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RESUMO

DIRETRIZES PARA GEOCONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO GEOLÓGICO DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO: o caso do Domínio Tectônico Cabo Frio

Kátia Leite Mansur

Orientador: Ismar de Souza Carvalho

Resumo da Tese de Doutorado submetida ao Programa de Pós-graduação em
Geologia, Instituto de Geociências, da Universidade Federal do Rio de Janeiro –
UFRJ, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em
Ciências (Geologia).
O estudo voltado para geoconservação na região do Domínio Tectônico Cabo Frio, Estado do
Rio de Janeiro, possibilitou a execução de atividades e projetos com vistas ao seu
ordenamento territorial. A área possui alta relevância geológica, ambiental e paisagística, mas
sofre ameaças de projetos turísticos e imobiliários. Foram estabelecidas linhas de atuação
considerando as estratégias de geoconservação utilizando-se os métodos disseminados na
literatura. Organizou-se um inventário, com seleção de 78 geossítios, a partir de entrevistas
com pesquisadores e levantamentos bibliográficos e próprios. Cada um deles foi classificado
em termos de tipologia e interesse. A aplicação de métodos de quantificação do patrimônio
inventariado resultou na montagem de um ranking para os valores científicos, didáticos,
turísticos e necessidade de proteção dos geossítios. A divulgação da geologia, por meio da
implantação de painéis interpretativos e projetos educacionais, permitiu angariar apoio
comunitário à geoconservação. Da mesma forma, foram realizadas ações com organizações
governamentais de gestão ambiental para criação de Unidades de Conservação envolvendo
geossítios ameaçados. Realizou-se uma análise da legislação patrimonial e ambiental de forma
a subsidiar a elaboração / seleção de cartas temáticas para espacialização dos geossítios,
caracterizando-os segundo sua ocorrência, pela existência de áreas legalmente protegidas e na
vulnerabilidade das terras. Estas informações alimentaram um banco de dados a ser
disponibilizado na Internet. A região passa a contar, assim, com uma análise da relevância /
ameaças / vulnerabilidade dos seus geossítios, informação essencial para subsidiar ações de
governo e mobilização da sociedade para a geoconservação. Conclui-se que a comunicação
com o público é a ferramenta mais eficiente para a geoconservação e que é possível
desenvolver um programa alternativo ao modelo turístico atual com base na metodologia dos
geoparques.
Palavras-chave: Patrimônio geológico; Geoconservação; Domínio Tectônico Cabo
Frio
Rio de Janeiro
Setembro de 2010
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ABSTRACT

GEOCONSERVATION GUIDELINES OF THE GEOLOGICAL HERITAGE OF THE
STATE OF RIO DE JANEIRO, BRAZIL: Cabo Frio Tectonic Domain case

Kátia Leite Mansur

Orientador: Ismar de Souza Carvalho

Abstract da Tese de Doutorado submetida ao Programa de Pós-graduação em
Geologia, Instituto de Geociências, da Universidade Federal do Rio de Janeiro –
UFRJ, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em
Ciências (Geologia).
The geoconservation studies on the Cabo Frio Tectonic Domain, State of Rio de Janeiro,
allowed the development of territorial planning through the studies of geosites and
environmental aspects of the region. The area shows high importance concerning geological,
environmental and scenery aspects, despite the pressure of tourism and real-estate projects. It
was established distinct geoconservation strategies, according to technical literature. It was
organized the data, with the selection of 78 geosites, after the interview with researchers and
bibliographic analyses. Each geosite was classified concerning the typology and the value.
Based on the methodology of heritage valuation, it was established a ranking to the scientific,
didactic and tourist values, besides their necessity of protection. The popularization of
Geology, through interpretive panels and educational projects allowed the community to
support the geoconservation. Likewise actions with government agencies of environmental
control were performed aiming the protection of threatened geosites. The analyses of the laws
allowed supporting the elaboration of thematic maps of protected areas and high vulnerable
lands. This information will be available in a database in the Internet. It was also
implemented a program to the analysis of the relevance and vulnerability of the geosites,
essential to governmental and society actions. The diffusion of this information to the public
is the most efficient proxy to geoconservation and it is possible the establishment of an
alternative program to the present tourism model based on the geoparks methodology.

Key-Words: Geoheritage; Geoconservation, Cabo Frio Tectonic Domain

Rio de Janeiro
Setembro de 2010
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Apresentação
O Domínio Tectônico Cabo Frio – DTCF (Figura 1) está localizado na porção leste do
estado do Rio de Janeiro e compreende integralmente os municípios de Armação dos Búzios,
Araruama, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia, e parcialmente
Casimiro de Abreu, Macaé, Maricá, Rio Bonito, Rio das Ostras, Saquarema e Silva Jardim,
totalizando cerca de 3.170 km2.
Corresponde a uma unidade tectono-estratigráfica, cujo conceito original (terrain) foi
proposto por IRWIN (1972) ao interpretar a acreção de orógenos nas Montanhas Klamath, na
Califórnia e Oregon. Para o autor, um terreno é uma associação de feições geológicas, tais
como formações estratigráficas, rochas intrusivas, depósitos minerais e história tectônica,
onde algumas ou todas elas levam à distinção de um conjunto de litotipos que difere do
terreno adjacente. Posteriormente, foi incorporada à definição a existência de falhas ou zonas
de cisalhamento (suturas) separando os terrenos (por exemplo, HOWELL, 1989, 1995;
KEAREY e VINE, 1996). São, portanto, registros de antigas colagens que promoveram a
acreção de territórios e conformaram os continentes como hoje os conhecemos. A
nomenclatura sobre o tema “terrenos” foi sumarizada por MEDEIROS (2004), que apresenta a
conceituação de Domínio ou Superterreno como a “Região formada por um conjunto de
terrenos, estes últimos gerados em eventos anteriores à formação do superterreno” e ainda
que a Dispersão de Terrenos “ocorre quando um domínio/placa original é subdividido em
fragmentos/terrenos que se dispersam” (pág. 34).
O DTCF é interpretado por SCHMITT et al. (2004; 2008a) como sendo parte do
continente africano que se manteve colado ao território americano mesmo após o rifteamento
mesozóico e como pertencente à região que por último se amalgamou ao Gondwana, já no
Cambriano. É também chamado de Terreno Cabo Frio (HEILBRON et al., 2000; 2004;
TROUW et al. 2000). Segundo TUPINAMBÁ et al. (2007) o conceito utilizado para definir e
delimitar este e outros terrenos da Faixa Ribeira foi o de HOWELL (1995). Trata-se, então, de
um conjunto de rochas com evolução geológica coerente e separada de outros terrenos por
sutura tectônica. O DTCF possui atributos geológicos de importância internacional e ampla
utilização didático-pedagógica no campo das geociências e da biologia/ecologia.
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Figura 1 Mapa tectônico–geológico com a localização do DTCF (Fonte: TROUW et al., 2000)

Quase coincidente com os limites deste terreno tectônico ocorre o Centro de
Diversidade Vegetal de Cabo Frio – CDVCF (Figura 2) que, por sua elevada gama de espécies
e endemismos, é considerado um dos seis centros de diversidade para a Mata Atlântica no
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Brasil (RIBEIRO & LIMA, 2009). Esta singularidade está relacionada ao clima semi-árido de
parte da região e à heterogeneidade do ambiente físico, condicionado pela geologia, solos e
geomorfologia.
Está inserido na denominada região da Costa do Sol do estado do Rio de Janeiro, com
belezas cênicas incontestáveis que induzem ao turismo nacional e internacional. É citada na
publicação “Roteiros do Brasil 2010: 94 Belos Motivos para Viajar pelo Brasil”, do
Ministério do Turismo, cujo objetivo é “estruturar, diversificar e qualificar a oferta turística
brasileira, efetivar a inserção competitiva do produto turístico no mercado internacional e
aumentar seu consumo” (pág.4). Em 2006, Armação dos Búzios ocupava a 118a posição como
destino de turistas europeus, na frente de cidades como Florianópolis, Montecarlo e Gênova,
(http://www.euromonitor.com/Top_150_City_Destinations_London_Leads_the_Way).

Figura 2 Limites aproximados do Domínio Tectônico Cabo Frio (DTCF) e do Centro de Diversidade Vegetal
de Cabo Frio (CDVCF). Fonte: Limite do DTCF baseado em DRM-RJ (1981- Folhas Maricá e Saquarema
1:50.000);SILVA et al. (2000); SCHMITT et al., 2008a, 2009 inédito; HEILBRON et al., 2010;. Limite do
CDVCF baseado em BOHRER et al., 2009.
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1.2 Objetivo

O objetivo geral da tese intitulada “Diretrizes para Geoconservação do Patrimônio
Geológico do Estado do Rio de Janeiro: o caso do Domínio Tectônico Cabo Frio” é o
estabelecimento de estratégias e aplicação prática de ações para promoção da geoconservação
do patrimônio geológico no Estado do Rio de Janeiro, tendo como área de estudo o Domínio
Tectônico Cabo Frio – DTCF.
Como pressuposto, foi estabelecido que para que se possa alcançar a geoconservação
deve-se passar, prioritária e necessariamente, por um programa de popularização da ciência.
Desta forma, a sociedade será sensibilizada e mobilizada para atuar em defesa do patrimônio
geológico e pela adoção de um modelo de desenvolvimento e gestão territorial que contemple
o interesse coletivo.
Com foco nesta premissa foram estabelecidos os objetivos específicos a serem
atingidos durante a elaboração da tese, cuja metodologia foi desenvolvida ao longo de quase
dez anos de atuação no Projeto Caminhos Geológicos do DRM-RJ – Serviço Geológico do
Estado do Rio de Janeiro. Estes objetivos específicos são:
a) Divulgação da geologia e da história da ciência por meio de:
 parceria com os pesquisadores que estudam a região, buscando uma constante atualização
de informações científicas geradas nas universidades e centros de pesquisa, especialmente
sobre geodiversidade, mas também sobre biodiversidade;
 palestras, aulas, participação em projetos e em coletivos educadores ambientais,
implantação de painéis interpretativos etc., em cooperação com comitê de bacia, ONGs,
escolas, meios de comunicação e população em geral, de forma a que estes atores possam
se apropriar destas informações para defesa dos seus interesses junto ao poder público; e
 ações junto ao poder público pela proposição de atos administrativos e legais aos três
níveis de governo, em particular o estadual, para que a caracterização e valoração do
patrimônio geológico seja levada em conta nas normas para ordenamento territorial e
proteção ambiental.
b) Análise geoambiental e estabelecimento de ferramentas para geoconservação, segundo as
seis estratégias propostas por BRILHA (2005):
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 desenvolvimento de um Banco de Dados (inventário) para divulgação na Internet do
patrimônio geológico do estado do Rio de Janeiro, incluindo um esquema de valoração
para auxiliar na gestão territorial;
 produção de mapa georreferenciado associado ao Banco de Dados do inventário com
aspectos da geodiversidade (geologia, solos e paisagem), da geoconservação (UCs –
Unidades de Conservação da Natureza de Proteção integral e de Uso Sustentável ,APPs
– Áreas de Preservação Permanente e áreas naturais tombadas como patrimônio
cultural) e geoturismo (locais onde existem equipamentos para interpretação de aspectos
geológicos ou associados);
 análise do arcabouço legal brasileiro para fins de geoconservação e atuação junto ao
poder público para proteção legal dos geossítios identificados;
 divulgação do patrimônio geológico identificado;
 realização de visitas periódicas dos geossítios ameaçados e estabelecimento de uma rede
de comunicação com entidades e pessoas das localidades com finalidade de
geoconservação.

1.3 Justificativa

No Estado do Rio de Janeiro a maior pressão para ocupação urbana fora da área metropolitana
é na região da Costa do Sol, também conhecida como Região dos Lagos (FARAH, 2009). Trata-se de

um local onde os aspectos da biodiversidade e da geodiversidade estão entrelaçados para
compor uma das áreas brasileiras mais apreciadas pela beleza natural e, também, ameaçadas
pela ocupação humana. Esta pressão para ocupação, em alguns casos, envolve terrenos com
alto valor de mercado, como em Armação dos Búzios. Em matéria para o Jornal O Globo
(Otavio e Damasceno, 2010), corretores de imóveis da cidade informaram que o custo do
metro quadrado dos terrenos na localidade pode alcançar R$ 1mil. Em uma área tão
valorizada do ponto de vista econômico, parece difícil reservar territórios para serem
protegidos por sua importância científica, didática, ecológica ou turística.
O ritmo do desmatamento por loteamentos irregulares, especulação imobiliária e
construção de complexos turísticos é preocupante. Somente no município de Cabo Frio, entre
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as décadas de 1960 e 2000, foi calculada uma remoção de quase 21% da vegetação original
(BOHRER et al., 2009). A Figura 3 mostra a ocupação das dunas de Tucuns pelo
empreendimento Superclubs Breezes Búzios Resort. A Figura 4 apresenta os limites do
projeto Resort Peró, em avançado processo de licenciamento ambiental. A Figura 5 representa
o projeto de estaleiro que se pretende implantar na Ponta Negra / Jaconé, em Maricá, na área
de ocorrência dos beachrocks descritos por Charles Darwin, em 1832. A Figura 6, por outro
lado, mostra o projeto da Marina Cabo Frio, sobre antigas salinas, paisagem hoje em processo
de desaparecimento pela substituição por empreendimentos imobiliários, localizadas muito
próximas ao patrimônio geológico e arqueológico da Praia Brava, no Parque Municipal da
Boca da Barra.
O turismo é a principal atividade econômica no DTCF. Porém, o modelo atualmente
adotado superexplota os recursos naturais pela ocupação intensiva que vem ocorrendo ao
longo dos anos. As últimas áreas ainda preservadas estão sob forte pressão. Neste contexto,
torna-se urgente e necessária a promoção de um ordenamento do uso e ocupação das terras
que leve em conta a existência destes locais singulares para a ciência, o ensino e para a
apreciação. Para tanto há que se considerar uma mudança de paradigma na exploração
turística local, preservando áreas como a única forma de garantir o suporte econômico do
turismo para o futuro.
Com base nesta premissa, a atuação do Projeto Caminhos Geológicos do DRM-RJ
Serviço Geológico do Estado do Rio de Janeiro tem pautado sua atuação na divulgação da
geologia e da singularidade do DTCF para a população em geral, comunidade escolar,
políticos, ONGs, Ministério Público e visitantes. Até setembro de 2010, foram implantados 31
painéis interpretativos no DTCF, sendo 25 do Projeto Caminhos Geológicos e 6 sobre os
Caminhos de Darwin. Estes painéis vêm servindo de suporte para um projeto de
geoconservação, na forma da promoção de uma aproximação com as comunidades, o que
permite a participação da equipe do projeto em palestras, aulas, consultas públicas, elaboração
de legislação específica e no mapeamento geológico com objetivo de proteção ambiental e
patrimonial.

