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GEOCONSERVANDO CURITIBA

Conexões para o desenvolvimento sustentável

Poucos municípios se igualam a Curitiba no quesito diversidade. Graças ao grande

número de etnias que em conjunto ergueram e continuam desenvolvendo a capital

paranaense, podemos nos orgulhar de uma riqueza cultural reconhecida nacional e

internacionalmente.

Muito em função de sua localização geográfica, mas também pelo esforço de várias

gerações de seus moradores, que têm zelado pela manutenção de suas áreas protegidas,

Curitiba frequentemente nos brinda e surpreende com exemplares emblemáticos do Bioma

Mata Atlântica, de araucárias seculares a uma avifauna rica e diversificada.

Mas o que nem sempre é percebido de imediato, seja por seus habitantes ou

visitantes, é sua expressiva geodiversidade. Em outras palavras, Curitiba abriga uma

variedade de rochas, minerais, fósseis, solos, relevos, todos resultantes de processos naturais

que têm registros de muitos momentos da história do planeta Terra, incluindo aqueles que

ainda hoje modelam nossa paisagem.

Compreender a evolução socioeconômica, cultural e ambiental de Curitiba e

municípios vizinhos, assim como zelar por seu inestimável valor para as próximas gerações,

passa obrigatoriamente por seus gestores assumirem um olhar mais integrador sobre a

natureza. De que encarem com soluções inovadoras os grandes desafios desta metrópole.

Enxerguem que são incompletas as estratégias de conservação, cuidado com o patrimônio

cultural ou de crescimento social e econômico, que desconsiderem os componentes não

vivos do mundo natural (a geodiversidade).

Parque São Lourenço (valor estético/ecológico/cultural/turístico). Foto J. Vargas

Capa: Parque Tanguá. Foto A. Liccardo



Este documento CONVIDA OS CANDIDATOS E CANDIDATAS À PREFEITURA DE

CURITIBA, NO PLEITO DE 2020, a adotarem em seus planos de governo fundamentos básicos

de geoconservação, aliados às melhores práticas internacionais de conservação da natureza*

e geoéticas. Toma a liberdade de sugerir o desenvolvimento de diretrizes focadas na

valorização das unidades de conservação municipais e demais áreas relevantes, num esforço

articulado de ações similares no conjunto de municípios da Região Metropolitana.

Parque das Pedreiras/Ópera do Arame (valor estético/cultural/turístico). Foto J. Vargas

Geossítio Bacia sedimentar de Curitiba – Contorno Sul (valor científico). Foto J. Vargas

(*) Ver, por exemplo, as resoluções apresentadas ao Congresso Mundial de Conservação da IUCN
(União Internacional para a Conservação da Natureza), edição 2020, dedicadas ao patrimônio geológico em
áreas protegidas (https://www.iucncongress2020.org/motion/089) e à conservação da diversidade natural
e do patrimônio natural nos ambientes de mineração (https://www.iucncongress2020.org/motion/104).

https://www.iucncongress2020.org/motion/089
https://www.iucncongress2020.org/motion/104


Para tanto, propõe-se que os candidatos e as candidatas que já demonstram há algum

tempo terem compreendido a relevância de atitudes responsáveis e coordenadas voltadas à

proteção da biodiversidade e de nosso patrimônio cultural, comprometam-se a incluir

também a geodiversidade em suas propostas de políticas públicas. E, ainda, que trabalhem

para harmonizá-las com as melhores iniciativas das esferas estaduais e federal, da iniciativa

privada e do terceiro setor.

Assim, convidam-se os candidatos e as candidatas a buscarem como base de decisão

política o Artigo 190 da Lei Orgânica Municipal e seus incisos. A proteção de elementos da

geodiversidade está em perfeita sintonia com as previsões legais dirigidas ao patrimônio

natural e cultural de Curitiba, em prol da garantia de um meio ambiente equilibrado.

Fósseis de 40 milhões de anos – Geossítio bacia sedimentar de Curitiba (valor científico). Foto J. Vargas

As ações fundamentais para um programa que conecte o desenvolvimento sustentável

de Curitiba e que tenha como premissa os princípios básicos de geoconservação,

contemplariam:

• Conservar de forma integrada a natureza, considerando os elementos da biodiversidade e

da geodiversidade.

• Desenvolver pesquisas e tecnologias focadas nos recursos da geodiversidade do município,

considerando seu potencial para o crescimento científico da sociedade na área das

Geociências.

• Planejar o desenvolvimento social e econômico de Curitiba e Região Metropolitana,

levando em consideração suas características geológicas e geomorfológicas, reduzindo

riscos à sua população ligados a desastres naturais e/ou induzidos por ações antrópicas, o

desabastecimento ou perdas de elementos icônicos de sua geodiversidade.



• Fornecer conhecimento preciso, mas em linguagem acessível, a moradores e turistas sobre

os capítulos da história da Terra preservados em Curitiba e arredores.

