento
•
•

Desenvolvimento social (sociedades geológicas, viagens
de campo).
História da Terra (evolução da vida, extinção, origem dos
relevos, antigas formações geológicas)
Entendendo os processos físicos.
Geoforense.
História da pesquisa (identificação de discordâncias,
fósseis, rochas ígneas).
Monitoramento ambiental e previsão (estudos de linha de
base para a pesquisa de poluição, núcleos de gelo, mudança
do nível do mar).
Educação e emprego (lugares para viagens de campo e
treinamento profissional, emprego em geoparques).

Fonte: adaptado de Gray (2018).

Ao analisar o quadro anterior, é possível observar a importância dos serviços
ecossistêmicos da geodiversidade para a sustentação da vida na Terra, assim como encontra
destaque o uso imensurável destes elementos pelo homem, tanto em aspectos científicos,
culturais e sanitários.
Brilha et al. (2018) esclarecem que os serviços de regulação compreendem elementos e
processos da Terra que fornecem condições únicas para a presença de vida, como o campo
magnético ou a liberação gradual do calor interno. Os autores apontam outro serviço regulador,
o ciclo hidrológico e ciclo do carbono, os quais funcionam em perfeita articulação entre as
condições terrestre, oceânica e atmosférica. Cabe citar também o ciclo do nitrogênio, que sem
a presença do solo não haveria condições ambientais para o processo.
Os serviços de suporte garantem o bem-estar humano seja indiretamente através dos
ecossistemas ou diretamente por permitir a construção de infraestruturas e o desenvolvimento
de atividades vitais ao ser humano (BRILHA et al., 2018). Este trabalho aponta que o
intemperismo é o principal processo geológico relacionado aos serviços de suporte. Os autores
explicam, ainda, que o intemperismo compreende na fragmentação de rochas, produção de
minerais secundários, liberação de nutrientes, aumento da porosidade, permitindo a
incorporação de material orgânico, formando assim os diferentes tipos de solos. Juntamente
com a água, os solos devem ser encarados como o suporte mais precioso à vida.
Outro serviço de suporte ecossistêmico fornecido pela geodiversidade são as locações
de cemitérios, aterros sanitários e em alguns casos como no estado de Goiás, no município de
Abadia de Goiás, a geodiversidade serve como armazenamento de resíduos radioativos do
acidente evolvendo Césio 137 em Goiânia no ano de 1987 (INTERNATIONAL ATOMIC
ENERGY AGENCY, 1988; GRAY, 2018).
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Os serviços de provisão compreendem a utilização dos materiais da geodiversidade
disponíveis na crosta terrestre, como a água, minerais industriais, minerais metálicos e
combustíveis (BRILHA et al., 2018; GRAY; GORDON; BROWN, 2013).
Para Brilha et al. (2018, p.24) os elementos da geodiversidade, entre eles os recursos
geológicos, são usados desde os estágios iniciais da humanidade e desempenham um papel
essencial no desenvolvimento econômico e social da humanidade. Pohl (2011) afirma que os
recursos minerais quando utilizados com bom senso geram riqueza, emprego e um ambiente
natural e social mais equilibrado e pacífico. Ao analisar a afirmação de Pohl (2011) cabe
destacar que além de promover a paz e o desenvolvimento de determinada região, a
geodiversidade pode também promover o oposto da afirmação supracitada, a guerra e o
subdesenvolvimento de determinadas regiões do globo terrestre.
Os serviços culturais promovidos pela geodiversidade proporcionam benefícios não
tangíveis à sociedade de uma maneira espiritual ou cultural (BRILHA et al., 2018, p. 24). Os
exemplos desses serviços mais evidentes são os culturais com inspirações artísticas, o
geoturismo (turismo praticado tendo como base elementos da Geodiversidade), os aspectos
religiosos e espirituais (locais sagrados, sentido de lugar).
Mansur (2018), explica que com a relevância dos serviços prestados pela
geodiversidade, a mesma pode sofrer ameaças, e a maior parte delas se relaciona à alteração do
meio natural diretamente pelo homem, dada a ocupação e o uso para diversos fins, desde um
uso militar até um uso agrícola. Gray, Gordon e Brown (2013) apontam que os serviços de
conhecimento desencadeados pela geodiversidade podem ser vistos como parte dos serviços
culturais. Os serviços de conhecimento são os estudos geoforense, monitoramento ambiental,
estudo da história da terra (origem, formação, tipos de rocha, etc.).
Dentre todos os elementos da geodiversidade citados por Gray, Gordon e Brown (2013),
cabe destacar uma pequena parte de cada grupo desses elementos podem ser considerados
patrimônios (geoheritage). Pereira et al. (2013) afirmam que na literatura, a geodiversidade
geralmente aparece ligada a questões associadas ao patrimônio geológico e a geoconservação,
contudo, esses conceitos não devem ser interpretados como um conceito só.

1.3 Patrimônio Geológico e elementos da Geodiversidade
Para Sharples (2002), o Patrimônio Geológico compreende os elementos da
geodiversidade natural que são de valor significativo ao ser humano. Tais valores podem
fornecer evidências científicas do passado do planeta Terra e da história evolutiva da vida; ser
locais de importância para a pesquisa e educação; possuir características que nos inspiram por
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causa de suas qualidades estéticas; possuir características de importância recreativa ou turística;
possuir características que formam paisagens que contribuam para a identidade territorial de
uma comunidade; possuir características que desempenham um papel cultural ou espiritual de
uma determinada comunidade.
Wever et al. (2010) explicam que o termo Patrimônio Geológico ainda é debatido hoje
e merece, portanto, ser esclarecido. Os autores consideram como a noção de um objeto
geológico notável. Esta noção abrange objetos notáveis devido ao seu valor científico,
pedagógico e histórico, à sua raridade, à sua representatividade, ao seu excepcional estado de
conservação ou às suas qualidades estéticas.
Brilha (2016) em uma análise mais restritiva e na tentativa de acabar com interpretações
errôneas, divide o patrimônio geológico, em dois tipos: in situ e ex situ. As ocorrências in situ
de elementos de geodiversidade com elevado valor científico são considerados geossítios, já os
elementos da geodiversidade ex situ, por exemplo fósseis, minerais e rochas disponíveis para
pesquisa em museus ou coleções particulares, são considerados elementos do Patrimônio
Geológico.
Brilha (2016) também explica que o Patrimônio Geológico é um termo genérico que
envolve designações com algumas especificidades ao considerar tipos particulares de elementos
de geodiversidade com excepcional valor científico. O autor atesta que é comum referir-se a
patrimônio paleontológico, espeleológico, petrológico, pedológico como subtipos de
patrimônio geológico. De acordo com Nascimento, Azevedo e Mantesso-Neto (2008), em
função da sua importância, no Brasil, também pode ser caracterizado como Patrimônio
Geológico o Patrimônio Mineiro ou Patrimônio da História da Mineração. Brilha (2016) aponta
que só é considerado Patrimônio Geológico (geossítio e elemento do Patrimônio Geológico) o
elemento que possuir elevado valor científico.
Segundo Brilha (2016) existem muitos elementos da Geodiversidade que não têm valor
científico, mas que ainda são importantes para a educação, turismo e até identidade cultural de
uma determinada comunidade ou região. Para tanto, como o Patrimônio Geológico, a
classificação desses elementos aparece nos dois grupos in situ e ex situ. Este autor afirma que
mesmo que esses elementos possuam outros tipos de valores eles não podem ser classificados
como patrimônio geológico ou geossítios por não terem valor científico específico, sendo
classificados como sítios da geodiversidade.
Destaca-se que não pode tratar a geodiversidade e patrimônio geológico como um só
conceito, é necessário analisar que este patrimônio é uma pequena parte da geodiversidade que
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compreende os registros históricos da evolução do planeta Terra, para tanto deve ser preservado
para as futuras gerações.
Em busca da preservação dos patrimônios geológicos de terminada área surge no
continente europeus territórios geoparques. A Organização das Nações Unidas, através de sua
agência para a Educação, a Ciência e a Cultura UNESCO, criou em 2004 o projeto Geoparks,
afim de construir uma rede global de geoparques e seguir alguns regulamentos propostos
(AZEVEDO, 2007). Contudo, já existiam pelo o mundo ações em prol da conservação e
proteção do patrimônio geológico, um exemplo é a criação em 1994 na Alemanha do
Drachenfels Geopark.
Azevedo (2007), explica que um geoparque não tem somente significância geológica,
mas também deve contemplar valores educacionais, ecológicos, culturais, históricos e
arqueológicos. A UNESCO (2004) conceitua o geoparque como um território com limites bem
definidos que tenha uma área suficientemente grande para o desenvolvimento econômico e que
nessa área possua um número determinado de sítios geológicos de importância científica, beleza
ou raridade e que represente a história, eventos e processos da geologia da área. Atualmente
existem no mundo 147 geparques chancelados pela UNESCO, sendo que o Brasil possui apenas
um, o Geopark Araripe (UNESCO, 2019).
Os Geoparques chancelados pela UNESCO, juntamente com outros dois projetos da
UNESCO, Reservas da Biosfera e Sítio do Patrimônio Mundial, contribuem com uma visão
que contemplam a importância de preservar e proteger nossas heranças. Os três projetos juntos
promovem a conservação da diversidade cultural, biológica e geológica pelo mundo, além de
buscarem o desenvolvimento sustentável para as regiões que abrigam esses programas. As
Reservas da Biosfera têm como finalidade a gestão harmonizada da diversidade biológica e
cultural, os Sítios do Patrimônio Mundial tem como finalidade a conservação de locais naturais,
históricos e culturais de excepcional valor universal e os Geoparques tem a finalidade de
promover a importância de proteção da geodiversidade da Terra.

1.4 Avaliação da Geodiversidade
Serrano e Ruiz-Flaño (2007) explicam que a efetividade da incorporação da
Geodiversidade no manejo da terra depende da capacidade de compreendê-la e avaliá-la. Os
autores explicam também que as aplicações do termo e suas reflexões teóricas não foram
acompanhadas de uma avaliação sistemática dos métodos de avaliação da geodiversidade.
Brilha et al. (2018) esclarecem que geodiversidade pode ser caracterizada e avaliada de
duas maneiras, uma abordagem qualitativa e uma abordagem quantitativa (Figura 1). Os autores
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explicam que essas duas maneiras de caracterização são apoiadas por três perguntas principais:
(i)O quê? relaciona-se com o tipo de elemento de geodiversidade presente em uma determinada
área e sua distribuição espacial, determina portanto a escala de análise; (ii) Por quê? significa
as metas para sua caracterização e representação cartográfica como, divulgação, planejamento
do uso da terra entre outros; (iii) Como? seleciona a metodologia e critérios para a avaliação e
caracterização da geodiversidade.

1.4.1Abordagem Qualitativa da Geodiversidade
Caracterizar e avaliar a geodiversidade por uma óptica qualitativa é algo comumente
usado por profissionais da área, como geólogos, geógrafos, engenheiros dentre outros
profissionais. Existem vários processos de avaliação e caracterização qualitativa da
geodiversidade, cita-se como exemplos métodos geofísicos, geoquímicos e metalogenéticos.
Pode-se também avaliar e caracterizar a geodiversidade em uma ótica dos serviços prestados
por ela para a manutenção da vida na terra, ou os serviços ecossitêmicos da geodiversidade
(GRAY; GORDON; BROWN, 2013). Brilha (2005) avaliou a geodiversidade de Portugal tendo
como base os valores propostos por Gray (2004). Analisa também que ao realizar uma
compartimentação morfopedológica (CASTRO; SALOMÃO, 2000) de determinada área, o
pesquisador ou técnico está realizando uma avaliação qualitativa da geodiversidade.

Figura 1. Métodos avaliativos qualitativos e quantitativos.

Fonte: Adaptado de Brilha et al. (2018).
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Segundo Brilha et al. (2018) a caracterização e avaliação qualitativa da geodiversidade,
eventualmente, é determinada sobre seus valores. Os autores explicam que essa abordagem
inclui visões de especialistas e que os valores da geodiversidade são rotulados ou classificados,
mas não de forma numérica. Às vezes, essas caracterizações e avaliações são usadas para
estabelecer ligações entre os valores da geodiversidade e do Patrimônio Geológico. Por fim,
estes autores concluem que a abordagem qualitativa fornece a distribuição espacial dos
elementos da geodiversidade em vez da distribuição espacial da diversidade.
1.4.2 Abordagem Quantitativa da Geodiversidade
Silva (2012) esclarece que não é possível propor um índice de geodiversidade mundial.
A autora afirma que é preferível considerar um conjunto de indicadores adequados, ou as
relações entre eles, que podem ser diferenciados de acordo com o contexto paisagístico
(SILVA, 2012, p.82).
Uma preocupação na elaboração de qualquer mapa é a escala dos dados utilizados. Para
o mapa de índice de geodiversidade não é diferente. Pereira et al. (2013) explicam que a seleção
da escala é de grande importância, pois reflete o nível de detalhe dos dados disponíveis. Os
autores também apontam que em estudos anteriores relacionados as avaliações quantitativas da
geodiversidade foram utilizados nas elaborações dos mapas de índices dados com diferentes
níveis de detalhamentos exigidos.
Pereira et al. (2013) analisa que esses diferentes níveis de detalhamento podem mascarar
um ou outro, elemento da geodiversidade mapeado em escala não compatível. Destaca-se que
o mapeamento do índice de geodiversidade é dinâmico, pode sofrer mudanças de acordo com
a escala, com a dinâmica terrestre, com os processos ativos, finalidade da pesquisa etc.
A abordagem quantitativa busca expressar de maneira mais objetiva e concreta a
variabilidade espacial dos elementos da geodiversidade. Para isso, essas análises são baseadas
em um conjunto de parâmetros numéricos e indicadores para detectar a diversidade de
características geológicas, geomorfológicas, pedológicas, paleontológica, hídrica e etc. de uma
determinada área (BRILHA et al., 2018)
A avaliação do índice de geodiversidade de determinada área (país, estado, província e
região) não é algo inédito, vários pesquisadores já desenvolveram métodos para quantificar a
geodiversidade, dentre os quais: (KOZLOWSKI ,2004), (SERRANO; RUIZ FLAÑO, 2007),
(JAČKOVÁ; ROMPORTL,2008), (ZWOLIŃSKI, 2009), (HJORT; LUOTO, 2010), (RUBAN,
2010), (SILVA, 2012), (PEREIRA et al., 2013), (SANTOS, 2013), (ARAÚJO; PEREIRA,
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2017) e (FORTE, 2018). Essas metodologias serão descritas a seguir e estão sumarizadas no
Quadro 3.

a. Kozlowski (2004)
Kozlowski (2004) avaliou o índice de geodiversidade na Polônia. O autor explica que o
trabalho para a elaboração do índice de geodiversidade da Polônia baseou-se no Atlas de
geodiversidade da Polônia. Para tanto, o autor utilizou os dados constituintes do atlas como: a
diversidade de estruturas geológicas, relevo, solos, águas superficiais, águas subterrâneas,
águas minerais ou terapêuticas, águas termais e estrutura da paisagem todos em escala
1:750.000.Como resultado final o autor utilizou uma escala de cinco variáveis para a avaliação
da geodiversidade: muito alta, alta, modera, baixa e muito baixa. Ainda para o referido autor
seria útil se atlas da geodiversidade semelhantes pudessem ser desenvolvidos e construídos para
outros países da União Europeia. O autor explica que isso permitiria criar um atlas de
geodiversidade da Europa.

b. Serrano e Ruiz-Flaño (2007)
A metodologia de Serrando e Ruiz-Flaño (2007) foi aplicada em uma área rural em
Tiermes-Caracena (Sória, Espanha). Os autores consideraram o número de elementos físicos
(geológicos, geomorfológicos, hidrológicos e de solos), o coeficiente de rugosidade e a
superfície de cada unidade, através da fórmula:

Gd=

𝐸𝑔𝑅
𝑙𝑛𝑆

onde Gd é o índice de geodiversidade; Eg é o número de elementos diferentes em cada unidade
(diversidade total); R é o coeficiente de rugosidade de cada unidade; ln é o logaritmo neperiano;
e S é a área da unidade em km². Os autores utilizaram uma escala com cinco categorias para
classificar a geodiversidade: muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. A metodologia baseiase em unidade geomorfológicas estabelecidas e os limites dos índices da geodiversidade
avaliados são condicionados por essa variável.
c. Jačková e Romportl (2008)
Jačková e Romportl (2008) desenvolveram uma metodologia quantitativa para a
avaliação das relações entre a biodiversidade do habitat e a heterogeneidade abiótica ao nível
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de paisagem. Além disso, os autores propuseram determinar estatisticamente as características
abióticas mais significativas. Para realização do estudo foi considerada como área de estudo a
Área de Paisagem Protegida de Křivoklátskoe Parque Nacional de Šumava, na República
Tcheca. Em relação à avaliação quantitativa da geodiversidade, os autores construíram uma
grade em ambiente Sistema de Informações Geográficas (SIG) a qual foi sobreposta a área de
estudo e foram determinados valores para as condições naturais de cada célula da grade tendo
cada célula o tamanho de nove hectares.
Para Jačková e Romportl (2008) o tamanho da célula da grade é crucial e que deve ser
apropriado para o fenômeno examinado. Os autores explicam ainda que a definição do tamanho
da célula envolve vários problemas metodológicos e a questão de um tamanho de célula “ideal”
permanece, até certo ponto, aberta.Em cada célula contabilizaram variáveis relacionadas à
geologia, aos tipos de habitat, aos recursos hídricos e ao Modelo Digital de Elevação (MDE) e
utilizaram o método estatístico bayesinao como procedimento metodológico.
d. Zwoliński (2009)
Zwoliński (2009) utilizou como área de estudo os Cárpatos poloneses. Esta região
possui uma configuração geológica simples, mas com um complicado padrão tectônico,
produzindo um grande número de formas terrestres com montanhas e terras altas. O autor
propôs uma metodologia baseada no contraste hipsométrico, no grau de fragmentação tectônica
e denudacional e no estado de preservação do relevo como um efeito da cobertura natural do
solo ou da sua transformação como resultado do uso da terra. O autor utilizao SIG para traçar
os padrões e mudanças da paisagem e as transformações antrópicas das paisagens naturais. A
utilização do SIG em conjunto com as técnicas espaço-temporais, é possível sintetizar e
visualizar melhor a extensão e o índice de geodiversidade.

e. Hjort e Luoto (2010)
O local de estudo de Hjort e Luoto (2010) compreende uma área de 285 km² no norte
da Finlândia. Os autores desenvolveram uma grade de 500 x 500 m totalizando 1137 células.
Para o cálculo do índice os elementos da geodiversidade foram mapeados usando pesquisas de
campo, fotografias aéreas e várias fontes de dados publicadas. Os principais métodos de escolha
de dados para os elementos geológicos e geomorfológicos foram interpretação de fotografias
aéreas ortorretificadas.
Hjort e Luoto (2010) desenvolveram quatro medidas de geodiversidade utilizando a
grade supracitada. Uma primeira medida foi o cálculo do número de elementos da
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geodiversidade (geodiversidade total). A segunda compreendeu classificar os elementos
geomorfológicos de acordo com sua gênese para determinar a variabilidade do processo.
Durante a terceira os autores classificaram os elementos da geodiversidade de acordo com o
tempo de formação, determinando assim a variabilidade temporal dos elementos. A
classificação temporal contou com seis grupos: (i) formação de tipo de rocha (Pré-Cambriano),
(ii) fase de erosão e denudação de longo prazo (Pré-Cambriano-Pleistoceno), (iii) glaciação
Pleistocênica, (iv) deglaciação da camada de gelo continental Weichselian, (v) Holoceno e (vi)
atividade atual ou muito recente. A quarta medida compreendeu o cálculo baseado no índice de
geodiversidade proposto por Serrano e Ruiz-Flaño (2007).

f. Ruban (2010)
Ruban (2010) contextualiza os termos Patrimônio Geológico e geodiversidade como
sinônimos. O autor propõe uma quantificação da geodiversidade baseada em geossítios
(Patrimônio Geológico).
A classificação de geossítios com reconhecimento de seus tipos, permite uma expressão
numérica da geodiversidade. O autor considera ainda os termos geoabundância (quantidade
total de geossítios em um determinado território) e georiqueza (soma das quantidades de
geossítios de cada tipo, pesadas com as pontuações máximas dos tipos).
Nesta ótica, Ruban (2010, p. 332) afirma que “territórios com maior geodiversidade
devem merecer um interesse especial de cientistas, educadores e turistas, enquanto que as ações
humanas devem ser minimizadas ou evitadas em territórios, onde ocorre uma certa perda de
geodiversidade”.

g. Silva (2012)
Silva (2012) desenvolveu um método próprio para Região Amazônica. A autora utilizou
como área de estudo a Bacia Hidrográfica do Xingu no Brasil, e sendo que seu trabalho se
baseou em Pereira et al. (2013), em tal momento não publicado1 e desenvolveu uma grade com
células com aproximadamente 13 x 13 km.
Silva (2012) explica que para o cálculo do índice de geodiversidade utilizou-se ambiente
SIG. Para cada tema foi realizada uma análise espacial de modo a calcular valores numéricos
específicos por meio da contagem do número de ocorrências de atributos especiais e calculado
índices parciais para a diversidade pedológica, paleontológica, geológica, geomorfológica e
1

A autora utilizou a metodologia de Pereira et al. (2013) no ano de2012 uma vez que já estava submetido para a
publicação.