7

Figura 3 Ocupação das Dunas de Tucuns em Armação dos Búzios. Acima: Foto de divulgação do
empreendimento na Internet (Fonte: http://www.litoralverde.com.br/resort/buzios/superclubs-breezesbuzios.php?cod_sub_menu=1). Abaixo: Após uma ressaca, em 2010, foram necessárias intervenções para
reparar tubulações do empreendimento, visto acima e à esquerda da foto (Foto: Maria Flor Jardim)
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Figura 4 Campo de Dunas do Peró. Acima: área do empreendimento Resort Peró e o zoneamento da APA do
Pau Brasil, onde está inserido. Abaixo: representação do empreendimento como um todo, ressaltando em
amarelo a localização do Club Med que é a porção que já possui LI – Licença de Instalação. Fonte das
imagens: EIA-RIMA – Estudo de Impacto Ambiental – Relatório de Impacto ao Meio Ambiente do Resort Peró.

9

Figura 5 Localização de projeto de estaleiro na Praia de Jaconé, no município de Maricá, próximo ao limite
com Saquarema. Acima: vista geral da praia em imagem Google Earth (2009). Abaixo: esquema do
empreendimento, conforme divulgado pela imprensa (Portal Fator Brasil, 31/07/2010 http://www.revistafatorbrasil.com.br/ver_noticia.php?not=126820).
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Figura 6 Bairro da Ogiva, em Cabo Frio. Acima: Vista da área hoje, com suas salinas. Abaixo: maquete do
empreendimento turístico Marina Cabo Frio. Fotos publicadas na Revista Cidade em
http://www.revistacidade.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=17:galeria-marina-cabofrio&catid=15:galeria-de-fotos&Itemid=20
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1.4 Organização da Tese

Os capítulos da tese foram organizados em três partes (Figura 7):
(a)

Parte I - Conceitual: onde estão colocados os marcos teóricos, objetivos e premissas que

nortearam o trabalho, bem como a metodologia utilizada.
(b)

Parte II - Geoconservação: dividido em itens baseados nas etapas definidas por

BRILHA (2005) como requisitos básicos para se promover a geoconservação de uma dada
área: (i) INVENTÁRIO - levantamento da área em função dos critérios de avaliação / descrição e
escala de trabalho; (ii) QUANTIFICAÇÃO – relevância do patrimônio para suportar às ações de
geoconservação, com o mínimo de critérios subjetivos; (iii) CLASSIFICAÇÃO (OU PROTEÇÃO
LEGAL), onde analisa-se o enquadramento dos geossítios na legislação de proteção disponível
no Brasil para ordenamento do território e onde se discute a figura da instituição gestora do
patrimônio geológico; (iv) CONSERVAÇÃO para manutenção da integridade do geossítio,
considerando sua vulnerabilidade; (v) VALORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO – ações executadas para
divulgar e demonstrar a importância do geossítio; e (vi) MONITORAMENTO – acompanhamento
sistemático da situação dos geossítios para verificação do possível alcance das ações
antrópicas ou degração natural.
(c)

Parte III - Conclusões e Recomendações: onde também estão incluídos mapas com

localização dos geossítios organizados sobre os seguintes temas: (i) geologia; (ii)
vulnerabilidade das terras; (iii) Unidades de Conservação – UCs e Áreas de Preservação
Permanente – APPs; e (iv) divisão municipal.
Como parte da estrutura da tese, foram preparados 6 (seis) artigos para submissão em
revistas especializadas, sendo que 3 deles já foram publicados, 2 estão sob revisão e um
aguarda avaliação.
No anexo são apresentados os 78 geossítios inventariados no DTCF e que estarão
disponíveis para consulta na Internet (www.caminhosgeologicos.rj.gov.br).
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Figura 7 Estrutura geral da tese, considerando os capítulos e itens

1.5 Marco Conceitual
A geoconservação tem como objetivo preservar a geodiversidade relacionada aos
importantes processos e feições geológicas (substrato), geomorfológicas (paisagem) e de
solos, garantindo a manutenção da história de sua evolução em termos de velocidade e
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magnitude (SHARPLES, 2002). BRILHA (2005) complementa este conceito, incluindo na sua
definição a gestão do patrimônio geológico e dos processos naturais associados.
Para WORTON (2008) geoconservação é um termo moderno para designar as intenções
e atividades desenvolvidas para conservar e proteger feições e processos geológicos para
benefício das futuras gerações.

1.5.1 Patrimônio Geológico

Como patrimônio geológico são classificados os afloramentos únicos, formações
geológicas, estilos de deformação e outros elementos geológicos de indubitável valor
científico e ocorrência restrita. São exemplos didáticos, testemunhos da história geológica,
sendo necessária a difusão do conhecimento e a conscientização da sociedade em geral para
sua preservação pelo reconhecimento da sua importância (CARVAJAL & GONZÁLEZ,
2003). Também podem ser incluídos os elementos de arqueologia industrial relacionados com
instalações para a explotação de recursos do meio geológico (CENDRERO UCEDA, 1996a).
BRILHA (2005) classifica como patrimônio geológico o conjunto de geossítios de
uma dada região, ou seja, conjunto de locais bem delimitados geograficamente, onde ocorrem
um ou mais elementos da geodiversidade com singular valor do ponto de vista científico,
pedagógico, cultural, turístico ou outro. O termo geossítio é usado por muitos autores como
sinônimo de ponto de interesse geológico, local de interesse geológico, geomonumento,
geótopo / geotopo, entre outros (BRILHA, 2005).
GARCÍA-CORTÉS (1996) classifica o Patrimônio Geológico por seu conteúdo,
utilização e influência, conforme apresentado a seguir:
a) Conteúdo: Estratigráfico, Paleontológico, Tectônico, Hidrogeológico, Petrológico,
Geotécnico, Mineiro, Mineralógico, Geomorfológico, Geofísico, Geoquímico e Museus e
coleções.
b) Utilização: Turística, Científica, Didática e Econômica.
c) Influência: Local, Estadual, Nacional e Internacional.
A classificação por conteúdo pode e deve ser adaptada à realidade local. Assim, diversos
autores utilizam uma tipologia adaptada ao seu país ou região, apropriando-se de conteúdos
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diversos como os gemológicos, geoquímicos, geofísicos, história da geologia, da
paleontologia e/ou mineração, paleobiológicos, pedológicos, paleoclimáticos, astroblemas,
marinhos, submarinos, metalogenéticos, gemológicos, metamórficos, sedimentares, ígneos,
entre outros.
Vale ressaltar que o patrimônio do tipo geomorfológico tem sido tratado de forma
especial, recebendo o nome particular de Geomorfossítios e possuindo uma abordagem
conceitual semelhante ao do patrimônio geológico. REYNARD (2005) apresenta um quadro
síntese com a evolução do conceito ao longo do tempo. Os Geomorfossítios são paisagens
geomorfológicas às quais foi atribuído valor científico, cultural / histórico, estético ou social /
econômico, pela percepção humana ou por sua explotação (PANIZZA, 2001, in PANIZZA &
PIACENTE, 2008). Para promover a divulgação e proteção dos geomorfossítios, a
International Association of Geomorphologists – IAG criou um grupo de trabalho em 2001
para

atuar

na

conservação,

educação

e

atratividade

turística

destes

locais

(http://www.geomorph.org), segundo quatro vertentes: definição, metodologia para avaliação,
método de mapeamento e proteção (PANIZZA & PIACENTE, 2008).
No caso do patrimônio paleontológico, vale ressaltar que, apesar dos processos
geológicos envolvidos na fossilização, alguns autores, como ROMERO (1996), buscam uma
forma de análise específica. Como a paleontologia por vezes trata isoladamente dos aspectos
biológicos e funcionais dos organismos pretéritos, parece haver uma tendência de separar o
patrimônio paleontológico do geológico como um todo. Isto também ocorre na legislação
(HENRIQUES et al., 2007).
Ressalta-se o patrimônio do tipo arqueológico que, apesar de não estar inserido na lista
apresentada, nem ser um ramo da geologia, envolve informações sobre o paleoclima e
paleoambiente do Quaternário, que devem, portanto, ser considerados. As oficinas líticas préhistóricas e as antigas minerações, inclusive equipamentos, também podem ser enquadradas
nas categorias de patrimônio geológico, sendo que a estas últimas é dada a denominação de
arqueologia industrial (GUEDES, 1999).

1.5.2 Geodiversidade
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Como geodiversidade entende-se a variedade de ambientes geológicos, fenômenos e
processos ativos geradores de paisagens, rochas, minerais, fósseis, solos e outros depósitos
superficiais que constituem a base para a vida na Terra (Royal Society for Nature
Conservation – UK, in BRILHA, 2005, STANLEY, 2001). Neste contexto a geodiversidade
pode ser entendida como a variedade de elementos geológicos que suportam a vida e
funcionam como substrato para o desenvolvimento humano. Vem suplementar a noção
corrente de biodiversidade, como mais um elemento do meio natural a ser avaliado na
caracterização de um dado território, seja para protegê-lo ou para ordenar sua ocupação ou
uso. Para GRAY (2004) a geodiversidade é o equivalente abiótico da biodiversidade e pode
ser definida como a variedade natural (diversidade) de feições geológicas (rochas, minerais,
fósseis), geomorfológicas (paisagens, processos) e de solos.
Muitos autores têm discutido o conceito de geodiversidade e ampliado seu alcance,
como KOZLOWSKI (2004) e SERRANO & RUIZ-FLAÑO (2007), que incluem processos
antrópicos àqueles pertinentes à geodiversidade. Com este entendimento, os locais
classificados como Paisagem Cultural e depósitos tecnogênicos estariam inseridos no
conceito.
O Serviço Geológico do Brasil – CPRM (2006) definiu geodiversidade como o estudo
da natureza abiótica (meio físico) constituída por uma variedade de ambientes, composição,
fenômenos e processos geológicos que dão origem às paisagens, rochas, minerais, águas,
fósseis, solos, clima e outros depósitos superficiais que propiciam o desenvolvimento da vida
na Terra, tendo como valores intrínsecos a cultura, o estético, o econômico, o científico, o
educativo e o turístico. Além destes valores, GRAY (2004) incluiu o tipo funcional, onde a
geodiversidade dá condições para o desenvolvimento da biodiversidade.
A raridade, singularidade e relevância para mostrar a dinâmica geológica do planeta
dão valor à geodiversidade e podem levar a sua classificação como patrimônio geológico.
Estes valores da geodiversidade sofrem ameaças (GRAY, 2004), sendo que a maior parte
delas refere-se à alteração do meio pelo homem, dada a ocupação e uso para diversos fins,
desde militares até a agricultura. Quase todas as ameaças antrópicas advêm do
desconhecimento da importância dos geossítios pela população e governantes e na ausência de
planos e programas de ordenamento territorial que levem em conta sua existência. Por sua
vez, a raiz das ameaças, em geral, está nos interesses econômicos para uso das terras, muitas
vezes incompatível com a geoconservação.
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Os conceitos apontam para uma nova modalidade de abordagem do patrimônio
natural baseado nos seus aspectos geológicos. A raridade ou singularidade, monumentalidade
e função passam, assim, a dar valor ao geossítio, podendo levar à necessidade de sua
conservação, como testemunho da história da Terra. Assim, dadas as ameaças a que está
sujeito, torna-se necessária a construção de uma agenda para a proteção do patrimônio natural
que, entendemos, deva ser baseada na divulgação dos seus vários aspectos e não somente na
fauna e flora e nas belas geoformas que a natureza produz.
A importância científica e didática do patrimônio geológico deve ser tratada em
igualdade de condições com a sua beleza cênica, relacionada, em geral, aos seus atributos
turísticos que, apesar de importantes, não são os únicos a conferir valor ao monumento. A
função do meio geológico como suporte para os sistemas ecológicos deve ser divulgada e
esclarecida para o público em geral.
A proteção do meio geológico visa, portanto, garantir o acesso dos pesquisadores e da
população em geral às informações que contam a história da evolução da Terra desde sua
origem até como a vemos hoje. Os maiores benefícios da geoconservação vêm com a
“reserva” de áreas naturais para o futuro, com ganhos diretos (econômicos e sociais) para os
lugares e bem-estar dos moradores e visitantes.

