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De acordo com os princípios da sustentabilidade, todo o patrimônio, cultural ou natural, deve 
ser protegido e conservado como um bem de toda a humanidade, presente e futura. A 
preservação patrimonial é muito bem aceita pela sociedade, porém, o maior problema hoje é: o 
que é e onde está este patrimônio; em especial o geológico. Tendo em vista o uso cada vez 
maior e intenso do espaço pela humanidade, torna-se urgente o inventário, quantificação e 
classificação do patrimônio, pois, do mesmo modo que “patrimônios reais” não devem ser 
destruídos, o conceito patrimonial não deve ser utilizado para impedir a ocupação ou alteração 
de locais que não são comprovadamente de valor. É necessário que esta assertiva tenha 
bases científicas. Há muitas variantes que podem ser consideradas, de acordo com os valores 
da geodiversidade e com os interesses da sociedade. Neste trabalho será abordado um lado 
prático e objetivo, que é relativo aos estudos de impactos ambientais (EIA-RIMA). Tendo em 
vista que estes estudos são realizados pelo empreendedor, naturalmente terão uma 
componente tendenciosa. Para reduzir este caráter, é necessário que o Estado forneça as 
“regras do jogo”, em forma de lei. Não há obrigatoriedade, ou não consta de forma clara, na 
Resolução CONAMA N°001 de 23/jan/1986, que fornece as diretrizes para a elaboração dos 
estudos de impacto ambiental, a necessidade do levantamento da existência de patrimônios da 
geodiversidade na área do empreendimento, ao contrário das recomendações para a 
biodiversidade. Dois exemplos são abordados: 1 - Salto Paiquerê x PCH Água Limpa no 
noroeste do Estado do Paraná. O Salto Paiquerê é uma cachoeira com 20m de altura e 100m 
de extensão. Uma das últimas cachoeiras de grande porte na região, sobrevivente do uso para 
a geração de energia, incluindo Sete Quedas (Itaipu). No caso, a empresa responsável pela 
construção obteve todas as licenças ambientais e administrativas necessárias e realizou o EIA-
RIMA; enfim, demandou tempo e recursos financeiros. Porém, não contemplou devidamente o 
valor patrimonial do salto, apenas o seu valor funcional, o que seria de se esperar. Tendo em 
vista a forte ligação deste espaço com a sociedade local, foi requerido o Tombamento da 
cachoeira, instalando um sério conflito, com prejuízos à empresa e à gestão do patrimônio 
cultural paranaense. A falha: não existir o inventário do patrimônio. 2 – Apertados do rio Piquiri. 
Também no noroeste do Paraná, o rio Piquiri, com largura média de 260m, estreita-se em um 
cânion de 1400m de comprimento, ficando com apenas 30m de largura em sua passagem mais 
estreita, condicionado em zona de falha. Uma maravilha da natureza fortemente valorizada e 
usada pela sociedade local.  À semelhança do exemplo anterior, seguiu os mesmos caminhos, 
gerando os mesmos conflitos. Muitos outros exemplos ocorrem no Paraná, Escarpa 
Devoniana, afloramentos preciosos destruídos cotidianamente pela ocupação do espaço. E 
quantos no Brasil. A recomendação seria a obrigatoriedade do Inventário do Patrimônio – 
Cultural e Natural nos EIA-RIMA.  
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