
OS DESAFIOS DA ESCOLA PÚBLICA PARANAENSE
NA PERSPECTIVA  DO  PROFESSOR  PDE

Produções Didático-Pedagógicas

Versão Online     ISBN 978-85-8015-079-7
Cadernos PDE

II



1 

 

Título: Interpretação ambiental como ferramenta de estudo da Geodiversidade dos 

Campos Gerais do Paraná 

Autor: Jefferson Luis Mendes 

Disciplina/Área: Disciplinas técnicas 

Escola de Implementação do  
Projeto e sua localização: 

Colégio Estadual Mejor Vespasiano carneiro de 

Mello  

Município da escola: Castro 

Núcleo Regional de Educação: Ponta Grossa 

Professor Orientador: Jasmine Cardozo Moreira 

Instituição de Ensino Superior: UEPG 

Relação Interdisciplinar: geografia, biologia, ciências 

Resumo: 

 

Na região dos Campos Gerais do Paraná se 

encontram o Parque Estadual de Vila Velha , 

Parque Estadual do Guartelá, as Estrias Glaciais de 

Witmarsum, Cachoeiras e Furnas que formam o 

Patrimônio Geológico.O patrimônio possui 

relevante interesse científico, pedagógico e 

turístico.O desenvolvimento de práticas 

pedagógicas e atividades de interpretação 

ambiental sobre o Patrimônio Geológico, no Curso 

Técnico em Turismo, levarão o aluno a 

compreender o processo de formação da região 

contribuindo assim para a conservação.Este 

Caderno Pedagógico tem como objetivo, propor 

material didático que contribua para o 

entendimento e compreensão do Patrimônio 

Geológico da região e sua relação com o meio 

ambiente e o turismo em áreas naturais. Espera-se 
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Na região dos Campos Gerais do Paraná se encontram o Parque Estadual 

de Vila Velha , Parque Estadual do Guartelá, as Estrias Glaciais de Witmarsum, 

Cachoeiras e Furnas que formam o Patrimônio Geológico. Estes atrativos podem 

contar ao visitante através de seu relevo e formas, a história da formação da Terra. 

O patrimônio possui relevante interesse científico, pedagógico e turístico. O 

estudo e o desenvolvimento de práticas pedagógicas e atividades de interpretação 

ambiental sobre o patrimônio geológico, no Curso Técnico em Turismo no Ensino 

Médio, levarão o aluno a compreender o processo de formação da região, 

contribuindo assim para a conservação.  

A carência de material didático específico adequado às disciplinas dos 

cursos técnicos constitui-se numa dificuldade na aprendizagem. Este trabalho tem 

como objetivo propor material didático que contribua para o entendimento e a 

compreensão do patrimônio geológico da região e sua relação com o meio ambiente 

e o turismo em áreas naturais.  

Este material didático, foi elaborado na forma de um Caderno Pedagógico, 

em quatro unidades didáticas onde são abordados e desenvolvidos temas e 

estratégias de atividades práticas, tendo a interpretação ambiental como ferramenta 

de estudo do Patrimônio Geológico dos Campos Gerais do Paraná. 

Na primeira unidade didática, teve-se como finalidade, realizar uma 

introdução a respeito do meio ambiente e suas interfaces, relacionadas aos impactos 

ambientais que podem ser causados pelo turismo, uma abordagem sobre as 

unidades de conservação e sua relação com atividades científicas, pedagógicas e 

turísticas, fechando com a compreensão da interpretação ambiental como estratégia 

de sensibilização e conscientização sobre as questões ambientais e sua aplicação 

no turismo através das trilhas interpretativas. 

Para a segunda unidade didática, procurou-se fazer o estudo a respeito da 

geodiversidade, buscando compreender os principais conceitos relacionados, além 

de informar o leitor sobre uma parte da Geodiversidade dos Campos Gerais do 

Apresentação 
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Paraná. 

A terceira unidade didática teve como proposta, compreender o conceito de 

turismo e seus principais segmentos em áreas naturais, buscando relacionar o 

geoturismo, como um novo segmento e a importância da sistematização de uma 

atividade de turismo em áreas naturais. 

Na quarta unidade didática, o enfoque é no patrimônio geológico, onde foi 

realizado um roteiro turístico pedagógico para o Parque Estadual do Guartelá, o qual 

desperta o interesse científico, pedagógico e turístico. Neste momento é 

apresentado um levantamento de Pontos de Interesse Geodidáticos (PIGD) para 

interpretação da geologia e geomorfologia do local. 

Espera-se contribuir para a superação da carência de material didático 

específico para os alunos do curso, a interpretação e educação ambiental, a 

valorização da geodiversidade regional, a conscientização da conservação cultural e 

paisagística e o entendimento do turismo como parte integrante deste processo, bem 

como a promoção da melhoria qualitativa do ensino e da aprendizagem na 

educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 Meio ambiente e conservação 
 

Objetivos 

Geral: 

o Compreender o Meio Ambiente   

 

Específicos: 

o Aprender o conceito de meio ambiente 

o Relacionar o turismo com o meio ambiente 

o Compreender os principais impactos ambientais relacionados ao turismo 

o Subsidiar o estudo sobre unidades de conservação 

o Abordar a interpretação ambiental 

 

Temas 

o Meio ambiente   

o Impactos ambientais do turismo 

o Unidades de conservação 

o Interpretação e educação ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

Unidade I 
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Meio Ambiente   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A atividade turística possui estreita relação com o meio ambiente, assim deve-

se ter compreensão deste processo, pois o este constitui matéria-prima da atividade 

turística, desta forma a sociedade vem demonstrando preocupação com os destinos 

da humanidade, com a finalidade de preservação do meio ambiente.  

Mas o que se pode compreender por meio ambiente? Pode se dizer que 

meio ambiente é tudo o que existe no planeta. Holder (1991, apud RUSCHMANN, 

1997, p. 19) afirma: “entende-se a biosfera, isto é, as rochas, a água e o ar que 

envolvem a Terra, juntamente com os ecossistemas que eles mantêm”. 

Assim pode-se afirmar que o meio ambiente é algo mais amplo, nele estão 

inseridos o ambiente natural e o cultural.  

 
  

 

A imagem acima demonstra de forma muito simples o que o Meio Ambiente representa 

para a humanidade. O meio ambiente fornece a matéria-prima para o turismo. 

Como a humanidade vem tratando o meio ambiente ao longo dos anos? 

Fonte: https://faculdadedejaguariuna.files.wordpress.com/2014/05/faj-faculdade-

jaguariuna-semana-do-meio-ambiente-2014.jpg Acesso em: 11 de dez. 2014 

https://faculdadedejaguariuna.files.wordpress.com/2014/05/faj-faculdade-jaguariuna-semana-do-meio-ambiente-2014.jpg
https://faculdadedejaguariuna.files.wordpress.com/2014/05/faj-faculdade-jaguariuna-semana-do-meio-ambiente-2014.jpg
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Na atualidade há uma grande preocupação com a preservação do meio 

ambiente, pois este ao longo de muitos anos vem sendo explorado pelo homem de 

uma forma muito agressiva e rápida, causando grandes alterações que poderão ser 

irreversíveis, pois acreditava-se que os recursos ambientais fossem inesgotáveis. 

Problemas ambientais como lixo, geração de energia, consumo excessivo de água, 

poluição dos mananciais, lançamento de esgotos e resíduos industriais nos rios, 

desmatamento para expansão da agropecuária, vem sensibilizando a opinião 

pública sobre estas questões. 

A humanidade vem utilizando os recursos do meio ambiente na indústria, na 

construção civil, na agricultura e em muitas outras atividades, pois historicamente a 

expansão humana vem se apoderando dos recursos ambientais na geração da 

riqueza econômica, contudo o grande desafio da humanidade diz respeito ao 

equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a preservação dos recursos 

naturais.  

Ao contrário das atividades dos setores primário e secundário, o turismo está 

inserido no setor terciário utiliza se da natureza, cultura e da paisagem, que se 

caracterizam como recursos turísticos e que fazem parte do meio ambiente, portanto 

são elementos básicos que originam o turismo, auxiliando desta forma na 

preservação do meio ambiente. 

Meio Ambiente 

Esses ecossistemas são constituídos de diferentes populações (bióticos), que vivem numa 

área juntamente com seu meio não-vivente (abiótico) e se caracterizam por suas inter-

relações, sejam elas simples ou mais complexas. Essa definição inclui também os 

recursos construídos pelo homem, tais como casas, cidades, monumentos históricos, 

sítios arqueológicos, e os padrões comportamentais das populações - folclore, vestuário, 

comidas e o modo de vida em geral - que as diferenciam de outras comunidades. 

(RUSCHMANN, D., 1997, p.19) 

 

Recursos naturais 

Solórzano (1987 apud PIRES, P. dos S., 2000, p. 230) define, “recursos naturais são 

riquezas que se encontram em estado natural para ser utilizadas racionalmente em 

benefício da humanidade”. 
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ALGUNS EXEMPLOS DE IMPACTOS AMBIENTAIS  
 

O crescimento econômico das 

últimas três décadas levou 

prosperidade à China, mas impôs 

um elevado custo ambiental e 

humano. Em 2008, o país asiático 

ultrapassou os Estados Unidos e 

assumiu a primeira posição entre 

os maiores emissores de gases 

que provocam efeito estufa, e a 

poluição é a principal causa de morte por doença entre seus habitantes. A origem da 

forte elevação da poluição na China é a rápida industrialização e o processo 

acelerado de urbanização dos últimos 30 anos. O grande problema é que a principal 

fonte da energia para sustentar esse ritmo de expansão é o carvão, o mais poluente 

dos combustíveis fósseis, que responde por 68% da demanda chinesa.  

 

Fonte: 

http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=865&evento=

7 . Acesso em: 12 nov. 2014. 

 
 

Resíduo industrial, vulgarmente 

chamado de lixo industrial, é o 

resíduo proveniente de processos 

industriais. É muito variado o 

processo de produção industrial, o 

que gera grande variedade de 

resíduos sólidos, líquidos e 

gasosos. Diferentes são as 

indústrias e também os processos 

por elas utilizados e assim os dejetos resultantes, alguns podem ser reutilizados ou 

reaproveitados. Muito do refugo das indústrias alimentícias são utilizados como 

ração animal. Por outro lado, o das que geram material químico são bem menos 

http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=865&evento=7
http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=865&evento=7
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aproveitados por apresentarem maior grau de toxicidade, elevado custo para 

reaproveitamento (reciclagem), exigindo, às vezes, o uso de tecnologia avançada 

para tal. 

Fonte: 

http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=862&evento=

7 . Acesso em: 12 nov. 2014. 

 

O termo “poluição” se refere à degradação 

do ambiente por um ou mais fatores 

prejudiciais à saúde deste. Ela pode ser 

causada pela liberação de matéria, e 

também de energia (luz, calor, som) os 

chamados poluentes. Tratando-se dos rios, 

as principais causas de deteriorização são: 

poluição e contaminação por poluentes e 

esgotos, através dos lixos, dejetos químicos 

industriais e mineração sem controle. 

Fonte: 

http://www.geografia.seed.pr.gov.br/module

s/galeria/detalhe.php?foto=867&evento=7 . 

Acesso em: 12 nov. 2014. 

 

Queimadas e desmatamento - Xingu. 

O desmatamento da floresta 

amazônica provoca problemas sérios 

ao meio ambiente, como a morte ou 

até mesmo a extinção de espécies da 

fauna e da flora. Um levantamento 

feito pelo Ministério do Meio 

Ambiente indica que 80% da madeira 

que sai da região é proveniente de exploração criminosa de terras públicas. 

 Fonte: 

http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=732&evento=

7 . Acesso em: 12 nov. 2014. 

http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=862&evento=7
http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=862&evento=7
http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=867&evento=7
http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=867&evento=7
http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=732&evento=7
http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=732&evento=7
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SAIBA MAIS! 

http://www.meioambiente.pr.gov.br/ 

http://www.mma.gov.br/ 

http://www.terracycle.com.br/pt-BR 

http://100arvores.com.br/meio-ambiente/ 

 

 Para auxiliar, estamos compartilhando uma pasta contendo imagens e artigos 

sobre o tema, para acessar clique no link abaixo. 

https://drive.google.com/folderview?id=0BxiMPuwWl_WvTWQ2cm9WUjI0SnM&usp=

sharing 

INFOGRÁFICO 

A Expansão Humana 

Apresenta a evolução humana associada ao uso dos recursos naturais. 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/objetos_de_aprendizage

m/2010/geografia/expansao_humana.swf . Acesso em: 12 nov. 2014. 