1.5.3 Geoturismo

Desde o século XVII são relatados registros da visita de viajantes a cavernas e minas em
Peak District, United Kingdom, e por este motivo, HOSE (2008) descreve esta região como o
berço do geoturismo. O moderno conceito de geoturismo apoia-se na disponibilização de
meios e serviços interpretativos que tenham como finalidade promover o valor e os benefícios
sociais de sítios geológicos e geomorfológicos e seus materiais e que assegurem sua
conservação para o uso de estudantes, turistas e outros eventuais usuários (HOSE, 2003, in
HOSE, 2008). O mesmo autor chama a atenção para o fato de que o geoturismo não é o
mesmo que turismo sustentável com uma abordagem holística da paisagem, como é
amplamente utilizado nos USA (STUEVE et al., 2002). Ele pressupõe uma motivação ou
interesse especial do turista. Este conceito tem pontos em comum com formas de ecoturismo,
de turismo educacional, científico, ambiental e/ou patrimonial, por exemplo. Deve-se,
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portanto, deixar claro que o geoturismo, no sentido de HOSE (2000) e amplamente utilizado
no Reino Unido, trata do turismo que se baseia na valorização dos aspectos
geológicos/geomorfológicos dos sítios para fruição dos visitantes. Este, no entanto, não é a
abordagem de STUEVE et al. (2002), utilizado pela National Geographic Magazine, onde os
aspectos geográficos estão no centro do conceito.
Para DOWLING & NEWSOME (2005) o geoturismo relaciona a geologia,
geomorfologia, os recursos naturais e seus processos de evolução com o turismo, que, por sua
vez, envolve a visitação de forma a gerar nas pessoas um sentimento de interesse, apreciação e
entendimento.
HOSE (2008) apresenta o geoturista como a pessoa que viaja com propósitos específicos,
como: (a) Educacional: alunos desde a pré-escola até os cursos de pós-graduação que visitam
o local com fins de ampliação do conhecimento geológico. Vão a centros de visitantes e
trilhas interpretativas; e (b) Recreacional: amadores que visitam os sítios por seus fósseis,
minerais, rochas ou paisagens excepcionais. Segundo HOSE (2008), estes são os típicos
visitantes dos geoparques, por exemplo.
Mas quem é este geoturista? No que ele está interessado? O que ele já sabe? O que ele
pensa sobre o que está disponível para ele no local? Estas perguntas, segundo COSTLEY
(2001), devem orientar na identificação das necessidades e interesses dos visitantes para o
sucesso de um plano de interpretação. É corrente a aplicação de questionários para
identificação das respostas a estas perguntas. Afinal, a opinião do visitante deve ser ouvida
para que melhorias sejam implementadas.
No Estado do Rio de Janeiro, e possivelmente no Brasil, a utilização mais remota do
termo geoturismo parece se dar em 1970, com a publicação da “Cartilha Geo-Turística e
Rodoviária do Estado do Rio de Janeiro” (edições J. Paulini). Esta publicação, acompanhada
por um mapa na escala de 1:600.000, lista as festas e eventos turísticos da época distribuídos
ao longo do ano e identificados por cidade fluminense, além de informações básicas sobre
produção mineral, industrial, disponibilidade de estradas, existência de parques, etc.

1.5.4. Geoparques: uma nova abordagem

1

1

O texto deste item foi extraído de Mansur (2009), um dos trabalhos publicados no âmbito da
presente tese, porém ligeiramente modificado / atualizado.
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Um geoparque é uma área com significativo patrimônio geológico e com uma estrutura
de gestão coerente e forte, baseada em uma estratégia de desenvolvimento econômico
sustentável. Um geoparque cria oportunidades de emprego para as pessoas que vivem no
local, para quem traz benefícios econômicos reais, em geral por meio do turismo. Nele, o
conhecimento geológico deve ser compartilhado com o grande público e deve ser estabelecida
uma conexão com os aspectos do ambiente natural e cultural que, em geral, estão relacionados
ou são determinados pela geologia (http://www.globalgeopark.org/publish/portal1/tab190/).
Em abril de 2010 existiam 66 geoparques (Jasmine Moreira, por e-mail set/2010) que
formam uma Rede Global onde o Brasil está representado pelo Geoparque Araripe.
O documento “Guidelines and Criteria for National Geoparks seeking UNESCO's
assistance to join the Global Geoparks Network (June 2008)” disponível em
http://www.unesco.org/science/earth/doc/geopark/2008guidelinesJuneendorsed.pdf, trata dos
critérios gerais para a declaração de geoparques chancelados pela UNESCO. Estas áreas
devem cumprir com os seguintes requisitos básicos:
a)

TAMANHO

E CARACTERÍSTICAS:

área bem delimitada, com tamanho que permita o

desenvolvimento local de atividades econômicas e culturais, como o geoturismo, por
exemplo. Os sítios geológicos devem ter especial importância, raridade ou beleza e devem
representar a evolução geológica da região.
b)

GESTÃO

E ENVOLVIMENTO LOCAL:

deve possuir um plano de gestão, com adequada

infraestrutura, suporte financeiro e mão-de-obra qualificada. Deve ser construído de baixo
para cima. Não basta ter excelentes geossítios na área, mas é fundamental que a proposta de
criação do geoparque seja apoiada pela população e pelo gestor local. No seu planejamento
devem estar envolvidas as autoridades públicas, comunidades locais, interesses privados e
programas de ensino e pesquisa. A proposta de turismo sustentável ou outra atividade
econômica qualquer deve estar ligada á comunidade local.
c)

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: Para a Comissão Mundial sobre o meio Ambiente e

Desenvolvimento em Our Common Future (1987), sustentável é o desenvolvimento que dá
conta das necessidades da presente geração sem comprometer a capacidade das futuras
gerações em garantir suas próprias necessidades. Assim, um dos objetivos estratégicos de um
geoparque é estimular a atividade econômica e o desenvolvimento sustentável por meio de
apoio às atividades socioeconômicas e culturais da população. Deve-se buscar o estímulo à

19

criação de empreendimentos locais, pequenos negócios, artesanato, iniciativas de treinamento
de pessoal que gerem novos empregos e recursos (ex: geoturismo e geoprodutos).
d)

EDUCAÇÃO: além de prover e organizar infraestrutura, ferramentas e atividades para

divulgação geocientífica e ambiental para o público e manter relacionamento com
pesquisadores e cooperação com universidades, o geoparque deve estimular a interação entre
os geocientistas e a população local. O sucesso das atividades educacionais depende não
somente dos programas de geoturismo, comunicação e logística oferecidos ao visitante, mas
também deve considerar o contato com a população, a mídia e os tomadores de decisão locais.
Devem ser previstas ações de transferência de conhecimento ao morador local (como, por
exemplo, treinamento de guias de visitantes), uma vez que a aceitação da filosofia dos
geoparques pela comunidade é de primordial importância para o sucesso da implantação e
manutenção dos mesmos. Os instrumentos a serem utilizados são variados, como museus,
centros interpretativos e educacionais, trilhas, roteiros guiados, mapas e literatura em
linguagem adequada e mídias eletrônicas. A transferência de informação também pode ser
dada por recepção de escolas (alunos e professores), seminários, textos científicos para
interessados e projetos com moradores que desejam aprender para melhorar seu contato com
os visitantes. Do ponto de vista da educação formal, é apreciada a criação de currículos
específicos para as escolas locais, onde os conceitos sobre geologia, geomorfologia, geografia
física e patrimônio geológico ajudem na preservação do geoparque e ampliem o sentimento de
pertencimento e autoestima da população. Todas as atividades educacionais devem refletir
considerações éticas em torno da proteção ambiental de forma holística.
e)

PROTEÇÃO

E

CONSERVAÇÃO: um geoparque não é uma nova categoria de Unidade de

Conservação, mas deve promover a proteção do patrimônio geológico, de acordo com a
legislação vigente, de âmbito municipal, estadual ou nacional. De modo a que seja imparcial
na gestão, o administrador do geoparque não deve participar diretamente da arrecadação de
recursos pela venda de produtos no seu interior.
Chris Woodley-Stewart, gestor do Geoparque North Pennines, Reino Unido, fez um
depoimento sobre a essência dos geoparques que reflete bem a necessidade da inserção da
população na gestão do espaço delimitado: "Geoparks are not just about rocks - they are
about people. It is crucial that they get involved-we want to see as many people as possible
getting out and enjoying the geology of the area. Our aim is to maximise geotourism (...) for
the benefit of the local economy and to help people to understand the evolution of their local
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landscape."

(http://portal.unesco.org/science/en/ev.php-

URL_ID=6400&URL_DO=DO_TOPIC&URL_ SECTION=201.html).

1.5.5 Ferramentas para se alcançar a Geoconservação2

BRILHA (2005) sugere a execução das seguintes etapas como requisito básico para se
promover a geoconservação de uma dada área:
a) INVENTÁRIO – seleção da área a ser inventariada em função dos critérios de avaliação /
descrição e escala de trabalho (LIMA, 2008).
b) QUANTIFICAÇÃO – busca demonstrar a relevância do patrimônio para dar suporte às ações
de geoconservação, com o mínimo de critérios subjetivos. Em geral os métodos de avaliação
quantitativa dos geossítios utilizam critérios de valor intrínseco, potencial de uso e
necessidade de proteção (CENDRERO UCEDA, 1996b) para valoração do patrimônio
geológico.
c) CLASSIFICAÇÃO (OU PROTEÇÃO LEGAL) – refere-se ao enquadramento dos geossítios de
interesse na legislação de proteção. No Brasil não existe uma figura específica para proteção
do patrimônio geológico dentro da Lei do SNUC – Sistema Nacional de Unidades de
Conservação – Lei Federal 9985, de 18 de julho de 2000, que regula as áreas protegidas. Os
sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e
científico, estão protegidos pela Constituição Federal (artigo 216) como patrimônio cultural
brasileiro. Também, em seu artigo 24, cita a categoria de patrimônio do tipo turístico como
um bem e direito a ser protegido.
d) CONSERVAÇÃO – pressupõe a manutenção da integridade do geossítio, podendo incluir
restrições de uso e até a implantação de barreiras físicas para impedir a aproximação do
visitante. Vale ressaltar que a retirada de amostras pode danificar o afloramento, suprimindo
algumas feições / estruturas raras ou didáticas que foram descritas, por exemplo, em
publicações de referência. Aliás, a The Geologists’ Association, de Londres, publicou um
código

de

(http://www.amlwchhistory.co.uk/parys/geology%20field%20work%20code.pdf)

conduta
para
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trabalhos de campo (Geological Fieldwork Code). Outras formas comuns de degradação de
afloramentos são ações de vandalismo (pichação, por exemplo), roubo de amostras (em
particular de fósseis) ou o uso indiscriminado de mini-perfuratrizes em afloramentos de ampla
visitação didática ou científica.
e) VALORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO – valorização significa o conjunto de ações executadas para
demonstrar a importância do geossítio e, para este conceito, associa o exemplo dos painéis
interpretativos, folhetos, mídia eletrônica, entre outros. A compreensão pela população dos
fenômenos que geram os monumentos geológicos é essencial para a promoção da
geoconservação, porém, a divulgação da informação à sociedade deve ser feita desde que ela
não leve perigo à integridade do local.
f) MONITORAMENTO – acompanhamento sistemático da situação dos geossítios para
verificação do possível alcance das ações antrópicas sobre eles. Vale ressaltar que algumas
alterações podem ser naturais, como, por exemplo, erosão ou crescimento de vegetação. A
capacidade do local em receber visitantes deve ser avaliada.