36

diversidade de ocorrências minerais. Ao final, a autora somou os índices parciais gerando o
índice de geodiversidade.

h. Pereira et al. (2013)
Pereira et al. (2013) elaboraram um método aplicado ao estado do Paraná (Brasil), que
se destina a avaliar todos os elementos da geodiversidade, tentando evitar a sobreposição de
qualquer elemento específico, como a litologia, uma fraqueza comum de muitos outros
métodos. Os autores explicam que a seguinte metodologia se baseia na definição de índices
numéricos parciais calculados em diferentes mapas, posteriormente o índice de geodiversidade
é obtido a partir da soma desses índices parciais, sendo o último resultante da soma de unidades
e ocorrências em áreas definidas por uma grade. A grade utilizada por Pereira et al. (2013)
compreendeu células de 25 x 25 km.
Os autores esclarecem que o objetivo do índice de geodiversidade é expressar, da forma
mais equilibrada possível, todos os aspectos sem enfatizar qualquer elemento particular da
geodiversidade. O índice desenvolvido por Pereira et al. (2013) é resultado da soma de cinco
índices parciais: (i) geologia; (ii) geomorfologia; (iii) paleontologia; (iv) pedologia e (v)
ocorrências minerais.

i. Santos (2013)
A metodologia utilizada por Santos (2013) se baseou em Pereira et al. (2013). O autor
também utiliza para o seu trabalho as propostas de Serrano e Ruiz-Flaño (2007) e Jačkováe
Romportl (2008). Santos (2013) estudou o Parque Estadual da Pedra Branca no estado do Rio
de Janeiro e desenvolveu uma grade com a resolução de 300 x 300 metros cada célula. O autor
explica que “a avaliação de cada elemento, a partir de mapas temáticos, segue uma regra
específica de pontuação, tendo como base a ocorrência dos mesmos em diferentes áreas do
Parque” (SANTOS, 2013, p. 43). O índice de Geodiversidade resulta da soma dos valores de
cada variável.

j. Araújo e Pereira (2017)
Araújo e Pereira (2017) avaliou a geodiversidade do estado do Ceará (Brasil) tento como
base a metodologia proposta por Pereira et al. (2013), porém o autor realizou um upgrade em
relação a metodologia. O autor dividiu-a em duas etapas, uma etapa para quantificar e avaliar a
geodiversidade e outra para quantificar e avaliar o potencial hídrico.
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O estudo utilizou uma grade com células de 12 x 12 km e calculados os índices de seis
componentes abióticos: rochas, relevo, fósseis, solos, recursos minerais e recursos energéticos
além do cálculo do índice dos recursos hídricos.
Para o cálculo do índice dos recursos hídricos Araújo (2017) explica que foram
quantificados separadamente quatro índices parciais: médias anuais pluviométricas, caudal
específico subterrâneo, hierarquia de rios e reservatórios hídricos. Ao final são somadas as
quatro parciais gerando assim o índice de recursos hídricos.

k. Forte et al. (2018)
Forte et al. (2018) desenvolveram a metodologia de índice de geodiversidade a partir da
união de mapas temáticos pré-existentes como: litologia, geomorfologia, hidrografia,
pedologia, paleontologia e ocorrências minerais. Os autores aplicaram a metodologia em duas
localidades, uma no município de Morro do Chapéu no estado da Bahia na região nordeste do
Brasil, e outro no município de Mafra na região central de Portugal. Os autores destacam que
são áreas com geologia diferentes e as escalas utilizadas no mapeamento também são diferentes.
O método proposto por Forte et al. (2018) compreende em juntar os mapas temáticos
relacionados aos elementos da geodiversidade. A partir da intersecção dos polígonos é realizada
uma soma e são gerados novos polígonos. Com os novos polígonos são gerados pontos
centróides e esses pontos são interpolados gerando o mapa de índice de geodiversidade.

Quadro 3. Métodos Quantitativos do Índice de Geodiversidade.
Métodos Avaliativos do Índices de Geodiversidade
Principais características
Metodologia baseada em elementos da geodiversidade
como: a diversidade de estruturas geológicas, relevo,
solos, águas superficiais, águas subterrâneas, águas
Kozlowski (2004)
minerais ou terapêuticas, águas termais e estrutura da
paisagem. Para avaliar o autor utilizou uma escala com
cinco variáveis: muito alta, alta, modera, baixa e muito
baixa.
Metodologia baseada na fórmula, onde o número de
Serrano e Ruiz Flaño (2007)
elementos da geodiversidade e coeficiente de rugosidade
são divididos pelo tamanho da área em km².
Metodologia baseada na contabilidade das variáveis
relacionadas à geologia, aos tipos de habitat, aos recursos
Jačková e Romportl (2008)
hídricos e ao Modelo Digital de Elevação MDE. A
metodologia utilizou o método estatístico bayesinao para
o cálculo final.
Metodologia baseada em três aspectos: (i) contraste
Zwolinski (2009)
hipsométrico; (ii) grau de fragmentação tectônica e
denudacional; (iii) estado de preservação do relevo.
Metodologia baseada em quatro índices: (i) número de
Hjort e Luoto (2010)
elementos; (ii) gênese dos elementos da geomorfologia;
(iii) tempo e época de formação; (iv) índice da
Autores
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Ruban (2010)
Silva (2012)
Pereira et al. (2013)
Santos (2013)
Araújo e Pereira (2017)

Forte et al. (2018)

Geodiversidade proposto por Serrano e Ruiz Flaño
(2007).
Metodologia baseada no patrimônio geológico e
quantidade de geossítios em determinada região.
Baseou-se na metodologia de Pereira et al. (2013).
Compreende da soma de cinco índices parciais: (i)
geologia; (ii) geomorfologia; (iii) paleontologia; (iv)
pedologia e (v) ocorrências minerais.
Baseou-se na metodologia de Pereira et al. (2013).
Baseou-se na metodologia Pereira et al. (2013), adicionou
dados hidrológico e pluviométricos.
Metodologia baseada em estabelecer um índice a partir da
união de vários mapas temáticos. Com essa união são
gerados pontos centroides nos polígonos resultantes da
intersecção dos mapas temáticos existentes.

Autor: Ricardo de Faria Pinto Filho

Araújo e Pereira (2017) analisam que existem várias metodologias para tentar
quantificar o índice de Geodiversidade em várias partes do globo terrestre. É evidente que não
existe uma forma padrão ou a mais correta a ser utilizada, é preciso ter uma visão ampla dos
elementos geodiversidade, sem maximizar ou inferiorizar determinados elementos. Para cada
tipo de uso do índice de geodiversidade é necessário a revisão da literatura e desenvolver o
método apropriado para cada finalidade.
Serrano e Ruiz-Flaño (2007) concluem que a avaliação da geodiversidade representa
uma ferramenta eficaz para apoiar processos de tomada de decisões, manejo e conservação de
áreas naturais em diferentes escalas. Além disso a geodiversidade é vista como um recurso
complementar para avaliar o Patrimônio Natural sendo de interesse ambiental, educacional,
cultural ou econômico. Em suma, os elementos abióticos devem receber a devida atenção nos
procedimentos de avaliação e serem prioritários no manejo do solo, conservação da natureza,
programas de sustentabilidade e educação.
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CAPÍTULO 2
GOIÁS E DISTRITO FEDERAL: CARACTERÍSTICAS FISIOGRAFICAS
O estado de Goiás e Distrito Federal possuem juntos uma área de 345.680,03 km²,
representando 4,0% do território nacional (IBGE, 2002). Localizados na região Centro-Oeste,
o estado de Goiás é limítrofe aos estados da Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas
Gerais e Tocantins.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE divide o estado de Goiás em
cinco mesorregiões e dezoito microrregiões geográficas (Figura 2). Além dessas regiões destaca
a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal que é composta por 23 municípios
que também compõe parte a mesorregião do leste goiano (IBGE, 2002).
Segundo IBGE (2002), o estado possui 246 municípios e o Distrito Federal é dividido
em 31 regiões administrativas.

Figura 2. Mapa de Localização do estado de Goiás e Distrito Federal.

Autor: Ricardo de Faria Pinto Filho

Em relação aos os aspectos físicos de Goiás e do Distrito Federal, o clima é
predominantemente tropical (IMB, 2017), com duas estações bem definidas, um período
chuvoso e outro seco. Os índices pluviométricos variam, os mais elevados ocorrem entre os
meses de setembro e abril com uma precipitação média de 1200 a 2500 mm, com as chuvas
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mais concentradas no verão. Além do clima, a seguir serão expostos outros aspectos físiconaturais relevantes a economia e história do estado de Goiás e Distrito Federal.

2.1 Geologia do Estado de Goiás e Distrito Federal
O estado de Goiás e Distrito Federal possuem uma grande variedade de rochas com
origens e idades de formação distintas devido a sua complexa evolução geológica (POZOCCO,
2014). O autor ressalta que os conhecimentos de geologia do estado de Goiás e Distrito Federal
são limitados, porém, apesar da carência de dados geocronológicos e principalmente de
mapeamento geológico de semidetalhe atualizado, é possível, através de associações
litoestratigráficas das estruturas geológicas regionais e das informações litoquímicas
estabelecer a disposição dos principais compartimentos tectônicos do estado.
Lacerda Filho e Frasca (2008) consideram que para uma melhor compreensão da
evolução geotectônica, a região do estado de Goiás e Distrito Federal foi dividida em duas
grandes unidades: (i) Província Tocantins, estruturada durante o Ciclo Brasiliano; e (ii) Bacias
Sedimentares Fanerozoicas, mais jovens que 540 milhões de anos (Figura 3).
A Província Tocantins, definida por Almeida et al. (1977) possui idade neoproterozoica
(entre 540 e 1000 Ma) e compreende três cinturões dobrados, denominados faixas Brasília,
Araguaia e Paraguai, resultantes da colisão de três blocos continentais: o Cráton Amazônico a
oeste, o Cráton do São Francisco a leste e o Cráton do Paranapanema a sudoeste. Em Goiás
predominam unidades da Faixa Brasília e, subordinadamente, litologias das Faixas Araguaia e
Paraguai.
A Faixa Brasília é uma unidade neoproterozoica com orientação N-S, que ocupa cerca
de 1.000 km² da porção central da Província Tocantins. Em Goiás a Faixa Brasília é dividida
em quatro compartimentos tectonoestratigráficos: Embasamento da Faixa, Arco Magmático de
Goiás, Zona Interna e Zona Externa da Faixa Brasília (LACERDA FILHO e FRASCA, 2008;
POZOCCO, 2014).
O Embasamento da Faixa Brasília é representado por núcleos cratônicos Arqueanos e
Paleomesoproterozoicos

representados

por

Terrenos

Granito-Greenstone,

Cinturões

Paleoproterozóicos, Bacia Intracontinental–Rift Intracontinental Paleomesoproterozóico,
Seqüência Pós-Rift e Bacia Oceânica Mesoproterozóica.
O Arco Magmático do Goiás representa os registros feitos a partir da desestabilização
de uma crosta oceânica formada em função da fragmentação do Continente Rodínia a cerca de
0.95 M.a. e estão representados por uma associação de granitóides cálcicos a calcioalcalinos
(PIMENTEL, et al. 2001).
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A Zona Interna da Faixa Brasília representa um ambiente de Bacia Marginal de Arco
onde se destacam sequências metavulcanossedimentares, metassedimentos do Grupo Araxá e
corpos ultramáficos. Após o episódio extensional instalou um período de estabilidade tectônica
onde se insere unidades da Zona Externa da Faixa Brasília representadas principalmente pela
sedimentação do Grupo Paranoá.
Figura 3. Mapa das províncias geotectônicas do estado de Goiás e do Distrito Federal.

Autor: Ricardo de Faria Pinto Filho

A Faixa Araguaia ocorre em uma pequena área na porção noroeste do estado de Goiás
e está representada por rochas metassedimentares de baixo a médio grau de metamorfismo. Já
a Faixa Paraguai constitui também de rochas metassedimentares de baixo a médio grau
metamórfico que ocupam uma pequena área do sudoeste do estado.
As Bacias Sedimentares Fanerozoicas compreendem terrenos mais jovens que 540 M.a.
Destaca-se a Bacia do Paraná, que ocupa a porção sul-sudoeste do estado e possui registros
litológicos do Paleozoico ao Cenozóico. As bacias cenozoicas compreendem a bacia do
Bananal, parte da Bacia do São Francisco e o Gráben de Água Bonita (LACERDA FILHO e
FRASCA, 2008).
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2.2 Geomorfologia
Outro elemento da geodiversidade que foi mapeado utilizando métodos qualitativos,
foram às formas de relevo do estado de Goiás e Distrito Federal. Para o detalhamento
geomorfológico, Goiás (2006) utilizou a classificação do tipo genético, organizada em
categorias, sendo as predominantes, os Sistemas Agradacionais e os Denudacionais referentes
ao primeiro nível hierárquico (Quadro 4).
Quadro 4. Sistema Classificatório – mapeamento geomorfológico do estado de Goiás e Distrito Federal.
SISTEMAS
Nível 1
Nível 2
Nível 3
Nível 4
Faixa Aluvial
Meandriformes
Fluviais
Escoamento Impedido
Planície Fluvial
Bancos Acrescidos
Agradacionais
Espirais de Meandros
Lacustres
Eólicos
Glaciais
Litorâneos
Morros e Colinas
Dissecação
Fraco ou sem Controle
Zonas de Erosão Recuante
Estrutural
Superfícies Regionais de
Aplainamento
Aplainamento
Denudacionais
Estruturas Dobradas
Forte Controle
Estruturas Dômicas e
Estrutural
Pseudo-Dômicas
Morros e Colinas
Fonte: Adaptado de Goiás (2006).

Goiás (2006) cita que cada um destes sistemas, envolvem processos de agradação e
denudação, e que o critério de classificação é determinado pela dominância de geoformas
identificadas no mapeamento, que podem ser: erosivas (denudacionais) ou de deposição
(agradacionais).
Os Sistemas Denudacionais são subdivididos em função do controle estrutural
caracterizando o segundo nível de classificação geomorfológica. No terceiro nível os sistemas
com forte controle estrutural, o elemento determinante é o estilo estrutural, como exemplo
blocos falhados. No nível quatro as geoformas são associadas às estruturas do nível três:
hogbacks, cuestas e facetas (GOIÁS, 2006).
Também no nível três, os sistemas com fraco ou sem controle estrutural são divididos
em dois grupos: dissecação e de aplainamento. Nos Sistemas Denudacionais de Dissecação
predomina a erosão linear que resulta em associações de formas do tipo morros e colinas e em
zonas de erosão recuante (GOIÁS, 2006).
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Os Sistemas Denudacionais de Aplainamento apresentam grande importância no
território goiano devido a representatividade em área, e receberam a denominação de
Superfícies Regionais de Aplainamento. Essa denominação tem conotação genética, porém
indica somente áreas aplainadas por processos geomorfológicos (GOIÁS, 2006).
O estado de Goiás e o Distrito Federal possuem em seus territórios uma forte
predominância dos Sistemas Denudacionais. Goiás (2006) aponta que esses sistemas ocupam
98,3% de suas superfícies (Figura 4).
Em relação aos Sistemas Denudacionais supracitados destacam-se as seguintes
categorias: Zonas de Erosão Recuante, Morros e Colinas, Hogbacks, Superfícies Regionais de
Aplainamentos, Braquianticlinais, Formas Dômicas e Pseudo-domos.
Os Sistemas Agradacionais dividem-se no nível dois em eólicos, glaciais, lacustres,
fluviais, litorâneos e Flúvio-gravitacionais seguindo a mesma proposta de Latrubesse,
Rodrigues e Mamede (1998). Goiás (2006) explica que os sistemas glaciais e litorâneos não
foram contemplados pois não ocorrem no estado de Goiás e Distrito Federal.
Os Sistemas Agradacionais representam aproximadamente 1,70% do território do
estado de Goiás e Distrito Federal. Esses sistemas compreendem as planícies fluviais, sendo as
planícies aluviais do Rio Araguaia e de seus afluentes as unidades mais expressivas.
Figura 4 – Mapa Geomorfológico do estado de Goiás e Distrito Federal.

Autor: Ricardo de Faria Pinto Filho
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2.3 Hidrografia
O estado de Goiás e o Distrito Federal possuem uma grande e diversificada rede
hidrográfica, ajudando a moldar as configuração e características do relevo goiano e brasiliense
(Figura 5). Goiás e o Distrito Federal possuem características peculiares em relação as suas
redes hidrográficas. Os territórios, goiano e brasiliense, abrigam nascentes de importantes
regiões hidrográficas, como as do Paraná e Tocantins-Araguaia. Os territórios abrigam também
uma pequena porção da bacia do rio São Francisco (ANA, 2010).
Além das drenagens naturais, o estado de Goiás e Distrito Federal possuem 38 lagos
artificiais que são resultantes do represamento de canais de drenagens para a produção de
energia (Pequenas Centrais Hidrelétricas e Usinas Hidrelétricas) e produção de água (IMB,
2017). O uso das drenagens goianas perpassa a uso somente da produção de energia e produção
de água potável, ao sul do estado de Goiás especificamente no rio Paranaíba a “água” é uma
rota de escoamento da produção de grãos do estado de Goiás através do Complexo Portuário
de São Simão.

Figura 5. Principais drenagens do estado de Goiás e Distrito Federal.

Autor: Ricardo de Faria Pinto Filho

Os principais canais de drenagens do estado de Goiás são os rios Araguaia a oeste do
estado, Paranaíba a sul. O rio das Almas localizado na região centro norte do estado de Goiás e
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rio Paranã localizado na região nordeste do estado também são rios de grande importância para
o estado.
O rio Araguaia possuí como principais afluentes no estado de Goiás os rios Vermelho,
Formoso, Cristalino e Crixás. Já os afluentes do rio Paranaíba são os rios Meia-Ponte, Corumbá
e Verdão.

2.4 Solos
O solo também considerado por Gray (2013) elemento da geodiversidade é um dos
principais provedor de serviços ecossistêmicos para o estado de Goiás e Distrito Federal. O solo
compreende uma coleção de copos naturais, constituídos por partes sólidas, líquidas e gasosas,
tridimensionais, dinâmicos, formados por minerais e orgânicos, que ocupam grandes extensões
superficiais continentais do nosso planeta, contém também matéria vida e servem de substrato
para a manutenção da vida no planeta Terra (EMBRAPA 1999; RESENDE, 2016)
Resende (2016) explica que vários trabalhos de levantamento de solos foram realizados
no estado de Goiás e Distrito Federal aos longos das décadas de setenta e noventa. O autor
destaca que projetos vinculados a Secretaria de Agricultura, Escola de Agronomia da
Universidade Federal de Goiás e o Projeto Radam Brasil foram os principais levantamentos
pedológicos nesta área.
Em 2016, foi realizado uma reorganização dos dados pedológicos já cartografados
(Figura 6). Essa reorganização tem como base o primeiro e segundo níveis categóricos (ordem
e subordem), contido no Sistema brasileiro de Classificação de Solo (SBCS) (RESENDE,
2016). Para tanto foram classificadas vinte classes de solos em dois níveis (Quadro 5).

Quadro 5. Distribuição das Classes de Solo no estado de Goiás e Distrito Federal.
Classe
Latossolo Vermelho
Cambissolo Háplico
Latossolo Vermelho-Amarelo
Argissolo Vermelho-Amarelo
Plintossolo Pétrico
Neossolo Litólico
Neossolo Quartzarênico
Corpo Hídrico
Gleissolo Háplico
Plintossolo Argilúvico
Nitossolo Vermelho
Agrupamento Urbano
Afloramento de Rocha
Plintossolo Háplico
Gleissolo Melânico

Total (Ha)
14.282.358
7.255.387
2.991.249
2.408.744
2.321.723
1.392.414
1.280.633
341.997
241.737
239.826
186.537
143.932
95.487
86.733
61.781

%
42,8%
21,7%
9,0%
7,2%
7,0%
4,2%
3,8%
1,0%
0,7%
0,7%
0,6%
0,4%
0,3%
0,3%
0,2%
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Latossolo Amarelo
Organossolo Háplico
Neossolo Flúvico
Chernossolo Argilúvico
Planossolo Háplico

45.113
13.190
3.496
3.418
2.975

0,1%
0,04%
0,010%
0,010%
0,009%

Fonte: Resende (2016)

Figura 6. Mapa Pedológico de Goiás de Distrito Federal.