VÍDEOS 

1) Consumo - Série Consciente Coletivo - episódio 01 (Recursos naturais 

adicionado em 30/11/2011). Vídeo da série Consciente Coletivo, nesse episódio 

o tema é recursos naturais. O vídeo foi produzido em parceria pelo Instituto 

Akatu, Canal Futura e a HP do Brasil, e traz reflexões sobre os problemas 

gerados pelo ritmo de produção e consumo de hoje. 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=22844 . 

Acesso em: 12 nov. 2014. 

2) Semana Nacional do Meio Ambiente 2013  

Vídeo do Ministério do Meio Ambiente, elaborado para a Semana Nacional do Meio 

Ambiente de 2013. 

https://www.youtube.com/watch?v=zHRVoEfP404&list=TLjvfsIq8GcNY . Acesso em: 

12 nov. 2014. 

3) Mundo 

Elaborado pelo WWF, o vídeo aborda que o aquecimento global não é um fenômeno 

natural, mas um problema criado pelos homens. Qualquer pequena tora de madeira, 

http://www.meioambiente.pr.gov.br/
http://www.mma.gov.br/
http://www.terracycle.com.br/pt-BR
http://100arvores.com.br/meio-ambiente/
https://drive.google.com/folderview?id=0BxiMPuwWl_WvTWQ2cm9WUjI0SnM&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0BxiMPuwWl_WvTWQ2cm9WUjI0SnM&usp=sharing
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/objetos_de_aprendizagem/2010/geografia/expansao_humana.swf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/objetos_de_aprendizagem/2010/geografia/expansao_humana.swf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=22844
https://www.youtube.com/watch?v=zHRVoEfP404&list=TLjvfsIq8GcNY
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cada gota de óleo e gás que os seres humanos queimam são jogados na atmosfera e 

contribuem para as mudanças climáticas. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z9N1FX0Bmn4 . Acesso em: 12 nov. 2014. 

 

4) As consequências da poluição 

https://www.youtube.com/watch?v=bFOyyICUJTY . Acesso em 12 nov. 2014. 

TESTE SUA PEGADA ECOLÓGICA 

Estima a capacidade do planeta de oferecer, renovar seus recursos e absorver os 
resíduos que geramos. 

http://www.suapegadaecologica.com.br/ 

 

AGORA É COM VOCÊ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: 

http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=801&evento=

7 . Acesso em: 12 nov. 2014.  

1) Atualmente muitos municípios brasileiros sofrem uma crise de abastecimento de 

água por causa de períodos longos de estiagem. Podemos deduzir que as fortes 

influências das ações antrópicas, aliadas a fatores naturais no meio ambiente 

são responsáveis pelo problema da falta de água. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z9N1FX0Bmn4
https://www.youtube.com/watch?v=bFOyyICUJTY
http://www.suapegadaecologica.com.br/
http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=801&evento=7
http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=801&evento=7
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Análise, reflita e escreva sobre este tema, em seguida discuta com seus colegas 

como você pode auxiliar na redução dos impactos ambientais.  

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2) O que é meio ambiente? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3) O que são recursos naturais? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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4) O que é ecossistema? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  

5) Quais são as principais atividades econômicas da sua região? Qual o destino dos 

resíduos provenientes destas atividades? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6) As empresas de turismo de sua região possuem ações para minimização dos 

impactos ambientais? Descreva. (Cisterna para captação de águas das chuvas; 

painéis solares para geração de energia; coleta seletiva do lixo; descarte do óleo 

de cozinha; política ambiental interna)  

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

7) O município possui algum órgão público de meio ambiente? Quais as ações que 

o órgão público vem desenvolvendo em relação às questões ambientais? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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8) O município possui aterro sanitário? Pesquise sobre as normas de implantação 

de aterros sanitários. 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

9) O município possui coleta seletiva de lixo? Qual o destino deste lixo? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

10) Existe alguma ação alguma ação de conscientização ambiental na escola? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Impactos ambientais do turismo 
 

Ao se falar de meio ambiente é 

fundamental compreender que este 

termo provém do latim medium (meio), 

que faz referência ao lugar e ambire 

(ambiente) compreende a tudo que 

envolve esse lugar. A partir da 

concepção do autor é importante 

perceber que o meio ambiente se divide 

em outras três dimensões: ambiente 

natural, ambiente transformado e 

ambiente sociocultural. Assim, o 

entendimento da inter-relação entre as três dimensões citadas e o turismo serão 

importantes para compreensão dos impactos ambientais. 

Segundo Casasola (2000 apud FERRETTI, E. R., 2002, p. 4) as três 

dimensões são caracterizadas da seguinte forma: 

Ambiente natural: corresponde ao conjunto de ecossistemas naturais, 

caracterizados por recursos disponíveis na natureza. 

Ambiente transformado: refere se à paisagem e aos espaços transformados 

ou modificados pelo homem com a finalidade de produzir sua existência, verificados 

a partir das atividades humanas, como a agricultura, urbanização e pecuária.   

Ambiente sociocultural: inclui todo um sistema 

de instituições, crenças, valores e modos de 

vida historicamente elaborados pela 

sociedade, que revelam uma série de práticas 

sociais carregados de significados, 

constituindo se na dimensão cultural.  

 

 

Meio Ambiente 

Meio ambiente é o conjunto de elementos 
físico-químicos, ecossistemas naturais e 

sociais em que se insere o homem, 

individual e socialmente, num processo 
de interação que atenda ao 

desenvolvimento das atividades humanas, 

à preservação dos recursos naturais e das 
características essenciais do entorno, 

dentro dos padrões de qualidade 

definidos.  

Branco (1999 apud FERRETTI, E. R., 
2002, p. 4) 

 

Fonte: Seed-Pr 

Ambiente transformado 
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As ações antrópicas no meio ambiente podem causar transformações ou 

modificações, caracterizados por impactos positivos e negativos. O desenvolvimento 

do turismo também poderá ocasionar uma gama de modificações, esses impactos 

podem ser verificados em três dimensões: econômica, sociocultural e no ambiente 

natural. O ambiente natural constitui-se em um recurso fundamental do turismo, por 

isso sua conservação será essencial para a evolução da atividade, desta forma é 

necessário conhecer os impactos positivos e negativos. 

Segundo Ruschmann, os impactos positivos decorrentes do processo de 

desenvolvimento turístico, são aqueles responsáveis pela manutenção do ambiente 

natural, colaborando para a conservação e preservação. 

 

O turismo tem uma relação direta 

com a paisagem, ou seja, estão 

intimamente relacionadas, pois 

segundo Font (1989 apud 

PIRES, P. dos S., 2000, p. 235) 

“a paisagem torna-se um 

indicador privilegiado de como o 

Impactos positivos  

 Criação de planos e programas de conservação e preservação de áreas naturais, de sítios 
arqueológicos e, ainda de monumentos históricos; 

 Os empreendedores turísticos passam a investir nas medidas preservacionistas, a fim de 
manter a qualidade e a consequente atratividade dos recursos naturais e socioculturais; 

 Promove-se a descoberta e a acessibilidade de certos aspectos naturais em regiões antes 
não valorizadas, a fim desenvolver o seu conhecimento por meio de programas especiais 
(turismo ecológico); 

 A renda da atividade turística, tanto indireta (impostos) como direta (taxas, ingressos), 
proporciona as condições financeiras necessárias para a implantação de equipamentos e 
outras medidas preservacionistas; 

 A interação cultural e aumento da compreensão entre os povos, originados pelo conhecimento 
maior do turista dos usos e costumes das comunidades que visita; 

 A recuperação psicofísica dos indivíduos, resultante do descanso, do entretenimento e do 
distanciamento temporário do cotidiano profissional e social; 

 Na economia, o turismo favorece o aumento da renda e sua distribuição nas localidades 
receptoras; 

 Ecologicamente, percebe-se uma utilização mais racional dos espaços e a valorização do 
convívio direto com a natureza. 

(RUSCHMANN, D. 1997, p.56) 

 

Paisagem  

 “[...] a paisagem, como expressão espacial e 

visual do ambiente, sintetiza todas as 

dimensões implicadas na sua formação e 

transformação, seja por força da própria 

natureza, seja pelas interferências humanas”. 

(PIRES, 2000, p.,235) 
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turista está realmente mudando de lugar, pois é ela [...] um produto da sociedade e 

da cultura que se desenvolve em toda a parte”.  

Ou seja, a paisagem é o resultado da combinação de elementos abióticos, 

bióticos e antrópicos em uma porção do espaço. Portanto, as transformações e as 

modificações das ações antrópicas ou não, são verificadas pelos efeitos visuais na 

paisagem. 

Desta forma os prejuízos relacionados ao desenvolvimento turístico 

descontrolado podem ser percebidos através dos danos ambientais caracterizados 

pelos seguintes impactos, de acordo com (RUSCHMANN, D., 1997, p. 58): 

Os impactos do turismo nos ambientes 

naturais, são transformações ou modificações 

ocasionadas na geologia (minerais, formações 

rochosas e fósseis), na vegetação natural (inclui os 

mais diversos ecossistemas), na água (oceanos, 

zona costeira, e continente), no ar e na fauna (vida 

selvagem). Assim, neste momento será realizado o 

apontamento dos impactos provocados pelo turismo 

em áreas naturais, porém se faz necessário 

entender o conceito de turismo em áreas naturais 

para melhor compreensão do conteúdo, lembrando 

que na unidade didática 3, este tema será explorado 

de forma mais aprofundada.   

 

Impactos do turismo no ambiente natural 

a) Poluição: 

 Poluição do ar; 

 Poluição da água; 

b) Destruição da paisagem natural e de áreas agropastoris; 

c) Destruição da fauna e da flora; 

d) Degradação da paisagem, de sítios históricos e de monumentos. 

 

Erosão em trilha 

Fonte: Mendes (2006) 
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As atividades relacionadas ao turismo, ocorrem em ambientes naturais que 

atraem turistas os quais são motivados pelo contato com a natureza, a 

contemplação das belezas naturais e os esportes realizados nestes ambientes. 

Abaixo temos um quadro com os principais impactos causado por este tipo de 

turismo. 

O conhecimento sobre os impactos negativos do turismo em áreas naturais 

e o estabelecimento da capacidade de carga das áreas, acompanhadas do 

planejamento de várias outras estratégias poderão minimizar os prejuízos ao 

ambiente natural, promovendo a sua conservação.  

Impactos negativos 

 Acúmulo de lixo nas margens dos caminhos e das trilhas, nas praias, nas 
montanhas, nos rios e lagos; 

 Usos de sabonetes e de detergentes pelos turistas, contaminando a água dos 
rios e lagos, comprometendo sua pureza e a vidados peixes e da vegetação 
aquática; 

 Contaminação das fontes e dos mananciais de água doce e do mar perto dos 
alojamentos, provocada pelo lançamento de esgoto e lixo in natura nos rios e no 
oceano; 

 Poluição sonora e ambiental provocada pelos motores dos barcos e pelos 
geradores que provêm energia elétrica; 

 Coleta e quebra de corais no mar e de estalactites e estalagmites das grutas e 
cavernas para serem utilizados como souvenirs; 

 Alteração da temperatura das cavernas e grutas e aparecimento de fungos nas 
rochas, causados pelos sistemas de iluminação; 

 Pinturas e rasuras nas rochas ao ar livre, dentro das cavernas e grutas, onde os 
turistas querem registar sua passagem; 

 Coleta e destruição da vegetação às margens das trilhas e dos caminhos na 
floresta; 

 Erosão de encostas devido ao mau traçado e à falta de drenagem das trilhas; 

 Alargamento e pisoteio da vegetação das trilhas e dos caminhos; 

 Ruídos que assustam animais e provocam sua fuga de ninhos e refúgios 
(ruídos: palmas, tiros, assobios, música, apitos etc); 

 Turistas que alimentam animais dóceis com produtos com conservantes – estes 
constituem uma dieta estranha à dieta silvestre habitual, provocam doenças e 
até a morte; 

 O lixo e o abandono de restos de comida ao ar livre atraem insetos, provocam 
mau cheiro e cultivam bactérias; 

 Caça e pesca ilegais em locais e épocas proibidas; 

 Incêndios nas áreas mais secas, provocados por fogueiras ou faíscas de 
isqueiros, fósforos ou cigarros; 

 Desmatamento para a construção de equipamentos de apoio; 

 Descaracterização da paisagem pela construção de equipamentos cuja 
arquitetura, cujos materiais e cujo estilo contrastam com o meio natural. 
(RUSCHMANN, D. 1997, p.64) 
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AGORA É COM VOCÊ! 