1.5.6 Patrimônio Geológico no Brasil

Em diversos países, em particular os da Europa, estes conceitos estão consolidados. No
Brasil iniciou-se a discussão destes temas a partir de 1997, quando o DNPM criou o Grupo de
Trabalho Nacional de Sítios Geológicos e Paleobiológicos, por solicitação do Grupo de
Trabalho de Sítios Geológicos e Paleobiológicos do Patrimônio Mundial (da UNESCO).
Assim, foi instituída a COMISSÃO BRASILEIRA

DOS

SÍTIOS GEOLÓGICOS

E

PALEOBIOLÓGICOS - SIGEP, representada pelas seguintes entidades: Departamento Nacional
de Produção Mineral – DNPM, Serviço Geológico do Brasil – CPRM, Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, Academia Brasileira de Ciências - ABC, Sociedade
Brasileira de Geologia – SBG, Sociedade Brasileira de Paleontologia – SBP, Sociedade
Brasileira de Espeleologia – SBE, Associação Brasileira para Estudos do Quaternário –
ABEQUA e Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS.
2

O texto deste item foi extraído de Mansur (2009a), um dos trabalhos publicados no âmbito da
presente tese, porém ligeiramente modificado / atualizado.
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Ficou estabelecido que a principal atribuição da SIGEP seria elencar os sítios
brasileiros indicados para a GILGES - Global Indicative List of Geological Sites, realizando
o gerenciamento do banco de dados nacional em atualização permanente (SCHOBBENHAUS
et al., 2001). No entanto, a iniciativa GILGES foi encerrada como atividade oficial, existindo
atualmente uma Base de Dados de Geossítios, que mantém as informações originais e uma
chamada Lista Tentativa (Tentative List) mais ampla, que é um inventário das propriedades
que cada Estado-Parte tenciona considerar para indicação nos próximos anos como
Patrimônio da Humanidade (www.unb.br/ig/sigep/apresentacao.htm).
Desde 1998, a SIGEP vem trabalhando na montagem desse banco de dados e
disponibilizou uma página na Internet (http://www.unb.br/ig/sigep), com formulário próprio
para indicação de sítios de interesse. Em 2001, foi lançado o 1o volume do livro Sítios
Geológicos e Paleontológicos do Brasil, com a relação dos primeiros 58 sítios, descritos
conforme as normas da SIGEP. O segundo volume foi impresso em 2010 e o terceiro já está
em preparação, o que demonstra o interesse despertado pelo tema no meio geológico.
Outras iniciativas de divulgação do patrimônio geológico também são conhecidas no
Brasil. Este é o caso da Coluna White, enfocando a geologia da Serra do Rio do Rastro, em
Santa Catarina, por onde é possível realizar uma “excursão virtual” no endereço eletrônico
http://www.cprm.gov.br. Ressalta-se, no Estado de São Paulo, a iniciativa de preservação da
área de exploração de uma antiga pedreira com impressões de estrias glaciais em rochas do
embasamento da Bacia do Paraná transformada no Parque da Rocha Moutonneé, em Salto,
além da sequência sedimentar rítmica no Parque do Varvito, em Itú.
Em 2001, o Departamento de Recursos Minerais – DRM-RJ foi pioneiro na busca de
sistematizar a história geológica de todo um estado em um programa de disseminação da
informação geológica. Assim, iniciou o Projeto Caminhos Geológicos, cujo objetivo é
“promover a difusão do conhecimento geológico do Estado do Rio de Janeiro como base para
a preservação de seus monumentos naturais, verdadeiro patrimônio de todos os cidadãos”
(MANSUR & ERTHAL, 2003), por meio da implantação de painéis explicativos dos
processos geológicos que moldaram a paisagem fluminense.
A Mineropar implantou em 2003 o Projeto Sítios Geológicos e Paleontológicos do
Paraná (www.mineropar.pr.gov.br), com características semelhantes ao PCG. Também em
2003 foi lançado o Projeto Caminhos Geológicos da Bahia que, por ausência de um programa
de gestão e de manutenção periódica, perdeu continuidade, apesar de recentes esforços para
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reativá-lo. Posteriormente, em 2006, no Rio Grande do Norte, o Instituto de Desenvolvimento
Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA, inaugurou seu projeto de
sinalização, denominado Monumentos Geológicos do Rio Grande do Norte (CUNHA et. al.,
2006). Em Minas Gerais também foi implantado um primeiro painel, em 2007, durante o
Simpósio de Geologia do Sudeste, em Diamantina. Em 2009, o Instituto Geológico – IG
apresentou à comunidade geocientífica o Projeto Monumentos Geológicos de São Paulo.
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2

MATERIAIS E MÉTODOS

Pelo menos onze etapas foram cumpridas para que os resultados apresentados na
presente tese fossem alcançados. Algumas prosseguiram por todo o período de execução do
trabalho. Outras ainda devem seguir em execução, como o inventário do Patrimônio
Geológico que, certamente, deverá se complementado com os novos dados que surgem com a
continuidade dos mapeamentos e pesquisas na região.
A ordem de execução está reproduzida no Quadro 1.

2.1 Levantamento bibliográfico, iconográfico, imagens e mapas
Foi pesquisada bibliografia sobre geologia, botânica, arqueologia, história da ciência,
geografia, turismo, ordenamento territorial, patrimônio cultural, educação, popularização da
ciência e patrimônio geológico. Dentro dos itens geologia e patrimônio foi dada especial
atenção para artigos publicados em periódicos, teses, dissertações, monografias, trabalhos em
eventos científicos, entre outros. Os temas prioritários da pesquisa foram: Geologia regional e
local do DTCF; conceitos aplicáveis ao patrimônio geológico, patrimônio no Brasil e outros
países, geoparques, metodologias para inventário e valoração de patrimônio geológico e
geomorfológico, metodologia de divulgação científica, entre outros.
Quanto aos mapas históricos, foram pesquisados na Biblioteca Nacional e Arquivo
Nacional, especialmente para identificação do caminho percorrido por Charles Darwin no
Estado do Rio de Janeiro. Os mapas geológicos foram pesquisados no DRM-RJ, em teses e
dissertações de universidades, principalmente na Universidade do Estado do Rio de Janeiro UERJ, no Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, entre outros.
Imagens e fotos aéreas do acervo do DRM-RJ foram particularmente úteis na
localização e avaliação de ameaças aos patrimônios identificados. Este acervo inclui fotos
aéreas desde 1958 até imagens IKONOS recentes. De grande utilidade para confecção dos
esquemas de localização dos sítios foram as consultas ao Google Earth.
Fotos, gravuras e pinturas históricas foram obtidas a partir de pesquisa em livros e
artigos em eventos e periódicos, que propiciaram entender a ocupação humana na área, que
remonta à época do descobrimento do Brasil. Segundo BERANGER (1993) “A denominação
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Cabo Frio deve datar da viagem de Gonçalo Coelho em 1504, e surge pela primeira vez no
mapa de Kunstmann III em 1506” (pág. 9). Antes disso, o homem pré-histórico deixou na
região seus registros na forma de sambaquis. Assim, livros publicados por autores dos
próprios municípios do DTCF, artigos científicos sobre história da ciência, relatórios sobre
patrimônio cultural e pesquisas na internet foram de especial utilidade. As lendas e mitos
associados aos patrimônios geológicos identificados foram pesquisados, especialmente, em
publicações de autores locais.
Pesquisas sobre a legislação ambiental, mineral, uso e ocupação das terras, patrimonial e
recursos hídricos foram realizadas em sites oficiais do governo brasileiro, do estado e dos
municípios envolvidos.

2.2 Levantamento de Campo
Todos os pontos foram visitados, descritos, fotografados e localizados com apoio de
GPS. Posteriormente foram plotados em mapas e fotografias aéreas. Em alguns destes locais,
como o beachrock de Jaconé e o traquito orbicular de Arraial do Cabo, foram coletadas
amostras de rocha para confecção de lâmina petrográfica e posterior descrição.
Na descrição dos pontos foram identificados os aspectos singulares de cada local para as
geociências e o turismo, levantadas características relevantes para associação geo e
biodiversidade e identificadas facilidades e dificuldades para visitação turística e existência de
mirantes naturais. Locais de interesse histórico e cultural associados ao geológico também
foram visitados, como os locais descritos por Charles Darwin, a Fonte do Itajuru e sambaquis.
Para mapeamento das APPs – Áreas de Preservação Permanente (MANSUR et al.,
2008, SILVA et al., 2007, 2008) foi realizada análise da legislação e trabalhos de campo para
delimitação daquelas relacionadas são meio físico, com geração de 37 mapas em escala
1:25.000 na área de abrangência do CILSJ. Assim, Maricá e parte de Macaé não foram
contemplados.
Em alguns dos pontos onde foram implantados painéis interpretativos do Projeto
Caminhos Geológicos, foi realizada pesquisa de opinião com o visitante, para verificação do
entendimento do conteúdo e adequação dos aspectos locacionais, construtivos e de finalidade
dos painéis para a geoconservação. Sugestões foram anotadas em ficha própria e a pesquisa
foi realizada com recursos da FAPERJ
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2.3 Pesquisa Institucional e sobre Áreas Protegidas
Foram realizadas pesquisas sobre as competências / atribuições legais de instituições
que atuam na proteção de patrimônio natural, seja pela vertente ambiental seja pela
patrimonial, ou na área de educação ambiental, no âmbito dos governos federal, estadual e
municipais. Para tanto estudadas, por meio de consulta aos regimentos internos e documentos
oficiais, as competências / atribuições legais das entidades públicas nas três esferas de poder e
um comitê de bacias. As entidades pesquisadas foram:
a) Nível Federal


Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais – IBAMA: meio

ambiente / fiscalização e licenciamento


Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio – meio

ambiente / Unidades de Conservação - UCs
b) Nível estadual:


Instituto Estadual do Ambiente – INEA: meio ambiente



Instituto Estadual do Patrimônio Artístico e Cultural: patrimônio

c) Gestão compartilhada poder público, usuários e sociedade civil organizada:


Consórcio Intermunicipal e Comitê de Bacia Lagos – São João - CILSJ
Foram levantadas as áreas protegidas segundo a Lei do SNUC (Lei federal 9985/2000),

na forma de Unidades de Conservação de Uso Sustentável e de Proteção Integral, de nível
federal, estadual e municipal. O INEA já mapeou as unidades de nível federal e estadual. As
unidades municipais, em geral de pequeno porte, foram mapeadas pelo CILSJ – Consórcio
Intermunicipal Lagos – São João. Foi realizado levantamento dos códigos ambientais e planos
diretores municipais.

2.4 Popularização da Geologia
Foram usadas as seguintes ferramentas de divulgação para públicos específicos:
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a)

Palestras: Organizações Não Governamentais - ONGs, Ministério Público Estadual,
Câmara de Vereadores e Prefeituras (Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo,
Cabo Frio e Saquarema), comunidades tradicionais (pescadores e quilombolas), etc.;

b)

Painéis interpretativos do Projeto Caminhos Geológicos – população e visitantes em
geral. De 2001 até março de 2010, foram implantados 31 painéis interpretativos no DTCF,
sendo 25 do Projeto Caminhos Geológicos e 6 do projeto Caminhos de Darwin. Além de
permitir a visita aos painéis, estes projetos possuem folhetos impressos e sítio na internet
para consulta;

c)

A atuação junto a escolas é uma das principais prioridades dos projetos Caminhos
Geológicos e Caminhos de Darwin. É direcionada para professores e alunos na forma de
palestras, oficinas, visitas de campo e montagem de coleções de rochas e minerais;

d)

O apoio à organização de eventos locais com a inserção de temas geológicos também
faz parte da estratégia de comunicação com a sociedade, na forma de simpósios, mesasredondas e seminários, como o Simpósio Municipal de Geologia de Cabo Frio, já na 3ª
edição (2005, 2007 e 2009);

e)

Trilhas interpretativas: mapeamento de trilhas e promoção de caminhadas guiadas com
comunidades e escolas. Em geral, busca-se a identificação de locais onde os processos de
formação de rochas, minerais e solos possam ser utilizados como ferramentas didáticas
para que seja despertado um sentimento de entendimento e, consequentemente, de
apreciação dos fenômenos naturais associados à geologia;

f)

Divulgação da importância dos geossítios também são utilizadas entrevistas a TV, jornal
e rádio de âmbito nacional, regional e, principalmente, local;

g)

No projeto Caminhos de Darwin, além de palestras e oficinas, foi apoiada a organização
da exposição internacional Darwin Now, financiada pelo Conselho Britânico. Em
Araruama a exposição foi visitada por mais de 5 mil pessoas;

h)

Produção de textos e pareceres de cunho geoambiental, em linguagem adequada para
não-especialistas, sobre alguns geossítios para divulgação e proteção: Iguaba Grande,
estromatólitos do sistema lagunar de Araruama, tombamento de duas áreas em Armação
dos Búzios, Campo de Dunas da Dama Branca em Cabo Frio (Conselho Municipal de
Meio Ambiente).
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2.5 Entrevistas com Pesquisadores
Foram realizadas para levantamento e seleção de geossítios e para identificação de
roteiros científicos e didático-pedagógicos publicados ou existentes sobre a região. Foi útil,
também, para realização de um levantamento bibliográfico adicional.
Os pesquisadores que prestaram informações diretas para realização do inventário
foram:
a) UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro
 Claudio Limeira Mello – afloramentos da Formação Barrreiras;
 João Wagner Alencar Castro – Museu Nacional – pontos de interesse para
sedimentação e erosão costeira e locais de importância didática;
 Renata da Silva Schmitt – afloramentos do embasamento e rochas supracrustais,
tectônica e relações de contato; patrimônio geológico do DTCF do tipo científico e
didático –pedagógico;
 Renato Rodriguez Cabral Ramos – Museu Nacional – afloramentos de interesse
sedimentológico;
b) UERJ – Universidade do Estado do Rio de Janeiro
 Akihisa Motoki – afloramentos de interesse para rochas ígneas;
 Antonio Soares Silva - patrimônio pedológico do DTCF do tipo didático;
 Mauro César Geraldes - afloramentos de interesse para rochas ígneas alcalinas;
 Monica Heilbron - patrimônio geológico do DTCF do tipo didático;
 Nely Palermo - patrimônio geológico do DTCF do tipo didático;
c) UFF - Universidade Federal Fluminense
 Susanna Eleonora Sichel - afloramentos de interesse para rochas ígneas alcalinas;
 Guilherme Borges Fernandez – dinâmica costeira e excursões do tipo didático;
d) ETH – Zürich
 Crisógono Vasconcelos – estromatólitos e dolomita holocênicos;
 Gisele Ferolla Vasconcelos – aspectos geográficos e culturais;
e) Outras instituições
 Carlos Fernando de Moura Delphim – IPHAN - Paisagem cultural e patrimônio
natural;
 Cyl Farney Catarino de Sá – Jardim Botânico do Rio de Janeiro – Botânica do DTCF;
 Dalva Mansur – IPEDS – sítios arqueológicos na Serra da Sapiatiba;
 Davi Canabarro – Marinha do Brasil – Ilha do Cabo Frio;
 Francisco Lumbreras – Embrapa Solos – patrimônio pedológico do DTCF do tipo
científico;
 Lisia Vanacor Barroso – IBAMA – problemas ambientais do DTCF;
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 Marcos Godoy – IRD – pela datação e parceria na elaboração do trabalho dobre os
beachrocks de Jaconé;
 Maria Cristina Monteiro – INEPAC – Patrimônio cultural e natural;
 Maria Cristina Tenório – Museu Nacional da UFRJ – Sambaquis da Ilha do Cabo Frio;
 Meri Damasceno – Pesquisadora de Cabo Frio – levantamentos histórico das fontes de
água da região;
 Norma Crud Maciel – INEA – fauna do DTCF;
 Ronaldo Fernandes – Pesquisador – botânica e história natural;
 Rute Moraes – Petrobras – afloramentos da Formação Barreiras no DTCF;
 Sérgio Valente – UFRRJ – Informações sobre diques toleíticos e alcalinos.