• Reconhecer e valorizar as tradições dos moradores de Curitiba, ligadas aos elementos da

geodiversidade e seu amplo leque de conexões culturais.

• Criar e/ou capacitar um corpo técnico municipal constituído de profissionais das

Geociências, habilitado para conduzir e propor atualizações às ações indicadas.

• Proporcionar uma experiência única de viver em uma cidade que privilegia o

conhecimento holístico da natureza, atuando para a redução de desigualdades econômicas

e sociais, ao mesmo tempo em que busca garantir às gerações futuras um ambiente

ecologicamente saudável e comprometido com o uso responsável de seus recursos.

O alcance destes objetivos implicaria no desenvolvimento de uma etapa fundamental

de levantamento e reconhecimento dos locais mais representativos da geodiversidade

curitibana, que são seus geossítios. Estes permitiriam identificar valores (estéticos, culturais,

ecológicos, científicos, educativos, turísticos) e serviços ecossistêmicos proporcionados por

elementos da geodiversidade, fundamentais para o estabelecimento de um padrão inovador

de crescimento sustentável de Curitiba, em sintonia com os 17 Objetivos do Desenvolvimento

Sustentável - ODS/UNESCO.

Com a adesão dos candidatos e candidatas aos princípios deste documento, os

profissionais atuantes na área de geoconservação aqui signatários colocam-se à disposição

para, em momento oportuno, debaterem mecanismos de execução das ações acima

mencionadas.

Por fim, ao alinhar-se com os termos deste documento, o candidato ou a candidata

que alcançar o mérito e a responsabilidade de liderar Curitiba terá a oportunidade de

resgatar o protagonismo nacional da capital paranaense, como vanguardista na definição de

políticas públicas ambientais. Até o momento, nenhuma outra capital brasileira adotou de

forma holística o reconhecimento e integração dos elementos da geodiversidade nas ações

de conservação da natureza e divulgação/produção científica focada na história evolutiva de

nosso planeta, que esteja registrada em seu próprio território. Também, a partir do plano de

ação aqui proposto, a capital se habilitará ao fornecimento de uma categoria de experiência

turística ainda emergente no Brasil, o geoturismo, além de reforçar o sentimento de

identidade e orgulho de todos que nasceram e/ou escolheram Curitiba como sua morada.

Curitiba (vista do Abrolhos/Marumbi) e sua dependência dos municípios do entorno. Foto G. B. Guimarães



Com base no exposto, assinam os geocientistas/profissionais da área de

geoconservação:

Nome (ordem alfabética) Formação, atuação

1 Antonio Liccardo

Geólogo, doutor em Ciências Naturais (Mineralogia),

professor associado do Departamento de Geociências da

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG)

2 David Dias da Silva

Biólogo, mestre e doutorando em Geociências

(Paleontologia), Programa de Pós-Graduação em

Geociências/Universidade Federal do Rio Grande do Sul

3 Eduardo Salamuni

Geólogo, doutor em Geologia Regional, professor associado

do Departamento de Geologia da Universidade Federal do

Paraná (UFPR)

4 Fernando Antonio Sedor 
Biólogo, mestre em Geociências (Paleontologia),

coordenador do Museu de Ciências Naturais da UFPR

5 Flavia Fernanda de Lima
Geóloga, mestre em Geoconservação, empresa

Geodiversidade Soluções Geológicas Ltda.

6 Gil F. Piekarz
Geólogo, mestre em Geociências, Divisão de Geologia da

Diretoria de Gestão Territorial do Instituto Água e Terra (IAT)

7 Gilson Burigo Guimarães

Geólogo, doutor em Ciências (Petrologia), professor 

associado do Departamento de Geociências da UEPG, 

membro do Grupo Universitário de Pesquisas Espeleológicas 

(GUPE) 

8 Henrique Simão Pontes

Geógrafo, doutor em Geologia Ambiental, membro do GUPE

e professor substituto do Departamento de Geociências da

UEPG

9 Jasmine Cardozo Moreira

Turismóloga, doutora em Geografia, professora associada do 

Departamento de Turismo da UEPG, membro da IUCN -

Geoheritage Specialist Group

10 Jean Carlos Vargas
Geólogo, especialista em geoconservação pela empresa

Geodiversidade Soluções Geológicas Ltda.

11 Laís Luana Massuqueto
Geógrafa, doutora em Geologia Ambiental, membro do

GUPE

12 Leonardo José Cordeiro Santos
Geógrafo, doutor em Geografia, professor associado do

Departamento de Geografia da UFPR

13 Luiz A. Fernandes

Geólogo, doutor em Ciências (Geologia Sedimentar),

professor sênior do Programa de Pós-Graduação em

Geologia da UFPR

14 Nair Fernanda Burigo Mochiutti Geógrafa, doutora em Geografia, membro do GUPE

Contracapa: Bosque Zaninelli. Foto A. Liccardo