1) Caracterize as dimensões do meio ambiente. 

 
 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2) O que é paisagem? Elabore um cartaz com diversas paisagens, procure 

demonstrar diferentes paisagens a partir das dimensões do meio ambiente. 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3) O que são impactos? Exemplifique. 

 
 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
4) Em uma atividade de turismo em áreas naturais, quais são as precauções para 

minimizar os impactos no ambiente natural? (caminhada) 

 
 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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5) Pesquise sobre capacidade de carga turística.  

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Unidades de Conservação (UCs) 
 

A preocupação com o meio ambiente nas décadas de 60 e 70 mobilizaram a 

sociedade para os temas ambientais, despertando na opinião pública a 

sensibilização para questões de conservação e preservação. A sociedade passou a 

questionar os governantes a respeito da criação e implantação de áreas protegidas. 

Desta forma biomas e ecossistemas de grande relevância para 

pesquisadores e ambientalistas, também despertaram o interesse de estudantes e 

turistas, assim estes lugares com atributos naturais, como a fauna, a flora, a 

paisagem, juntamente com outros elementos socioculturais presentes, tiveram a 

salguarda da sua riqueza asseguradas pela legislação. 

Em muitos casos estes lugares, por suas características intrínsecas 

constituem patrimônio natural e cultural, legalmente instituídos como áreas 

protegidas, denominadas de Unidades de Conservação (UCs) que são criadas, 

implantadas e geridas de acordo com Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC).  

Com o estabelecimento de 

critérios mais bem definidos para a 

criação de áreas protegidas verifica-

se a garantia de conservação e 

proteção de ecossistemas 

importantes, bem como a 

participação da sociedade na 

escolha destas áreas.  

Unidades de Conservação 

I - Unidade de Conservação é definida é todo 
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.  

Lei no. 9.985, de 18 julho de 2000 
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A partir desta constatação pode se afirmar que o conjunto formado pelo 

patrimônio geológico, a paisagem, o relevo e a vegetação, que constituem a 

geodiversidade de uma área, dependendo da sua relevância para sociedade, 

poderão constituir-se em uma UC, a qual poderá ter como finalidade, a educação 

ambiental através de atividades de interpretação ambiental e o turismo como fator 

de desenvolvimento socioeconômico da região onde esta UC está localizada 

(MOREIRA,  2011). 

As UCs apresentam-se 

como uma grande possibilidade 

para o desenvolvimento de 

pesquisa, atividades de 

sensibilização a respeito de 

questões ambientais e em 

alguns casos mais específicos a 

exploração turística. 

O SNUC, é um sistema 

de áreas protegidas que possui  

diferentes tipos de UCs, classificadas de acordo com as categorias de manejo, o 

sistema se configura em dois grupos: as unidades de Proteção Integral (uso indireto) 

e as de Uso Sustentável (uso direto). 

Benefícios do SNUC para a preservação do patrimônio geológico 

O SNUC introduziu modificações importantes na política de criação e gestão de UCs, no sentido 
de assegurar uma maior e efetiva participação da sociedade nesses processos. Desse modo, o 
estabelecimento de áreas protegidas no Brasil tem por objetivo a manutenção de condições 
naturais adequadas para a proteção da diversidade de ecossistemas, incluindo a proteção da 
diversidade genética, biológica, espécies ameaçadas, proteção de paisagens de notável beleza 
cênica, características relevantes geológicas, geomorfológica, arqueológica, paleontológica e 
cultural, além da proteção de recursos hídricos e edáficos. (MOREIRA, 2011, p.42) 

 

Relação UCs, turismo e educação 

No Brasil, como em outros países, as leis 

que regem as áreas protegidas estabelecem 

que algumas categorias de unidades de 

conservação, em especial os parques, são 

passíveis de exploração turística, 

possibilitando um contato direto com a 

natureza e podendo servir como um forte 

instrumento no processo de educação 

conservacionista. (LIMA, 2003, p.74) 
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No presente trabalho as 

unidades que merecem destaque por 

sua representatividade na região dos 

Campos Gerais do Paraná são os 

parques, que estão classificados na 

categoria de Unidades de 

Conservação de Proteção Integral 

(uso indireto) e que se constituem 

num importante campo para o 

desenvolvimento de atividades 

científicas, educacionais, turísticas, 

recreativas entre outras.  

Estas UCs por suas características de natureza geológica, geomorfológica, 

espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural, representam um patrimônio 

para a sociedade e que podem ser aproveitadas para gerar vários benefícios e 

conhecimentos para a sociedade, possibilitando a formação de cidadãos com 

consciência ambiental.  

De acordo a Lei no. 9.985, de 18 julho de 2000 

Unidades de Conservação de Proteção Integral são aquelas onde a exploração 
ou o aproveitamento dos recursos naturais são totalmente restringidos, 
admitindo-se apenas o aproveitamento indireto dos seus benefícios. O principal 
objetivo dessas unidades é a conservação da natureza, através da preservação 
da biodiversidade com o mínimo de interferência antrópica. São categorias de 
manejo nesse grupo: Parque Nacional (PARNA), Reserva Biológica (REBIO), 
Estação Ecológica (EE), monumento Natural (MN) e Refúgio da Vida 
Silvestre(RVS). Os atributos naturais dessas áreas devem ser integralmente 
protegidos, com o mínimo indispensável de alterações, proporcionando espaço 
para o desenvolvimento de atividades de pesquisa, monitoramento, educação e 
interpretação ambiental e, no caso dos parques, recreação em contato com a 
natureza e turismo. 
Unidades de Conservação de Uso Sustentável são aquelas na qual a 
exploração e o aproveitamento econômico direto são permitidos, mas de forma 
planejada e regulamentada. O objetivo básico é compatibilizar a conservação 
com o uso sustentável de parte de seus recursos naturais. Incluem-se nesse 
grupo as seguintes categorias: Área de Proteção Ambiental (APA), Floresta 
Nacional (FLONA), Reserva Extrativista (Resex), Área de Relevante Interesse 
Ecológico (ARIE), Reserva de Fauna (RF), Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável (RDS) e as Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN). 
 

Os parques possuem uso e ocupação 

especial 

No caso dos parques (tanto nacionais, 

quanto estaduais ou municipais), são 

áreas sujeitas a um uso ou ocupação 

especial, normalmente protegendo 

ecossistemas e recursos ambientais de 

valor paisagístico. Destinam-se à 

preservação integral de áreas naturais 

com características de grande 

relevância sob os aspectos ecológico, 

cênico, científico, cultural, educativo e 

recreativo, vedadas as modificações 

ambientais e a interferência humana 

direta. (MOREIRA, 2011, p.43) 
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Os parques de acordo com SNUC (2000), possuem como objetivo principal a 

preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza 

cênica, possibilitando a realização de estudos científicos e atividades educacionais 

de interpretação ambiental, recreacionais e ecoturismo. 

O Estado do Paraná atualmente conta com 29 parques estaduais criados 

com a finalidade de proteção integral, os quais são abertos à visitação. Na região 

dos Campos Gerais estão localizados 5 parques estaduais e 1 parque nacional. 

- Parque Estadual de Vila Velha: caracteriza-se como um conjunto de 

formações areníticas, além dos Arenitos as Furnas e a Lagoa Dourada fazem parte 

desta UC e está localizado no município de Ponta Grossa. 

- Parque Estadual do Guartelá: possui afloramentos rochosos, pinturas 

rupestres e as escarpas que formam o Caniôn do Rio Iapó, está situado em Tibagi. 

- Parque Estadual do Monge: representa um importante atrativo natural e 

cultural de Estado, localizado na Lapa, neste parque são encontrados afloramentos 

rochosos e florestas. 

- Parque Estadual do Cerrado: caracteriza-se como uma área remanescente 

de Cerrado no sul do Brasil, nesta UC são encontradas matas ciliares, cachoeiras e 

afloramentos rochosos, está localizado no município de Jaguariaíva. 

- Parque Nacional dos Campos Gerais: o parque possui florestas, 

reflorestamentos afloramentos rochosos e remanescentes de campos, cachoeiras e 

furnas. A área do parque abrange os municípios de Castro, Carambeí e Ponta 

Grossa. 
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Fonte: MELO, et al (2004)  

 

 

PARA SABER MAIS! 

http://www.iap.pr.gov.br/ 

http://www.icmbio.gov.br/portal/ 

http://www.meioambiente.pr.gov.br/ 

http://www.mma.gov.br/ 

 

 Para auxiliar, estamos compartilhando uma pasta contendo imagens e artigos 

sobre o tema, para acessar clique no link abaixo. 

https://drive.google.com/folderview?id=0BxiMPuwWl_WvTWQ2cm9WUjI0SnM&usp=

sharing 

 

http://www.iap.pr.gov.br/
http://www.icmbio.gov.br/portal/
http://www.meioambiente.pr.gov.br/
http://www.mma.gov.br/
https://drive.google.com/folderview?id=0BxiMPuwWl_WvTWQ2cm9WUjI0SnM&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0BxiMPuwWl_WvTWQ2cm9WUjI0SnM&usp=sharing
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 INFOGRÁFICOS 

Biomas brasileiros 

Informações, localização e grau de devastação. 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/simuladoreseanimacoes/
2011/biologia/5bioma.swf . Acesso em: 12 nov. 2014. 
 

VÍDEOS 

1) Biomas brasileiros 

Vídeo produzido pela USP-SP, faz uma abordagem sobre os biomas brasileiros.  

https://www.youtube.com/watch?v=0dlXce3s4mo . Acesso em: 12 nov. 2014. 

 

2) Unidades de Conservação 

Vídeo elaborado pela SEMA-Pr e exibido nas unidades de conservação. 

https://www.youtube.com/watch?v=DDgSv9nvx6g . Acesso em: 12 nov. 2014. 

 

3) Quando a Ecologia Chegou 

E se nossas estratégias para preservar a natureza se tornassem veículos de 

injustiça social? Nos países em desenvolvimento, é comum que as áreas de maior 

valor natural abriguem, ou mesmo que sejam produto de culturas tradicionais e das 

vidas de populações locais. Por isso, nestes lugares, com frequência, a criação de 

unidades de conservação gera resistência e cria conflitos com estas populações. 

Quando a Ecologia Chegou aborda este problema delicado em duas áreas de 

preservação brasileiras, tentando mostrar caminhos para conciliar conservação da 

natureza e desenvolvimento. 

https://www.youtube.com/watch?v=ah79yrIcX3k . Acesso em: 12 nov. 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/simuladoreseanimacoes/2011/biologia/5bioma.swf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/simuladoreseanimacoes/2011/biologia/5bioma.swf
https://www.youtube.com/watch?v=0dlXce3s4mo
https://www.youtube.com/watch?v=DDgSv9nvx6g
https://www.youtube.com/watch?v=ah79yrIcX3k


27 

 

AGORA É COM VOCÊ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: 

http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=6&evento=1 . 

Acesso em: 12 nov. 2014. 

1) Registre suas impressões sobre a imagem acima. 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=6&evento=1
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2) O que é bioma? Quais são os principais biomas brasileiros, caracterize-os. 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3) Elabore um cartaz demostrando os biomas brasileiros e destaque os principais 

impactos ambientais que afetam estes biomas e uma unidade de conservação. 

 

4) Quais são os ecossistemas presentes no Paraná? Caracterize-os. Elabore um 

cartaz e demonstre a localização dos ecossistemas presentes no Estado. 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5) O que são unidades de conservação? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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6) O município possui UCs municipais? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

7) Como são classificadas as categorias de UCs? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  

8) De acordo com SNUC, o que são parques? Quais são os objetivos dos parques?. 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

9) Pesquise sobre plano de manejo. 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Interpretação e educação Ambiental 

Os parques estaduais citados anteriormente em sua maioria possuem infra-

estrutura básica e trilhas que vem sendo utilizadas para promoção de atividades 

recreativas, turismo e a educação ambiental. As trilhas através de atividades de 

interpretação, mostram-se como uma excelente oportunidade para tratar de temas 

relacionados ao meio ambiente, conteúdos de geografia, ciências e biologia; além de 

atividades interativas e recreativas.  