2.6 Montagem e atualização do Inventário
Foi realizada uma pesquisa na literatura técnica nacional e internacional sobre
patrimônio geológico e cultural, buscando identificar a metodologia para classificação e
estabelecimento de tipologias para enquadramento do patrimônio segundo seu conteúdo
(GARCÍA-CORTÉS, 1996). Um cruzamento entre estas informações e os tipos identificados
no Estado do Rio de Janeiro em geral, e do DTCF em particular, deu origem à classificação
por tipologia que foi incorporada ao Banco de Dados do Inventário.
Este banco é composto por duas partes: (a) Dados cadastrais: com localização,
descrição geológica, fisiografia, acesso, mapas, arquivos, proteção, entre outros temas; e (b)
Esquema de Valoração: onde foi utilizada a metodologia apresentada por GARCÍA-CORTÉS
& CARCAVILLA (2009) e, ainda, foi inserida a classificação gráfica qualitativa de REIS &
HENRIQUES (2009), devido a sua forma visual, simples e objetiva de valorar o patrimônio
geológico.
O inventário é composto por mapa (georeferenciado e associado ao Banco de Dados) e
descrição de aspectos da Geodiversidadde (geologia, solos, paisagem e outros elementos
presentes), geoconservação (áreas com especial valor como Patrimônio Geológico) e
geoturismo (locais onde é possível a visitação com interesse geológico), além das áreas
legalmente protegidas. Está em processo de incorporação à página dos Caminhos Geológicos
na Internet e contou, na sua elaboração, com o apoio da FAPERJ, por meio de dois projetos
aprovados em editais de Popularização da Ciência. Vale ressaltar que a primeira versão do
inventário foi colocada no ar em 2008 (GARCIA et al., 2008) e a segunda em 2010.

30

Segundo o desenvolvedor do sistema, Rafael Garcia (comunicação por e-mail em 2 de
abril de 2010) “O Sistema Inventário do Patrimônio Geológico do Estado do Rio de JaneiroIPGRJJ foi desenvolvido como módulo associado à página do Projeto Caminhos Geológicos
(www.caminhosgeologicos.rj.gov.br). Conta com um gerenciador para validação e entrada
de dados e outro para apresentação ao usuário final. Como base foi adotado o framework
PHP Yii, que apresenta alta performance em aplicações de média e grande porte. O IPGRJ é
totalmente orientado a objeto e utiliza padrões de desenvolvimento de software como MVC
(Model-view-controller é um padrão de arquitetura de software), DAO (Data Access Objet)
/Active Record (padrões para comunicação com o Banco de Dados), Singleton (padrão de
projeto de software), entre outros. Técnicas de caching melhoram ainda mais o desempenho
total da aplicação, chegando a um ganho de 80% em alguns casos. Segue o paradigma
Object-Oriented Programming (OOP).
Como Sistema Gerenciador de Banco de Dados foi adotado o PostgreSQL e sua
extensão para dados espaciais, o PostGIS. A informação espacial é tratada pelo Servidor de
Mapas MapServer e repassada no formato de imagem ao sistema. Conta-se, também, com
integração com o WebService GoogleMaps para gerar mapas com pontos espaciais relativos
aos geossítios inventariados. Com essa ultima integração há um ganho significativo na
qualidade do serviço de imagem e menos carga no servidor de mapas.
A Interface do sistema utiliza dois frameworks robustos: o Jquery, responsável pela
execução do JavaScript e pelas requisições AJAX; e o BluePrint, responsável pelo layout e
por técnicas Cross-browser (suporte a múltiplos navegadores).
Foi utilizado o OpenFlashChart 2.0 para gerar gráficos dinâmicos com as
informações contidas nos formulários de Valoração, segundo o método de García Cortés e
Carcavilla (2009) e utilizada a biblioteca JPGraph para construção do gráfico estático
baseado na metodologia de Reis e Henriques (2009). Como esse último gráfico requer muitos
recursos, optou-se pela versão estática e utilização de cache da imagem gerada. Para seu
desenvolvimento foi criada uma matriz de duas dimensões para realçar a área de
abrangência baseada no conteúdo selecionado para enquadramento do geossítio”.
Foram ainda preenchidas (online) 78 fichas de inventário e respectivos itens de
valoração. Com estas informações foi possível produzir uma análise das ameaças ao
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Patrimônio e a proposição de ações para reverter ou impedir a sua degradação. Uma listagem
com os afloramentos com geoquímica e datação também foi realizada.

2.7 Elaboração de Mapas
Todos os mapas foram (ou eram originalmente) vetorizados e associados à base
cartográfica do IBGE, na escala 1:100.000 para apresentação dos resultados (escala do mapa
impresso em 1:250.000). Para o mapa geológico foram utilizadas as informações do Projeto
Carta Geológica do Estado do Rio de Janeiro, conduzido pelo DRM-RJ nas décadas de 1970 e
1980, o mapa de REIS & MANSUR (1996); SCHMITT et al. (2001); HEILBRON et al.
(2010) e o do PRONAGEO/CPRM (SCHMITT et al., 2009, inédito).
O mapeamento das AAPs foi realizado por MANSUR et al. (2008) e os limites e
categorias das UCs foram cedidos pelo INEA. Os arquivos vetorizados dos Mapas de Solos e
de Vulnerabilidade das Terras (LUMBRERAS et al., 2001) foram cedidos pela EmbrapaSolos.
Por fim, os pontos do inventário foram lançados sobre tais bases. Isto permitiu uma
análise espacial da proteção legal e vulnerabilidade natural dos mesmos.

2.8 Participação em fóruns públicos
Para acompanhar as novidades sobre licenciamento ambiental de empreendimentos na
área e obter informações sobre depredação dos geossítios, foi adotada a estratégia de
participar dos fóruns de discussão ambientais locais. Com isto foi possível, também, trabalhar
a divulgação da relevância dos sítios em grupos privilegiados, onde há a participação do Poder
Público e da sociedade civil organizada. Participa-se de Consultas Públicas para
licenciamento de empreendimentos e implantação de novas UCs, Conselho Gestor da APA da
Serra de Sapiatiba (está em tramitação uma solicitação para participação na Câmara Técnica
de Educação da APA do Pau-Brasil) e participação em dois dos coletivos educadores
ambientais existentes no DTCF (Conhecer para Preservar e o PEA – Programa de Educação
Ambiental do CILSJ).
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2.9 Elaboração de trabalhos científicos
Foram preparados 6 trabalhos científicos sobre a região, tomando-se como base o tema
geoconservação. Destes, 3 já foram publicados ou aprovados para publicação, 2 estão em
processo de revisão e 1 aguarda avaliação. São eles:
a) Publicados
MANSUR, K.L. Projetos Educacionais para a Popularização das Geociências e para a
Geoconservação. Geologia USP, São Paulo, Publicação Especial n. 5, p. 63-74, 2009.
MANSUR, K.L. Caminhos de Darwin no Estado do Rio de Janeiro. Salto para o Futuro, v.
1,

7p.

2009.

Disponível

em

<http://www.tvbrasil.org.br/fotos/salto/series/19282316-

CaminhosDarwin.pdf>. Acesso em 25 abr. 2010.
MANSUR, K.L. Ordenamento Territorial e Geoconservação: Análise das Normas Legais
Aplicáveis no Brasil e um Caso de Estudo no Estado do Rio de Janeiro. Geociências, São
Paulo. Online, v. 29, n. 2, p. 237-249. 2010.
c) Em revisão
MANSUR, K.L.; SILVA, A.S. Society’s Response: Assessment of the Performance of the
“Caminhos Geológicos” ("Geological Paths") Project, State of Rio de Janeiro, Brazil.
Encaminhada terceira revisão do manuscrito ao periódico Geoheritage.
MANSUR, K.L.; CARVALHO, I.S. Characterization and Valuation of the Geological
Heritage Identified in the Peró Dune Field, State of Rio de Janeiro, Brazil. Encaminhadas três
revisões do manuscrito ao periódico Geoheritage.
d) Aguardando avaliação
MANSUR, K.L.; RAMOS, R.R.C.; GODOY, J.M.O.; NASCIMENTO, V.M.R. Beachrock de
Jaconé, Saquarema - RJ: Sua Importância para a História da Ciência e para o Conhecimento
Geológico. Encaminhada para a Revista Brasileira de Geociências em fevereiro de 2010.

2.10 Ações para Proteção
Participação na equipe técnica que estudou, delimitou e propôs o tombamento estadual
de dois sítios naturais em Armação dos Búzios, por sua geodiversidade, biodiversidade e
paisagem notáveis, em 2004. Desde então, participa, em conjunto com o INEPAC, das ações
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rotineiras de monitoramento da integridade dos sítios e dos pareceres técnicos sobre o uso das
terras nestes espaços protegidos.
Participação em Grupo de Trabalho nomeado pelo Governo do Estado para
estabelecimento de critérios técnicos para subsidiar delimitação de APPs - tipologia Costão
Rochoso, e em equipe técnica para estudar a viabilidade e propor delimitação do futuro
Parque Estadual da Costa do Sol. Neste último, os afloramentos e áreas de interesse para a
proteção da geologia foram sugeridos e ao INEA.
Participação em trabalho conjunto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de
Armação dos Búzios para futura criação do Monumento Natural do Mangue de Pedra na Praia
Gorda.

2.11 Cartas aos Municípios com dossiê
Está em preparação dossiê sobre o patrimônio geológico identificado em cada município
para ser encaminhado para os respectivos prefeitos e secretários de Educação, Meio
Ambiente, Turismo, Cultura, Planejamento e Obras, além de encaminhada cópia para uma
biblioteca pública de cada município.
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CAPÍTULO II
3. GEODIVERSIDADE E BIODIVERSIDADE DO DTCF
3.1. Geodiversidade e Biodiversidade
A Convenção sobre Diversidade Biológica aprovada durante a Conferência das Nações
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento realizada no Rio de Janeiro, em 1992,
trouxe o conceito de biodiversidade à discussão e o define como a variabilidade de
organismos vivos, incluindo ecossistemas terrestres, marinhos e aquáticos e os complexos
ecológicos dos quais eles fazem parte; a biodiversidade inclui a diversidade dentro de
espécies, entre espécies e ecossistemas (UNEP, 1992).
Para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente - IBAMA biodiversidade “se refere à
variedade de genótipos, espécies, populações, comunidades, ecossistemas e processos
ecológicos existentes em uma determinada região. Pode ser medida em diferentes níveis:
genes, espécies, níveis taxonômicos mais altos, comunidades e processos biológicos,
ecossistemas,

biomas,

e

em

diferentes

escalas

temporais

e

espaciais”

(http://www.ibama.gov.br/siucweb/guiadechefe/glossario/).
Para a IUCN – União Internacional de Conservação da Natureza (2000) o termo
biodiversidade é impreciso, fruto da contração da expressão “diversidade biológica”, cuja
medida pode ser dada a nível da genética, das espécies, dos habitats e dos ecossistemas. A
biodiversidade, que reflete os bilhões de anos de evolução do planeta, é moldada por
processos naturais e, cada vez mais, pela influência dos seres humanos. Até os dias atuais,
cerca de 1,75 milhões de espécies foram identificadas, principalmente insetos. Calcula-se que
há cerca de 13 milhões de espécies, embora as estimativas variem de três a 100 milhões
(UNEP, 1992).
Em 1996, a IUCN iniciou um projeto para preparar uma estratégia global para indicação
de sítios para Patrimônio Mundial Natural e, como parte deste processo, preparou documentos
temáticos com levantamentos a nível mundial segundo o contexto da conservação e riqueza da
biodiversidade, cujo objetivo era:
a) Apresentar a situação geral dos sítios do Patrimônio Mundial com valor para a
biodiversidade;
b) Identificar áreas protegidas com significativo potencial de valor de biodiversidade e que
poderiam ser futuramente indicada a Patrimônio Mundial Natural; e
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c) Identificar locais com rica biodiversidade.
Diversas áreas brasileiras estão listadas. Algumas já são chanceladas como Patrimônio
Mundial Natural, como a Mata Atlântica, na Bahia e no sudeste brasileiro, incluindo o Estado
do Rio de Janeiro, ou a floresta úmida do Parque Nacional do Iguaçu. Outras são consideradas
hotspots de biodiversidade, como os Centros de Diversidade Vegetal, entre estes a região de
Cabo Frio, selecionadas para avaliação como futuros sítios a serem nominados como
Patrimônio Mundial. Segundo a IUCN (2000) a “Selection of these hotspots was based on
three criteria: the number of species present, the number of endemic species in an ecosystem
and the degree of threat faced. Hotspot areas cover less than 2% of global terrestrial
ecosystems, yet account for 44% of all vascular plant species and 38% of birds, mammals,
reptiles and amphibian vertebrate groups” (pág. 14).
O termo geodiversidade passou a ser utilizado amplamente logo em seguida. GRAY
(2008) aponta o uso do termo já em 1993 e, numa visão mais ampla, considera a
geodiversidade como o equivalente abiótico da biodiversidade. Faz uma análise sobre os
quantitativos de minerais, rochas, fósseis, solos, ambientes e paisagens existentes e
possibilidade de ocorrência na Terra e conclui que a geodiversidade é muito mais abundante,
partindo da existência de cerca de 5000 minerais conhecidos e da possibilidade de sua
combinação em rochas e solos, além de fósseis e paisagens.
No Brasil, a CPRM vem trabalhando na elaboração de mapas da geodiversidade
brasileira e dos estados para fins de ordenamento territorial. São abordadas características
geotécnicas, cobertura de solos, potencial e disponibilidade de recursos hídricos,
vulnerabilidade e capacidade de suporte à implantação atividades antrópicas e disponibilidade
de recursos minerais. São mapas integrados do meio físico, porém ainda não são
acompanhados de inventários patrimoniais de cunho geológico, embora já apontem para a
vocação geoturística das unidades mapeadas. O Mapa da Geodiversidade do Brasil foi
apresentado na escala 1:2.500.000 e os estaduais estão sendo elaborados nas escalas que os
estados utilizam para planejamento (www.cprm.gov.br).