Autor: Ricardo de Faria Pinto Filho

Ao analisar a tabela e o mapa destaca-se que mais de 50% do território goiano e do
Distrito Federal possui como cobertura superficial Latossolos. Santos et al. (2018) explicam
que os Latossolos são constituídos por material mineral, possuí horizonte B latossólico espesso
e é precedido do horizonte A o qual apresenta mais de um metro e meio de espessura.
Outro tipo de solo representativo no estado de Goiás e Distrito Federal são os
Cambissolos que representam aproximadamente 22% da cobertura superficial. Santos et al.
(2018), classifica os Cambissolos como solos com o horizonte B incipiente subjacente a
qualquer tipo de horizonte superficial.
Destacam-se também os Argissolos que possuem horizonte B textural logo abaixo do
horizonte A ou E, com a presença de argila de baixa a alta atividade, dependendo do grau de
saturação (SANTOS et al., 2018).
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Os Plintossolos são caracterizados por Santos et al. (2018) e têm como característica
principal o horizonte plíntico, litoplíntico ou concrecionário. Santos (2018) também conceituou
os Neossolos como solos pouco evoluídos, constituído por material mineral ou por material
orgânico com menos de 20 cm de espessura e não possuem horizonte B diagnóstico.
Ressalta-se a importância dos solos para o estado de Goiás e Distrito Federal tendo como
base que o estado possuí grande capacidade para produção agrícola, pecuária, e sobre esses
solos encontra um dos principais biomas do Brasil, o cerrado e suas fitofisionomias peculiares.

2.5 Cobertura Vegetal
Antes das atividades agropecuárias ocuparem o território goiano e brasiliense a
cobertura vegetal predominante era do bioma Cerrado, com uma pequena porção de Mata
Atlântica, hoje o Parque Estadual da Mata Atlântica, na região sul do estado de Goiás. No
Brasil, o bioma Cerrado se estende em área contínua abrangendo os estados de Goiás,
Tocantins, o oeste da Bahia e Distrito Federal. Além de constituir parte dos estados do Ceará,
Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Piauí, Rondônia e São Paulo e
Paraná. Encontra-se também em áreas fragmentadas ao norte do país nos estados do Amapá,
Amazonas, Pará e Roraima, e na região sul, em pequenas porções isoladas no Paraná (Ribeiro
& Walter, 2008).
Para Ribeiro e Walter (2008) o cerrado pode ser caracterizado por três grandes
formações: (i) Formações Florestais; (ii) Formações Savânicas; (iii) Formações Campestres
(Quadro 6).

Quadro 6. Fitofisionomias do Bioma Cerrado.
Mata Ciliar

Formações Florestais

Vegetação florestal que acompanha os rios de
médio e grande porte da região do Cerrado, em
que a vegetação arbórea não forma galerias. Os
solos, classificados no sistema da Classificação
Brasileira de Solos, podem ser rasos como os
Cambissolos, Plintossolos ou Neossolos
Litólicos, profundos como os Latossolos e
Argissolos, ou ainda acontecer em Neossolos
Flúvicos.
Mata de Galeria
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Vegetação florestal que acompanha os rios de
pequeno porte e córregos dos planaltos do Brasil
Central, formando corredores fechados (galerias)
sobre o curso de água.Os solos são geralmente
Cambissolos,
Plintossolos,
Argissolos,
Gleissolos ou Neossolos, podendo mesmo
ocorrer Latossolos semelhantes aos das áreas de
cerrado (sentido amplo) adjacentes.

Mata Seca
Estão incluídas as formações florestais no bioma
Cerrado que não possuem associação com cursos
de água, caracterizadas por diversos níveis de
caducifólia durante a estação seca. A vegetação
ocorre nos interflúvios, em locais geralmente
mais ricos em nutrientes. A Mata Seca é
dependente das condições químicas e físicas do
solo
mesotrófico,
principalmente
da
profundidade.
Cerradão
O Cerradão corresponde a uma “floresta mesófila
esclerófila”, que se caracteriza por um subbosque formado por pequenos arbustos e ervas,
com poucas gramíneas. De acordo com a
fertilidade do solo o Cerradão pode ser
classificado como Cerradão Distrófico (solos
pobres) ou Mesotrófico (solos mais ricos), cada
qual possuindo espécies características adaptadas
a esses ambientes.

F ormações Savânicas

Cerrado Denso
O Cerrado Denso é um subtipo de vegetação
predominantemente arbóreo, com cobertura de
50% a 70% e altura média de cinco a oito metros.
Representa a forma mais densa e alta de Cerrado
sentido restrito. Os estratos arbustivo e herbáceo
são menos adensados, provavelmente devido ao
sombreamento resultante da maior cobertura das
árvores. Ocorre principalmente nos Latossolos
Vermelho e Vermelho Amarelo e nos
Cambissolos, dentre outros.

Cerrado Típico
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O Cerrado Típico é um subtipo de vegetação
predominantemente arbóreo-arbustivo, com
cobertura arbórea de 20% a 50% e altura média
de três a seis metros. Trata-se de uma forma
comum e intermediária entre o Cerrado Denso e
o Cerrado Ralo. O Cerrado Típico pode ocorrer
em Latossolos Vermelho e Vermelho Amarelo,
Cambissolos,
Neossolos
Quartzênicos,
Neossolos Litólicos e PlintossolosP étricos,
dentre outros.
Cerrado Ralo
O Cerrado Ralo é um subtipo de vegetação
arbóreo-arbustiva, com cobertura arbórea de 5%
a 20% e altura média de dois a três metros.
Representa a forma mais baixa e menos densa de
Cerrado sentido restrito. O estrato arbustivoherbáceo é o mais destacado comparado aos
subtipos anteriores, especialmente pela cobertura
graminosa. Ocorre principalmente em Latossolo
Vermelho Amarelo, Cambissolos, Neossolos
Quartzênicos, Plintossolos Pétricos, Gleissolos e
Neossolos Litólicos.
Parque de Cerrado
O Parque de Cerrado é uma formação savânica
caracterizada pela presença de árvores agrupadas
em pequenas elevações do terreno, algumas vezes
imperceptíveis e outras com muito destaque, que
são conhecidas como “murundus” ou
“monchões”. As árvores, nos locais onde se
concentram, possuem altura média de três a seis
metros. Os solos são Gleissolos e melhor
drenados nos murundus do que nas depressões
adjacentes.
Palmeiral
A formação savânica caracterizada pela presença
marcante de uma única espécie de palmeira
arbórea
é
denominada Palmeiral.
Nesta
fitofisionomia, praticamente não há destaque das
árvores dicotiledôneas, embora essas possam
ocorrer com frequência baixa. Em geral, os
Palmeirais do Cerrado são encontrados em
terrenos bem drenados, embora um dos subtipos
ocorra em terrenos mal drenados, onde pode
haver a formação de galerias acompanhando as
linhas de drenagem, em uma típica estrutura de
floresta.
Vereda
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Vereda é a fitofisionomia com a palmeira
arbórea Mauritia flexuosa (Buriti) emergente, em
meio a agrupamentos mais ou menos densos de
espécies arbustivo-herbáceas. As Veredas são
encontradas em Gleissolos Háplicos ou
Melânicos, saturados durante a maior parte do
ano. Geralmente ocupam os vales pouco
íngremes ou áreas planas, acompanhando linhas
de drenagem mal definidas, quase sempre sem
murundus.
Cerrado Rupestre
O Cerrado Rupestre é um subtipo de vegetação
arbóreo-arbustiva que ocorre em ambientes
rupestres (rochosos). Possui cobertura arbórea
variável de 5% a 20%, altura média de 2 a 4
metros, e estrato arbustivo-herbáceo também
destacado. Pode ocorrer em trechos contínuos,
mas geralmente aparece em mosaicos, incluído
em outros tipos de vegetação. Os solos desta
paisagem são os Neossolos Litólicos que são
originados da decomposição de arenitos e
quartzitos, pobres em nutrientes, ácidos e
apresentam baixos teores de matéria orgânica.

Formações Campestres

Campo Rupestre

O Campo Rupestre é um tipo fitofisionômico
predominantemente herbáceo- arbustivo, com a
presença eventual de arvoretas pouco
desenvolvidas de até dois metros de altura. Esta
fitofisionomia ocorre geralmente em Neossolos
Litólicos ou nas frestas dos afloramentos.

Campo Sujo
O Campo Sujo é um tipo fisionômico
exclusivamente
arbustivo-herbáceo,
com
arbustos e subarbustos esparsos cujas plantas,
muitas vezes, são constituídas por indivíduos
menos desenvolvidos das espécies arbóreas do
Cerrado sentido restrito. A fisionomia é
encontrada em solos rasos como os Neossolos
Litólicos, Cambissolos ou Plintossolos Pétricos,
eventualmente com pequenos afloramentos
rochosos de pouca extensão.
Campo Limpo
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O Campo
Limpo é
uma
fitofisionomia
predominantemente herbácea, com raros arbustos
e ausência completa de árvores. Pode ser
encontrado em diversas posições topográficas,
com diferentes variações no grau de umidade,
profundidade e fertilidade do solo. Entretanto, é
encontrado com mais frequência nas encostas,
nas chapadas, nos olhos d’água, circundando as
Veredas e na borda das Matas de Galeria,
geralmente em solos Neossolos Litólicos,
Cambissolos ou em Plintossolos Pétricos.
Fonte: Ribeiro e Walter (2008).

Analisa-se que as fitofisionomias do bioma cerrado são diversificadas tendo como base
os elementos da geodiversidade como os tipos e profundidade dos solos, os tipos de relevos, os
tipos de rochas e o volume de água nos solos, além do fator climático.

2.6 Geodiversidade
Em 2014 o Serviço Geológico do Brasil/Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais
(CPRM) realizou o mapeamento qualitativo da geodiversidade do estado de Goiás e o Distrito
Federal. Segundo Ramos et al. (2014) a cartografia proposta pela CPRM tinha como objetivo
a geração de produtos voltados para o ordenamento territorial, planejamento dos setores
minerais, transportes, agricultura, turismo e meio ambiente.
Para a realização do mapeamento Ramos et al. (2014) explicam que foram estabelecidos
domínios geológicos-ambientais. Destaca-se que, em alguns casos, as unidades estratigráficas
de idades diferentes foram agrupadas em um mesmo domínio, desde que a elas fossem
aplicados um conjunto de critérios classificatórios como: classe da rocha, grau de coesão,
composição, expressividade do corpo rochoso, tipo de metamorfismo, expressão
geomorfológica etc.
Para tanto, Moraes (2014) classificou e descreveu o estado de Goiás e Distrito Federal
em dezessete domínios geológicos-ambientais: (i)Domínio dos Sedimentos Cenozoicos
Inconsolidados ou pouco Consolidados, Depositados em Meio Aquoso (DC); (ii) Domínio dos
Complexos Alcalinos Intrusivos e Extrusivos, Diferenciados do Paleógeno, Mesozoico e
Proterozoico (DCA); (iii) Domínio das Coberturas Cenozoicas Detrito-Lateríticas (DCDL); (iv)
Domínio dos Complexos Gnáissico-Migmatíticos e Granulíticos (DCGMGL); (v) Domínio dos
Complexos Granitoides não Deformados (DCGR1) e Deformados (DCGR2); (vi) Domínio dos
Complexos Granitoides Intensamente Deformados: Ortognaisses (DCGR3); (vii) Domínio dos
Corpos Máfico-Ultramáficos (DCMU); (viii) Domínio dos Sedimentos Indiferenciados
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Cenozoicos, Relacionados ao Retrabalhamento de Outras Rochas, Geralmente Associados a
Superfícies de Aplainamento (DCSR); (ix) Domínio das Sequências Vulcanossedimentares
Tipo GreenstoneBelt, Arqueano até o Mesoproterozoico (DGB); (x) Domínio das Coberturas
Sedimentares Mesozoicas (Cretáceas), Pouco a Moderadamente Consolidadas (DSMC); (xi)
Domínio de Coberturas Sedimentares Proterozoicas, não ou Muito Pouco Dobradas e
Metamorfizadas (DSP1); (xii) Domínio das Sequências Sedimentares Proterozoicas Dobradas,
Metamorfizadas de Baixo a Médio Grau (DSP2); (xiii) Domínio das Sequências Sedimentares
e Vulcanossedimentares do Eopaleozoico, Associadas a rifts, não ou Pouco Deformadas e
Metamorfizadas (DSVE); (xiv) Domínio das Coberturas Sedimentares e Vulcanossedimentares
Mesozoicas e Paleozoicas, pouco a Moderadamente Consolidadas, Associadas a Grandes e
Profundas Bacias Sedimentares do Tipo Sinéclise (DSVMP); (xv) Domínio das Sequências
Vulcanossedimentares Proterozóicas Dobradas, Metamorfizadas de Baixo a Alto Grau
(DSVP2); (xvi) Domínio do Vulcanismo Fissural do Tipo Platô (DVM); (xvii) Domínio dos
Sedimentos Cenozoicos e / ou Mesozoicos, Pouco a Moderadamente Consolidados, Associados
a Profundas e Extensas Bacias Continentais (DCM) (Quadro 7).

Quadro 7. Domínios Geológico-Ambiental do estado de Goiás e Distrito Federal.
Domínio dos Sedimentos Cenozoicos Inconsolidados ou pouco Consolidados, Depositados em Meio Aquoso
(DC)
Este
domínio
compreende
os
terrenos
geologicamente mais novos, destaca-se os Depósitos
Aluvionares e a Formação Araguaia. O DC é
representado por sedimentos predominantemente
inconsolidados e ocorre de forma mais expressiva na
planície do rio Araguaia. Em relação ao relevo, este
domínio ocorre sob a forma de amplas planícies
fluviais.
Os sedimentos inconsolidados deste domínio
possuem alta permeabilidade, especialmente nas
áreas de terraços, o que condiciona a baixa
fertilidade. Por outro lado, permitem a fácil
mecanização devido às condições do terreno.
O potencial mineral do presente domínio resume em
abundantes depósitos de areia e argila para
cerâmicas, podem ocorrer também pequenas
concentrações de diamantes e outro nos alúvios das
drenagens.
Domínio dos Complexos Alcalinos Intrusivos e Extrusivos, Diferenciados do Paleógeno, Mesozoico e
Proterozoico (DCA)
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O DCA compreende principalmente a Formação
Santo Antônio da Barra, Complexo Alcalino de Iporá
e os Complexos Catalão I e II. O relevo representa o
resultado do caráter intrusivo e da resistência física
das rochas, proporcionando terrenos sinuosos com
morros e serras baixas de topo arredondado. Os solos
deste domínio possuem boa fertilidade natural, boa
capacidade de reter nutrientes e matéria orgânica e
têm boa capacidade de circulação de água. Ressalta
que devido a sinuosidade do terreno fica limitado
algumas técnicas agrícolas. O potencial mineral
configura na existência de mineralizações de fosfato,
nióbio, titânio e terras raras.

Domínio das Coberturas Cenozoicas Detrito-Lateríticas (DCDL)

Este domínio ocorre em várias áreas do estado de
Goiás e Distrito Federal. O DCDL é responsável
pelas extensas superfícies planas, de interflúvios
tabulares, especialmente ao logo de toda a porção
leste do estado, incluindo o Planalto Central. As
lateritas ocorrem em grandes áreas aplainadas sobre
diversos tipos litológicos. Os solos possuem baixa
fertilidade natural e em alguns casos podem ser
ácidos. São solos planos que condicionam boa taxa
de infiltração de água e facilita a mecanização
agrícola. O potencial mineral compreende em
mineralizações de níquel laterítico e bauxita além de
pequenas concentrações de ferro e caulim.

Domínio dos Complexos Gnáissico-Migmatíticos e Granulíticos (DCGMGL)
O DCGMGL compreende unidades geológicas
compostas por gnaisses granulitizados, de origem
ígnea e sedimentares, pertencentes aos Complexos
Anápolis-Itauçu, Porangatu e Uruaçu e a Suíte
Jurubatuba. Em relação ao relevo neste domínio
predominam colinas amplas e suaves, mas também
ocorrem colinas dissecadas. Os solos possuem boa
fertilidade natural e são porosos, entretanto a
qualidade agrícola pode ser prejudicada nos locais
onde o relevo é muito sinuoso. O potencial mineral é
caracterizado por mineralizações de bauxita e
manganês bem como de minerais de lítio associados
a corpos pegmatíticos. Possuí também potencial para
rocha ornamental, brita e pedra de cantaria.
Domínio dos Complexos Granitoides não Deformados (DCGR1) e Deformados (DCGR2)
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Os dois domínios reúnem rochas granitóides de
diversas unidades geológicas, onde as texturas
podem ser homogêneas ou foliadas, de acordo com a
deformação sofrida pela ausência de deformação e
que possuem idade que variam do arqueano ao
neoproterozoico. O relevo compreende em
compartimentos de formas côncavas, arredondadas
de baixa a média amplitude. Os solos residuais
possuemuma acidez excessiva porém é compensada
pela boa qualidade física (solos bem desenvolvidos e
espessos). Em relação ao potencial mineral destaca a
produção de rochas ornamentais, brita e pedra de
cantaria. Ocorrem também mineralizações de terrasraras, tungstênio e estanho.
Domínio dos Complexos Granitoides Intensamente Deformados: Ortognaisses (DCGR3)

O DCGR3 ocorre no estado de Goiás em uma extensa
faixa de direção SE-NW, cruzando todo estado. A
litologia desse domínio compreende em gnaisses de
origem granítica e ortognaisses. O relevo desse
domínio possui feições sinuosas devido à litologia e
processos erosivos. Os solos deste domínio são
ácidos, porém quando bem evoluídos possuem boa
capacidade de fixar nutrientes e de assimilar matéria
orgânica. Possuí blocos enterrados nos solos mais
rasos dificultando a mecanização. O potencial
mineral compreende a ocorrência de ouro e sulfetos
além de potencial para exploração de agregados para
construção civil.

Domínio dos Corpos Máfico-Ultramáficos (DCMU)
As rochas que compreendem o DCMU ocorrem de
forma esparsa e são representadas por gabros,
anfibolitos, serpentinitos, dunitos e peridotitos. O
relevo desse domínio é bastante variado, as formas
mais comuns são as sinuosas desde colinas
dissecadas, morros, serras baixas até montanhosas,
mas também ocorrem domínios de colinas amplas
aplainados do tipo planaltos. Em relação aos solos
predominam argilosos espessos gerados pela
decomposição de rochas ricas em minerais
ferromagnesianos. São solos ricos em nutrientes
apropriados para agricultura. O potencial mineral é
caracterizado pelos depósitos de amianto em Minaçu
– GO. Este domínio é o mais importante para o estado
de Goiás em termos de recursos minerais. Ocorrem
também na região de Niquelândia depósitos de
bauxita.
Domínio dos Sedimentos Indiferenciados Cenozoicos, Relacionado ao Retrabalhamento de Outras Rochas,
Geralmente Associados a Superfícies de Aplainamento (DCSR)
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O domínio é representado por sedimentos clásticos
de diferentes tipos, depositados no Cenozoico sob
forma de camadas de espessura variável. O domínio
compreende os sedimentos pouco consolidados das
unidades geológicas Formação Cachoeirinha,
Coberturas Arenosas Indiferenciadas e Depósitos
Colúvionais-eluvionais (areia, silte, argila, cascalho
e laterita). Este domínio possui solos desde argilosos
até muito arenosos. Os relevos planos são favoráveis
a agricultura mecanizada. Em relação ao potencial
mineral é caracterizado por agregados de construção
civil e há registro de ocorrência de turfa, folhelho e
diamante, disseminados nos sedimentos.

Domínio das Sequências Vulcanossedimentares Tipo GreenstoneBelt, Arqueano até o Mesoproterozoico
(DGB)

O DGB compreende na forma de lentes na direção
SE-NW. Esse domínio PE formado por sequências
de rochas metamórficas do tipo greenstonebelt. Os
relevos predominantes nesse domínio são fortemente
ondulados, formando serras alinhadas, morros e
colinas. A sinuosidade do terreno dificulta a
atividade agrícola. Os terrenos greenstonebelt possuí
um altíssimo potencial para mineralizações auríferas,
além de estarem associadas a cobre, chumbo e zinco.

Domínio das Coberturas Sedimentares Mesozoicas (Cretáceas), Pouco a Moderadamente Consolidadas
(DSMC)

O DSMC ocorre em uma extensa área no sul do
estado de Goiás, e é composto por rochas
sedimentares da deposição final da bacia do Paraná.
A litologia desse domínio compreende em arenitos
pertencentes às formações Vale Rio do Peixe e
Marília, além de conglomerados com intercalações
de arenito da Formação Verdinho. Os solos deste
domínio são arenosos e pobres em nutrientes, porém
há abundância de água que se infiltra no solo. O
relevo é normalmente aplainado ajudando no
desenvolvimento da agricultura. Em relação ao
potencia mineral este domínio possui ocorrências de
calcário, águas termais, fosfato e argila.