 

 

 

 

Para STRANZ, et al. (2008), as trilhas são instrumentos pedagógicos que 

possuem como característica a receptividade, despertando o interesse de crianças e 

adolescentes, o que permite a aproximação com a realidade de conteúdos de 

diversas áreas. 

Em muitos casos as trilhas eram caminhos em áreas naturais utilizados pela 

população local para deslocamento de um ponto a outro de uma determinada 

localidade. No turismo e na educação ambiental estes caminhos agregam outras 

funções ao invés de simplesmente servir de ligação.   

Trilhas interpretativas 

Ao percorrermos uma trilha 

interpretativa ou experienciarmos uma 

vivência, descobrimos nossas limitações 

e possibilidades, mas também 

descobrimos relações de coincidências 

e de complementaridades solidárias 

entre e com os outros grupos humanos: 

aprendemos a perceber, experienciar e 

interpretar realidades, vivenciar 

paisagens na paisagem. Guimarães 

(2003, apud STRANZ, A. et al , 2008, 

p.88) 
 

Fonte: Mendes (2010) 
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Portanto, uma trilha para atender a um programa de interpretação e 

educação ambiental necessita de um planejamento adequado que deverá seguir 

uma metodologia, onde serão considerados os seguintes critérios: trajeto, tempo de 

deslocamento, distância, objetivos e possibilidades de interpretação (STRANZ,  et al. 

2008). 

A Educação Ambiental (EA) pode ser desenvolvida nas unidades de 

conservação e empreendimentos de turismo rural e ecoturismo que recebem turistas 

e oferecem caminhadas. Nas UCs estas ações efetivam-se através de atividades de 

interpretação ambiental, onde são desenvolvidos os valores ligados à conservação e 

preservação do meio ambiente e à sustentabilidade.  

 

Funções das trilhas 

A classificação de trilhas pode 

basear-se em sua função e forma. 

No caso de trilhas de interpretação 

ambiental ela pode ser 

compreendida como um percurso 

feito geralmente a pé, por caminho 

já existente e previamente definido, 

em local que favoreça a observação 

dos mais variados aspectos do 

ambiente natural ou antrópico. Saul 

et al (2002, apud STRANZ, A. et al, 

2008, p.88) 
 

Finalidades da Educação Ambiental 

Um dos objetivos da Educação Ambiental é formar cidadãos conscientes de sua 

relação com a natureza e com seu habitat. Diante disso se conclui que a EA, 

independente da metodologia, deve primar pela formação de pessoas 

conscientes de seu papel e de sua relação com o meio ambiente, de modo que 

almejem a sustentabilidade, ajam na busca de soluções para o uso racional dos 

recursos naturais e as futuras gerações possam também usufruí-los. (NEIMAN, 

2008, p. 34) 

Fonte: Mendes (2010) 
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: 

Assim, a temática da Educação Ambiental e o Turismo em Áreas Protegidas, 

mostram-se como uma oportunidade de ensino-aprendizagem, onde poderão ser 

ministrados conteúdos relacionados à conservação, preservação e à 

sustentabilidade do meio ambiente, através da interdisciplinaridade.  

Desta forma, a 

interpretação ambiental constitui-se 

numa importante ferramenta nas 

estratégias de educação ambiental 

e mais recentemente no 

ecoturismo. Ela permite um contato 

mais próximo com o meio 

ambiente, facilitando a 

compreensão do conhecimento e 

interação com a natureza.  

A primeira abordagem 

sobre a interpretação ambiental foi 

feita em 1957, onde Tilden (1957 

apud DIAS, R., 2004, p.79) define interpretação ambiental como “uma atividade 

educacional que aspira revelar os significados e relações por meio do uso de objetos 

originais, através de experiências de primeira mão e por meios ilustrativos, no lugar 

de simplesmente comunicar informação literalmente”. 

 

 

 

Para entender a Educação Ambiental se faz necessário recorrer à Lei no 9.795 

(1999, p. 1) 

Art. 1o Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o 

individuo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 

ambiente, bem como de usos comum do povo, essencial à sadia qualidade de 

vida e sua sustentabilidade. 

 

A interpretação ambiental deve: 

A interpretação ambiental facilita o 

conhecimento e a apreciação da natureza, pois 

é uma tradução da linguagem dessa para a 

linguagem comum das pessoas. Ou seja, ela 

traduz a linguagem técnica para os termos e 

idéias do público em geral, que não são 

científicos. Por ser educativa, deve traduzir de 

maneira atrativa e compreensível os 

significados do patrimônio natural de uma 

área, assim, é a sua abordagem que a 

diferencia de outras formas de transferência de 

informação. (MOREIRA, 2011, p.79)  
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Em uma abordagem mais recente a interpretação ambiental ganha uma 

conotação pedagógica e revela uma tendência de sensibilização e conscientização 

sobre o meio ambiente.  

A interpretação e educação ambiental devem 

estar apoiadas em estratégias diferenciadas de 

informação e comunicação eficientes para atingir os 

objetivos daquilo que ser quer transmitir. Assim, é 

necessário recorrer a meios interpretativos que podem 

ser divididos em meios personalizados e não 

personalizados.  

Os meios personalizados envolvem a participação de 

intérpretes ou guias que interagem com o público alvo 

da interpretação. Enquanto que os meios não 

personalizados caracterizam se por instrumentos ou 

elementos representados por objetos e aparatos 

artificiais. Veja na sequencia alguns exemplos destes 

meios interpretativos (MOREIRA, 2011, p.81-82): 

 

Meio não personalizados: 

 Sinalização e placas indicativas; 

 Painéis interpretativos; 

 Publicações (informações impressas, livros, folhetos, guias e mapas); 

 Trilhas autoguiadas; 

O que é interpretação ambiental? 

É uma técnica didática, flexível e moldável às mais diversas situações, que 

busca esclarecer os fenômenos da natureza para determinado público alvo, em 

linguagem adequada e acessível, utilizando os mais variados meios auxiliares 

para tal. A interpretação procura promover neste público o sentimento de 

pertinência à natureza, através da sua transformação íntima em relação aos 

recursos naturais, da sua compreensão e de seu entendimento, na esperança 

de gerar seu interesse, sua consideração e seu respeito pela natureza e, 

consequentemente, pela vida. Pagani et al., (1996 apud DIAS, R., 2004, p.79) 

 

Fonte: Mendes (2006) 

Painel interpretativo 

Fonte: Mendes (2006) 

Placa indicativa 
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 Audiovisuais; 

 Exposições, entre outros. 

 

Meios personalizados: 

 Trilhas guiadas; 

 Passeios em veículos não motorizados (bicicletas, cavalos, canoas, 

etc.) e passeios em veículos motorizados com o acompanhamento de 

guias. 

 Audiovisuais com atendimento pessoal; 

 Atividades como representações teatrais, jogos e simulações. 

 

Planejando uma trilha interpretativa 

A proposta de realizar um projeto de interpretação e educação ambiental 

para uma trilha requer a sistematização de algumas etapas que visam o 

planejamento de ações para atingir se os objetivos, ou seja, a observação de 

aspectos relacionados levantamento de informações (inventário), definição do 

público-alvo, determinação de objetivos, análise das oportunidades, síntese, 

avaliação dos recursos materiais, humanos e financeiros e a implementação do 

plano. 

Uma área natural através de uma 

trilha poderá permitir uma gama de 

possibilidades de interpretações, relacionadas 

à diversidade ecológica, à geodiversidade e 

ainda outros temas relacionados ao meio 

ambiente. Portanto o levantamento de 

informações ou inventário poderá auxiliar na 

descrição dos atributos relevantes para o 

público que se pretende atingir. Assim, quanto 

mais dados forem levantados a respeito de vegetação, fauna, rochas e relevo, 

melhores as possibilidades de determinar temas e tópicos interessantes, além de 

pontos de parada.   

A definição do público-alvo é de suma importância, pois a possibilidade de 

adequação dos temas e das informações de acordo com a faixa etária e o nível de 

Fonte: Mendes (2008) 

Trilha interpretativa 
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escolaridade auxiliarão na linguagem a ser utilizada bem como a determinação dos 

objetivos. 

Definir os objetivos, significa dar uma direção para aquilo que se pretende 

alcançar, ou seja, é necessário determinar a intenções das ações que serão 

executadas.  

De posse de informações detalhadas pelo inventário e o conhecimento do 

público-alvo, assim como dos propósitos da interpretação e educação ambiental, a 

próxima etapa é a verificação das oportunidades através da escolha de temas, 

determinação de pontos de parada, definição de meios interpretativos entre outros. 

A síntese é a sistematização dos temas que serão tratados, manifesta o 

objeto de apropriação do público-alvo. 

A determinação dos recursos humanos, a capacitação destes e a 

organização do trabalho, além dos materiais a serem utilizado, bem como do 

financiamento do plano, constituem-se em etapas fundamentais na viabilização e 

execução do projeto de interpretação e educação ambiental a ser implantado. 

 

PARA SABER MAIS! 

http://www.iap.pr.gov.br/ 

http://www.icmbio.gov.br/portal/ 

http://www.meioambiente.pr.gov.br/ 

http://www.mma.gov.br/ 

 

AGORA É COM VOCÊ! 

 

1) Com os colegas, faça uma pesquisa das características naturais e culturais de 

um local visitado em sua região. Transforme os resultados de sua pesquisa em 

informação para o visitante. Não se esqueça de utilizar vários meios para isso: 

uma cartilha, um mapa, placas de explicação (interpretação), entre outros. 

 

2) Pesquise na sua cidade uma área (parque municipal ou estadual) e elabore com 

seus colegas uma atividade de interpretação ambiental. 

 

 

http://www.iap.pr.gov.br/
http://www.icmbio.gov.br/portal/
http://www.meioambiente.pr.gov.br/
http://www.mma.gov.br/
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Geodiversidade 
 

Objetivos 

Geral: 

o Compreender a geodiversidade 

 

Específicos: 

o Introduzir os conceitos de geologia e geomorfologia 

o Compreender a geodiversidade 

o Estabelecer a relação entre turismo e geodiversidade 

o Conhecer a Geodiversidade dos Campos Gerais 

 

Temas 

o Geodiversidade, educação e turismo 

o Geodiversidade dos Campos Gerais 
 

  

 

 

 

 

 

Unidade 2 
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Geodiversidade, Educação e Turismo 

 

 

A geologia e a geomorfologia 

permitem a compreensão das 

características do relevo e vegetação de 

um determinado lugar, que podem ser 

classificados como sítios geológicos, 

estes componentes em associação com 

o turismo, tornam-se recursos turísticos, 

que atraem muitos visitantes que 

induzidos por diferentes motivações se 

deslocam para conhecer inúmeras 

belezas cênicas existentes. As 

formações geológicas através de seu 

relevo e formas, revelam a história da 

formação da Terra, constituindo se 

Geologia e geommorfologia 

A geologia e a geomorfologia, como 

ciências da terra, descrevem a história e 
a forma de nosso planeta. A geologia nos 

ajuda a entender essa história no sentido 

de ver como a face do planeta mudou ao 
longo do tempo, como registrado nas 

rochas, sedimentos, fósseis e minerais 

que revelam climas passados, meios 
ambientes, construção de montanhas e 

movimentação de continentes. A história 

da vida também é revelada – como ela 

começou e evoluiu, como novas espécies 
apareceram e como espécies se tornaram 

extintas. A geomorfologia interpreta as 

formas de terreno que hoje vemos – 
montanhas, planaltos, linhas de costa e 

outras - as condições em que elas foram 

formadas e também possibilita um 
registro do passado recente e dos 

processos correntes operando em nosso 

planeta. (SCHOBBENHAUS; SILVA, 

2012, p.14) 

 

Fonte: Mendes (2011) 
Turismo em áreas naturais 
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numa importante herança, um patrimônio natural. Estas formações são 

denominadas de sítios geológicos ou geossítios. Schobbenhaus e Silva, afirmam 

que “os geossítios representam lugares ou pontos de interesse geológico, cujo valor 

destaca-os do meio circundante por seu interesse científico e/ou educativo e/ou 

turístico e/ou cultural.” (SCHOBBENHAUS, C; SILVA, C. R., 2012, p.16) 

Assim quando uma determinada área possui um conjunto de sítios 

geológicos, é denominado de patrimônio geológico. Por sua elevada importância 

natural e cultural, e destacado interesse científico, pedagógico e turístico para uso 

das futuras gerações, este patrimônio deve ser preservado (SCHOBBENHAUS, C; 

SILVA, C. R., 2012). 