3.2

Elementos do Meio Físico Associados à Geodiversidade no DTCF

3.2.1 Clima
Sob o ponto de vista da circulação atmosférica, a região sudeste do Brasil permanece
durante quase todo o ano sob o domínio da Massa Tropical Atlântica originada do Anticiclone
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Tropical Atlântico. Este domínio mantém a estabilidade do tempo, embora, durante o ano,
esta circulação sofra a interferência das Frentes Polares e Linhas de Instabilidade Tropical.
Estas correntes perturbadas são as principais responsáveis pelos totais pluviométricos anuais.
Para o Estado do Rio de Janeiro DAVIS & NAGHETTINI (2000) apresentam o “Mapa de
isoietas das precipitações médias anuais” (Figura 4), onde fica clara a menor pluviosidade na
região do DTCF e da porção nordeste do Estado do Rio de Janeiro.

Figura 8 Mapa de isoietas das precipitações médias anuais no Estado do Rio de Janeiro com destaque para a
região aproximada do DTCF (fonte: DAVIS & NAGHETTINI, 2000)

A distribuição anual das precipitações caracteriza o regime tropical na área do DTCF.
Há um aumento das precipitações mensais com a proximidade do verão, mantendo-se elevado
até fevereiro/março. A partir destes meses, a precipitação média mensal entra em declínio,
quando se observa em todas as estações meteorológicas um período menos chuvoso no
inverno (CUNHA, 1995).
As áreas setentrionais e mais elevadas da bacia hidrográfica do rio São João, já fora do
DTCF, apresentam maiores intensidades e frequências mensais, bem como os mais elevados
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totais diários, quando comparados com as estações localizadas nas áreas centrais e a leste. A
baixa precipitação pluviométrica, no trecho entre Arraial do Cabo e Armação dos Búzios,
onde a média é de 800 mm/ano, leva a que seu clima seja classificado, segundo KöppenGeiger (BARBIÉRE, 1994, in BOHRER et al., 2009; ARAUJO et al., 2009), como semiárido
quente (BSh). A região apresenta déficit hídrico (FREITAS, 2006) e caracteriza-se por uma
estação seca no inverno, com predomínio de ventos do quadrante NE. Nas áreas vizinhas, em
particular nas escarpas das serras, a precipitação média pode alcançar 1500 mm/ano.
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Figura 9 Gráfico representando o déficit hídrico na região, calculado com base nas normais climatológicas da
Estação Meteorológica de Iguaba Grande, no período entre 1970 e 1999 (Fonte: FREITAS, 2006).

Dois fatores são os responsáveis pela fraca precipitação no trecho litorâneo da bacia. O
primeiro está associado à maior distância da Serra do Mar em relação à linha de costa. A
Serra do Mar, disposta quase paralelamente ao Oceano Atlântico, com encostas em geral
escarpadas e altitudes que atingem 2000 m, apresenta forte controle na distribuição das
chuvas em todo o Estado do Rio de Janeiro e também na área das bacias da região abrangida
pelo DTCF. Enquanto que na região de Mangaratiba, Angra dos Reis e Paraty a Serra do Mar
está junto ao oceano, na Região da Costa do Sol ela é interiorizada, o que diminui os efeitos
das chuvas orográficas. Na bacia do rio São João, a Serra do Mar está a aproximadamente 50
km da linha de costa, sendo dominada por planícies de inundação, restingas e colinas do tipo
meia laranja (CUNHA, 1995).
O segundo fator está associado ao fenômeno da ressurgência na região da Ilha do Cabo
Frio. Este fenômeno oceanográfico se caracteriza pelo aporte de águas frias (<18°C)
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provenientes da Corrente das Malvinas, denominada de Água Central do Atlântico Sul
(ACAS). É um fenômeno sazonal, mais comum na primavera e verão. A ressurgência é o
processo de afloramento à superfície de massas de água profunda do oceano, trazendo consigo
uma grande quantidade de nutrientes. A localização deste fenômeno parece ser condicionada
por uma combinação de diversos fatores, como a mudança brusca da direção da linha de costa
na região de Arraial do Cabo e a posição do eixo da Corrente do Brasil. Porém, segundo
TURCQ et al. (1999) e BORHER et al. (2009), parecem ser determinantes na região os
ventos de NE oriundos do Anticiclone Semipermanente do Atlântico Sul, que deslocam a
massa oceânica superficial aquecida e favorecem a migração vertical das águas frias. Este
processo inibe a formação de cúmulos responsáveis por chuvas convectivas.
Como decorrência deste fenômeno, parte do DTCF possui um clima diferenciado do
restante do estado e do sudeste do Brasil e a biodiversidade e geodiversidade, especificamente
solos, relevo e cobertura holocênica, são grandemente influenciadas por isto.

3.2.2 Hidrografia

3.2.2.1 Recursos Hídricos Superficiais

Segundo a divisão hidrográfica oficial brasileira, adotada pela Agência Nacional de
Águas – ANA, a área do DTCF encontra-se na Região Hidrográfica Atlântico Sudeste, cujos
principais rios são o Paraíba do Sul e o Doce.
No entanto, o DTCF não faz parte dessas duas regiões hidrográficas principais. Os
maiores rios do DTCF são o São João, o Macaé, o Bacaxá e o Capivari. Destaca-se o sistema
lagunar de Araruama com 220 km2 em que, segundo PRIMO & BIZERRIL (2002) a “lagoa
de Araruama é a maior laguna hipersalina em estado permanente do mundo. Ao lado dela,
destacam-se pelo tamanho as lagunas de Coorong, na Austrália; de Dawhat as Sayh, no golfo
Árabe; de Bardawill, na costa leste do Mediterrâneo; de Madre do Texas e de Torrey Pines,
nos EUA; de Madre de Tamaulipas e de Ojo de Liebre, no México, e de Enriquillo, na
República Dominicana” (pág. 11).
O DTCF possui 39 lagoas e lagunas, sendo que uma foi transformada em reservatório
artificial, a Lagoa de Juturnaíba. Conta com mais de uma centena de rios, riachos e córregos
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perenes e intermitentes (http://www.lagossaojoao.org.br). Com maior detalhe, podem-se
encontrar cursos d´água, lagoas e lagunas das seguintes regiões hidrográficas, tanto
integralmente quanto em parte (Figuras 10, 11 e 12):

(e)

(f)

Figura 10 Lagunas. (a) Vista aérea parcial do Sistema lagunar de Araruama; (b) Canal de Itajuru, que liga a
Lagoa de Araruama ao mar, na Praia do Forte, Cabo Frio; (c) Brejo do Espinho, em Arraial do Cabo; (d)
Lagoa de Maricá, vista do farol de Ponta Negra; (e) Lagoa de Saquarema; (f) Lagoa do Iriry, em Rio das
Ostras.
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a) Região Hidrográfica das Lagoas de Maricá, Barra e Guarapina - essas lagunas
possuem água salobra e trocam água com o mar por abertura natural ou artificial de barra.
Seus rios formadores em geral possuem pequena vazão.

(a)

(c)

(e)

(b)

(d)

(f)

Figura 11 Rios. (a) Rio São João, próximo a sua foz, em Barra de São João, tendo ao fundo o Morro de São
João; (b) Canal retificado nas proximidades do Morro de São João; (c) sistema de comportas para controle dos
canais próximos ao Morro de São João; (d) Foz do rio Macaé (Foto: MacaéTur / Prefeitura Municipal de
Macaé); (e) Riacho na Serra do Matogrosso, próximo a Jaconé, Saquarema; (f) Ponte sobre o rio das Ostras e
manguezal, em Rio das Ostras (Foto: Prefeitura Municipal de Rio das Ostras).
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b) Região Hidrográfica das Lagoas de Saquarema, Jaconé e Jacarepiá - os rios Roncador
ou Mato Grosso, Tingui, Mole, Jundiá, Seco, Padre e Bacaxá alimentam a lagoa de
Saquarema. O Sistema Lagunar de Saquarema, por sua vez, é formado pelas lagoas de
Urussanga ou Mombaça, Jardim, Boqueirão e de Fora ou Saquarema. Também ocorrem as
lagoas de Jaconé, das Marrecas, Nova, do brejo do Mutum, de Jacarepiá, de Ipitangas e de
Jaconé Pequena. Essas lagoas também possuem águas salobras a doces.
c) Região Hidrográfica da Lagoa de Araruama e do Cabo Frio - os rios das Moças e
Mataruna deságuam na lagoa de Araruama. Segundo Pedro Alcoforado na obra “O Tupi na
Geografia Fluminense” (CILSJ, 2010), a palavra indígena “Araruama” era provavelmente
“Iriruama”, onde iriru, ariru ou araru significam marisco ou concha; e iama ou uama
indicam abundância ou grande quantidade. Daí Iriruama, lugar ou lagoa com grande
quantidade de mariscos. Associadas ao sistema lagunar de Araruama, além da laguna de
mesmo nome, ocorrem outras pequenas lagunas no cordão da restinga de Massambaba:
Vermelha, Pitanguinha, Pernambuca, dos Brejos do Pau-Fincado, Espinho, Grande e
Mosquito e Lagoa Azul. Todas são hipersalinas e nehuma delas conecta-se com o mar, exceto
Araruama, que o faz pelo Canal de Itajuru (boca de pedra em tupi-guarani). Já as lagoas de
Cabo Frio e Arraial do Cabo são de água doce a salobra: Lagoa da Prainha ou Verde, de
Beber e Barra Nova, em Arraial do Cabo, e Lagoa do Meio, Rasa, Última e as lagoas de água
doce da Duna Dama Branca e das dunas do Peró, em Cabo Frio.
d) Região Hidrográfica do Rio Una e do Cabo de Búzios – ocorrem os rios Una e Godinho
e seus afluentes, rios Papicu e Frecheiras, além das lagoas da Praia de Caravelas, do Canto, da
Ferradura, de Geribá, dos Ossos ou da Usina, do Brejo da Helena, do Brejo do Vinvím, do
Brejo de Tucuns, do Brejo da Rasa, do Brejo da Fazendinha, em Armação dos Búzios e das
lagoas dos Brejos do rio Una, em Cabo Frio e Armação dos Búzios.
e) Região Hidrográfica do Rio São João e Represa de Juturnaíba - seus afluentes são, pela
margem esquerda, os rios Panelas, São Lourenço, Águas Claras, dos Pirineus ou Crubixais,
Riachão e Bananeiras, o córrego do Espinho, os rios Maratuã, Aldeia Velha, Indaiaçu, Lontra
e Dourado e as valas da Ponte Grande, dos Meros e dos Medeiros. Pela margem direita,
desaguam os rios Gaviões, do Ouro, Bacaxá, Capivari e Morto; e os córregos Salto D'água,
Cambucás e Ramiro, os rios Morto e Camarupi, as valas do Consórcio, Jacaré e Pedras e o rio
Gargoá. A lagoa de Ipuca encontra-se em Casemiro de Abreu. Os rios Bacaxá e Capivari
desaguam na Lagoa de Juturnaíba. Os principais afluentes do rio Bacaxá são os rios
Vermelho, Catimbau Grande e Boa Esperança, o córrego da Moenda, a vala do Engenho e os
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rios Jaguaripe e Piripiri, todos pela margem direita. O rio Capivari possui os seguintes
afluentes: rios Imbaú, do Ouro e Terezinha e córregos da Vaca Caída, do Valão e da Caixa O
curso do rio São João possuía cerca de 133 km e, desde 1984, corre por cerca de 120 km,
porque 13 quilômetros de seu leito foi submerso pela represa de Juturnaíba.
f) Região Hidrográfica do Rio das Ostras - são seus afluentes os rios Iriri e Jundiá. Ocorre
também as lagoas do Iriry (ou Coca-Cola, Iodada ou Doce), Salgada e de Itapebussus, em Rio
das Ostras.
g) Região Hidrográfica do Rio Macaé – somente seu baixo curso está inserido no DTCF,
envolvendo, basicamente o trecho retificado pelo DNOS e o rio São Pedro e suas áreas
alagadiças. Nesta área também foi inserida a Lagoa de Imboassica.
A represa de Juturnaíba é a principal fonte de água para abastecimento humano na
região, com capacidade de acumular 10 milhões de m3. Quando cheia, seu nível d´água atinge
a cota de 8,4m, com as seguintes dimensões máximas (http://www.lagossaojoao.org.br): (a)
superfície de 43 km2; (b) perímetro de 85 km, (c) largura de 4,0 km e (d) comprimento de 15
km. Sua profundidade máxima é de 8,0m, enquanto que a média é de 2,3m. Observa-se no
entorno que o enchimento da represa levou a um aumento no nível de base local, levando à
formação de áreas brejosas antes inexistentes.