Domínio de Coberturas Sedimentares Proterozoicas, não ou Muito Pouco Dobradas e Metamorfizadas (DSP1)
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O DSP1 ocorre na porção nordeste do estado de
Goiás em uma faixa alongada com sentindo N-S. A
litologia do domínio compreende rochas
metassedimentares pouco deformadas dos Grupo
Ibiá e Bambuí. Devido à característica sedimentar o
relevo representa terrenos aplainados, mesmo nas
regiões levemente dobradas. Devido a diversidade
litológica este domínio possuí solos pobres em
nutrientes, porém por possuir relevo aplainado
facilita a mecanização da agricultura. O potencial
mineral compreende em rochas calcárias para
utilização na agricultura e construção civil, além de
um alto potencial para a ocorrência de
conglomerados diamantíferos.
Domínio das Sequências Sedimentares Proterozoicas Dobradas, Metamorfizadas de Baixo a Médio Grau
(DSP2)

O DSP2 compreende em metassedimentos de
diferentes composições, desde metaconglomerados
até filito de granulometria muito fina. Pela litologia
de origem sedimentar o relevo é representado por
terrenos aplainados, porém com as deformações
sofridas, associada a composição das rochas, ocorre
também na região padrões de relevo diversificado.
Os solos do presente domínio compreendem em solos
espessos pouco permeáveis e possuem boa
capacidade de assimilar matéria orgânica. O
potencial mineral compreende em rochas calcárias
que são explotadas para a fabricação de cal, corretivo
de solo, cimento e uso industrial.

Domínio das Sequências Sedimentares e Vulcanossedimentares do Eopaleozoico, Associadas a rifts, não ou
Pouco Deformadas e Metamorfizadas (DSVE)

O DSVE ocorre de maneira restrita no norte do
estado de Goiás. É representado por arenitos finos,
brancos com matriz caulinítica pertencente à
Formação Água Bonita. Pelas características
sedimentar das rochas que constituem esse domínio
a forma de releve segue padrões aplainados. Os solos
são pouco espessos, muito permeáveis e muito
ácidos, ruins para a utilização na agricultura. O
potencial mineral resume na produção de areia para
construção civil.

Domínio das Coberturas Sedimentares e Vulcanossedimentares Mesozoicas e Paleozoicas, pouco a
Moderadamente Consolidadas, Associadas a Grandes e Profundas Bacias Sedimentares do Tipo Sinéclise
(DSVMP)
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O DSVMP ocorre na região sudoeste do estado de
Goiás e é composto por arenitos de diversos tipos e
origens, siltitos e folhelhos. Essas rochas compõem
sedimentos da Bacia do Paraná. Esse domínio
compreende em áreas com relevo aplainado com a
presença de morros residuais.
Os solos deste domínio possuem qualidade agrícola
variada, mas há predomínio de sedimentos arenosos
que liberam poucos nutrientes para o solo. O
potencial mineral compreende em arenitos
silicificados que podem ser utilizados para
revestimento e refratários.

Domínio das Sequências Vulcanossedimentares Proterozóicas Dobradas, Metamorfizadas de Baixo a Alto
Grau (DSVP2)

O DSVP2 ocorre de maneira heterogênea no estado
de Goiás, desde o sudeste até o norte. O domínio
compreende rochas de origem metavulcânica e
metassedimentar com grande variedade litológica,
porém há o predomínio de quartzito e xistos. Devido
a variedade litológica as feições de relevo são
bastantes diversificadas. Possui solos com boa
fertilidade natural e em alguns casos solos argilosos
apropriados para a agricultura. O potencial mineral
compreende na produção de agregados para
construção civil e existe probabilidade da ocorrência
de mineralizações de ouro.

Domínio do Vulcanismo Fissural do Tipo Platô (DVM)

Esse domínio ocorre em extensas áreas na região sul
do estado de Goiás e é responsável pelas litologias
que compõem a Formação Serra Geral, da Bacia do
Paraná. As rochas são basaltos e diabásios. Devido as
características geológicas desse domínio, as formas
de relevo compreendem terrenos predominantemente
aplainados. Possui solos com alta fertilidade natural
devido à decomposição das rochas desse domínio. Os
relevos aplainados facilitam a mecanização da
agricultura. O potencial mineral deste domínio
configura por rochas, que, quando não
intemperizadas possuem boas qualidades para
utilização como brita.

Domínio dos Sedimentos Cenozoicos e / ou Mesozoicos, Pouco a Moderadamente Consolidados, Associados
a Profundas e Extensas Bacias Continentais (DCM)
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O DCM ocorre em uma área restrita na região
nordeste do estado de Goiás ao longo da divisa com
a Bahia. O domínio é composto por arenitos da
Formação Urucuia. Devido à origem litológica
sedimentar as formas de relevo são representadas por
terrenos aplainados. Possui solo raso com
predomínio de sedimentos arenosos além de baixa
fertilidade natural, porém são relevos aplainados
facilitando a mecanização da agricultura. O potencial
mineral resume em arenitos silicificados que podem
ser usados como pedra de revestimento e refratário.

Fonte: modificado de Moraes (2014).

A classificação por domínio (MORAES, 2014), representa sistematicamente a avaliação
qualitativa dos elementos da geodiversidade do estado de Goiás e Distrito Federal. Para tanto
este tipo de classificação e avaliação não compreende a grandeza quantitativa da
geodiversidade. Cabe destacar que o estado de Goiás e Distrito Federal possuem juntos em seus
territórios aproximadamente 54% dos domínios geológico-ambiental existentes em todo
território brasileiro.
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CAPÍTULO 3
ANÁLISE QUANTITATIVA DA GEODIVERSIDADE
As publicações que versam sobre as análises e avaliações qualitativas dos elementos da
geodiversidade estão sempre em evidência, entretanto, avaliações quantitativas desses
elementos ainda são escassas nos estudos científicos. Definir uma metodologia adequada,
respeitando as escalas e níveis de detalhamento compatíveis com a dimensão da área pesquisa,
também são raras.
Como citado no capítulo um do presente trabalho, os produtos cartográficos que
reproduzem o índice de geodiversidade não são algo inédito, vários pesquisadores já
desenvolveram métodos para quantificar: (KOZLOWSKI, 2004), (SERRANO; RUIZ FLAÑO,
2007), (JAČKOVÁ; ROMPORTL, 2008), (ZWOLIŃSKI, 2009), (HJORT; LUOTO, 2010),
(RUBAN, 2010), (SILVA, 2012), (PEREIRA et al., 2013), (SANTOS, 2013), (ARAÚJO,
2017) e (FORTE et al., 2018).
Silva; Nascimento; Mansur (2019) utilizaram duas metodologias (PEREIRA et al.,
2013; FORTE et al., 2018), para avaliar de maneira quantitativa a geodiversidade da área do
projeto geoparque do Seridó na região nordeste do Brasil. Os autores afirmam que o uso do
geoprocessamento para a análise quantitativa da geodiversidade é o modo analítico menos
subjetivo. Por fim, os autores concluem que a principal diferença entre os métodos utilizados
no estudo são as apresentações visuais, contudo eles ressaltam que há uma forte similaridade
na definição das áreas de maior valor do índice de geodiversidade. Os autores esclarecem
também que os dois métodos têm uma aplicabilidade muito elevada em relação à avaliação da
quantitativa da geodiversidade e, explicam que isso ocorre porque essas metodologias utilizadas
não são subjetivas, ou seja, não envolvem a intervenção direta do avaliador e depende apenas
da representação dos elementos da geodiversidade utilizados (SILVA; NASCIMENTO;
MANSUR, 2019).
É necessário destacar que o avaliador pode influenciar de maneira indireta no resultado
do índice de avaliação quantitativa da geodiversidade, desde que, ele não padronize os dados
em escalas adequadas com a área de estudo e não utilize dados vetoriais de diferentes tipologias,
como a utilização de dados pontuais junto com dados poligonais.
Para o cálculo do Índice de Geodiversidade do presente trabalho são utilizados os
elementos que a compõe como a geologia, geomorfologia, solos, hidrografia e paleontologia.
O objetivo do Índice de Geodiversidade segundo Pereira et al. (2013, p. 545) “é, portanto,
expressar, da forma mais equilibrada possível, todos esses aspectos sem enfatizar qualquer

60

elemento particular de geodiversidade”. Rodrigues e Bento (2018) explicam que trabalhos
relacionados a cartografia da geodiversidade, independentemente da metodologia utilizada e da
área de estudo, apresentam uma aplicabilidade em três principais setores inter-relacionados: (i)
gestão territorial; (ii) indicação de áreas prioritárias para a geoconservação; e (iii) indicação de
espaços com maior potencial para a prática do geoturismo. Os autores afirmam que a inserção
desse tipo de pesquisa na gestão territorial é fundamental no reconhecimento e análise do meio
ambiente de maneira integrada, assim a conservação de áreas prioritárias são pela análise dos
elementos da biodiversidade e geodiversidade.
O método aqui desenvolvido utiliza o método com desenvolvido por Pereira et al. (2013)
com adaptações, o qual resulta na soma de seis índices parciais (litologia, geomorfologia, sítios
de ocorrências fossilíferas, tipos de solo e potencial mineral). Pereira et al. (2013) inclui dentro
dos elementos geomorfológicos os elementos hidrográficos (drenagens, massas d’água e áreas
costeiras).
O método desenvolvido nesta tese de doutorado considera os métodos de quantificação
da geodiversidade já existentes, padronizando os dados vetoriais em escalas compatíveis,
tipologia (linhas e polígonos) e organizando as variáveis de maneira sistemática, divididas por
temas: litologia, geomorfologia, hidrografia, pedologia, paleontologia, potencial mineral.
Para a elaboração do mapa do Índice da Geodiversidade foram selecionados dados
vetoriais em formato shapefile, e dados matriciais, imagens SRTM – Shuttle Radar Topography
Mission (Quadro 8). Os dados matriciais e vetoriais dos elementos da geodiversidade
compreenderam em escalas compatíveis ao estado de Goiás e Distrito Federal além de
selecionar duas tipologias (linhas e polígonos).

Quadro 8. Elementos da Geodiversidade, escalas e tipologias.
Elementos da Geodiversidade
Escala / Resolução
Tipologia
Geologia
1:500.000
Polígono
Geomorfologia
1:1.000.000
Polígono
Paleontologia
1:500.000
Polígono
Hidrografia
1:250.000
Linha
Potencial Mineral2
1:500.000
Polígono
Solos
1:250.000
Polígono
Autor: Ricardo de Faria Pinto Filho

2

Para o desenvolvimento da metodologia do índice de geodiversidade do presente trabalho optou-se por potencial
mineral do estado de Goiás e Distrito Federal e não os recursos minerais. A escolha da utilização do potencial
mineral baseou-se na tipologia do arquivo vetorial que é polígono, já o arquivo referente aos recursos minerais é
caracterizado por pontos, o qual se fosse utilizado alteraria os resultados do índice de geodiversidade aqui proposto.
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Mesmo que alguns dados estejam disponibilizados em escalas com maior detalhe, dados
sobre geomorfologia, por exemplo, só estão disponíveis em escalas com menor detalhe. Para
sistematizar os dados optou-se pela escolha dessas escalas supracitadas.
Para o desenvolvimento do cálculo do índice e elaboração do mapa de índice de
geodiversidade utilizou-se os programas computacionais QGIS 2.14.20 e ArcGIS 10.3.1. Para
tanto, em ambiente SIG (QGIS) desenvolveu-se um script de varredura e contagem dos
elementos da geodiversidade em cada célula de contagem.

3.1 Células de contagem
Hengl (2006) ressalta que uma grade de células de contagem é conhecida popularmente
como pixel, e é a entidade espacial fundamental em um SIG baseado em contagem por
varredura.
Pereira et al. (2013) explicam que a sobreposição de uma grade em um mapa é
considerada uma ferramenta básica para a avaliação da geodiversidade de qualquer área. A
grade fornece células quadradas em que unidades e ocorrências podem ser contadas de modo
sistemático e, assim, selecionar os resultados alcançados.
Hengl (2006) explica que mesmo na era digital em que não necessariamente utiliza-se
mapas impressos, a resolução espacial e a extensão ainda estão fortemente relacionadas aos
conceitos cartográficos tradicionais. O autor cita, como exemplo, que na cartografia tradicional
do solo, a escala de um mapa existente é comumente avaliada pela estimativa da precisão
máxima de localização ou da área de tamanho médio dos polígonos no solo. Essas definições
cartográficas também podem ser usadas para estimar a resolução de grade adequada para uma
dada escala de mapeamento, portanto a resolução adequada da rede pode ser estimada com base
no número da escala.
Para o desenvolvimento do Índice de Geodiversidade se elaborou em ambiente Sistema
de Informação Geográfica – SIG uma grade matricial para sistematizar a contagem dos
elementos da geodiversidade. Essa grade possui 1730 células de contagem com
aproximadamente 14,5 x 14,5 km, compatível com a escala do mapeamento pré-existente. Para
obter o tamanho das células de contagem, o método desenvolvido analisou os métodos
propostos por Pereira et al. (2013) e Hengl (2006), e adaptou os mesmos através de testes
empíricos considerando o tamanho da área de estudo e escala dos dados selecionados.
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3.2 Índice litológico
Para o cálculo do índice litológico utilizou-se dados vetoriais disponibilizados
gratuitamente pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais em escala 1:500.000. A
varredura e contagem dos dados litológicos contou com o script supracitado, desenvolvido no
programa computacional QGIS.
Para equalizar os dados de forma equilibrada e não enfatizar nenhum elemento da
geodiversidade optou-se pela redução dados litológicos. Para tanto se realizou um agrupamento
dos dados, para isso levou-se em consideração a idade e domínios tectono-estratigráficos
similares, como por exemplo, cita-se a célula de contagem 427 composta pelo Grupo Bambuí
e Formações Superficiais (Quadro 9) (Figura 7).
Quadro 9. Grupo Bambuí, subgrupos, formação, litofáceis e Formações Superficiais.
Subgrupo
1
Paraopeba
Subgrupo
2
Litofáceis Quartzito
Paraopeba
Subgrupo
Formação Serra da
3
Paraopeba
Saudade
Subgrupo
4
Formação Sete Lagoas
Paraopeba
Subgrupo
5
Formação Sete Lagoas
Fáceis Calcário
Paraopeba
Grupo
Subgrupo
6
Formação Sete Lagoas
Fáceis Dolomito
Bambuí
Paraopeba
Subgrupo
7
Formação Sete Lagoas
Fáceis Marga
Paraopeba
Subgrupo
Formação Serra de Santa
8
Paraopeba
Helena
9
Formação Jequitaí
10

-

Formação Três Marias

-

11

-

Formação Lagoa do Jaracé

-

12

-

Formação Lagoa do Jaracé

Fáceis Calcário

1

Formação Cachoeirinha

2

Cobertura detrito-lateríticas

Formações

3

Depósito colúvio-eluviais

Superficiais

4

Coberturas detrito-lateríticas ferruginosas

5

Coberturas Arenosas Indiferenciadas

6

Depósitos aluvionares

Autor: Ricardo de Faria Pinto Filho.

63

Figura 7. Célula 427 (Grupo Bambuí e Formações Superficiais).

Agrupamento
idade / domínios
tectono-estratigráficos
similares

Autor: Ricardo de Faria Pinto Filho.

Com o agrupamento explicitado os dados litológicos tiveram uma simplificação de 77%,
ou seja, de 355 unidades no mapeamento original para 81 unidades geológicas e litotipos. Esta
redução foi necessária para que nenhuma das variáveis relacionadas aos elementos da
geodiversidade possam expressar maior importância em relação as outras.
O método para o cálculo do índice litológico contou com a soma das quantidades das
unidades geológicas que compõem cada célula. O maior valor encontrado em uma célula de
contagem foram 10 unidades litológicas e o menor foi um. Neste estudo se observa o
mapeamento quatro células de contagem obtiveram o valor zero, tais células estão localizadas
na divisa sul do estado de Goiás. A não ocorrência de unidades geológicas nas quatros células
subentende-se erro cartográfico no mapeamento geológico do estado, porém a ausência de
unidades geológicas nas células citadas não compromete o cálculo do índice geológico nem do
índice de geodiversidade. Na tentativa de corrigir o erro, se optou por dar a essas células de
contagem o valor um.
Para a representação cartográfica se utilizou a escala com cinco níveis, que varia de
muito baixo a muito alto (Quadro 10). Para o cálculo dos intervalos entre os cinco níveis foi
utilizado o método de aproximação denominado “Quebra Natural” desenvolvido por Jenks
(1977). Sallun et al. (2007) explicam que este método ajusta os limites dos níveis de acordo
com a distribuição dos dados, identificando pontos de quebra entre os níveis, utilizando uma
análise estatística que se baseia na variabilidade dos dados, que minimiza a soma da variância
dentro de cada um dos níveis. Este método encontra agrupamentos e padrões inerentes aos
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dados, diferenciando áreas entre si. O método de aproximação “Quebra Natural” foi utilizado
para o cálculo dos índices litológico, geomorfológico, pedológico e índice da geodiversidade.
Quadro 10. Escala de avaliação do índice litológico.
Escala do Índice
1–2

Muito baixo

3

Baixo

4

Moderado

5–6

Alto

7 – 10

Muito alto

Autor: Ricardo de Faria Pinto Filho

Em relação ao índice litológico do estado de Goiás e Distrito Federal, ambos possuem
predominância de índices baixos a muito baixos (Figura 8).
Figura 8. Índice litológico do estado de Goiás e Distrito Federal.

Autor: Ricardo de Faria Pinto Filho
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Destaca-se um ligeiro lineamento com direção SW, reproduzindo assim o alto índice
geológico em função do embasamento geológico. Na porção central do estado no contato entre
o embasamento, a zona interna da faixa brasília e Arco Magmático de Goiás destaca-se também
outro lineamento com direção SE reproduzindo também o alto índice litológico. Nas áreas onde
ocorrem os greenstones Crixás, Guarinos, Pilar, Faina e Serra de Santa Rita também ocorrem
índices litológicos elevados.
No contato entre a bacia do Paraná e o Arco magmático de Goiás ocorrem índices de
moderado a alto. Destaca-se que grande parte do interior da bacia do Paraná em Goiás ocorre
índices que variam de muito baixo à baixo.

3.3 Índice geomorfológico
O cálculo do índice geomorfológico não contou com a redução de unidades. Para tanto
utilizou-se as 93 unidades geomorfológicas do estado de Goiás e Distrito Federal.
O método de varredura e contagem para o cálculo do índice geomorfológico utilizou o
script desenvolvido que compreende a soma das quantidades das unidades geomorfológicas
que compõem cada célula. O maior valor encontrado em uma célula de contagem foram oito
unidades geomorfológicas e o menor foi uma unidade, cita-se como exemplo a célula 427 com
seis unidades geomorfológicas (Figura 9).

Figura 9. Célula 427 (Unidades Geomorfológicas).

Autor: Ricardo de Faria Pinto Filho.
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Em relação a representação cartográfica também utilizou a escala com cinco níveis, que
varia de muito baixo a muito alto (Quadro 11).
Quadro 11. Escala de avaliação do Índice Geomorfológico.
Escala do Índice
1–2

Muito baixo

3

Baixo

4

Moderado

5

Alto

6–8

Muito alto

Autor: Ricardo de Faria Pinto Filho.

O estado de Goiás e Distrito Federal possuem um índice geomorfológico bem
diversificado. Porém, predominam índices baixos e moderados. Ao analisar a figura 10,
percebe-se que ocorre um lineamento com direção SE na região sul do estado, destaca-se a
Serra das Gales, o Domo de Caldas e regiões de morrarias próximas a Serranópolis.
Analisa-se também que na região nordeste do estado também ocorrem elevados índices
geomorfológicos ocasionados onde destacam a Chapada dos Veadeiros e o Vão do Paranã. A
nordeste e sul do Distrito Federal ocorrem índices que variam de moderado a muito alto
relacionados a Zonas de Erosão Recuante e a Superfícies Regionais de Aplainamentos. Na parte
central do estado também ocorrem índices elevados que podem estar relacionados as serras dos
Pireneus, do Jaraguá e Dourada. Também ocorrem índices geomorfológicos elevados ao longo
do vale do rio Araguaia.
Salienta que não existe relação diretamente proporcional entre o índice geomorfológico
baixo ou muito baixo com relevos planos. O índice baixo ou muito baixo indica que em
determinada célula de contagem existem poucas unidades geomorfológicas, logo nos índices
alto e muito alto indica que em determinada célula de contagem existem de seis a oito unidades
geomorfológicas.
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Figura 10. Índice Geomorfológico do estado de Goiás e Distrito Federal.