Por sua relevância e grau de atratividade o patrimônio geológico desperta o 

interesse de pesquisadores, estudantes e turistas. Este processo antes chamado de 

turismo geológico passou a denominar se de geoturismo.  

Ou seja, as pessoas são induzidas pelo 

que se chama de geodiversidade, que 

representa as formações geológicas e o 

conjunto de paisagens, visitam os 

geossítios para aprender, entender, 

valorizar e se envolver 

(SCHOBBENHAUS, C; SILVA, C. 

R.,2012), deste modo constata-se um 

fluxo de pessoas se deslocando para 

diversos lugares utilizando se de toda 

uma infra-estrutura turística instalada. 

As discussões e iniciativas de proteção 

de ambientes naturais quase sempre são realizadas no âmbito de defesa dos 

aspectos da diversidade biológia ou biodiversidade em virtude do termo 

geodiversidade ainda ser pouco difundido. Contudo, a comunidade acadêmica 

através das pesquisas científicas vem aproximando a sociedade dos termos 

relacionados à geologia e a geomorfologia.  

A geodiversidade, segundo Stanley (2001 apud MOREIRA, J. C., 2013 p. 

900), “é a variedade de ambientes geológicos, fenômenos e processos ativos que 

dão lugar a paisagens, rochas, minerais fósseis, solos e outros depósitos superficiais 

que constituem a estrutura para a vida na Terra.” 

Geoturismo 

Geoturismo envolve turistas observando 

as paisagens naturais, as formas de 
relevo e as rochas, bem como os 

processos que as moldaram ao longo do 

tempo. Muitas dessas belezas naturais 
também formam a base para o 

estabelecimento de áreas protegidas e a 

definição de Sítios do Patrimônio 

Mundial. (SCHOBBENHAUS, C.; 

SILVA, C. R., 2012, p.14) 
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A região dos Campos Gerais do 

Paraná é conhecida por abrigar 

importantes atrativos do Estado, como 

o Parque Estadual de Vila Velha , 

Parque Estadual do Guartelá, as 

Estrias Glaciais de Witmarsum, 

Cachoeiras e Furnas que formam o 

patrimônio geológico. Estes sítios 

geológicos se constituem num 

importante conjunto de atrativos que 

motivam a visita de vários turistas do 

Paraná e do Brasil. Estes atrativos podem auxiliar o visitante na compreensão da 

história do planeta. 

Entre os diversos turistas e visitantes que estes espaços recebem, um 

grande número excursões de alunos da educação básica e ensino superior realizam 

visitas com a finalidade de educação ambiental. 

Estes espaços, que reconhecidamente são sítios geológicos, constituem se 

em paisagens naturais, ou seja, a geodiversidade, além de atenderem a finalidades 

recreacionais, destinam-se a ações de educação ambiental, através de atividades 

interpretativas e também geoeducativas. 

 

PARA SABER MAIS! 

http://m.geocultura.net/ 

http://www.cprm.gov.br 

http://www.geoconservacao.com.br/ 

http://www.geoturismobrasil.com 

http://www.iap.pr.gov.br/ 

http://www.icmbio.gov.br/portal/ 

http://www.meioambiente.pr.gov.br/ 

http://www.mineropar.pr.gov.br 

http://www.mma.gov.br/ 

http://www.turismo.gov.br/ 

http://www.turismo.pr.gov.br/ 

Fonte: Mendes (2010) 
Geoturismo 

http://m.geocultura.net/
http://www.cprm.gov.br/
http://www.geoconservacao.com.br/
http://www.geoturismobrasil.com/
http://www.iap.pr.gov.br/
http://www.icmbio.gov.br/portal/
http://www.meioambiente.pr.gov.br/
http://www.mineropar.pr.gov.br/
http://www.mma.gov.br/
http://www.turismo.gov.br/
http://www.turismo.pr.gov.br/
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 Para auxiliar, estamos compartilhando uma pasta contendo imagens e artigos 

sobre o tema, para acessar clique no link abaixo. 

https://drive.google.com/folderview?id=0BxiMPuwWl_WvTWQ2cm9WUjI0SnM&usp=

sharing 

 

 AGORA É COM VOCÊ! 

1) Qual a importância da geologia e da geomorfologia? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2) Como é definido geossítio ou sítio geológico? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3) O que é patrimônio geológico? Porque é importante a sua preservação? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  

https://drive.google.com/folderview?id=0BxiMPuwWl_WvTWQ2cm9WUjI0SnM&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0BxiMPuwWl_WvTWQ2cm9WUjI0SnM&usp=sharing
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4) As discussões e iniciativas de proteção de ambientes naturais quase sempre 

são realizadas no âmbito de defesa dos aspectos da diversidade biológica 

ou biodiversidade em virtude do termo geodiversidade ainda ser pouco 

difundido. Contudo, a comunidade acadêmica através das pesquisas 

científicas vem aproximando a sociedade dos termos relacionados à geologia 

e a geomorfologia. 

Pesquise os conceitos das palavras em negrito e elabore uma síntese. 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5) Pesquise na internet sobre sítios geológicos ou geossítios ou ainda 

geoparques no Brasil e no exterior. Faça uma apresentação com uma 

imagem e breve descrição. 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Geodiversidade dos Campos Gerais 

Nos Campos Gerais do Paraná se encontram, entre outros atrativos, o 

Parque Estadual de Vila Velha , Parque Estadual do Guartelá, as Estrias Glaciais de 

Witmarsum, Cachoeiras, Furnas e pinturas rupestres que constituem uma parte da 

geodiversidade desta região do Estado. Estes sítios geológicos se constituem num 

importante conjunto de atrativos que motivam a visita de diversos grupos de 

visitantes do Paraná e do Brasil. Pois, estes atrativos podem revelar ao visitante 

através de seu relevo e formas, uma parte da história da formação da Terra.  

Neste momento se faz necessário compreender algumas das características 

dos Campos Gerais do Paraná, através de uma breve descrição. 

Inicialmente a região era habitada por indígenas da tradição tupi-guarani que 

se deslocavam entre o Primeiro e o Segundo Planaltos Paranaense para a coleta de 

sementes, frutos e caça. No início do séc. XVIII a coroa portuguesa fez doação de 

terras a políticos influentes que tomaram posse das áreas. A partir de 1729, uma 

trilha foi aberta com o objetivo de conduzir mulas e bois na região sul do Brasil, este 

período foi denominado de tropeirismo e contribuiu para o desbravamento do sul do 

país. 

Os Campos Gerais do Paraná foram 

originalmente definidos como, 

compreendendo os campos limpos e os 

campos cerrados naturais situados na borda  

do Segundo Planalto Maack (1948 apud 

MELO; GUIMARÃES, 2012, p. 407). 

Destaque para duas importantes formações, 

a Escarpa Devoniana e o Canyon do 

Guartelá e diversos outros paralelos. Nesta região é 

comum encontrar rios e arroios que deslizam 

sobre a rocha, muitas vezes denominados de lajeados. Nota se cachoeiras, matas 

ciliares e capões, furnas relevos e conjuntos rochosos que lembram ruínas, também 

denominadas de ruiniformes além de gargantas e despenhadeiros (MELO; 

GUIMARÃES ,2012). 

Fonte: Mendes (2010) 

Formas ruiniformes  
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Localização dos Campos Gerais do Paraná. 1. Serra Geral. 2. Escarpa Devoniana. 3. 
extensão dos Campos Gerais de acordo com os critérios naturais propostos por Maack 
(1948). Fonte: Melo, Moro e Guimarães (2007). 

 

De acordo com Melo, Moro e 

Guimarães (2007), a região dos Campos 

Gerais do Paraná é reconhecida pelos seus 

aspectos naturais, fitogeográficos e 

geomorfológicos que caracterizam a 

geodiversidade desta área do Estado 

paranaense. Configura-se como uma “zona 

coberta por campos limpos e matas,  galerias 

e capões isolados de Floresta Ombrófila 

Mista em solos predominantemente rasos e 

Fonte: Mendes (2005) 

Escarpa Devoniana no Município de 

Palmeira 
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arenosos situada no Segundo Planalto Paranaense acompanhando o reverso de 

uma estrutura de relevo regional, do tipo, cuesta conhecida como Escarpa 

Devoniana.” (GUIMARÃES ,2009, p.,48)  

  A figura abaixo demonstra o esquema da estrutura geológica do Paraná. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Em relação à hidrografia, os rios desta região são afluentes do Rio Paraná, 

entre eles, Iguaçu, Tibagi, Cinzas, Itararé. 

Destaque para a Bacia Hidrográfica do Rio Tibagi, que possui importantes 

afluentes como, o Pintangui e o Iapó, este último é considerado como um dos 

agentes responsáveis pela formação do Canyon Guartelá e tem como afluentes o 

Fortaleza e Piraí.  

Alguns destes rios tem como notável a 

característica de serem antecedentes, ou seja, 

possuem suas nascentes no Primeiro Planalto 

Paranaense, conduzindo suas águas através de 

estruturas geomorfológicas rúpteis (falhas, 

fraturas e diques), algumas destas também 

conhecidas como boqueirões. MELO (2000) Boqueirão – Canyon do Guartelá 
Fonte: Mendes (2011) 

 

Fonte: Melo et al. (2007) 
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Melo et al.  (2007) 
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Fonte: Mendes (2007) 
Canyon do Guartelá 

 
 

A Escarpa Devoniana abrange diversos municípios, desde 1992 é uma Área 

de Proteção Ambiental (APA). Esta área reúne um conjunto de geossítos, que 

representam um patrimônio geológico que chama a atenção por relevante interesse 

científico, pedagógico e turístico. Sobre este tema os pesquisadores alertam para a 

necessidade da geoconservação da área através de medidas de proteção e 

conservação. Uma destas medidas é o Projeto Geopark1  Campos Gerais. 

                                                
1 Segundo a definição da UNESCO (2006 apud MOREIRA, 2011, p. 51) é um território de limites bem 
definidos, com uma área suficientemente grande para servir de apoio ao desenvolvimento 
socioeconômico local. Deve abranger um determinado número de sítios geológicos relevantes ou um 
mosaico de aspectos geológicos de especial importância científica, raridade e beleza, que seja 
representativo de uma região e da sua história geológica, eventos e processos. Além do significado 
geológico, deve também possuir significados, ligados à ecologia, arqueologia, história e cultura. 
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O patrimônio geológico dos Campos Gerais do Paraná, segundo Guimarães 

et al.(2007), se faz presente em diversos pontos, sendo que alguns fazem parte de 

unidades de conservação como os parques estaduais de Vila Velha (Melo, 2006) e 

Guartelá (Melo, 2002). 

Guimarães, relaciona alguns geossítios relevantes de acordo com seguinte 

classificação (GUIMARÃES, 2009, p., 51-53),: 

Fonte: Melo et al.(2007) 
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Feições geomorfológicas mais recentes 

a. escarpamentos - ligados ao recuo erosivo da “Escarpa Devoniana”, esta com 

diversas denominações locais, tais como Serrinha (Balsa Nova-Campo Largo) ou 

serras de Itaiacoca (Ponta Grossa), São Joaquim (Castro), Furnas (Piraí do Sul-

Jaguariaiva) e da Janela (Sengés) (ver também Souza e Souza, 2002); 

 

b. canyons - nos rios Itararé, Jaguaricatu, Jaguariaiva, Iapó (parcialmente incluído no 

Parque Estadual do Guartelá), Pitangui (estes, de norte para sul, junto à “Escarpa 

Devoniana”) e Palmeirinha (Piraí do Sul), Itaytyba (Tibagi), Rio Verde (Ponta 

Grossa), cabeceiras do Rio Tibagi (junto à BR-376) etc.; 

 

c. cachoeiras/saltos - Pedregulho e Santa Rosa (Tibagi), Mariquinha (Ponta Grossa), 

Cotia (Castro), Lago Azul (Jaguariaiva), Lageado Grande e do Corisco (Sengés) etc.; 

 

d. furnas - Gêmeas, Grande, Buraco do Padre, Lagoa Dourada (Melo, 2002b) e Vila 

Velha (Ponta Grossa), Tamanduá I e II (Balsa Nova) (Soares, 1989); e. sumidouros - 

rios Quebra-Perna (Ponta Grossa), Funil (Sengés), Itararé (divisa PR-SP) etc.; 

 

f.relevo ruiniforme - Vila Velha (Ponta Grossa), Itaytyba (Tibagi) etc.; 

 

Feições associadas à glaciação permo-carbonífera 

a. pavimentos estriados - Witmarsum e Rio do Salto (Palmeira), Tamanduá, Fazenda 

Thalia e São Luiz do Purunã (Balsa Nova) (UEPG, 2003; Trosdtorf et al., 2005); 

 

b. dropstone - divisa PR-SC (Rio Negro) (Piekarz e Liccardo, 2007); 

 

c. varvitos - Rio Negro (Pedreira do Motocross) e Vila Velha (Moreira, 2008); 

 

d. estratos com intensas deformações atectônicas – Tamanduá (Palmeira) e Morro 

do Chapéu (Sengés) (UEPG, 2003). 