Figura 12 Lagoa de Juturnaíba. Esquerda: representação em imagem de satélite em maio de 1985 (Fonte:
CILSJ). Direita: Vista parcial, mostrando o “afogamento” do relevo pela construção do reservatório artificial
(Foto: Antonio Soares)

Conforme apresentado no sítio do CILSJ na internet, a represa de Juturnaíba foi
construída pelo DNOS com os seguintes objetivos: (a) acumular água para garantir o
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abastecimento domiciliar e industrial em especial dos municípios de Cabo Frio, Arraial do
Cabo, São Pedro de Aldeia, Iguaba Grande, Araruama, Saquarema e também de Rio Bonito e
Silva Jardim; (b) controlar as cheias na baixada do rio São João, no trecho a jusante da
barragem; e (c) assegurar água para irrigação de terras agrícolas na baixada; entre outros.
Praticamente todos os baixos cursos dos rios da região, mesmo aqueles drenantes às
lagunas ou afluentes dos maiores rios, foram retificados, principalmente na década de 1950,
em geral pelo extinto DNOS – Departamento Nacional de Obras e Saneamento e fazendeiros.
O rio São João é um bom exemplo disto, onde seus antigos meandros, cortados pela ação
antrópica, hoje exibem exuberante vegetação. Segundo o CILSJ (2010) “houve uma redução
drástica dos brejos e campos inundados, mas a baixada revela uma surpresa agradável.
Trata-se de remanescentes de mata ribeirinha com brejos que acompanham o rio São João,
com largura variável, entre a foz do rio Lontra até as proximidades do Morro de São João.
Pode-se afirmar que, embora alterada, esta mata ribeirinha é uma das últimas amostras
deste tipo de ecossistema no Estado do Rio de Janeiro, sendo seguramente a maior e em
melhor estado de conservação. Em 1978, durante a construção da barragem de Juturnaíba, a
FEEMA realizou o único estudo existente sobre esta mata, constatando a presença das
árvores pau-tamanco, ingás, aroeira e guanandis, dentre outras”.
Possui, ainda, pequenos açudes utilizados principalmente para a dessedentação do
gado e irrigação (http://www.lagossaojoao.org.br). Principalmente na região montanhosa de
Saquarema e de Silva Jardim os rios são atrativos para hóspedes em hotéis e pousadas, devido
à existência de cachoeiras e poços de águas cristalinas. Em Saquarema são utilizados,
também, para captação e venda de água em carros-pipas.
No passado quase todas as lagoas abriam periódica e naturalmente suas barras para o
mar na época das chuvas, quando o nível da água aumentava, gerando pressão suficiente para
romper a faixa de areia. Este processo, apesar de sua curta duração permitia a renovação das
águas das lagoas e a entrada de peixes e crustáceos para reprodução. Em geral, as lagunas
possuem nível mais alto do que o mar e tem sido uma constante a abertura de canais
permanentes que “esvaziam” as lagoas e “criam” terrenos no seu entorno, em geral para
especulação imobiliária ou agropecuária.

3.2.2.2 Recursos Hídricos Subterrâneos
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Apesar das concessões públicas a empresas privadas para distribuição de água à
população, para as empresas Águas de Juturnaíba, Águas de Niterói e Prolagos, por exemplo,
algumas áreas, como o litoral de Maricá ainda é basicamente abastecido por águas
subterrâneas obtidas em poços domésticos ou carros-pipas (SILVA JR, 2003). Em outras
regiões, como Armação dos Búzios, o consumo a partir de poços domésticos ainda é grande
entre a população local.
Alguns projetos de mapeamento hidrogeológico sistemático foram ou estão sendo
realizados na área do DTCF. Um deles, o projeto ReSub – Lagos, foi executado entre os anos
de 1999 e 2000 com recursos da FAPERJ – Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à
Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro / FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos /
RECOPE – Programa de Redes Cooperativas de Pesquisa e se configurou como o primeiro
levantamento hidrogeológico sistemático do Estado. Foi mapeada uma área com cerca de
2000 km2 e cadastrados mais de 550 pontos d´água, entre fontes naturais, cacimbas, poços
tubulares domésticos e poços tubulares profundos nos municípios de Saquarema, Araruama,
Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia e Cabo Frio (RESUB, 2001). Como resultado, concluiuse que 60% da área de Cabo Frio possuem água salobra e salina e 50% em São Pedro da
Aldeia. Já Saquarema e Araruama têm 80% a 90% de água doce. Nesse levantamento também
foram mapeadas as principais fontes de contaminação antrópica.
Outro projeto, denominado ACOST-Rio (Aquíferos Costeiros do Leste do Rio de
Janeiro), vem sendo realizado desde o início dos anos 2000 e estuda a área que vai da Região
Oceânica de Niterói até Rio das Ostras com vistas à identificação da intrusão de águas salinas.
Até 2003 foram cadastrados cerca de 430 poços entre os municípios de Niterói e Rio das
Ostras. Tese de Doutorado (ALVES, 2000), dissertações de Mestrado (ALMEIDA, 2009;
SEABRA, 2007; CRUZ, 2006; LOWSBY, 2000) e monografias de conclusão de curso
(ALMEIDA, 2007, CRUZ, 2004; FERREIRA, 2001; SILVA, 2001) já foram realizadas em
decorrência desse projeto.
O mapeamento da bacia do rio Macaé foi realizado sob coordenação do DRM-RJ,
com recursos da compensação ambiental pela implantação de duas termelétricas na bacia
(ECOLOGUS, 2006) e duas dissertações de mestrado também foram realizadas em conjunto
com este projeto (BARBOSA, 2006; BENTO, 2006).
Segundo sua caracterização hidrogeológica, o DTCF pode ser dividido em duas
unidades: (a) região dos aquíferos do tipo granular, localizada nas planícies de origem
sedimentar marinha, fluvial e eólica, incluindo os solos e rochas alteradas; e (b) região dos
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aquíferos do tipo fraturado, localizada onde ocorrem as rochas cristalinas ígneas e
metamórficas. Os solos e rochas alteradas são, por vezes, pouco desenvolvidos no DTCF, em
particular nas áreas mais litorâneas, como na Serra da Sapiatiba e das Emerências, em
contraponto às áreas mais interiores, como na Serra do Matogrosso e Castelhana.
Para Silva Jr (2003) nos depósitos sedimentares, compostos predominantemente por
areias quartzosas e, subordinadamente por depósitos siltosos e argilosos, o nível freático é
raso, alcançando menos de 2 metros de profundidade nas porções mais baixas e aflorando
periodicamente. Na restinga a profundidade do nível d'água é maior nas faixas centrais,
tornando-se mais raso à medida que se aproxima do oceano e principalmente nas lagunas,
onde chega a atingir 1 m. Estas características conferem aos aquíferos livres alta
suscetibilidade à contaminação bacteriológica.

Também, segundo o autor, na área mais

arenosa, que corresponde aos locais mais elevados, a água é mais clara e geralmente menos
salobra que a água das baixadas alagadiças. A água subterrânea também apresenta, por vezes,
cor de caramelo, dada pela presença de matéria orgânica proveniente das áreas brejosas.
Depósitos da Formação Barreiras, de sedimentação continental a marinha rasa (ARAI,
2006), também ocorrem na região e se constituem em aquíferos com média a alta
favorabilidade à explotação de águas subterrâneas e alta suscetibilidade à contaminação
quando constituídos por conglomerados, como os que ocorrem na região da Praia Rasa, entre
Cabo Frio e Armação dos Búzios. No entanto, a grande parte dos aquíferos do tipo granular
são decorrentes da formação da baixada litorânea durante os movimentos de transgressão e
regressão marinha no Holoceno, entre 5000 e 7000 anos A.P. (TURCQ et al., 1999; SILVA
JR, 2003).
O aquífero fissural está contido no embasamento cristalino fraturado, composto por
rochas ígneas e metamórficas com idades e evolução tectônica diversificadas. Segundo
SILVA JR (2003), tudo indica que ele funciona como um aquífero semiconfinado, mal
conectado com o aquífero livre.
Segundo este mesmo autor “Os resultados das análises bacteriológicas das águas
subterrâneas amostradas na região vieram confirmar a contaminação da água do aquífero
livre pelos dejetos domésticos não tratados. Outros fatores que predispõem o aquífero livre
da área estudada à elevada vulnerabilidade à contaminação bacteriológica são: a
declividade nas áreas de baixada é praticamente nula, dificultando o escoamento da água; as
áreas próximas às lagunas estão sujeitas à oscilação das marés e inundações periódicas em
função de chuvas intensas; na maioria das vezes, as fossas sépticas ou sumidouros,
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construídos sem orientação técnica adequada, encontram-se muito próximos aos poços e os
resíduos oriundos destas comunicam-se diretamente com a água que circula livremente pelos
interstícios dos sedimentos; a construção dos poços é feita com deficiente sistema de
proteção” (pág. 6).
SEABRA et al. (2008) apresentam o mapa de vulnerabilidade dos aquíferos costeiros
à contaminação na escala 1:50.000 (Figura 13). Constata-se que a vulnerabilidade dos
depósitos de restinga e dunas, bem como das áreas brejosas varia de alta a extrema na região.
Isto demonstra a necessidade da gestão desses recursos até porque a maioria das áreas
classificadas como de vulnerabilidade muito alta a extrema, conformando 49% da área do
projeto ACOST-Rio, coincide com a maior ocupação humana. Destaque deve ser dado para a
extrema vulnerabilidade na área próxima ao Morro de São João, onde a extração de areia em
cavas vem expondo o lençol freático.
Quanto ao avanço da cunha salina, SILVA JR (2003) informou que em Rio das Ostras,
Búzios e Arraial do Cabo predominam ambientes bastante salinizados. Nas áreas de São
Pedro da Aldeia, Iguaba Grande e Araruama, o avanço da cunha salina foi localizado na
porção norte da laguna de Araruama. Saquarema e Maricá, embora em menores dimensões,
têm problemas bastante semelhantes aos do entorno da laguna de Araruama. Como era de se
esperar, a salinidade da água aumenta em direção litoral e com a profundidade, sendo também
controlada pela ocupação, ou seja, pela explotação, com tendência a se agravar, pois as
condições naturais já não são favoráveis, como no caso de Búzios ou Arraial do Cabo.

Figura 13 Mapa de vulnerabilidade dos aquíferos costeiros da região entre Niterói e Rio das Ostras (Fonte:
SEABRA et al., 2008).
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Recentes estudos de ALMEIDA & SILVA JR (2008) em Maricá revelaram que tem
havido um aumento da salinização no aquífero costeiro nos últimos anos e que ele apresenta
rápida resposta aos fatores sazonais e climáticos, denotando certa vulnerabilidade, porém
rápida recarga e poder de diluição.