Autor: Ricardo de Faria Pinto Filho

3.4 Índice paleontológico
O índice paleontológico se baseou em unidades geológicas fossilíferas. Para a seleção
das unidades fossilíferas, as quais compõem o índice paleontológico, foi realizada uma revisão
bibliográfica tendo como base o Relatório Geológico do estado de Goiás e Distrito Federal
(LACERDA FILHO; FRASCA, 2008). As unidades geológicas portadoras de fósseis
selecionadas foram seis no total (Quadro 12).

Quadro 12. Unidades fossílíferas do estado de Goiás e Distrito Federal.
Unidades Fossilíferas
Grupo Bauru
Grupo Passa Dois
Grupo Paraná

Formação Vale Rio do Peixe
Formação Iratí
Formação Corumbataí
Formação Furnas
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Formação Ponta Grossa
Grupo Rio Ivaí

Formação Vila Maria

Autor: Ricardo de Faria Pinto Filho.

O Grupo Ivaí é representado em Goiás pela Formação Vila Maria. Burjack e Popp
(1981) e Adorno (2014) descrevem a ocorrência de braquiópodes, ostracodes e icnofósseis
nessa formação. Lacerda et al. (1999) explicam que a associação com fósseis marinhos de
Orbiculideaindicam ambiente litorâneo raso sob ação de marés.
As formações Furnas e Ponta Grossa fazem parte do Grupo Paraná. Assine (1999)
descreve a ocorrência de icnofósseis na Formação Furnas. Quadros e Melo (1986) registraram
a ocorrência de Psilophytalesem siltitos pertencentes ao topo da Formação Furnas no estado de
Goiás. Na Formação Ponta Grossa Pena et al. (1975) descrevem quatro sítios com fósseis
localizados, entre Amorinópolis e Ivolândia, onde ocorrem restosde braquiópodes com
subordinados moluscos e equinodermos.
As unidades fossilíferas conhecidas do Grupo Passa são as formações Iratí e
Corumbataí. Segundo Souza Júnior et al. (1983) a Formação Iratí é portadora de restos de
répteis mesossaurídeos. Marques et al. (1981) coletaram um exemplar completo de
Mesosaurustenuidens, e abundantes fragmentos de outros exemplares em uma pedreira de
calcário no município de Montividiu. A Formação Corumbataí possui idade Neopermiana (273254 milhões de anos) e foi determinada a partir de restos de peixes, plantas
(Psaroniusbrasiliensis) e coquinas silicificadas. Souza Júnior et al. (1983) citam a presença de
três horizontes fossilíferos nessa formação.
Fernandes e Coimbra (1996) e Candeiro et al. (2018) consideram a Formação Vale do
Rio do Peixe como formações Adamantina/Marília (93.9 – 65.0 milhões de anos) do Grupo
Bauru e indicam que o conteúdo fossilífero consiste em fragmentos de ossos de répteis, bem
como restos de moluscos, além de bioturbações de raízes e invertebrados do Neocretáceo. No
mapeamento do estado de Goiás e Distrito Federal a Formação Vale Rio do Peixe corresponde
a Formação Adamantina definida por Soares et al. (1980). Para garantir a equidade dos dados
em relação à escala no presente trabalho utiliza-se o mapeamento oficial do estado de Goiás e
Distrito Federal.
Para o cálculo do índice paleontológico utilizou-se o script desenvolvido em ambiente
SIG para varredura e contagem dos elementos dentro de cada célula, a base de dados utilizada
é constituída por arquivos vetoriais poligonais.
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Ao analisar o índice paleontológico (Figura 11), se pode observar que as unidades
geológicas fossilíferas estão localizadas na região sudoeste do estado de Goiás, na Bacia do
Paraná, que possuí rochas do Paleozoico ao Cenozoico.
Figura 11. Índice Paleontológico do estado de Goiás e Distrito Federal.

Autoria: Ricardo de Faria Pinto Filho.

3.5 Índice Hidrográfico
O índice hidrográfico se baseou, em parte, no método desenvolvido por Pereira et al.
(2013). Os autores utilizaram o índice hidrográfico como um subíndice que compõe o índice
geomorfológico. Para o cálculo desse subíndice os autores utilizaram o sistema de ordenamento
de fluxo de Strahler (Strahler, 1957). O índice hidrográfico desenvolvido no presente trabalho
compreendeu em um índice independente, separado do índice geomorfológico.
Pereira et al. (2013) atribuíram o valor ao subíndice hidrográfico como a metade do nível
hierárquico máximo dos rios que ocorrem em cada célula, e aproximaram para o maior valor:
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n𝑆
≅ VA
2
onde nS correponde ao valor hirárquico dado por Strahler (1957), e VA é o valor inteiro
aproximado da metade do valor anterior. Por exemplo, uma célula cujo o valor atribuído é três,
significa que (

5
2

= 2,5 ≅ 3). Porém o estado do Paraná, onde foi aplicado o subíndice por

Pereira et al. (2013), possui valor máximo cinco referente ao nível hierárquico dos rios
(STRAHLER, 1957).
Para desenvolver o cálculo do sistema de ordenamento de fluxo de Strahler, utilizou-se
imagens de radar cedidas gratuitamente pela NASA, Shuttle Radar Topography Mission –
SRTM, e o programa computacional ArcGIS 10.3.1.
O estado de Goiás e Distrito Federal possuem uma rede hidrográfica significativa a qual
possui rios de até sétima ordem, sendo assim impossibilitaria o uso do modelo de cálculo de
Pereira et al. (2013). Para o índice hidrográfico do presente trabalho levou em consideração o
valor máximo obtido por cada célula de contagem em relação ao sistema de ordenamento de
fluxo de Strahler. Para isso considerou-se o maior valor obtido por um canal de drenagem na
célula analisada. A figura 12 relacionada a célula 776 mostra o valor sete para o índice
hidrológico.
Figura 12. Célula776 – Índice Hidrológico com base no sistema de ordenamento de fluxo de Strahler.

Autor: Ricardo de Faria Pinto Filho
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Em alguns locais do estado de Goiás e Distrito Federal ocorrem barramentos artificiais
que são utilizados para produção de energia elétrica, produção de água e em alguns casos para
o lazer. Nas células onde ocorrem essas massas d’água em decorrência desses barramentos, a
contagem do valor da célula deu-se pela mediana dos valores do sistema de ordenamento de
fluxo de Strahler, cujo valor é quatro. As células cujo o valor máximo ultrapassou quatro,
continuou com o valor obtido pelo ordenamento de fluxo de Strahler.
Ao analisar a figura 13, se observa que o estado de Goiás e Distrito Federal possuem
uma rede hidrográfica bem diversificada. O que chama atenção são os canais de sétima ordem
como o rio Araguaia a oeste do estado com alguns afluentes e o rio Paranaíba localizado na
divisa sul do estado de Goiás com o estado de Minas Gerais. Os canais de sexta ordem
compreendem os rios das Almas e Paranã na região centro-norte do estado, o rio Crixás afluente
do Araguaia e os rios Corumbá e o rio Verdão afluentes do rio Paranaíba. Quanto aos canais de
quinta ordem tem-se os rios Meia Ponte, rio Claro e rio dos Bois também afluentes do
Paranaíba.
Figura 13. Índice Hidrográfico do estado de Goiás e Distrito Federal.

Autor: Ricardo de Faria Pinto Filho

72

Na região centro norte se destacam duas massas d’água representativas para o estado de
Goiás, o lago da Usina Hidrelétrica de Serra da Mesa e Cana-Brava. No Distrito Federal
ocorrem três massas d’água significativas, o Lago Paranoá, a Represa Santa Maria e Represa
Descoberto. Na porção sul do estado sobressaem os lagos das usinas de São Simão e Itumbiara.

3.6 Índice de Potencial Mineral
Para o cálculo do índice relacionado ao potencial mineral no estado de Goiás e Distrito
Federal utilizou dados vetoriais em polígonos disponibilizados gratuitamente pela Companhia
de Pesquisa de Recursos Minerais em escala 1:500.000. Os dados utilizados para compor o
índice de potencial mineral compreendem as rochas ornamentais, minerais metálicos, minerais
industriais, minerais energéticos, gemas, insumos agrícolas (calcário). Optou-se por esse tipo
de arquivo pois arquivos vetoriais do tipo ponto poderiam supervalorizar áreas devido a grande
quantidade de empreendimentos mineiros, que geralmente extraem o mesmo recurso mineral,
camuflando assim a diversidade mineral.
O método para o cálculo do índice de potencial mineral foi obtido a partir da soma das
quantidades das manchas de ocorrência que compõem cada célula.
O estado de Goiás e Distrito Federal possuem células que não alcançaram nenhum valor
pois não apresentam potencial para ocorrência mineral. Ao analisar a figura 14 nota-se que uma
pequena porção na região centro-norte do estado ocorrem os índices de potencial mineral mais
elevados e duas células de contagem na região norte no Distrito Federal.
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Figura 14. Índice de Potencial Mineral do estado de Goiás e Distrito Federal.

Autor: Ricardo de Faria Pinto Filho.

3.7 Índice pedológico
Os dados vetoriais utilizados para o cálculo do índice pedológico foram fornecidos
gratuitamente pela EMATER – Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e
Pesquisa Agropecuária (RESENDE, 2016). Os dados selecionados foram reorganizados
tomando por base os primeiros e segundos níveis categóricos (Ordem e subordem) propostos
pelo Sistema Brasileiro de Classificação de Solos – SBCS.
A metodologia para o cálculo do índice quantitativo em relação aos solos do estado de
Goiás e Distrito Federal baseou-se em Pereira et al. (2013), com a soma dos diferentes tipos de
solo em cada célula de contagem (Figura 15).
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Figura 15. Célula 243 – Índice Pedológico.

Autor: Ricardo de Faria Pinto Filho

Em relação a representação cartográfica se utilizou a escala com cinco níveis, que varia
de muito baixo a muito alto (Quadro 13). O valor máximo encontrado em uma célula de
contagem foram sete tipos de solo e o menor foi apenas um tipo (Figura 16).
Quadro 13. Escala de avaliação do Índice Pedológico.
Escala do Índice
1–2
Muito baixo
3
Baixo
4
Moderado
5
Alto
6–7
Muito alto
Autor: Ricardo de Faria Pinto Filho

Ao analisara parte sul do estado de Goiás se observa que o índice pedológico apresenta
muito baixo em uma pequena porção, já no extremo sudoeste o índice é bem diversificado com
predominância de moderado a muito alto. A região norte do estado também possuí o índice
pedológico bem diversificado. Na região nordeste do estado predomina índices alto a muito alto
e na região central o índice é de baixo a moderado.
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Figura 16. Índice de pedológico do estado de Goiás e Distrito Federal.

Autor: Ricardo de Faria Pinto Filho

3.8 Mapa do Índice de Geodiversidade do estado de Goiás e Distrito Federal
O cálculo do Índice de Geodiversidade total do estado de Goiás e Distrito Federal
compreendeu na soma de todos os índices propostos anteriormente:
𝑖𝑔𝑡 = 𝑖𝑙𝑡 + 𝑖𝑔𝑚 + 𝑖𝑝𝑎 + 𝑖ℎ + 𝑖𝑝𝑚 + 𝑖𝑝𝑒

Onde igt corresponde ao índice de geodiversidade total, ilt ao índice litológico, igm ao
índice geomorfológico, ipa ao índice paleontológico, ih ao índice hidrográfico, ipm ao índice
de potencial mineral e ipe ao índice pedológico (Figura 17).
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Figura 17. Desenvolvimento do Índice de Geodiversidade Total do estado de Goiás e Distrito Federal.

Autor: Ricardo de Faria Pinto Filho

As células de contagem que compõem o Índice de Geodiversidade Total do estado de
Goiás e Distrito Federal alcançaram valor máximo de 31 e valor mínimo de cinco. Para tanto o
valor máximo possível por uma célula de contagem corresponde a 48. O valor máximo obtido
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corresponde a 64,58% do valor máximo possível, isso representa que o hotspot de maior índice
possuí aproximadamente 64% de toda a quantidade de geodiversidade disponível para o estado
de Goiás e Distrito Federal. Para a representação cartográfica utilizou-se escala que varia de
muito baixo a muito alto seguindo o método proposto por Jenks (1977) (Quadro 14) (Figura
18).
Quadro 14. Escala de avaliação do Índice de Geodiversidade Total.
Escala do Índice
5 – 10 Muito baixo
11 – 13 Baixo
14 – 16 Moderado
17 – 21 Alto
22 – 31 Muito alto
Autor: Ricardo de Faria Pinto Filho.

Figura 18. Índice de Geodiversidade Total do estado Goiás e Distrito Federal.

Autor: Ricardo de Faria Pinto Filho

Para a concepção do mapa final do Índice de Geodiversidade Total do estado de Goiás
e Distrito Federal, gerou-se pontos centróides em cada célula de contagem com valores
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atribuídos. Os pontos centróides foram interpolados utilizando o método de interpolação IDW
– Inverse Distance Weighting, traduzido para o português Ponderação do Inverso da Distância.
Para isto utilizou o programa computacional como QGIS 2.14.20 para a interpolação dos dados
dos pontos.
O método IDW considera o valor de cada ponto “vizinho” ao ponto alvo ponderado pelo
inverso da distância entre ele e o ponto alvo a ser interpolado (Figura 19). Assim, pontos “vizinhos”
mais distantes contribuem com menos peso para o valor final que pontos “vizinhos” mais próximos
ao ponto alvo a ser interpolado. Para tanto os pontos interpolados no presente mapeamento são todos
equidistantes, sistematizando assim o mapeamento. Além da interpolação dos dados, o Índice de
Geodiversidade Total abordou também o método proposto por Jenks (1977), o método
denominado de “Quebra Natural” para delimitar os valores de cada nível para a reprodução
cartográfica.
Figura 19. IDW – Inverse Distance Weighting.

𝑥=

𝑎
𝑏
𝑐
+ +
𝑑1 𝑑2 𝑑3
1
1
1
+ +
𝑑1 𝑑2 𝑑3

Fonte: Adaptado de Bolstad (2010).

O mapa do Índice de Geodiversidade Total interpolado (Figura 20), compreende a
representação dos dados de modo suavizado para a melhor análise do produto cartográfico. Ao
analisar o mapa nota na região sudoeste do estado um elevado índice de geodiversidade total
seguindo por um lineamento com sentido SE.
No Distrito Federal nota na região norte uma mancha com índice muito alto e à noroeste
do Distrito Federal já no estado de Goiás nota uma mancha considerável com índice muito alto.
Destaca-se também que ao longo do vale do rio Araguaia ocorrem índices altos de
geodiversidade, bem como na região nordeste do estado, mais precisamente no vão do Paranã
ocorrem índices que variam de alto a muito alto. Na região norte do estado próximo a região da
Usina Hidrelétrica de Serra da Mesa e porção ao norte da usina, nota índices que variam de
moderado a muito alto. Na região sul do estado compreende índices que variam de muito baixo
a moderado.
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Figura 20. Mapa do Índice de Geodiversidade Total do estado de Goiás e Distrito Federal (IDW).

Autor: Ricardo de Faria Pinto Filho

Para o cálculo final do índice de geodiversidade do estado de Goiás e Distrito Federal,
optou-se por normalizar os dados de todos os índices supracitados, tal índice foi chamado de
Índice de Geodiversidade Normalizado. Para tanto elaborou um roteiro de normalização dos
dados, onde os valores máximos obtidos por cada índice foram equiparados a 1. Isto permite
não atribuir mais importância a certos elementos da geodiversidade do que a outros, todos têm
a mesma importância relativa.
Ao analisar o mapa, nota a predominância valores moderados e valores baixos
espalhados de modo homogêneo por todo território goiano e brasiliense (Figura 21). Analisa
um lineamento de valores altos a muito altos, possivelmente representando ambientes
relacionados ao contato do Embasamento com a zona interna da Faixa Brasília na região centronorte e ao sul desse lineamento se encontram uma concentração de áreas com valores elevados
provavelmente relacionados ao alto índice paleontológico. Aqui se salienta também que no
norte do estado de Goiás há valores elevados oriundos das grandes massas d’água presente na
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região, o reservatório das hidrelétricas de Serra de Mesa e Cana Brava, e da diversidade de
ambientes relacionados ao Complexo Máfico-Utramáfico Canabrava.
Na região nordeste do estado de Goiás, especificamente na região do vão do Paranã e
parte da Chapada dos Veadeiros indica um alto índice, destaca também que o elevado valor do
índice não está relacionado à área do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros.
Figura 21. Mapa do Índice de Geodiversidade Normalizado do Estado de Goiás e Distrito Federal.

Autor: Ricardo de Faria Pinto Filho

Ao comparar os dois produtos cartográficos, Índice de Geodiversidade Total e Índice de
Geodiversidade Normalizado, observa poucas divergências em relação à representação dos
níveis: Muito baixo, baixo, Moderado, Alto e Muito alto (Quadro 15).
Ao analisar o quadro nota as áreas referentes aos níveis em porcentagem e é nítida a
baixa diferença entre o índice total e o índice normalizado, para tanto o nível muito baixo possui
uma diferença 2.651,08 km², o nível baixo tem uma diferença de 2.607,22 km², o nível

81

moderado apresenta uma diferença de 10.511,20 km², o nível alto possui uma diferença de
3.631,03 km² e o nível muito alto apresenta um diferença de 1.621,17
Quadro 15. Quadro comparativo de área em porcentagem entre os índices Total e Normalizado.
Níveis
Total (%)
Normalizado (%)
Muito baixo
12,75
13,40
Baixo
32,35
33,01
Moderado
31,99
29,35
Alto
17,45
18,36
Muito alto
5,46
5,88
Autor: Ricardo de Faria Pinto Filho

Além dos índices destacados no mapa, a diversidade dos elementos abióticos
espacializados em todo território goiano e brasiliense são variáveis fundamentais para a
diversidade paisagística da área, compreendendo formações florestais passando por savanas
arbustivas e campos limpos; planaltos, depressões e escarpas com centenas de metros; e
drenagens caudalosas, com quedas d’águas e até termais.
Pereira et al. (2013) citam que em alguns estudos brasileiros esse tipo de metodologia
para avaliar quantitativamente a geodiversidade mostrou que as áreas de maior geodiversidade
estão fora dos limites territoriais das unidades de conservações. Os autores explicam ainda que
essa realidade pode ser considerada uma comprovação de que os atuais estudos realizados para
a concepção de áreas protegidas no Brasil não estão incluindo a geodiversidade e, portanto,
estão falhando em seu propósito (PEREIRA et al., 2013).

82

CAPÍTULO 4
AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS E DISTRITO
FEDERAL E AS RELAÇÕES COM A GEODIVERSIDADE
Os fatos históricos de um determinado assunto são de suma importância, pois os
aspectos da história reúnem e refletem informações importantes na pesquisa, e podem ser
utilizados como ferramentas analíticas para atuar a favor da legitimidade ambiental de um fato
(PARKER, 2011). Para tanto, ao discutir sobre a criação das unidades de conservação é
necessário compreender o processo histórico para a concepção da ideia de preservar
determinada área.
Cabral e Souza (2002) explicam que a ideia de proteger ou reservar determinadas áreas
é muito antiga. A principio os autores citam duas principais causas, (i) preservar lugares
sagrados, (ii) preservar lugares com recursos estratégicos. Segundo Medeiros; Irving; Garay
(2004) a 700 a.C já haviam registros histórico dos assírios relacionados a reservas reais voltadas
para a caça. Os autores apontam que os romanos também se preocupavam em reter reservas de
madeiras para a construção de navios. Na Índia há registros do século III da existência de
reservas reais também voltadas para a caça. E na idade média os nobres denominados senhores
feudais mantinham extensas áreas destinadas como reserva de madeira e caça (MEDEIROS;
IRVING; GARAY, 2004).