 

Seções-tipo de unidades da Bacia do Paraná 

a. Formação Iapó - rodovia Castro-Tibagi, junto à “Escarpa Devoniana” (Maack, 

1947). 
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b. Formação Furnas - Serrinha, no trecho em que o Rio Iguaçu vence a “Escarpa 

Devoniana”, próximo à ferrovia(Oliveira, 1912). 

 

Jazigos fossilíferos devonianos em rochas do Grupo Paraná 

a. Formação Furnas - icnofósseis de invertebrados (Cruziana, Rusophycus, 

Paleophycus, Planolites etc.) em locais como São Luiz do Purunã (Balsa Nova), 

Cerrado Grande (Campo Largo), Paredão da Santa e Lago Azul (Jaguariaiva) 

(Assine, 1999; Oliveira e Guimarães, 2005). 

 

b. Formação Ponta Grossa - diversos pontos, com riquíssimo conjunto de 

invertebrados marinhos da Fauna Malvinocáfrica (braquiópodes, bivalves, trilobitas 

etc.) principalmente em Ponta Grossa, Jaguariaiva e Tibagi (Bolzon, Azevedo, 

Assine, 2002; Bosetti, 2004). 

Conforme foi apontado, os Campos Gerais do Paraná apresentam um 

grande potencial científico, pedagógico e turístico, revelando inúmeras 

possibilidades de aprendizado sobre a natureza. Entre os importantes geossítios que 

compõem a geodiversidade da região, alguns se destacam por sua singularidade e 

exuberância. 

A seguir serão apresentados alguns sítios do patrimônio geológico, com a 

finalidade de melhor informar o leitor. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Mendes (2009) 

Salto Santa Rosa - Tibagi 

É um importante geossítio 

localizado no município de 

Tibagi, cerca de 18 km de 

distância do centro do município. 

Possui aproximadamente 60 

metros de altura, formando uma 

piscina natural.  
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Cabeceira do rio Tibagi, próximo à BR-376 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mendes (2005) 

 

Fonte: Mendes (2008) 

 

Buraco do Padre – Ponta 

Grossa 

O Buraco do Padre está situado 

no Distrito de Itaiacoca em Ponta 

Grossa, faz parte do Parque 

Nacional dos Campos Gerais. 

Caracteriza-se como um 

anfiteatro subterrâneo. Constitui-

se numa furna com uma cascata 

de aproximadamente 30 metros de 

altura em seu interior, formada 

pelo rio Quebra-Perna. 
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Estrias Glaciais de Witmarsun - Palmeira 

Os sulcos abaixo neste pavimento foram formados pela ação do movimento de enormes 

massas de gelo, também conhecidas como geleiras, durante o período Permo-Carbonífero 

aproximadamente 300 milhões de anos atrás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mendes (2008) 

 

Fonte: Mendes (2005) 

Furna do Tamanduá – 

município de Balsa Nova 

Estas estruturas erronemente 

chamadas de furnas, são na 

verdade poços de 

desabamento, caracterizam-se 

como sítios geomorfológicos e 

estão presentes nos Campos 

Gerais do Paraná 
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Cachoeira da Mariquinha – Ponta Grossa 

A cachoeira está inserida dentro da área do Parque Nacional dos Campos Gerais e está 

localizada a aproximadamente 30 quilômetros do centro de Ponta Grossa. Destaque para a 

cascata com altura próxima de 30 metros e uma piscina natural formada pelas águas do rio 

Quebra-Perna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Mendes (2010) 

Salto Puxa Nervos -  Tibagi 

Este sítio está situado a 18 km do 

centro Tibagi, é um local muito 

utilizado para a prática de 

cascade. Possui aproximadamente 

45 metros de altura, com 

exemplares de mata nativa nos 

arredores.  

 

Fonte: Mendes (2005) 
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Fonte: Mendes (2010) 
  

 

 

PARA SABER MAIS! 

http://m.geocultura.net/ 

http://www.cprm.gov.br 

http://www.geoconservacao.com.br/ 

http://www.geoturismobrasil.com 

http://www.iap.pr.gov.br/ 

http://www.icmbio.gov.br/portal/ 

http://www.meioambiente.pr.gov.br/ 

http://www.mineropar.pr.gov.br 

http://www.mma.gov.br/ 

http://www.turismo.gov.br/ 

http://www.turismo.pr.gov.br/ 

 Para auxiliar, estamos compartilhando uma pasta contendo imagens e artigos 

sobre o tema, para acessar clique no link abaixo. 

https://drive.google.com/folderview?id=0BxiMPuwWl_WvTWQ2cm9WUjI0SnM&usp=

sharing 

Parque Estadual de Vila Velha 

O conjunto rochoso do parque é 

constituído por rochas muito antigas 

com características bizarras que 

lembram objetos ou animais. Fazem 

parte desta unidade as Furnas e a 

Lagoa Dourada. 

 

http://m.geocultura.net/
http://www.cprm.gov.br/
http://www.geoconservacao.com.br/
http://www.geoturismobrasil.com/
http://www.iap.pr.gov.br/
http://www.icmbio.gov.br/portal/
http://www.meioambiente.pr.gov.br/
http://www.mineropar.pr.gov.br/
http://www.mma.gov.br/
http://www.turismo.gov.br/
http://www.turismo.pr.gov.br/
https://drive.google.com/folderview?id=0BxiMPuwWl_WvTWQ2cm9WUjI0SnM&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0BxiMPuwWl_WvTWQ2cm9WUjI0SnM&usp=sharing


56 

 

  AGORA É COM VOCÊ! 

1) Pesquise sobre os tipos de rochas (ígneas, sedimentares e metamórficas) 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2) Como você observou, uma das medidas de proteção do Patrimônio Geológico 

é a criação do geoparque. Como é definido geoparque? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

3) Agora que você conhece uma parte do patrimônio geológico dos Campos 

Gerais do Paraná, vamos realizar uma atividade prática. Elabore um roteiro 

de geoturismo com enfoque para região. 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Turismo e seus segmentos 

 

Objetivos 

Geral: 

o Compreender o conceito de turismo e seus principais segmentos em áreas 

naturais 

 

Específicos: 

o Compreender os principais segmentos de turismo em áreas naturais 

o Relacionar turismo em áreas naturais com o geoturismo 

o Abordar a importância da condução de visitantes 

o Entender relação entre a condução de visitantes e as trilhas interpretativas 
 

Temas 

o Discutindo o turismo 

o Segmentos do turismo  

o Planejando uma atividade de turismo em áreas naturais 

o Aproveitando melhor a caminhada 

 

 

 

 

Unidade 3 
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Discutindo o turismo 
 

A região dos Campos Gerais do Paraná, tem na sua base econômica  a 

agropecuária, a agroindústria, a mineração, o comércio, o setor de prestação de 

serviços e nos últimos anos, alguns municípios vem se preparando para o 

desenvolvimento da "indústria sem chaminés", ou melhor, dizendo, a atividade de 

turismo, a qual se utiliza dos patrimônios natural e cultural de uma localidade 

gerando divisas para o local através do desenvolvimento do turismo, possibilitando 

que uma parte da população participe 

deste processo socioeconômico.  

A atividade turística tem como 

característica quando planejada 

adequadamente, ao contrário de outras 

atividades econômicas, a manutenção do 

meio ambiente, corroborando para a 

sustentabilidade das condições 

ambientais e a preservação dos 

patrimônios natural e cultural (IGNARRA, 

2005). 

O turismo é responsável por múltiplas relações de ordem econômica, social 

e cultural envolvendo turistas e ou visitantes e as pessoas do local visitado. 

Em uma perspectiva mais ampla, considerando aspectos organizacionais e 

econômicos, José Vicente de Andrade (1998 apud IGNARRA, 2005, p., 13) conclui 

que o “turismo é o conjunto de serviços que tem por objetivo o planejamento, a 

promoção e a execução de viagens, e os serviços de recepção, hospedagem e 

atendimento aos indivíduos e aos grupos, fora de suas residências habituais.” 

Assim analisando os autores acima conclui-se que o turismo é uma atividade 

que envolve de um lado o deslocamento de pessoas, as organizações e serviços 

que viabilizam estes deslocamentos e do outro lado os aspectos relacionados ao 

receptivo destas pessoas incluindo nesta, a comunidade local. 

Turismo é: 

 “Turismo é definido como sendo a 

atividade de pessoas que viajam para 

lugares afastados de seu ambiente 

usual, ou que neles permaneçam por 
não mais que um ano consecutivo, a 

lazer, a negócios ou por outros 

motivos.” OMT (2003 apud MOREIRA, 

2011, p.,19) 
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As definições acima confirmam que a 

atividade turística colabora para o 

crescimento da economia como explicam 

Silva e Araújo (1987 apud MOREIRA, 2011, 

p., 19) “o turismo é uma atividade importante 

para as regiões subdesenvolvidas tanto 

quanto plantar, colher e manufaturar, pois 

quando se ampliam os fluxos turísticos a 

demanda por produtos agrícolas, industriais e pelos serviços também se amplia.” 

O turismo, por caracterizar-se como uma atividade socioeconômica, 

necessita desta forma, da disponibilização de produtos de turísticos, cujas 

informações deverão estar respaldadas em dados a respeito da demanda turística, 

através de estudos sobre os segmentos de mercado turísticos, os quais muitas 

vezes são identificados através de indicativos geográficos, motivações turísticas, 

faixa etária, entre outros. 

Assim como outras atividades econômicas, o turismo, não pode se 

concentrar em visões superficiais, deve se basear em análises mais detalhadas, as 

quais consideram aspectos relacionados às motivações das viagens, a forma de 

viagem, a organização, renda do consumidor entre outros itens. Sobre o turismo e 

suas motivações, Moreira esclarece que “o turismo acontece porque as pessoas 

viajam por diferentes motivações, como buscar locais para descansar, realizar 

atividades esportivas, conhecer culturas diferentes, distrair-se, fugir da rotina, entre 

outros motivos.” (MOREIRA, 2011, p.,21) 

Embora, o turismo na região dos Campos Gerais esteja em fase de 

desenvolvimento, a região em virtude do seu diversificado patrimônio natural e 

cultural mostra-se com um grande potencial a ser explorado de forma adequada, 

com oportunidades nos mais variados segmentos turísticos. A preservação do 

patrimônio, poderá contribuir para a efetivação dos benefícios da atividade. A 

conscientização da população da região turística, resultará na compreensão do 

turismo como atividade socioeconômica; implicando no entendimento dos diversos 

impactos do turismo e, assim esta será parceira nas ações de desenvolvimento do 

mesmo, exigindo a melhoria de serviços urbanos, como: limpeza da cidade, 

hospitalidade, fiscalização e proteção dos patrimônios natural e cultural (IGNARRA, 

2005).  

Parque Nacional do Iguaçu, registrou em 2012 

o número de 1.535.382 visitas.  

Fonte: http://www.cataratasdoiguacu.com.br/ 



61 

 

 

Segmentos do turismo  
 

Partindo do pressuposto que o turismo é uma atividade socioeconômica 

onde estão envolvidos os deslocamentos de pessoas, induzidas pelas mais variadas 

motivações conforme visto anteriormente. Portanto, é necessário compreender que 

cada vez mais as pessoas buscam satisfazer suas necessidades e desejos através 

de experiências diferenciadas, e o turismo é uma destas, que na atualidade desperta 

a necessidade de evasão do cotidiano e tal fato vem se intensificado nos grandes 

centros em virtude do caos urbano das metrópoles. 

A busca pelo contato com a natureza, 

pela cura, pelos esportes, pelos 

atrativos culturais entre outras 

motivações, constitui-se nos diversos 

segmentos de mercado turístico. Desta 

forma verifica-se que, assim como em 

qualquer outro segmento econômico, o 

conhecimento sobre o mercado 

turístico é fundamental para nortear as 

ações das empresas e das instituições públicas que atuam neste setor. Na 

atualidade, como consequência das razões citadas anteriormente, nota se cada vez 

mais a procura por áreas naturais para fins turísticos como recreação, esporte e 

aventura, contemplação e educação. Ou seja, os recursos naturais, as paisagens, a 

biodiversidade, a geodiversidade e o modo de vida rural passam a ter valor mediante 

a percepção de que podem auxiliar as pessoas no restabelecimento da saúde 

mental, revigorando-as para o retorno as suas atividades cotidianas. 

