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RESUMO: Os elementos da geodiversidade apresentam potencial didático para discutir 
educação ambiental, articular conhecimento geológico e biológico de uma determinada região, 
compreender os fenômenos e ambientes naturais que ocorrem no planeta e a importância dos 
elementos do meio físico para a humanidade, além de promover práticas de geoconservação. 
O objetivo deste trabalho é relatar a experiência de duas atividades de vivências 
espeleológicas que ocorreram no município de Ponta Grossa/PR, bem como caracterizar suas 
contribuições para valorização da geodiversidade. As vivências espeleológicas foram 
realizadas em outubro de 2017 nas Dolinas Gêmeas e na Caverna das Andorinhas, ambientes 
que correspondem a Formação Furnas a qual integra a Bacia sedimentar do Paraná, que 
ocorreu com estudantes do curso de biologia da Universidade Estadual de Ponta Grossa 
(UEPG) e demais participantes externos sob orientação de membros do Grupo Universitário de 
Pesquisas Espeleológicas (GUPE). Durante a atividade os estudantes discutiram a 
geodiversidade e a biodiversidade das cavernas, onde estes dois assuntos estão envolvidos 
com a questão da sustentação e manutenção de todas as formas de vida no planeta Terra. 
Puderam compreender os elementos que compõem a geodiversidade através da observação 
das formações rochosas constituídas por arenitos quartzosos; conhecimento da geomorfologia 
dos locais visitados; realização do trajeto ao lugar mais profundo da caverna onde há um lago 
que contribui com a recarga do aquífero Furnas; percepção das visíveis estratificações 
cruzadas e imensas dobras nos arenitos da Formação Furnas presentes nas Dolinas Gêmeas; 
a presença de icnofósseis, espeleotemas, estalactites e estalagmites que foram identificados 
na Caverna das Andorinhas; a biota evidente da caverna e das Dolinas Gêmeas. A experiência 
de vivenciar um ambiente de cavidade subterrânea e outro de cavidade vertical contribuiu com 
o processo de ensino-aprendizagem em Ciências da Terra aos estudantes, que puderam 
refletir a relação do meio físico natural com a vida, possibilitou sensibilização e conscientização 
para valorizar a geodiversidade do lugar em que vivem. O desenvolvimento deste tipo ação 
mostrou que a divulgação da geodiversidade pode ser utilizada como instrumento para planejar 
educação ambiental e geoconservação, e ainda favorece a relação de pessoas com a temática, 
além de instigar estudantes à compreensão de questões geológicas, onde os locais 
experienciados eram desconhecidos. 
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