4.1 Um breve histórico dos processos de criação de áreas protegidas
Em 1872 foi concebida a primeira área protegida legalmente no mundo, destinada a
conservar belas paisagens para as gerações futuras. Esta área é o Parque Nacional de
Yellowstone na região noroeste dos Estados Unidos da América (MEDEIROS, 2006). A
criação do parque estadunidense serviu de inspiração para outros países proporem iniciativas
de criação de outras áreas com proteção legal. Medeiros (2006) cita como exemplos o Canadá
que em 1885 criou o primeiro Parque Nacional, em 1894 a Nova Zelândia e em 1898 a África
do Sul e a Austrália criaram suas áreas protegidas legalmente.
Na América do Sul a primeira área protegida criada foi na Argentina em 1903 e
posteriormente no Chile já em 1982. No Brasil houve algumas tentativas e iniciativas de
proteção de determinadas áreas antes da criação do primeiro Parque Nacional brasileiro.
Segundo Dean (2002) um dos maiores precursores da proteção dos recursos naturais foi José
Bonifácio. O autor explica que José Bonifácio havia estudado o efeito da destruição da
cobertura vegetal sobre a fertilidade do solo em Portugal, diante disso em 1821 Bonifácio
sugeriu a criação de um setor administrativo que fosse responsável pela conservação das
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florestas no Brasil, em especial a Mata Atlântica nordestina, mas nenhuma ação concreta foi
tomada. Porém em 1911 o Presidente da República, Hermes da Fonseca, cria a primeira área
protegida, a Reserva Florestal do Acre com aproximadamente 37.000 km², no alto rio Acre
(MEDEIROS; IRVING; GARAY, 2004).
Em relação à proposta de Parques Nacionais no Brasil, há registros de duas propostas
em 1876 feitas por André Rebouças, (i) a criação de um parque em Sete Quedas, hoje submersas
pela usina hidrelétrica de Itaipu, (ii) a criação de um parque nacional na Ilha do Bananal,
atualmente no estado do Tocantins (DEAN, 2002), nenhuma dessas propostas foram concebidas
com êxito. A concretização da criação de um Parque Nacional no Brasil só veio em 1937 com
a criação do Parque Nacional de Itatiaia localizado entre os estados de Minas Gerais e Rio de
Janeiro.
Após cinquenta anos da criação do primeiro Parque Nacional nos Estados Unidos da
América, não havia sido realizado uma convenção na tentativa de normalizar as práticas e
atividades de um Parque Nacional. Para isso, em 1993, em Londres, houve a “Convention for
the Preservation of Flora and Fauna”, que ao final, foi proposto três características principais
para os Parques Nacionais em todo o mundo: (i) as áreas deveriam ser controladas pelo poder
público; (ii) as áreas deveriam servir para a preservação da fauna, da flora, de objetos de
interesse estético, geológico e arqueológico, onde a caça e coletas de materiais são proibidas; e
(iii) as áreas deveriam ser abertas para visitação pública (MEDEIROS, 2006). Analisa-se, então,
a preocupação com os elementos da geodiversidade nas áreas de Parques Nacionais pelo
mundo.
No Brasil em 2000 foi proposto e criado o Sistema Nacional de Conservação o qual
compreende dois grandes grupos de Unidades de Conservação e várias categorias de unidades,
dentre elas encontram-se os Parques Nacionais.

4.2 Sistema Nacional de Unidades de Conservação
Antes da criação do SNUC no ano de 2000, o governo federal criou em setembro de
1944, através de um decreto, nº 16.677, a Seção de Parques Nacionais dentro do Serviço
Florestal criado em 1938. Para tanto este decreto estabeleceu diretrizes e objetivos para os
Parques Nacionais: (i) conservar para fins científicos, educativos, estéticos ou recreativos as
áreas sob sua jurisdição; (ii) promover estudos da flora, fauna e geologia das respectivas
regiões; (iii) organizar museus e herbários regionais, (iv) remeter à sede do Serviço Florestal
informes e amostras de espécimes da região em que estiver localizado, que lhe forem solicitados
(BRASIL, 1944). Quintão (1983) explica que até a criação da Seção de Parques Nacionais, a
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maioria dos parques no Brasil estavam localizados principalmente da região sudeste e sul do
país. A partir da década de 60, impulsionado e pressionado pela expansão da fronteira agrícola
foram criados Parques Nacionais em outras regiões. O autor utiliza com exemplo que entre os
anos de 1959 a 1961 foram criados no Brasil onze Parques Nacionais sendo que três deles em
Goiás: Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, Parque Nacional das Emas e Parque
Nacional do Araguaia (atualmente estado do Tocantins); e um no Distrito Federal o Parque
Nacional de Brasília (QUINTÃO, 1983).
Em 1948 através de um decreto legislativo o governo conceitua de modo objetivo os
Parques Nacionais: “As regiões estabelecidas para a proteção e conservação das belezas cênicas
naturais e da flora e fauna de importância nacional das quais o público pode aproveitar-se
melhor ao serem postas sob a superintendência oficial” (BRASIL, 1948).
O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) foi criado pela lei nº 9.985,
de 18 de julho de 2000, assinada pelo Presidente da República em exercício Marco Antônio de
Oliveira Maciel (BRASIL, 2000), após de 10 anos de tramitação da proposta de lei no
Congresso Nacional. O SNUC conceitua unidades de conservação como “espaço territorial e
seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais
relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites
definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de
proteção” (BRASIL, 2000).
O SNUC é composto por treze objetivos: (i) contribuir para a manutenção da diversidade
biológica e dos recursos genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais; (ii) proteger
as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional; (iii) contribuir para a
preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais; (iv) promover o
desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais; (v) promover a utilização dos
princípios e práticas de conservação da natureza no processo de desenvolvimento; (vi) proteger
paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica; (vii) proteger as características
relevantes de natureza geológica, geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica
e cultural; (viii) proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos; (ix) recuperar ou restaurar
ecossistemas degradados; (x) proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa
científica, estudos e monitoramento ambiental; (xi) valorizar econômica e socialmente a
diversidade biológica; (xii) favorecer condições e promover a educação e interpretação
ambiental, a recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico; (xiii) proteger os
recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e
valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e economicamente
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(BRASIL, 2000). Destacam o sexto e sétimo objetivos, pois demonstram preocupação em
proteger os elementos da geodiversidade definidos por Gray (2013).
Além dos objetivos presentes no SNUC contemplarem a preservação e recuperação da
natureza, os objetivos do sistema também ressaltam a importância do incentivo a pesquisa
científica, bem como o monitoramento ambiental e educação ambiental, o incentivo a atividades
de recreação e a prática do turismo de natureza. Por fim há uma preocupação em proteger
recursos naturais necessários para a manutenção de comunidades tradicionais extrativistas.
Como supracitado o SNUC é composto por dois grandes grupos de Unidades de
Conservação, um de Unidades de Proteção Integral e um de Unidades de Uso Sustentável. “O
objetivo das Unidades de Proteção Integral é preservar a natureza e é admitido apenas o uso
indireto dos seus recursos naturais, já o objetivo básico das Unidades de Uso Sustentável é
conciliar a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais” (BRASIL,
2000).
No Brasil existem 149 Unidades de Conservação de Proteção integral administradas
pelo governo federal segundo o painel informativo do Cadastro Nacional de Unidades de
Conservação (Quadro 16), divididas em cinco categorias (CNUC, 2019).

Quadro 16. Unidades de Conservação de Proteção Integral no Brasil.
Unidades de
Conservação
Objetivo
Domínio
Proteção Integral
Preservação da natureza e a realização de
Estação Ecológica
Público
pesquisas científicas.
Preservação integral da biota e demais
atributos naturais existentes em seus
Reserva Biológica
Público
limites, sem interferência humana direta ou
modificações ambientais.
Preservação de ecossistemas naturais de
grande relevância ecológica e beleza
cênica, possibilitando a realização de
Parque Nacional
pesquisas científicas e o desenvolvimento
Público
de atividades de educação e interpretação
ambiental, de recreação em contato com a
natureza e de turismo ecológico.
Preservar sítios naturais raros, singulares ou
Monumento Natural
Público / Privado
de grande beleza cênica.
Proteger ambientes naturais onde se
asseguram condições para a existência ou
Refúgio da Vida
reprodução de espécies ou comunidades da Público / Privado
Silvestre
flora local e da fauna residente ou
migratória.
Fonte: (BRASIL, 2000; CNUC, 2019).

Quantidade
30

31

74

05

09
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Ao analisar quadro 16 fica evidente que não há uma Unidade de Conservação de
Proteção Integral que dedique exclusivamente para a proteção e preservação dos elementos da
geodiversidade, porém salienta o Monumento Natural que está intrinsecamente voltado à
preservação das paisagens naturais que segundo a conceituação de Gray (2013) é um elemento
da geodiversidade. Ressalta ainda a quantidade de Parques Nacionais em relação às outras
categorias, representando aproximadamente 47% das Unidades de Conservação de Proteção
Integral. O Monumento Natural, a categoria com menor representatividade compreende
aproximadamente 3% das Unidades de Conservação de Proteção Integral.
Como supracitado o SNUC também contempla as Unidades de Conservação de Uso
Sustentável. No Brasil existem 855 Unidades de Conservação deste grupo, divididas em sete
categorias (Quadro 17).

Quadro 17. Unidades de Conservação de Uso Sustentável no Brasil.
Unidades de
Conservação
Uso Sustentável
Área de Proteção
Ambiental

Área de Relevante
Interesse Ecológico

Floresta Nacional

Reserva Extrativista

Reserva de Fauna

Reserva de
Desenvolvimento
Sustentável

Objetivo
Proteger
a
diversidade
biológica,
disciplinar o processo de ocupação e
assegurar a sustentabilidade do uso dos
recursos naturais.
Manter os ecossistemas naturais de
importância regional ou local e regular o
uso admissível dessas áreas, de modo a
compatibilizá-lo com os objetivos de
conservação da natureza.
O uso múltiplo sustentável dos recursos
florestais e a pesquisa científica, com
ênfase em métodos para exploração
sustentável de florestas nativas.
Proteger os meios de vida e a cultura dessas
populações, e assegurar o uso sustentável
dos recursos naturais da unidade.
A Reserva de Fauna é uma área natural com
populações animais de espécies nativas,
terrestres ou aquáticas, residentes ou
migratórias, adequadas para estudos
técnicos e científicos sobre o manejo
econômico sustentável de recursos
faunísticos.
Preservar a natureza e, ao mesmo tempo,
assegurar as condições e os meios
necessários para a reprodução e a melhoria
dos modos e da qualidade de vida e
exploração dos recursos naturais das
populações tradicionais, bem como
valorizar, conservar e aperfeiçoar o
conhecimento e as técnicas de manejo do

Domínio

Quantidade

Público / Privado

37

Público / Privado

13

Público

67

Público, com uso
concedido às
populações
extrativistas
tradicionais.

66

Público

00

Público, com uso
concedido às
populações
extrativistas
tradicionais.

02
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ambiente,
desenvolvido
populações.

por

Reserva Particular
do Patrimônio
Conservar a diversidade biológica.
Natural
Fonte: (BRASIL, 2000; CNUC, 2019).

estas

Privado

670

O quadro 17 evidencia a grande quantidade de Reserva Particular do Patrimônio
Natural, que representa aproximadamente 87% das Unidades de Conservação de Uso
Sustentável. Com este dado um questionamento relacionado à ausência do governo federal em
criação de Unidades de Conservação de Uso Sustentável é inevitável, mesmo que para a criação
de Reservas Particulares do Patrimônio Natural necessite da aprovação do órgão do governo
competente. Outro ponto a ser questionado é relacionado à categoria Reserva da Fauna, com
quase vinte anos da criação do SNUC, ainda não há nenhuma Unidade de Conservação desta
modalidade.

4.3 Sistema Estadual de Unidades de Conservação
O estado de Goiás também possui um Sistema Estadual de Unidades de Conservação,
criado em 2002 (GOIÁS, 2002). O sistema estadual é bem parecido em vários aspectos com o
SNUC, dentre eles os objetivos, o conceito de Unidades de Conservação e algumas categorias.
No sistema estadual os objetivos diferem dos objetivos do SNUC acrescentando quatro
objetivos: o primeiro que trata sobre estabelecer critérios e normas para a criação, implantação
e gestão das unidades de conservação estadual; o décimo quinto objetivo que trata de preservar
os modos de vida específicos das populações tradicionais, sua sociodiversidade e cultura; o
décimo sexto objetivo que complementa o anterior trata da preservação dos modos de vida
específicos das populações locais, suas sociodiversidades e cultura, desde que compatíveis com
a preservação dos recursos ambientais; e por fim o décimo sétimo objetivo que trata de fomentar
a criação de novas unidades de conservação.
Em relação ao conceito de Unidades de Conservação para o Sistema Estadual de
Unidades de Conservação é o mesmo do SNUC: “espaço territorial e seus recursos ambientais,
incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído
pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de
administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção” (GOIÁS, 2002).
O sistema estadual também divide as Unidades de Conservação em dois grandes grupos,
um de Proteção Integral (Quadro 18) com o objetivo de preservar a natureza, sendo admitido
apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, e um de Uso Sustentável (Quadro 19) com o
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objetivo de compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus
recursos naturais.

Quadro 18. Unidades de Conservação Estaduais de Proteção Integral em Goiás.
Unidades de
Conservação
Objetivo
Domínio
Quantidade
Estadual
Proteção Integral
Preservação da natureza e a realização de
Estação Ecológica
Público
01
pesquisas científicas.
Preservação de ecossistemas naturais de
grande relevância ecológica e beleza
cênica, possibilitando a realização de
Parque Estadual
pesquisas científicas e o desenvolvimento
Público
12
de atividades de educação e interpretação
ambiental, de recreação em contato com a
natureza e de turismo ecológico.
Preservar sítios naturais raros, singulares ou
Monumento Natural
Público / Privado
00
de grande beleza cênica.
Proteger ambientes naturais onde se
asseguram condições para a existência ou
Refúgio da Vida
reprodução de espécies ou comunidades da Público / Privado
00
Silvestre
flora local e da fauna residente ou
migratória.
Fonte: (GOIÁS, 2002; CNUC, 2019).

O quadro anterior expõe que aproximadamente 92,3% das Unidades de Conservação
Estaduais de Goiás compreendem em Parques Estaduais. E aproximadamente 7,6% é
representada por apenas uma Estação Ecológica. É importante salientar que dos 12 Parques
Estaduais, apenas 41,6% dos parques têm a regularização fundiária concluída (GOIÁS, 2019).
Ressalta também que as categorias Monumento Natural e Refúgio da Vida Silvestre não têm
Unidade de Conservação concluída.

Quadro 19. Unidades de Conservação Estaduais de Uso Sustentável em Goiás.
Unidades de
Conservação
Objetivo
Domínio
Quantidade
Estadual
Uso Sustentável
Proteger
a
diversidade
biológica,
Área de Proteção
disciplinar o processo de ocupação e
Público / Privado
08
Ambiental
assegurar a sustentabilidade do uso dos
recursos naturais.
Manter os ecossistemas naturais de
importância regional ou local e regular o
Área de Relevante
uso admissível dessas áreas, procurando Público / Privado
01
Interesse Ecológico
compatibilizá-lo com os objetivos de
conservação da natureza.
O uso múltiplo sustentável dos recursos
Floresta Estadual
Público
01
florestais e a pesquisa científica, com
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ênfase em métodos para exploração
sustentável de florestas nativas.
Reserva de
Desenvolvimento
Sustentável
Reserva Particular
do Patrimônio
Natural

Proteger os meios de vida e a cultura dessas
populações e assegurar o uso sustentável
dos recursos naturais da unidade.

Proteção dos recursos naturais da área.

A Reserva de Fauna é uma área natural com
populações animais de espécies nativas,
terrestres ou aquáticas, residentes ou
Reserva de Fauna
migratórias, adequadas para estudos
técnicos e científicos sobre o manejo
econômico sustentável de recursos
faunísticos.
Fonte: (GOIÁS, 2002; CNUC, 2019).

Público, com uso
concedido às
populações
extrativistas
tradicionais.

00

Privado

00

Público

00

O quadro 19 destaca a realidade das Unidades de Conservação Estaduais de Uso
Sustentável, é nítido as poucas unidades criadas pelo governo do estadual, tendo em vista que
algumas dessas categorias de Unidades de Conservação não necessitam da desapropriação de
terra. Outro ponto a ser abordado reflete na categoria Reserva Particular do Patrimônio Natural,
onde o quantitativo no quadro supracitado compreende a zero, porém o estado de Goiás possui
atualmente 61 reservas particulares do patrimônio natural e todas foram criadas na esfera
administrativa federal (CNUC, 2019).

4.4 A geodiversidade e os Parques Nacionais e Estaduais no estado de Goiás e Distrito
Federal
O estado de Goiás e Distrito Federal possuem 12 Unidades de Conservação estaduais
de proteção integral da categoria Parque Estadual e três Unidades de Conservação Nacionais
da categoria Parque Nacional (Quadro 20).

Quadro 20. Parques Estaduais e Nacionais no Estado de Goiás e Distrito Federal.
Ano de
Área
Parques
Criação
(ha)
Parque Estadual Serra de Caldas
1970
12.315,35
Parque Estadual dos Pirineus
1987
2.833,26
Parque Estadual de Terra Ronca
1989
57.000,00
Parque Estadual Altamiro de
Parques
1992
2.132,00
Moura Pacheco
Estaduais
Parque Estadual Telma Ortegal
1995
165,96
Parque Estadual da Serra de
1998
2.828,66
Jaraguá
Parque Estadual de Paraúna
2002
3.250,00
Parque Estadual do Araguaia
2002
4.611,00
Parque Estadual da Serra Dourada
2003
30.000,00
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Parque Estadual do Descoberto
Parque Estadual da Mata Atlântica
Parque Estadual do João Leite
Parque Nacional das Emas
Parques
Parque Nacional da Chapada dos
Nacionais
Veadeiros
Parque Nacional de Brasília
Fonte: (GOIÁS, 2019)

2005
2006
2014
1961

1.935,60
938,35
2.832,00
132.784,38

1961

240.583,73

1961

42.355,54

Ao analisar os dados do quadro 20 ressalta que após a criação do Sistema Estadual de
Unidades de Conservação o número de Parques Estaduais cresceu 100%, já em comparação
com o número de Parques Nacionais e a criação do SNUC não houve a criação de Parques
Nacionais no estado de Goiás e no Distrito Federal. É necessário analisar também que os
Parques Nacionais e Estaduais do estado de Goiás e Distrito Federal correspondem a 1,57% do
território goiano e brasiliense (Figura 22). Outro ponto a ser ressaltado é que a área dos Parque
Nacionais localizados no estado de Goiás e Distrito Federal representam 77,47% da área total
dos parques localizados nesse território.
As unidades de conservação possuem em parte e de maneira pouco evidente em seus
decretos de criação a importância dos elementos da geodiversidade para a criação da unidade.
Para tanto, é importante destacar que 60% dos parques nacionais e estaduais do estado de Goiás
e Distrito Federal carregam no nome um elemento da geodiversidade em destaque, cita por
exemplo o Parque Estadual do Araguaia, fazendo referência ao rio Araguaia, e Parque Estadual
da Serra de Jaraguá, fazendo referência a um elemento geomorfológico “Serra de Jaraguá”.
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Figura 22. Mapa das Unidades de Conservação (Parques) do estado de Goiás e Distrito Federal.

Autor: Ricardo de Faria Pinto Filho

Para compreender e analisar de maneira empírica os decretos de criação de cada
Unidade de Conservação é proposto uma análise cienciométrica. O objetivo desta análise foi
avaliar o quanto alguns termos da geodiversidade são citados nos decretos de criação das
Unidades de Conservação do estado de Goiás e Distrito Federal. Macias-Chapula (1998)
explica que com a cienciometria pode-se avaliar e analisar a importância de determinado
assunto, trabalho ou palavra. O autor também explica que é possível determinar e evidenciar as
tendências e contribuição em determinadas áreas do conhecimento científico. Para a utilização
do método cienciométrico utilizou as seguintes palavras e termos associados: (i) geologia, (ii)
geomorfologia, (iii) recursos hídricos, (iv) solos, (v) paleontologia. (Figura 23) Geodiversidade
por ser um termo relativamente novo em comparação com as datas dos decretos de criação das
Unidades de Conservação foi desprezado, porém nota que utiliza na pesquisa os elementos da
geodiversidade definidos por Gray (2013). Para esta etapa optou apenas pela utilização dos
decretos de criação das Unidades de Conservação em estudo, pois muitos Parques Estaduais
não possuem Plano de manejo, que seria outro documento a ser utilizado nesta pesquisa.
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Figura 23. Gráfico de análise cienciométrica.
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Autor: Ricardo de Faria Pinto Filho.

Mesmo que no SNUC e no Sistema Estadual de Unidades de Conservação contemplem
os elementos da geodiversidade em seus objetivos, nos decretos de criação dos Parques
Nacionais e Estaduais contemplam pouco e na maioria das vezes de maneira indireta. Por
exemplo, o solo, quando citado nos decretos, faz referência ao uso e ocupação, quanto aos
recursos hídricos, esses são citados de maneira genérica para conservação das nascentes e
mananciais, e quanto à geomorfologia, esses são citados como localidades que devem estar no
interior da Unidade de Conservação.
Outro ponto analisado está relacionado ao Índice de Geodiversidade desenvolvido no
capítulo anterior e será descrito a seguir em cada Unidade de Conservação. Contudo ressaltase que a escala do mapa do Índice de Geodiversidade foi desenvolvido com dados em escala 1:
1.000.000 e as áreas das Unidades de Conservação são restritas.