Assim, o turismo em áreas naturais protegidas ou não e as paisagens rurais 

despertam o interesse e a motivação das pessoas. 

 

 

 

 

Segmentação do turismo 

Segundo Moreira, “com a especificidade 

nas atividades turísticas, é cada vez maior 
a segmentação no turismo. Muitas são as 

motivações e assim novas terminologias 

são criadas” (MOREIRA, 2011, p.,21) 
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A partir do exposto acima, o turismo pode apresentar as seguintes 

segmentações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recentemente outros segmentos e motivações vem se destacando no 

turismo em áreas naturais, entre estes pode-se citar o geoturismo e o birdwatching. 

No geoturismo a motivação são as formações geológicas, geomorfológicas, 

incluindo as paisagens e relevos, enquanto que no birdwatching, o interesse é a 

observação e a fotografia de aves (BATISTA, 2013). 

Verifica-se que há uma relação 

entre ecoturismo, turismo de aventura e o 

geoturismo. No caso do ecoturismo e o 

geoturismo observa-se que são atividades 

que envolvem interpretação e educação 

ambiental, no primeiro o interesse pelo 

patrimônio natural e cultural de um 

determinado lugar, através da visitação a 

uma área protegida ou não, poderá levar o 

visitante à compreensão das relações e as 

diferenças entre ambiente natural e ambiente construído, buscando se mudanças de 

valores e atitudes, através de reflexões sobre o ser humano e o meio ambiente 

Vasconcelos (2003, apud STRANZ, A. et al , 2008). No segundo caso tem se um 

novo segmento do turismo em áreas naturais, que também poderá ocorrer em áreas 

Segmento do turismo Características e ou motivação 

Lazer Fugir da rotina 

Saúde Melhorar a saúde 

Histórico-cultural 
Visitar locais históricos, museus, monumentos, 
santuários, etc. 

Desportivo 
Pessoas que vão assistir ou participar de eventos 
esportivos 

Ecológico 
Pessoas que apreciam o contato com a natureza, 
respirar ar puro, fotografar paisagens, etc. 

Turismo de aventura 
Busca por experiências que tragam emoção e 
“adrenalina” 

Ecoturismo  
Realizar atividades junto à natureza, que envolvam 
aspectos de educação e interpretação ambiental. 
Enfoque principal na natureza 

Turismo rural 
Descanso, contato com tradições do campo. Enfoque 
no ambiente rural 

Fonte: Mendes (2010) 

Ecoturismo – Canyon do Guartelá 

Fonte: Moreira (2011) 
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protegidas ou não, onde a ênfase está no patrimônio geológico, ou seja, nos 

atributos geológicos e geomorfológicos como paisagens naturais, rochas, fósseis e 

monumentos naturais, buscando se compreender os processos que originaram 

estes recursos naturais, através da interpretação ambiental. 

Normalmente as unidades de conservação são procuradas para a prática de 

ecoturismo e geoturismo em virtude destas áreas estarem preservadas.  

A relação entre geoturismo e turismo de 

aventura é evidenciada partindo pressuposto 

que as atividades relacionadas à aventura 

como cachoeirismo, rapel, rafting, canyoning, 

paraglider, trakking, hiking entre outras, 

acontecem em áreas naturais com atributos 

geológicos e geomorfológicos expressivos.   

Sobre o geoturismo, atualmente os 

pesquisadores enfatizam a necessidade de 

meios interpretativos, de forma que o público 

em geral tenha uma aproximação aos termos 

relacionados à geologia, geomorfologia e 

seus processos. 

A atividade turística mostrar-se como uma 

oportunidade econômica, quando planejada 

adequadamente, representa uma 

possibilidade de desenvolvimento de turismo sustentável que poderá auxiliar através 

de ações relativas à percepção humana da valoração do meio ambiente através de 

uma educação voltada à conservação cultural e paisagística (STRANZ, et al 2008). 

 

 

 

 

Fonte: Mendes (2010) 
Cachoeirismo – Salto Puxa Nervos - 

Tibagi 



64 

 

 

Planejando uma atividade (caminhada) de turismo em áreas naturais 

Antes de realizar uma atividade de turismo em áreas naturais é fundamental 

planejar este momento, que pode ser dividido em várias etapas que antecedem a 

atividade e durante esta. Estas etapas se referem ao levantamento de informações 

sobre a área a ser explorada, como guias locais, horários de funcionamento da 

unidade, alimentação, vestuário, equipamentos e materiais adequados. 

É muito importante a contratação de um guia local, o qual deve ter 

referências, pois um guia local bem preparado é o elo de ligação entre o atrativo e 

os serviços locais, além da segurança. 

Observe as questões administrativas da atividade, como autorização, 

agendamento e horários de funcionamento da unidade de conservação, notificação 

do corpo de bombeiros, verificação do hospital mais próximo de forma a prevenir 

imprevistos. 

Atenção à alimentação, providenciar alimentação de acordo com o tempo de 

duração da atividade. Procure fornecer ao grupo alimentos como, cereais, 

carboidratos, frutas, água e sucos. Preferencialmente sanduíches, barras de cereais, 

cerais (castanhas, nozes), frutas secas (damasco, uvas passas), frutas consistentes 

(maçã, pêra, pêssego), líquidos (água, sucos). Evite alimentos gordurosos com 

maionese e frutas que não sejam consistentes e que necessitem ser descascadas 

(uvas, laranjas). 

Para uma caminhada em áreas naturais é necessário vestuário apropriado 

de acordo com o ambiente, portanto para climas quentes recomenda-se roupas 

confortáveis, leves, bem ventiladas e resistentes. Para regiões frias, roupas que 

protejam das baixas temperaturas como, malhas de lã, gorros e luvas, calçados 

como botas e calças compridas. Lembre-se de utilizar vestuário para proteção contra 

o sol e picadas de insetos, capas de chuva e roupas extras, para eventualidades. 

Evite roupas que dificultem a mobilidade (jeans) e calçados novos porque podem 

causar desconforto. 

Repelentes contra insetos e protetores contra os raios solares são de 

extrema relevância, pois podem evitar aborrecimentos. 
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Binóculos e lanternas são equipamentos que poderão ser muito úteis, outra 

precaução é em relação à mochila, onde deverão ser acondicionados alguns 

alimentos, roupas e outros materiais, esta deve ser nylon, acolchoadas e bem 

reforçadas. 

 

Aproveitando melhor uma caminhada em áreas naturais 

Este momento de uma atividade de turismo em áreas naturais requer uma 

sistematização, de forma que a caminhada seja agradável, considerando a 

interpretação ambiental como ferramenta educativa no turismo em áreas naturais. 

Nesta etapa serão desenvolvidas quatro fases: 

1) Preparação para o início; 

2) Apresentação; 

3) Pontos de parada; 

4) Fechamento  

Na preparação é necessário verificar alguns 

aspectos, como um roteiro, mapa ou folder, 

apresentação do guia local, as saudações ao 

grupo, informações sobre a programação, falar 

sobre normas de conduta e segurança, alertar 

sobre vestuário. Neste momento é importante 

iniciar o alongamento muscular e a proposta de 

uma atividade recreativa para socializar o grupo.   

A apresentação é a fase onde o guia ou 

condutor da atividade deverá abordar sobre a finalidade da atividade, preparação 

para os temas que serão observados (ecossistemas) criando assim expectativas no 

grupo. 

Durante a caminhada pontos de parada, pré-estabelecidos para a 

transmissão de informações a respeito do tema. Este momento é de extrema 

importância para a interpretação e educação ambiental, pois é a etapa de 

sensibilizar e conscientizar o grupo sobre questões relacionadas à natureza e 

ambientais. 

Fonte: Mendes (2010) 

Preparação para caminhada 
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O fechamento é a finalização da atividade, é a síntese do que foi visto e 

discutido durante o caminho sobre os temas observados, fechando com o 

agradecimento do guia.  

 

PARA SABER MAIS! 

http://m.geocultura.net/ 

http://www.cprm.gov.br 

http://www.geoconservacao.com.br/ 

http://www.geoturismobrasil.com 

http://www.iap.pr.gov.br/ 

http://www.icmbio.gov.br/portal/ 

http://www.meioambiente.pr.gov.br/ 

http://www.mineropar.pr.gov.br 

http://www.mma.gov.br/ 

http://www.turismo.gov.br/ 

http://www.turismo.pr.gov.br/ 

 

 Para auxiliar, estamos compartilhando uma pasta contendo imagens e artigos 

sobre o tema, para acessar clique no link abaixo. 

https://drive.google.com/folderview?id=0BxiMPuwWl_WvTWQ2cm9WUjI0SnM&usp=

sharing 

 

AGORA É COM VOCÊ! 

4) Faça uma síntese sobre turismo. 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  

http://m.geocultura.net/
http://www.cprm.gov.br/
http://www.geoconservacao.com.br/
http://www.geoturismobrasil.com/
http://www.iap.pr.gov.br/
http://www.icmbio.gov.br/portal/
http://www.meioambiente.pr.gov.br/
http://www.mineropar.pr.gov.br/
http://www.mma.gov.br/
http://www.turismo.gov.br/
http://www.turismo.pr.gov.br/
https://drive.google.com/folderview?id=0BxiMPuwWl_WvTWQ2cm9WUjI0SnM&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0BxiMPuwWl_WvTWQ2cm9WUjI0SnM&usp=sharing
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5) Pesquise alguns esportes de aventura realizados em sua região e verifique 

que equipamentos e materiais são necessários para sua prática. 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6) Realize uma caminhada com seus colegas de sala e professores, 

planejando-a com antecedência. Registre tudo o que puder observar e 

aprender. Ao final, reúna-se com seus colegas e professores para discutir 

sobre a experiência. 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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ROTEIRO TURÍSTICO PEDAGÓGICO 
Parque Estadual do Guartelá  

Objetivos 
Geral: 

o Interpretar os principais aspectos bióticos e abióticos da unidade de 

conservação 

 

Específicos: 

o Observar os aspectos da vegetação; 

o Compreender os principais aspectos geológicos e geomorfológicos; 

o Relacionar a geodiversidade com a interpretação e educação ambiental; 

o Entender relação entre o turismo e o geoturismo. 

 

Temas 

o Metodologia 

o Aspectos gerais 

o Localização 

o Aspectos geológicos e geomorfológicos 

o Aspectos da vegetação 

o Aspectos da Fauna 

o Hidrografia 

o Pontos de Interesse Geodidáticos 

 

Unidade 4 
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Fonte: Mendes (2007) 

Geoturismo 

 

 
Roteiro turístico pedagógico 
Metodologia 

Para dar enfoque ao patrimônio geológico, será 

realizado um roteiro turístico pedagógico ao Parque 

Estadual do Guartelá, que se encontra na região dos 

Campos Gerais do Paraná, o qual desperta o 

interesse científico, pedagógico e turístico.  

Esta atividade de 

campo será uma visita 

guiada, na qual serão trabalhados Pontos de 

Interesse Geodidáticos (PIGD), que constituem-se em 

locais de interesse geológico e outros temas 

relacionados à geodiversidade desta unidade de 

conservação. A geodiversidade, segundo Stanley 

(2001 apud MOREIRA, J. C., 2013 p. 900), “é a 

variedade de ambientes geológicos, fenômenos e 

processos ativos que dão lugar a paisagens, rochas, 

minerais fósseis, solos e outros depósitos superficiais 

que constituem a estrutura para a vida na Terra.” Para 

esta atividade será necessário o levantamento prévio 

dos Pontos de Interesse Geodidáticos (PIGD), bem 

como a organização de informações e o planejamento 

de um mapa desta trilha. Nesta fase será adaptada a 

metodologia proposta por Corvea et al (2004 apud 

MOREIRA J. C. 2011, p.,122). 

 

Segundo, Guimarães et al. 
(2007 apud MOREIRA, J. C., 

2013, p. 900) inúmeros 

aspectos didáticos podem ser 

apresentados, exercitados ou 
debatidos nos Campos Gerais, 

independentemente do estilo 

pedagógico de visita adotado 
ou seja, de treinamento, 

investigativo, contemplativo. 