4.4.1 Parques Nacionais e a Geodiversidade

O estado de Goiás e Distrito Federal possuem juntos três Parques Nacionais, o Parque
Nacional da Chapada dos Veadeiros na região norte do estado, o Parque Nacional das Emas
localizado na região sudoeste do estado e o Parque Nacional de Brasília localizado na região
noroeste do Distrito Federal. Juntos os parques somam uma área de aproximadamente 4.157,23
km². Em relação aos nomes das Unidades de Conservação, apenas o Parque Nacional da
Chapada dos Veadeiros faz referência a algum elemento da geodiversidade. Para analisarmos a
relação dos Parques Nacionais e a geodiversidade será utilizado o índice de geodiversidade
desenvolvido no capítulo anterior deste trabalho.
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4.4.1.1 Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros

O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, criado em 1961, na época denominado
como Parque Nacional do Tocantins (BRASIL, 1961a). Está localizado na região nordeste do
estado de Goiás e ocupa áreas dos municípios de Alto Paraíso de Goiás, Cavalcante, Nova
Roma, São João d’Aliança e Teresina de Goiás. O Parque possuí uma área de 240.583,73 sendo
a maior Unidade de Conservação de Proteção Integral no estado de Goiás. Contudo, quando
criado o parque possuía uma área de aproximadamente 171.924,54 ha, em 1972 o parque teve
seu nome alterado para o nome atual e em 2017 através de um decreto de 5 de junho de 2017
aumenta a área do parque para o tamanho atual (BRASIL, 1972, 2017). Segundo Marques
(2018) a expansão da área do Parque Nacional ocorreu em função do deslocamento da fronteira
agropecuária no cerrado, além do estresse ambiental no uso e ocupação da região da Chapada
dos Veadeiros. Para tanto, a autora explica que o Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade viu a proposição da ampliação da área do parque como uma medida preventiva,
urgente e necessária.
No ano de 2001 o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros recebeu o título de
Patrimônio Mundial (UNESCO, 2001). Além de ser considerado Patrimônio Mundial, o parque
foi reconhecido em 2002 pela Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos
como Patrimônio Geológico de características geomorfológicas (DARDENNE; CAMPOS,
2002).
Em relação a influência da geodiversidade na criação do parque, nota-se ao avaliar a
figura 24, que os índices na área do parque variam de muito alto a muito baixo. Contudo há um
predomínio dos índices baixos a moderado.
Na região nordeste do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros ocorre uma pequena
porção com índices muito elevados, já na parte onde estão localizados os atrativos turísticos o
índice que ocorre é moderado. Ocorre também índices muito baixo na região centro norte do
Parque Nacional.
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Figura 24. Mapa de Localização e Índice de Geodiversidade do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros.

Autor: Ricardo de Faria Pinto Filho.

Para tanto, é necessário ressaltar que a presença de Patrimônio Geológico não altera ou
eleva o Índice de Geodiversidade proposto no presente trabalho. Contudo o Parque Nacional
compreende como objeto de estudos de vários pesquisadores, cabe destacar uma tese de
doutorado (OLIVEIRA, 2008) e uma dissertação de mestrado (BARBOSA, 2017). Ambos
trabalhos são voltados para o turismo levando em consideração os aspectos da natureza abiótica.
Além das pesquisas realizadas a Chapada dos Veadeiros como um todo, possui uma indicação
para a concepção de um projeto de geoparque brasileiro realizado pelo Serviço Geológico do
Brasil (SILVA; SCHOBBENHAUS, 2012).
Portanto salienta-se que a o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros promove a
proteção de serviços ecossistêmicos cultural realizados pelos elementos da geodiversidade,
como por exemplo, o uso da geodiversidade para a atividade turística. Ressaltam-se os saltos
de 80 (Figura 25) e 120 metros (Figura 26), as corredeiras, as cariocas (Figura 27).
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Figura 25. Salto de 80 metros no Rio Preto (Parque Nacional da Chapada do Veadeiros).

Autor: João Vitor Silva Costa

Figura 26. Salto de 120 metros no Rio Preto (Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros).

Autora: Claudia Valéria de Lima
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Figura 27. Carioquinhas (Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros).

Autora: Claudia Valéria de Lima

4.4.1.2 Parque Nacional das Emas
O Parque Nacional das Emas está localizado na região sudoeste do estado, limítrofe aos
estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O Parque Nacional foi criado em 1961 e ocupa
uma área de aproximadamente 132.784,38 ha. O parque ocupa território dos municípios
Chapadão do Céu, Mineiros e Serranópolis no estado de Goiás e Costa Rica em Mato Grosso
do Sul (BRASIL, 1961b).
O Parque também foi considerado em 2001 como Patrimônio Mundial pela UNESCO,
juntamente com o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e o centro histórico do município
de Goiás (UNESCO, 2001).
O Índice de Geodiversidade onde o Parque Nacional está inserido compreende de muito
baixo na porção central e sudoeste do parque, baixo em uma faixa de norte a sudeste e moderado
a alto na região nordeste do parque (Figura 28).

97

Figura 28. Mapa de Localização e Índice de Geodiversidade do Parque Nacional das Emas.

Autor: Ricardo de Faria Pinto Filho.

O Parque Nacional está localizado na Bacia sedimentar do Paraná. Além preservar a
fauna e flora o parque tem como objetivo preservar os mananciais e controlar o uso e ocupação
da região (Figura 29) frente à expansão da fronteira agrícola em Goiás, Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul (QUINTÂO, 1983).
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Figura 29. Carta imagem de localização do Parque Nacional das Emas.

Autor: Ricardo de Faria Pinto Filho

4.4.1.3 Parque Nacional de Brasília
O Parque Nacional de Brasília foi criado em 1961 e ocupa uma área de 42.355,54 ha. O
parque está localizado nas chapadas do planalto central brasileiro em território das regiões
administrativas distritais de Brasília, Sobradinho e Brazlândia, além de ocupar território do
município goiano de Padre Bernardo (BRASIL, 1961c).
Em relação ao Índice de Geodiversidade do Parque Nacional de Brasília, ocorrem na
área do parque índices que variam de muito baixo a baixo, com pequenas porções irrelevantes
de índices que alcançaram valores moderados (Figura 30).
Mesmo que o parque não possua Índice de Geodiversidade elevado, o parque foi criado
para proteção das florestas tendo em vista a função protetora das mesmas com os rios que
abastecem a capital federal (BRASIL, 1961c). Além dos serviços ecossistêmicos de provisão
da geodiversidade, o parque também protege outros serviços ecossistêmicos providos pelos
elementos da geodiversidade, como o turismo. O parque possuí como atrativos turístico trilhas
ecológicas para observação da fauna e flora, locais para meditação além de piscinas de água
corrente (Figura 31).
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Figura 30. Mapa de Localização e Índice de Geodiversidade do Parque Nacional de Brasília.

Autor: Ricardo de Faria Pinto Filho.
Figura 31. Piscinas de Águas Correntes do Parque Nacional de Brasília.

Fonte: Ministério do Meio Ambiente (ICMBIO)

4.4.2 Parques Estaduais e a Geodiversidade
O estado de Goiás possui 12 Parques Estaduais especializados em todo território goiano.
Os parques juntos correspondem a uma área de aproximadamente 1.208,42 km². Relacionado
aos nomes das Unidades de Conservação da categoria Parques Estaduais, dos 12 parques oito
fazem referência no nome a algum elemento da geodiversidade. Para analisar a relação dos
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Parques Estaduais e a geodiversidade também será utilizado o Índice de Geodiversidade
desenvolvido no capítulo 3 deste trabalho.

4.4.2.1 Parque Estadual Serra de Caldas
O Parque Estadual da Serra de Caldas foi o primeiro Parque Estadual criado em território
goiano. Criado em 1970 o parque ocupa uma área de 12.315,35 ha distribuídas pelo município
de Caldas Novas e uma pequena porção no município de Rio Quente (GOIÁS, 1970).
Campos; Tröger; Haesbaert (2009) em trabalho realizado para a Comissão Brasileira de
Sítio Geológicos e Paleobiológicos descreveram a Serra de Caldas como Patrimônio Geológico
em função da ocorrência de águas quentes sem vinculação com o vulcanismo ou outro tipo de
magmatismo. Os autores explicam que o aquecimento da água acontece a partir do grau
geotérmico, que em função do aumento gradual da profundidade ocorre o aumento temperatura
da água.
O Índice de Geodiversidade que ocorre na área do Parque Estadual da Serra de Caldas
varia de baixo na porção oeste e moderado na porção leste (Figura 32). Ressalta-se que os
baixos índices não implicam a desnecessidade de proteger determinada área.
Essa Unidade de Conservação resulta bem isso, em uma análise dos índices anteriores
destaca-se que o Parque Estadual obteve um baixo índice hidrográfico, onde células de
contagem compreenderam valores entre um e dois, além de possuir um índice litológico e
geomorfológico também baixo. Porém, como citado anteriormente a Serra de Caldas, pela qual
compões o Parque Estadual da Serra de Caldas foi considerada pela Comissão Brasileira de
Sítio Geológicos e Paleobiológicos como Patrimônio Geológico. Para tanto, hoje o aquífero
termal localizado na região da Serra de Caldas é matéria prima para uma das principais
atividades econômicas dos dois municípios que abrigam o parque, o turismo.
O parque é de suma importância, pois é zona de recarga do aquífero termal ali existente,
o aquecimento das águas ocorre devido aos fluxos de águas percolados que alcançam
profundidades maiores que 1.000 metros, em uma região onde o grau geotérmico é da ordem
de 25 a 30° C a cada quilômetro Campos; Tröger; Haesbaert (2009).
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Figura 32. Mapa de Localização e Índice de Geodiversidade do Parque Estadual da Serra de Caldas.

Autor: Ricardo de Faria Pinto Filho.

Campos; Tröger; Haesbaert (2009) ressaltam a preocupação do rebaixamento do
aquífero termal devido à grande quantidade de poços tubulares para a extração de água termal
utilizada em atividades turísticas. Atualmente o entorno do parque sofre com a expansão urbana
dos municípios de Caldas Novas e Rio Quente. (Figura 33). Outro fator a analisar é que o parque
apenas detém a zona de recarga do aquífero termal, as nascentes termais encontram-se dentro
de propriedades particulares.
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Figura 33. Carta imagem Parque Estadual da Serra de Caldas.

Autor: Ricardo de Faria Pinto Filho.

4.4.2.2 Parque Estadual dos Pirineus
O Parque Estadual dos Pireneus corresponde uma área de aproximadamente 2.833,26
há, e está localizado entre os municípios de Pirenópolis, Cocalzinho de Goiás e Corumbá de
Goiás. Criado em 1987, o parque tem como objetivo preservar a fauna, a flora e os mananciais
(GOIÁS, 1987).
O Índice de Geodiversidade que ocorre no Parque Estadual dos Pireneus compreende
em níveis moderados (Figura 34). Contudo, em 2016 o Serviço Geológico do Brasil elaborou
propostas para a criação de geoparques em território nacional, uma das propostas compreendia
na criação do Geoparque Pireneus, o qual abarcava toda a área do Parque Estadual além de
dezenas de geossítios identificados na região (THOMÉ FIHO; MORAES; PAULA, 2012).
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Figura 34. Mapa de Localização e Índice de Geodiversidade do Parque Estadual dos Pireneus.

Autor: Ricardo de Faria Pinto Filho.

Para tanto, dentro do Parque Estadual dos Pireneus foram identificados dois sítios de
interesse geológicos sendo classificados pelos autores da proposta como geossítios: (i) o Serra
e Pico dos Pirineus; (ii) Mullions (THOMÉ FIHO; MORAES; PAULA, 2012). O geossítio
Serra e Pico dos Pireneus compreendem formações geomorfológicas como o a Serra dos
Pireneus, o Pico dos Pireneus e o Morro Cabeludo (Figura 35), além de monumentos geológicos
constituindo um local chamado pelos autores de “Campo das Dobras” (Figura 36), em
quartzitos micáceos. Já no Geossítio Mullions (Figura 37) além do valor científico, a área é
utilizada para a prática esportiva e turística de escalada. Os mullions representam estruturas
metamórficas lineares formadas em regiões de charneira de grandes dobras correspondendo a
direção de estiramento do mineral ou da rocha (Glossário da SIGEP – veja a referencia correta).
O Geoparque Pireneus possui ao todo 20 geossítios identificados e inventariados pelo
Serviço Geológico do Brasil. Ressalta-se que o serviço geológico possui um papel indutor para
a criação de geoparques no Brasil e não papel executivo de suas propostas. Para tanto a proposta
de criação do Geoparque Pireneus está em discussão.
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Figura 35. Morro Cabeludo (Parque Estadual dos Pireneus)

Autora: Claudia Valéria de Lima

Figura 36. Dobra em Quartzito.

Autora: Cláudia Valéria de Lima
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Figura 37. Mullions em Quartzito.

Autora: Cláudia Valéria de Lima

A geodiversidade no interior do parque promove serviços ecossistêmicos relacionados
ao turismo. Para tanto a geodiversidade do parque é utilizada para prática de escalada, prática
de treking já que o parque encontra-se na rota do projeto Caminhos de Cora, onde o projeto
interliga três grandes formações geomorfológicas do estado de Goiás, o Pico dos Pireneus,
segunda maior elevação topográfica do estado de Goiás com 1400 metros (CPRM, 2010) que
faz menção aos Pireneus franceses na fronteira sul com a Espanha, a Serra de Jaraguá no
município de Jaraguá e São Francisco e a Serra Dourada nos municípios de Goiás e
Mossâmedes.
Outro serviço ecossistêmico de conhecimento, está relacionado aos trabalhos de campo
ou visitas técnicas realizadas por diversos cursos de instituições de ensino superior e técnico,
que utilizam o parque e os elementos da geodiversidade como uma sala de aula a céu-aberto.
Serviços Culturais também são providos pelos elementos da geodiversidade no Parque Estadual
dos Pireneus, desde 1927, o Pico dos Pireneus recebe na primeira lua cheia do mês de julho a
Festa do Morro, onde ocorre uma peregrinação do sítio urbano de Pirenópolis até a base do Pico
dos Pireneus (BATISTA, 2003)
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4.4.2.3 Parque Estadual de Terra Ronca
O Parque Estadual de Terra Ronca foi criado em 1989 e tem como objetivo preservar a
flora, a fauna, os mananciais e, em particular, as áreas de ocorrência de cavidades naturais
subterrâneas (GOIÁS, 1989).
O Índice de Geodiversidade do Parque Estadual de Terra Ronca compreende em índice
muito baixo na porção leste do parque, na região central predomina índice baixo e na porção
noroeste e sul do parque ocorrem índices moderados (Figura 38).

Figura 38. Mapa de Localização e Índice de Geodiversidade do Parque Estadual de Terra Ronca

Autor: Ricardo de Faria Pinto Filho.

A Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos aprovou em 2004 e
reconheceu como Geossítio o complexo espeleológico em São Domingos e Guarani de Goiás,
porém a descrição do sítio ainda não foi publicada (SIGEP, 2015). A área do Parque Estadual
de Terra Ronca possui as cavidades subterrâneas mais exuberantes do estado de Goiás, a
Geodiversidade da Região também serviu de objeto de estudo para Aguiar Júnior (2019), que
identificou e descreveu os potenciais turísticos da região para a atividade ecoturística.
Os serviços ecossitêmicos desenvolvidos pela geodiversidade no interior do Parque
Estadual compreendem serviços culturais como: a prática de atividade turística e um evento
religioso que ocorre todos os anos no mês de agosto no interior da lapa de Terra Ronca (Figura
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39 e 40). É necessário destacar que apenas 57% do parque está totalmente regularizado em
relação à questão fundiária (GOIÀS, 2016a).
Figura 39. Lapa de Terra Ronca (Parque Estadual de Terra Ronca).

Autor: Paulo Roberto Aguiar Júnior
Figura 40. Capela na entrada da Lapa de Terra Ronca (Parque Estadual de Terra Ronca).

Autor: Paulo Roberto Aguiar Júnior

Macedo (2016) explica que o Parque Estadual de Terra Ronca sofre com a pressão do
agronegócio a leste das fronteiras do da Unidade de Conservação. O autor aponta que nos
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últimos 15 anos houve um aumento expressivo das áreas cultivadas na região, afetando
indiretamente os recursos naturais do parque.

4.4.2.4 Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco
O Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco foi criado em 1992 e possuía uma área
de 3.183 ha. Porém em 2003 o parque teve sua área alterada para a construção do Reservatório
João Leite (GOIÀS, 1992). O Parque Estadual tem como objetivo principal a proteção do maior
remanescente de Mata Seca da região central de Goiás, além de proteger o Reservatório do
sistema produtor de água do Ribeirão João Leite que abastece a capital goiana. O parque ocupa
território dos municípios de Nerópolis, Goianápolis e Terezópolis de Goiás.
O Índice de Geodiversidade no interior do Parque Estadual é predominante baixo com
uma pequena porção muito baixo a leste (Figura 41).
Figura 41. Mapa de Localização e Índice de Geodiversidade do Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco.

Autor: Ricardo de Faria Pinto Filho.

Castro; Campos (2006) consideram a presença de patrimônios geomorfológicos no
interior do parque, contudo os autores não os citam, sendo assim considerado como tal
patrimônio as Morrarias de Goiânia-Anápolis e cinco mirantes localizados no interior do Parque
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Estadual: (i) Mirantes da Guariroba, (ii) Mirante do Barreiro, (iii) Mirante do Bananal, (iv)
Mirante do Carapina e (v) Mirante do Cruzeiro.
A região do Parque Estadual possuí em sua litologia rochas metamórficas, orto e
paragranulitos. As rochas ortoderivadas, são derivadas de rochas ígneas e estão associadas aos
solos mais ricos em nutrientes, correspondendo assim a vegetação exuberante da região, o
cerrado de Mata Seca (BAETA JUNIOR, 2001).
Além dos atrativos como os mirantes descritos por Castro; Campos (2006), ressalta-se
que o parque tem uma importância intrínseca na proteção e regulação do uso do solo no interior
do reservatório do ribeirão João Leite.

4.4.2.5 Parque Estadual Telma Ortegal
O Parque Estadual Telma Ortegal foi criado em 1995 como o nome de Parque Estadual
de Abadia. Em 1997 teve seu nome modificado para o atual. Contudo o parque tem uma
peculiaridade, ele foi criado para atender uma exigência do Estudo de Impacto Ambiental do
depósito definitivo dos rejeitos radioativos oriundos do acidente radiológico com Césio-137,
ocorrido em Goiânia, que ali estão. (GOIÁS, 1995, 1997). O parque é localizado no município
de Abadia de Goiás.
O parque tem como objetivo repassar para a comunidade conhecimentos sobre a
segurança do local que abriga o depósito dos rejeitos Césio-137 e conhecimentos sobre a
produção de energia nuclear, quais são suas aplicações ese há riscos e benefícios enquanto ao
uso dessa energia.
O Índice de Geodiversidade que ocorre no Parque Estadual Telma Ortegal é baixo
(Figura 42). Contudo destaca-se a importância dos serviços ecossistêmicos de suporte prestados
pela geodiversidade local, em armazenar rejeitos radioativos oriundos do acidente ocorrido em
Goiânia.
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Figura 42. Mapa de Localização e Índice de Geodiversidade do Parque Estadual Telma Ortegal.

Autor: Ricardo de Faria Pinto Filho.
Figura 43. Vista aérea do Parque Estadual Telma Ortegal, destaque para os morros de rejeito radioativos

Autor: João Vítor Silva Costa/ Humberto Carrijo
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4.4.2.6 Parque Estadual da Serra de Jaraguá
O Parque Estadual da Serra de Jaraguá possui uma área de aproximadamente 2.828 ha,
e foi criado em 1998 com o nome de Parque Ecológico da Serra de Jaraguá. Em 2015 o parque
recebeu o nome atual (GOIÁS. 1998; 2015). A área do parque contempla parte do município
de Jaraguá e São Francisco de Goiás. Além de preservar a fauna e a flora, o parque tem como
objetivo preservar sítios arqueológicos históricos e pré-históricos da região. O Parque Estadual
tem apenas 3% de sua regularização fundiária concluída (GOIÁS, 2016a).
Ao analisar a Figura 44, nota-se que o Parque Estadual está localizado em uma área
onde ocorre Índices de Geodiversidade que variam de muito alto a alto.

Figura 44. Mapa de Localização e Índice de Geodiversidade do Parque Estadual da Serra de Jaraguá.

Autor: Ricardo de Faria Pinto Filho.

Em 2018 o Parque Estadual da Serra de Jaraguá serviu como objeto de estudo de Mateus
(2018). Para tanto a autora considerou e descreveu os aspectos da geodiversidade (Figura 45,
46) seguindo metodologia proposta por Brilha (2016).
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Figura 45. Serra de Jaraguá.

Autor: Ricardo de Faria Pinto Filho.

Figura 46. Relevo escarpado na Serra de Jaraguá.

Autor: Ricardo de Faria Pinto Filho.

Assim sendo, a autora inventariou e propôs sítios da geodiversidade que compõem o
Parque Estadual da Serra de Jaraguá, levando em consideração os aspectos históricos e préhistóricos da região (MATEUS, 2018). A autora também indica a Serra de Jaraguá como um
Geossítio, indicando sua importância científica e cultural. O naturalista francês Auguste SaintHilaire esteve em 1719 em Jaraguá e descreveu a Serra de Jaraguá como uma montanha talhada
quase a pique, pouco elevada e acima há um planalto estreito e comprido, de solo pedregoso
mas bastante regular (SAINT-HILAIRE, 1975).
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Além de contribuições científicas o Parque Estadual promove serviços ecossistêmicos
da geodiversidade, cita-se como exemplo, durante a semana santa ocorre uma romaria de subida
a Serra de Jaraguá em virtude da via sacra e no mês de julho a serra é tomada por praticantes
de voo livre, devido à existência de uma rampa de decolagem no topo da formação. Outro
serviço prestado pela geodiversidade relacionado ao turismo é que o parque Estadual Serra de
Jaraguá está no roteiro do projeto Caminhos de Cora Coralina.

4.4.2.7 Parque Estadual de Paraúna
O Parque Estadual de Paraúna foi criado em 2002 e tem como objetivo principal
preservar características relevantes de belezas cênicas e amostras de ecossistemas do bioma
Cerrado. O parque possui uma área com aproximadamente 3.250 há e tem seus limites
localizados dentro do município de Paraúna (GOIÁS, 2002). Além de da preservação do bioma
Cerrado, Ferreira (2016) explica que o parque abriga dos grandes monumentos geológicos, a
Serra da Portaria a oeste e a Serra das Galés a leste do parque. O autor também explica que no
interior do Parque Estadual está localizada uma RPPN. Para tanto, o parque possuí apenas 18%
da regularização fundiária concluída (GOIÁS, 2016a).
No Parque Estadual ocorrem Índices de Geodiversidade moderado na porção oeste e
baixo na porção leste (Figura 47).
Embora os Índices de Geodiversidade não são elevados o Parque Estadual de Paraúna
abriga o Geossítio Serra das Galés (Figura 48), proposto por Ferreira (2016) em seu trabalho de
dissertação de mestrado. A Serra das Galés por sua vez compreende em formações rochosas
formadas por arenitos com relevante beleza cênica (Figura 50). Ferreira (2016) explica que as
duas serras, da Portaria (Figura 49) e das Galés são limites naturais do Parque Estadual de
Paraúna, uma localizada a oeste e a outra a leste respectivamente.
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Figura 47. Mapa de Localização e Índice de Geodiversidade do Parque Estadual de Paraúna.

Autor: Ricardo de Faria Pinto Filho.
Figura 48. Serra das Galés.

Autor: Bruno Ferreira (FERREIRA, 2016)
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Figura 49. Serra da Portaria, divisa oeste do Parque Estadual de Paraúna.

Autor: Ferreira (FERREIRA, 2016)
Figura 50. Cálice (Formações rochosas em arenito).

Autor: Ferreira (2016)

4.4.2.8 Parque Estadual do Araguaia
O Parque Estadual do Araguaia (Figura 51) foi criado em 2002 com o objetivo de
preservar os mananciais, a flora e a fauna bem como controlar a ocupação do solo da região. O
parque possui uma área de aproximadamente 4.611 ha. O parque possui 50% de sua área
regularizada em relação à questão fundiária (GOIÁS, 2016a)
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Figura 51. Mapa de Localização e Índice de Geodiversidade do Parque Estadual do Araguaia

Fonte: Goiás (2019)

O índice quantitativo da geodiversidade na área do Parque Estadual resulta em uma
variabilidade de alto na porção leste e moderado na porção oeste (Figura 52). Contudo destacase os serviços ecossistêmicos prestado pelo rio Araguaia. Para tanto cita-seos serviços de
provisão: fonte de alimento e fonte de água; serviços de regulação: controle atmosférico e da
temperatura, controle da quantidade e qualidade da água; serviços de cultura: turismo e serviços
de conhecimento: pesquisa científica e monitoramento ambiental.
Além dos serviços ecossistêmicos citados, os canais de drenagens são peças
fundamentais no transporte de carga em algumas regiões brasileira. Para tanto, há em estudo
desde a década de 60 o projeto da construção da Hidrovia Araguaia-Tocantins, tendo como
ponto de partida o trecho navegável do rio Araguaia no município de Aruanã no estado de Goiás
até Xambioá no estado do Tocantins. Já no rio Tocantins inicia-se no município de Miracema
do Tocantins com término na foz do rio no estado do Pará próximo a Ilha do Marajó (BRASIL,
2013).
Em contra partida com a criação do parque, no ano de 2014 a Agência Nacional de
Águas outorgou uma licença de extração de água no rio Araguaia para o uso na atividade
agrícola, em uma localidade próxima ao Parque Estadual. O projeto é realizado pela Secretaria
de Desenvolvimento do estado de Goiás e atende 54 produtores de grãos, entre eles, o mais
importante na região o arroz irrigado (GOIÁS, 2016 b).É evidente que a retirada de água para
abastecer 54 produtores de grão irá acarretar problemas ambientais, como o assoreamento do
leito do rio Araguaia. Prado (2006) explica que a atividade agrícola na região do médio
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Araguaia, onde está localizado o Parque Estadual, é caracterizada por grandes produtores que
utilizam das águas do rio para irrigação, diminuindo o volume de água e aumentando a
sedimentação.

Figura 52. Mapa de Localização e Índice de Geodiversidade do Parque Estadual do Araguaia.

Autor: Ricardo de Faria Pinto Filho

4.4.2.9 Parque Estadual da Serra Dourada
O Parque Estadual da Serra Dourada criado em 2003 está localizado em território dos
municípios de Goiás, Mossâmedes e Buriti de Goiás. O parque possuí uma área de
aproximadamente 30.000 ha. O objetivo desta Unidade de Conservação é preservar as
nascentes, a flora, a fauna e as belezas naturais (GOIÁS, 2003).
Pinto Filho (2014) explica que além do Parque Estadual a Serra Dourada serve de
laboratório a céu aberto para pesquisas científicas. O autor esclarece que no interior no Parque
Estadual da Serra Dourada é localizado a Reserva Biológica Professor José Ângelo Rizzo, que
foi criada em 1969 e hoje é administrada pela Pro-Reitoria de Pesquisa da Universidade Federal
de Goiás.
Os Índices de Geodiversidade na área do parque variam de muito alto em uma pequena
parte na porção leste, moderado a noroeste e alto em quase todo o Parque Estadual (Figura 53).
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Ressalta-se os índices muito elevado no interior do Parque Serra Dourada. Em 2014 a área do
parque serviu de objeto de estudo para trabalho de dissertação de mestrado, relacionado aos
elementos da geodiversidade no município de Goiás.

Figura 53. Mapa de Localização e Índice de Geodiversidade do Parque Estadual da Serra Dourada.

Autor: Ricardo de Faria Pinto Filho

Para tanto em 2014, Pinto Filho (2014) identificou e inventariou a Serra Dourada como
sítio da geodiversidade. O autor ressalta que a Serra Dourada por si carrega uma importância
patrimonial e educacional, ele explica que a serra além de ser um divisor de água entre as bacias
Platina e Amazônica, a serra possui uma formação geomorfológica peculiar (Hogback) e possui
no interior do parque formações geológicas compostas por quartzitos que destacam formas
surreais, fazendo os visitantes do parque quebrarem as barreiras da imaginação (Figura 54).
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Figura 54. Relevo residual resultante da alteração superficial de rochas quartzíticas.

Autor: Ricardo de Faria Pinto Filho

Outro sítio da geodiversidade inventariado no topo da Serra Dourada é o chamado
Areial, com aproximadamente 300 metros quadrados, o sítio possui um valor histórico e cultural
elevado. Pinto Filho (2014) afirma que o sítio possui diversas tonalidades de cores de areia e
que essas areias ficaram famosas nas obras da artista plástica goiana Goiandira do Couto (Figura
55).Curado (1994) explica que a Serra Dourada, nos anos de 1911 a 1920, era um espaço de
lazer para os cidadãos vilaboenses.
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Figura 55. A) Ação do Intemperismo em afloramento de quartzito; B) Areias coloridas; C) Cheminées de fées Chaminé de Fada e areias de diferentes tonalidades; D) Areial.

Auto: Ricardo de Faria Pinto Filho

4.4.2.10 Parque Estadual do Descoberto
O Parque Estadual do Descoberto está localizado no município de Águas Lindas de
Goiás e possui uma área de 1.935,6 ha. A Unidade de Conservação foi criada em 2005 com o
objetivo de preservar a flora, a fauna e as belezas cênicas da região (GOIÁS, 2005). Além de
proteger os aspectos bióticos e as paisagens o parque tem o intuito de garantir a preservação de
mananciais que abastecem o lago do Descoberto. Lago este importante para o abastecimento de
água potável a capital federal.
O Índice de Geodiversidade no interior do parque varia de moderado na porção norte e
baixo na porção sul (Figura 56).
Ao analisar o exposto, nota-se que a criação da Unidade de Conservação serve para a
proteção dos mananciais e do lago que abastece o Distrito Federal e cidades do entrono. O
sistema produtor de água do Descoberto, produz seis metros cúbicos de água por segundo
(ANA, 2010).
Ao analisar a figura 57 fica evidente a importância da criação do Parque Estadual do
Descoberto em função do crescimento do sítio urbano do município de Águas Lindas de Goiás
em direção as nascentes do reservatório que abastece parte da capital federal.
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Figura 56. Mapa de Localização e Índice de Geodiversidade do Parque Estadual do Descoberto.

Autor: Ricardo de Faria Pinto Filho
Figura 57. Carta imagem do Parque Estadual do Descoberto.

Autor: Ricardo de Faria Pinto Filho
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4.4.2.11 Parque Estadual da Mata Atlântica
O Parque Estadual da Mata Atlântica está localizado no município de Água Limpa na
região sul do estado de Goiás, e possui uma área de aproximadamente 938 ha (Figura 58). O
parque foi criado em 2006 e tem como principal objetivo preservar resquícios de Mata Atlântica
no estado de Goiás (GOIÁS, 2006).

Figura 58. Mapa de Localização e Índice de Geodiversidade do Parque Estadual da Mata Atlântica.

Autor: Ricardo de Faria Pinto Filho

Ao analisar o mapa nota-se o elevado Índice de Geodiversidade. Contudo ressalta-se
que na região onde o Parque Estadual é localizado há um elevado índice hidrográfico, devido
ao represamento da Usina Hidrelétrica de Itumbiara (Figura 59).
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Figura 59. Carta imagem do Parque Estadual da Mata Atlântica.

Autor: Ricardo de Faria Pinto Filho

4.4.2.12 Parque Estadual do João Leite
O Parque Estadual do João Leite foi criado no ano de 2009 e está inserido nos
municípios de Goianápolis, Nerópolis, Goiânia e Terezópolis de Goiás. O parque tem como
objetivo preservar a qualidade das águas do reservatório de captação de águas para o
abastecimento público de Goiânia e Região Metropolitana além de preservar a fauna e flora
(GOIÁS, 2009).
O Índice de Geodiversidade do Parque Estadual varia de moderado na porção sul do
parque, baixo na parte central do parque e muito baixo em uma pequena porção na região norte
da Unidade de Conservação (Figura 60).
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Figura 60. Mapa de Localização e Índice de Geodiversidade do Parque Estadual do João Leite.

Autor: Ricardo de Faria Pinto Filho

Mesmo que o Índice de Geodiversidade demonstrado na figura anterior, analisa-se que
os Parques Estaduais do João Leite juntamente com o Altamiro de Moura Pacheco são de suma
importância para a preservação e realização do serviço ecossitêmico provido pela água. Além
do papel conservacionista o parque ainda possui um papel regulador o qual controla a pressão
imobiliária nas áreas ao entorno do reservatório (Figura 61).
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Figura 61. Barragem do Reservatório do Ribeirão João Leite.

Fonte: Tribuna do Planalto <http://tribunadoplanalto.com.br/2018/06/29/preservar-o-cerrado-as-bacias-do-riomeia-ponte-e-do-ribeirao-joao-leite-2/>.

4.5 Síntese sobre o Índice de Geodiversidade e os Parques Nacionais e Estaduais no estado
de Goiás e Distrito Federal
Ao analisar o Índice de Geodiversidade elaborado para o estado de Goiás e Distrito
Federal em conjunto com as localidades dos Parques Estaduais e Nacionais (Figura 62) destacase que não há uma unanimidade em relação entre a criação/localização de um uma Unidade de
Conservação da categoria Parque com o alto Índice de Geodiversidade. Contudo nota-se que
há, de maneira subjetiva, uma preocupação em proteger e preservar a geodiversidade tendo em
vista os serviços ecossistêmicos por ela prestados. Cita-se por exemplos a preocupação em
preservar os mananciais, principalmente quando estão relacionados ao abastecimento público
de água potável; em preservar cavidades subterrâneas, quando estas estão relacionadas a
atividades turísticas; em preservar zonas de recarga de aquíferos termais que também estão
relacionados atividade turística.
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Figura 62. Mapa de Localização das Unidades de Conservação e Índice de Geodiversidade do Estado de Goiás e
Distrito Federal.

Autor: Ricardo de Faria Pinto Filho

Com a análise anterior, é necessário ressaltar que a importância dada aos elementos da
geodiversidade pelas Unidades de Conservação, mesmo que de forma subjetiva, estão atreladas
a importância econômica ou de manutenção da vida que estes elementos tem para a região onde
a unidade está localizada. Cita-se como exemplo os serviços ecossistêmicos cultural, vinculados
a atividade turística: Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, Parque Nacional de Brasília,
Parque Estadual da Serra de Caldas, Parque Estadual de Terra Ronca, Parque Estadual da Serra
Dourada, Parque Estadual dos Pireneus, Parque Estadual da Serra de Jaraguá e Parque Estadual
de Paraúna; os serviços de suporte: Parque Estadual Telma Ortegal; os serviços de regulação e
provisão: Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco, Parque Estadual do Descoberto e
Parque Estadual do João Leite; e os serviços ecossistêmicos de conhecimento: Parque Nacional
da Chapada dos Veadeiros (OLIVEIRA, 2006; BARBOSA, 2017), Parque Estadual dos
Pireneus (NOVAES, 2016), Parque Estadual de Paraúna (FERREIRA, 2016), Parque Estadual
da Serra de Jaraguá, (MATEUS, 2018) e Parque Estadual da Serra Dourada (PINTO FILHO,
2014).
Ao tratar dos serviços ecossistêmicos providos pelos elementos da geodiversidade no
estado de Goiás e Distrito Federal destacam-se quatro serviços, o de regulação, o de provisão,
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o cultural e o de conhecimento. Para tanto, os serviços ecossistêmicos culturais promovidos
pelos elementos da geodiversidade localizados dentro de Unidades de Conservação da categoria
Parque em Goiás possuem ferramentas governamentais para promover a divulgação e
preservação de modo indireto, como é o caso do projeto Caminhos de Cora Coralina,
semelhante e mais recatado que Caminhos de Santiago no continente europeu. Os Caminhos de
Cora Coralina utilizam três grandes feições geomorfológicas Pico dos Pireneus, Serra de
Jaraguá e Serra Dourada, refazendo os caminhos percorridos pelo naturalista francês Auguste
de Saint-Hilaire (SAINT-HILAIRE, 1975). No Caminho de Cora Coralina, o visitante além do
contato com a natureza, ele tem conhecimento das culturas e tradições locais (Figura 63).

Figura 63. Banner informativo sobre o Caminho de Cora Coralina.

Fonte: Goiás Turismo < http://www.goiasturismo.go.gov.br/destinos/>

Uma necessária relação deve ser feita ao analisar a geodiversidade juntamente com a
biodiversidade de determinadas regiões. Pode-se analisar a exemplo dessa relação o Cerrado
Rupestre em Goiás, pois ele ocorre em regiões específicas associado a litologia e as altas
altitudes, como é o caso da ocorrência desta Fitofisionomia do cerrado na Serra Dourada, região
do Parque Estadual dos Pireneus e Serra de Jaraguá.
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Por fim, salienta-se que os baixos e/ou altos Índices de Geodiversidade não estão
relacionados à criação ou não de Unidades de Conservação, porém o índice aponta áreas
prioritárias para um manejo cuidadoso e com responsabilidade, respeitando com equidade os
aspectos da biodiversidade e geodiversidade. O presente índice servirá de material base,
juntamente com inventários dos elementos da geodiversidade para propor áreas prioritárias para
a conservação da natureza, representando assim hotspots da geodiversidade.
Os Índices elevados não compreendem em áreas prioritárias para a criação de uma
Unidade de Conservação, porém os serviços ecossitêmicos promovidos pelos elementos da
geodiversidade podem influenciar na criação de uma Unidade de Conservação da categoria
Parque Estadual e Parque Nacional no estado de Goiás e Distrito Federal.
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CONCLUSÃO

A utilização da geodiversidade pelo ser humano advém desde os primórdios das
civilizações, na pré-história o uso de materiais líticos para a confecção de armas, ferramentas e
utensílios domésticos, além de utilizarem as cavidades subterrâneas como abrigo. Na idade
média a utilização das cotas mais elevadas para a construção de fortalezas e castelos, além de
utilizarem minerais tanto como moeda de troca como na fabricação de armas. E na idade
moderna a utilização dos elementos da geodiversidade ocorre de maneira dinâmica sendo
aproveitada em todos os segmentos industriais e presente na vida do homem moderno.
Além da utilização supracitada os elementos que compõem a geodiversidade promovem
serviços para a manutenção e melhoria da qualidade de vida no planeta terra. Os serviços
ecossitêmicos promovidos pelos elementos da geodiversidade são divididos em: serviços de
provisão, serviços de regulação, serviços culturais, serviços de conhecimento e serviços de
suporte.
Para analisar de maneira sistemática a influência dos elementos da geodiversidade na
criação e localização das Unidades de Conservação da categoria Parque no estado de Goiás e
Distrito Federal o presente trabalho propôs a elaboração e desenvolvimento de um método para
calcular o Índice de Geodiversidade do Estado de Goiás e Distrito Federal. Para tanto, o trabalho
utilizou como base o método desenvolvido por Pereira et. al (2013) com adaptações levando
em consideração a realidade morfológica do território goiano e brasiliense.
O Índice de Geodiversidade desenvolvido levou em consideração seis variáveis,
litologia, geomorfologia, paleontologia, hidrografia, solos e potencial mineral. Para a
concepção do método que resultou no índice, foi elaborada uma grade contendo 1730 células
de contagem. Para cada variável foi elabora um índice, sendo que o índice da geodiversidade
total foi à soma de todos os índices das variáveis.
A partir dos procedimentos realizados nos programas computacionais ArcGIS e QGIS,
foi elaborado o mapa final através de centroides interpolados pelo método IDW. Para
normalizar os dados propôs a equiparação dos maiores valores de cada índice, assim todos os
índices teriam a mesma importância relativa.
Conclui-se, portanto que a geodiversidade compreende os elementos abióticos que
constituem a natureza, porém os estudos desses elementos podem ocorrer de forma separa,
como estudos, geológicos, pedológicos, hidrológicos e geomorfológicos. Ao desenvolver um
método de análise quantitativa da geodiversidade, considera-se a equidade quantitativa, sendo
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que todos os elementos da geodiversidade em estudo são tratados de forma a todos possuírem
a mesma importância relativa.
O presente trabalho conclui que os elementos da geodiversidade e o Índice da
Geodiversidade normalizado desenvolvidos não apresentam relação direta com a criação das
Unidades de Conservação, porém ressalta-se que os serviços ecossistêmicos prestados por esses
elementos, principalmente a água, condicionam e favorecem a criação das Unidades de
Conservação da categoria Parque no Estado de Goiás e Distrito Federal. Contudo, essa
afirmação não ocorre de maneira unanime em relação aos parques, e nem fica evidente nos
decretos de criação dos mesmos a importância de tais elementos.
O trabalho conclui que o Índice de Geodiversidade ao ser analisado de maneira isolada
não indica áreas prioritárias para a proteção, porém ao ser analisado juntamente com outros
dados de características físicas e bióticas ele serve de informação base para a indicação de áreas
prioritárias, indicando hotspots da geodiversidade de determinada região. Conclui-se também
que o Índice de Geodiversidade é dinâmico, contudo, deve-se levar em consideração sua
finalidade e os dados pré-existentes que irão compor as variáveis do índice.
É necessário deixar claro que devido a sua dinamicidade e interferência de escalas em
função da finalidade do mapeamento necessita, portanto, a continuidade e atualização frequente
do Índice de Geodiversidade de qualquer região.
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