Estes locais especiais (ou 
monumentos geológicos) 

possuem um imenso potencial 

educativo e de entretenimento, 

em especial quando se 
pretende enfocar questões 

relacionadas ao uso dos 

recursos naturais com vistas 
ao desenvolvimento 

sustentável. 
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 Além deste levantamento serão abordados outros tópicos de interpretação 

relacionados à biodiversidade do parque de forma a garantir a observação dos 

diversos atributos abióticos e bióticos desta importante unidade de conservação. 

 Como resultado deste evento poderá ser realizada no colégio de 

implementação do projeto, uma exposição de fotografias da paisagem do parque, 

fotografadas pelos alunos participantes do projeto, a confecção de um folder 

geoturístico e a prática de elaboração de roteiros turísticos. 

O estabelecimento de pontos de interesse em um roteiro geodidático deverá 

obedecer alguns critérios de acordo com as oportunidades interpretativas e 

educativas. Devem ser consideradas questões referentes a “sua representatividade, 

visibilidade, facilidade e possibilidade de acesso, sendo locais onde as 

características geológicas podem ser melhor explicadas e compreendidas” 

(MOREIRA, J. C., 2008, p.,279). 

Segundo Moreira (2008), o planejamento deve considerar quatro etapas 

fundamentais para a implantação de um roteiro com pontos de interesse 

geodidáticos (PIGD).  

1. Inventário: realizar um levantamento a respeito da bibliografia sobre 

unidade de conservação e região, definindo assim os pontos de interesse; 

2. Descrição: síntese sobre o ponto de interesse, detalhando as 

características gerais, verificação da localização e do acesso; 

3. Classificação: esta etapa consiste na determinação dos pontos que 

deverão ser observados. Poderá ser classificado como pontual, área e 

panorâmico; 

4. Inventário cartográfico: a partir dos mapas da área, deverá ser elaborado 

agora um novo mapa com a localização dos PIGDs. 

Para este trabalho será utilizada a metodologia descrita acima cujos 

resultados esperados já foram citados anteriormente.  

Pontos de Interesse Geodidáticos 

Esses pontos são compostos pelo conjunto de recursos naturais cuja singularidade, qualidades e 

propriedades facilitam, com um enfoque pedagógico, o conhecimento “in situ” de seus valores 

científicos. No caso da Comunidade de Madrid, a determinação de pontos de interesse didático 

permitiu a sua classificação por áreas especificas de conhecimento, sendo uma ferramenta 

pedagógica, flexível e eficaz, cuja eficácia depende de um esforço adicional por parte dos 

professores, que devem conhecer a região e estar em constante atualização. 
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Unidade de Conservação 

Parque Estadual do Guartelá  

Aspectos gerais  

Foi criado em 27 de março de 

1992, objetivando resguardar o 

ecossistema local. Possui uma 

área de 5.235 hectares e destina-

se ao lazer naturalista, com 

atrativos como a cachoeira da 

Ponte de Pedra, gruta da Pedra 

Ume, Panela do Sumidouro, 

corredeiras, quedas d’água, 

formações areníticas e inscrições 

rupestres, além do canyon com 

aproximadamente 32km ao longo do rio Iapó, afluente do rio Tibagi. Sua formação 

geológica foi na era Paleozóica, período Devoniano, há mais de 400 milhões de 

anos. A origem do nome Guartelá vem de uma expressão antiga “Guarda-te-lá, que 

aqui bem fico”, forma de comunicação entre os pioneiros para se prevenirem dos 

ataques indígenas. As marcas dos primeiros habitantes estão registradas nas 

pinturas encontradas nas rochas, sendo que a descoberta da área é atribuída à 

expedição do espanhol Dom Alvar Nuñez Cabeza de Vaca, em 1541. 

Fonte: Mineropar 

 

Localização 

O Canyon do Guartelá está localizado nos municípios de Tibagi e Castro, 

possui cerca de 30 km de extensão. O Parque Estadual do Guartelá situa-se na 

porção central do canyon, a entrada do parque localiza-se a 203 km de Curitiba via 

BR 376 até Ponta Grossa, seguindo por mais 45 km pela PR 151 até Castro, onde 

segue-se via PR 340 por mais 42 km. 

Fonte: Mendes (2008) 
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Fonte: IAP (2002) 
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O Canyon do Rio Iapó é 

uma formação geomorfológica 

retilínea, fortemente orientado por 

estruturas geológicas (fraturas, 

falhas e diques) de direção no 

sentido NW-SE. Destaque para o 

Rio Iapó que tem como 

característica antecedente, com 

nascente no Primeiro Planalto 

Paranaense, transpondo a Escarpa 

Devoniana a sudeste, onde se 

forma uma profunda e longa garganta, conduzindo suas águas até o Rio Tibagi no 

Segundo Planalto Paranaense, a noroeste. MELO (2000) 

De acordo com Melo, Moro e Guimarães (2007), a região dos Campos 

Gerais do Paraná onde o Canyon do Rio Iapó está inserido, é reconhecida pelos 

seus aspectos naturais, fitogeográficos e geomorfológicos que caracterizam a 

geodiversidade desta área do Estado paranaense. Configura-se como uma “zona 

coberta por campos limpos e 

matas, galerias e capões 

isolados de Floresta 

Ombrófila Mista em solos 

predominantemente rasos e 

arenosos situada no Segundo 

Planalto Paranaense 

acompanhando o reverso de 

uma estrutura de relevo 

regional, do tipo, cuesta 

conhecida como Escarpa 

Devoniana.” GUIMARÃES 

(2009, p.,48) 

Canyon do Rio Iapó 

Fonte: Mendes (2011) 
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Aspectos geológicos e geomorfológicos 

A unidade de conservação, Parque Estadual do Guartelá está sobre rochas 

sedimentares da Formação Furnas de ambiente deposicional marinho, com 

espessura de 250 a 300 metros. Abaixo encontram-se rochas da formação da Bacia 

do Paraná em base mais antiga de origem vulcânica. MELO (2000) 

O Canyon do Rio Iapó é uma formação geomorfológica retilínea, fortemente 

orientado por estruturas geológicas (fraturas, falhas e diques) de direção no sentido 

NW-SE. Destaque para o Rio Iapó que tem como característica antecedente, com 

nascente no Primeiro Planalto Paranaense, transpondo a Escarpa Devoniana a 

sudeste, onde se forma uma profunda e longa garganta, conduzindo suas águas até 

o Rio Tibagi no Segundo Planalto Paranaense, a noroeste. MELO (2000) 

Aspectos da vegetação 

A área onde está localizado o Parque Estadual do Guartelá apresenta uma 

grande variedade de ambientes e tipos vegetacionais, resultado da topografia e dos 

tipos de solos existentes na região. São observados no parque campos com os mais 

variados aspectos, como campos limpos, úmidos e rochosos, além de florestas 

complexas onde estão presentes diversos ecossistemas (biomas), entre eles, 

Floresta Ombrófila Mista Floresta Ombrófila Densa e Floresta Estacional 

Semidecidual, bem como do Cerrado. Estas formações abrigam uma grande 

variedade florística e de animais, que compõe a biodiversidade desta unidade de 

conservação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mendes (2008) 

Vista panorâmica do Parque Estadual do Guartelá 
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Fonte: Mendes (2008) 

Campos rochosos, Floresta Ombrófila Mista Densa 
 

Fonte: Mendes (2008) 

Cerrado 
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Aspectos da Fauna 

A unidade de conservação abriga diversas 

espécies de animais espalhados pelos vários 

ecossistemas (campos, Florestas Ombrófila 

Mista, Floresta Ombrófila Mista Aluvial e 

Cerrado,) presentes, entre os mamíferos são 

encontrados bugios, sussuaranas, lobos-

guarás, tamanduás-bandeira. Nas aves 

ocorrem no parque, perdizes, curiacas, 

siriemas, quero-quero, martins-pescadores, 

urubu-rei, gaviões, andorinhões, pica-paus etc. 

Também podem ser observados espécies de répteis e anfíbios. 

Hidrografia 

Destaque para o rio Iapó que tem como característica antecedente, tendo 

suas nascentes a leste no município de Piraí do Sul no Primeiro Planalto 

Paranaense, na região de Castro seu leito traçado em forma de meandros numa 

extensa planície de inundação, por este motivo o nome Iapó, que em tupi significa, 

rio que alaga. Alguns quilômetros à frente, 

realiza a transposição da Escarpa Devoniana a 

sudeste, onde se forma uma profunda e longa 

garganta, conduzindo suas águas até o rio 

Tibagi no Segundo Planalto Paranaense, a 

noroeste. No parque o Arroio Pedregulho é o 

afluente que merece destaque, formando um 

conjunto de cachoeiras antes de desaguar no 

Iapó. MELO (2000) 

 

 

 

 

Lobo-guará (Chrysocyon brachyurus) – 

Parque Estadual de Vila Velha 

Fonte: Mendes (2007) 

 

Rio Iapó 

Fonte: Mendes (2005) 
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Fonte: IAP (2002) 
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 Pontos de Interesse Geodidáticos selecionados para este roteiro. 

 

1) Início da estrada parque 

Localização: 

Acesso: estrada parque 

Descrição: observação do relevo com destaque para os campos no topo das 
encostas. 
 

Tipo de observação: Panorâmica 

2) Estrada parque 

Localização: 

Acesso: estrada parque 

Descrição: observação do arenito furnas, seixos ou calhaus e visualização do perfil 
do solo. Nesta etapa pode ser realizada uma abordagem sobre os tipos de rochas, 
demonstrando o Arenito Furnas (rocha sedimentar) e o basalto (rocha ígnea) 
utilizado como pavimento da estrada parque. Os seixos são indícios do momento 
em que aconteceu a transgressão marinha no período Devoniano. Sobre o perfil do 
solo, este momento é importante para explicar as causas da vegetação rasteira 
predominante, aproveitando a oportunidade para relatar a respeito dos diques de 
diabásio onde a vegetação é diferenciada.   

Tipo de observação: Pontual 

3) Arroio Pedregulho 

Localização: 

Acesso: pela trilha básica 
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Descrição: comumente chamados de lajeados estes rios deslizam sobre a rocha 
sedimentar. 

Tipo de observação: área 

4) Caldeirões ou Panelões - Arroio Pedregulho  

Localização: 

Acesso: pela trilha básica 

Descrição: observação da erosão causada diretamente pela água.   

 

Tipo de observação: área 

5) Mirante 

Localização: 

Acesso: pela trilha básica 

Descrição: formação geomorfológica do Canyon do Guartelá, informações sobre 
aspectos históricos, vegetativos e hidrográficos. 

Tipo de observação: panorâmica  

6) Mirante - feições ruiniformes 
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Localização: 

Acesso: próximo ao mirante 

Descrição: observação de feições ruiniformes, formadas pela erosão causada pela 
água e o vento. 

 

Tipo de observação: pontual 

 

PARA SABER MAIS! 

http://m.geocultura.net/ 

http://www.cprm.gov.br 

http://www.geoconservacao.com.br/ 

http://www.geoturismobrasil.com 

http://www.iap.pr.gov.br/ 

http://www.icmbio.gov.br/portal/ 

http://www.meioambiente.pr.gov.br/ 

http://www.mineropar.pr.gov.br 

http://www.mma.gov.br/ 

http://www.turismo.gov.br/ 

http://www.turismo.pr.gov.br/ 

 

 Para auxiliar, estamos compartilhando uma pasta contendo imagens e artigos 

sobre o tema, para acessar clique no link abaixo. 

https://drive.google.com/folderview?id=0BxiMPuwWl_WvTWQ2cm9WUjI0SnM&usp=

sharing 

  

AGORA É COM VOCÊ! 

1) Com seus colegas elabore um folheto geoturístico para o Parque Estadual 

do Guartelá. 

http://m.geocultura.net/
http://www.cprm.gov.br/
http://www.geoconservacao.com.br/
http://www.geoturismobrasil.com/
http://www.iap.pr.gov.br/
http://www.icmbio.gov.br/portal/
http://www.meioambiente.pr.gov.br/
http://www.mineropar.pr.gov.br/
http://www.mma.gov.br/
http://www.turismo.gov.br/
http://www.turismo.pr.gov.br/
https://drive.google.com/folderview?id=0BxiMPuwWl_WvTWQ2cm9WUjI0SnM&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0BxiMPuwWl_WvTWQ2cm9WUjI0SnM&usp=sharing
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Localização dos Pontos de Interesse Geodidáticos 
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