3.2.3 Formas de Relevo e Solos

Os primeiros estudos sobre a geomorfologia da bacia do rio São João datam da década
de 50 do século passado. São trabalhos de caráter generalista, abordando principalmente o
ambiente do rio São João e a jusante da Represa de Juturnaíba. Na década de 1980, a área foi
incluída no mapeamento do Projeto RADAM Brasil, na escala de 1:1.000.000. Mais
recentemente, DANTAS (2001) apresentou o mapa geomorfológico do Estado, na escala de
1:250.000.
A metodologia utilizada nesse mapeamento consistiu em individualizar unidades
morfoestruturais e morfoesculturais. Cada unidade morfoestrutural compreende um conjunto
de unidades morfoesculturais, que por sua vez compreende um conjunto de sistema de relevo,
sendo que foram considerados Relevos de Agradação e Relevos de Degradação, onde
predominam processos de deposição e erosão, respectivamente. Finalmente, a área foi
subdividida de acordo com o processo atuante, o ambiente e a litologia que sustenta a forma
(Dantas, 2001). Assim, pode-se subdividir a área do DTCF em três compartimentos
geomorfológicos: (a) áreas escarpadas, (b) de colinas e (c) de planície, conforme o Mapa
Geomorfológico (Figura 14).
As áreas escarpadas correspondem ao que DANTAS (2001) denominou como Relevos
de Degradação em Áreas Montanhosas, na subdivisão de Escarpas Serranas. Estas são
constituídas por relevo montanhoso, muito acidentado, com vertentes predominantemente
retilíneas a côncavas, escarpadas e topos de cristas alinhadas, aguçados ou levemente
arredondados. Esta área apresenta densidade de drenagem muito alta com padrão variando
entre paralelo a dendrítico ou treliça a retangular. Predomínio de amplitudes topográficas
superiores a 500m com ocorrência de colúvios e depósitos de tálus, solos rasos e afloramento
de rocha.
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Figura 14 Mapa Geomorfológico com destaque para o Domínio Tectônico de Cabo Frio (DANTAS, 2001)

Segundo os mapas de solos produzido pela EMBRAPA para a região (CARVALHO
FILHO et al., 2000; LUMBRERAS et al., 2001), nas Escarpas Serranas há uma
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predominância de solos profundos, como os Latossolos, em associações com solos pouco
profundos, como os Neossolos Flúvicos.
Na transição entre as serras escarpadas e a planície existe um compartimento de
formas de relevo residuais, as Colinas Isoladas (DANTAS, 2001), que possuem vertentes
convexas e topos arredondados ou alongados, com sedimentação de colúvios remanescentes
do afogamento do relevo pela sedimentação flúvio-marinha nas baixadas litorâneas. A
densidade de drenagem é muito baixa com padrão dendrítico e drenagem imperfeita no fundo
dos vales afogados. Predomínio de amplitudes topográficas inferiores a 100m e gradientes
suaves.
Predominam neste compartimento solos profundos, como os Argissolos, a muito
profundos como Latossolo Amarelo, todos com argila de atividade baixa, textura média a
argilosa ou argilosa a muito argilosa (CARVALHO FILHO et al., 2001; LUMBRERAS et al.,
2001; CARVALHO FILHO et al., 2003).
O Domínio Suave Colinoso ocupa boa parte do DTCF. Compreende colinas muito
pouco dissecadas, com vertentes convexas e topos arredondados ou alongados, com
sedimentação coluvionar e aluvionar e ocorrência subordinada de morrotes alinhados.
Densidade de drenagem baixa a média, com padrão variando de dendrítico a treliça ou
retangular. Predomínio de amplitudes topográficas inferiores a 50m e gradientes muito
suaves.
Este domínio apresenta grande diversidade de solos, sendo que as unidades de
mapeamento são representadas por solos muito profundos como os Latossolo VermelhoAmarelo e os Argissolo Vermelho-Amarelo, com argila de atividade baixa e textura argilosa /
muito argilosa ou média argilosa. CARVALHO FILHO et al. (2001) e LUMBRERAS et al.
(2001) descrevem a ocorrência de solos com teores de sais elevados como na associação de
Argissolo Vermelho e Luvissolo Crômico. Neste compartimento ainda estão presentes solos
de ambientes típicos de áreas planas a suave onduladas como na associação de Planossolo,
Argissolo e Gleissolo Háplico salino solódico.
Na área de planície, correspondentes aos relevos de agradação, podem-se distinguir
Planícies Fluviais, Planícies Flúvio-Lagunares e Planícies Flúvio-Marinhas. Nas Planícies
Fluviais estão incluídas as planícies de inundação, terraços fluviais e leques alúvio-coluviais.
São superfícies subhorizontais, com gradientes extremamente suaves. As planícies mais
expressivas são as dos rios São João, Aldeia Velha, Bacaxá, Una, das Ostras e Macaé. Os
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solos mapeados nas planícies fluviais são produto da associação de Neossolos Flúvicos
(aluviais) e Glei Pouco Húmico.
Nas Planícies Flúvio-Lagunares ocorrem os terrenos argilosos orgânicos. São
superfícies planas, muito mal drenadas e com lençol freático subaflorante. O mapa de solos
apresenta para este compartimento a predominância de Gleissolos com variações na textura,
na fertilidade e no grau de atividade da argila.
Nas Planícies Costeiras estão incluídos os terrenos arenosos de terraços marinhos,
cordões arenosos e campos de dunas. São superfícies subhorizontais, com microrrelevo
ondulado de amplitudes topográficas inferiores a 20 m. Os terrenos bem drenados com padrão
de drenagem paralelo, acompanhando as depressões intercordões. A unidade de mapeamento
de solos neste ambiente é composta por uma associação de Espodossolos e Neossolos
Quartzarênico.
Na área de planície, correspondentes aos relevos de agradação, pode-se distinguir
Planícies Fluviais, Planícies Flúvio-Lagunares e Planícies Flúvio-Marinhas. Nas Planícies
Fluviais foram incluídas as Planícies de Inundação, Terraços Fluviais e Leques AlúvioColuviais. São superfícies subhorizontais, com gradientes extremamente suaves e
convergentes em direção aos canais-tronco. Na área do consórcio as planícies mais
expressivas estão ao longo dos rios São João, Aldeia Velha e Bacaxá, em seus médio-alto
cursos. Os solos mapeados nas planícies fluviais são os seguintes: associação de Solos
Aluviais (Neossolos Flúvicos) e Glei Pouco Húmico
Nas Planícies Flúvio-Lagunares estão incluídos os Terrenos Argilosos Orgânicos. São
superfícies planas, de interface com os Sistemas Deposicionais e Lagunares. Terrenos muito
mal drenados com lençol freático subaflorante. O mapa de solos apresenta para este
compartimento unidades de mapeamento onde predominam os Gleissolos com variações na
textura, na fertilidade e no grau de atividade da argila.
Nas Planícies Costeiras estão incluídos os Terrenos Arenosos de Terraços Marinhos,
Cordões Arenosos e Campo de Dunas. São superfícies subhorizontais, com microrrelevo
ondulado de amplitudes topográficas inferiores a 20 m, geradas por processos de
sedimentação marinha e/ou eólica. Terrenos bem drenados com padrão de drenagem paralelo,
acompanhando as depressões intercordões. A unidade de mapeamento de solos neste
ambiente é composta por uma associação Podzol Hidromórfico (Espodossolo) e Areias
Quartzosas Marinhas (Neossolos Quartzarênico).
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Como os solos do são fruto principalmente da interação ao longo do tempo entre o
substrato rochoso, o clima, o relevo e os micro-organismos presentes, o DTCF apresenta uma
relativa diversidade de tipos (LUMBRERAS et al., 2001; REUNIÃO..., 1979), sendo que
alguns deles foram utilizadas como seções-tipo para o estabelecimento do Sistema Brasileiro
de Classificação de Solos. Durante a 1a Reunião Brasileira para Classificação e Correlação de
Solos a região foi percorrida por especialistas e 4 pontos foram eleitos como padrão para
publicação (EMBRAPA, 1979). Posteriormente, outros 3 pontos foram acrescentados pelos
especialistas (LUMBRERAS, comunicação por e-mail em 2010).
LUMBRERAS et al. (2001) produziram, ainda, um mapa de vulnerabilidade das terras
para as quadrículas Silva Jardim e Rio das Ostras, que ocupam a maior parte do DTCF. As
classes deste mapa foram utilizadas para caracterização da vulnerabilidade natural dos
geossítios, apresentado no anexo de mapas (Anexo III).

3.2.4 Geologia

O Estado do Rio de Janeiro se caracteriza por uma complexa estruturação geológica.
Segundo HEILBRON et al. (2000) integra o segmento central da Faixa Ribeira, nome
adotado inicialmente para rochas do Vale do Ribeira, em São Paulo e posteriormente
estendido para toda uma região, com mais de 1.400 km, ao longo da costa atlântica brasileira.
No entanto, para SCHMITT et al. (2008a), o Domínio Tectônico Cabo Frio – DTCF,
localizado na porção leste do estado, tem afinidade com terrenos africanos e é exótico à Faixa
Ribeira.
O mapa geológico do DTCF pode ser visualizado no anexo de mapas (Anexo III).
O DTCF faz limite com o Terreno Oriental – TO na porção NW, em contato tectônico.
A origem do TO e do DTCF ainda não está bem resolvida pela ciência. Eles podem ser
relacionados à margem do Craton de São Francisco ou do Craton do Congo (W–SW da
África) ou, mesmo, formarem um microcontinente separado (VALLADARES et al. 2008).

3.2.4.1. Terreno Oriental
No Terreno Oriental ocorrem em três domínios distintos (HEILBRON et al., 2004): (i)
Domínio Cambuci: com predominância de gnaisses migmatíticos com intercalações de lentes

52

de rochas cálcio-silicáticas e paragranulitos básicos; (ii) Domínio Costeiro: com predomínio
gnaisses kinzigíticos; e (iii) Domínio Italva: gnaisses bandados e mármores calcíticos,
anfibolitos e xistos anfibolitos, com destaque para os depósitos de mármores explotados na
Região Serrana (faixa que vai de Cantagalo até o Espírito Santo, passando por Itaocara e
Italva).
Na área adjacente ao DTCF, no entanto, ocorrem as rochas relacionadas ao Domínio
Costeiro, na forma de metassedimentos e granitóides.
Heilbron et al. (2004) descrevem o Domínio Costeiro da seguinte forma: “No Domínio
Costeiro predominam gnaisses peraluminosos (kinzigíticos), ricos em granada e sillimanita,
localmente com cordierita. Esta sucessão possui muitas intercalações decamétricas de
quartzitos impuros, biotita gnaisses bandados, rochas cálcio-silicáticas e anfibolitos. Idades
207Pb

/206Pb

de

zircões

detríticos

dos

quartzitos

indicam

fontes

arqueanas,

paleoproterozóicas e meso-neoproterozóicas (Valladares et al., 2001)... [ ] .Alguns autores
sugerem que as sucessões de cobertura do Terreno Oriental podem representar bacia de
margem passiva, rica em sedimentação carbonática, de um (micro)continente (Terreno
Oriental ou Microplaca Serra do Mar) que não fazia parte da Placa São Francisco-Congo.
Estas sucessões foram invadidas por rochas do arco magmático neoproterozóico, indicando a
passagem de uma fase de margem passiva para margem ativa, relacionada com o início do
processo de subducção (Heilbron & Machado, 2003)...”
Os metassedimentos são constituídos por: (a) rochas com granulação média a
grosseira, classificadas como: granada- biotita- plagioclásio gnaisse que podem englobar
rochas calcissilicáticas; (b) (hornblenda) – biotita – microlina - plagioclásio gnaisses, de cor
cinza e granulação média, e subordinadamente por (granada)- biotita – plagioclásio microlina gnaisses, de granulação média a grossa, leucocrática, com raros enclaves de rocha
calcissilicática, com borda anfibolítica e níveis quartzosos; (c) predominam biotita plagioclásio gnaisses, granada - biotita - plagioclásio gnaisses e sillimanita - granada - biotita
- plagioclásio - ortoclásio gnaisses (REIS & MANSUR,1996).
Nas escarpas da Serra do Mar ocorrem migmatitos, gnaisses bandados, gnaisses
granitóides, charnockitos e granitos pós-tectônicos. Compreendem rochas de ambientes de
arcos magmáticos, com idades que variam de 790 Ma para os granitóides do Arco Rio Negro
até 510 Ma no Maciço da Pedra Branca, sendo, portanto de idade Cambriana (HEILBRON et
al., 2004). Algumas datações apontam para idades mais novas para alguns destes granitos, que
podem ser posicionados no intervalo cambro-ordoviciano.
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HEILBRON et al. (2004) assim descrevem o contexto tectônico na formação destas
rochas: “Fechamento do Oceano Adamastor e a construção do Orógeno Ribeira - Estágio
pré-colisional - Rochas geradas em ambientes de arco magmático de margem continental
ativa e/ou arco de ilhas são produtos que evidenciam o processo de subducção. No Orógeno
Ribeira, no segmento central da Província Mantiqueira, estes produtos estão localizados no
Terreno Oriental [...] No Orógeno Ribeira, a polaridade da subducção foi para leste,
resultando na geração do Arco Magmático Rio Negro, localizado no Terreno Oriental [...]
Apenas a porção plutônica do Arco Magmático Rio Negro está preservada e compreende
ortognaisses tonalíticos a graníticos, cálcio-alcalinos, com corpos gabróicos associados. [...]
Dados isotópicos sugerem pelo menos duas etapas de geração de rochas neste arco: 790 Ma
e 635-620 Ma (Tupinambá et al., 2000; Heilbron & Machado, 2003). Destaca-se que os
dados isotópicos de Pb indicam ausência de herança paleoproterozóica ou mais antiga, e que
os dados de Nd indicam dois grupos de rochas, com níveis de contaminação crustal
contrastante. Dados U-Pb sugerem que o Arco Magmático Rio Negro atuou como área-fonte
de sedimentos para o Domínio Cambuci (bacia ante-arco?) e para unidades do topo do
Domínio Costeiro (bacia retro-arco?), indicando deposição contemporânea ao processo de
subducção.” (pág. 223).

3.2.4.2. Domínio Tectônico Cabo Frio
Segundo SCHMITT et al. (1999) este terreno foi o último a se amalgamar há 530
Milhões de anos quando da colagem que formou o paleocontinente Gondwana. Este evento
particular recebeu a denominação de Orogenia Búzios (SCHMITT, 2001), encontrando
similar em idade na Orogenia Pampeana, na Argentina.
Para SCHMITT et al. (2008) a orogenia Búzios representa um evento tectonometamórfico ocorrido entre 530-490 Ma no litoral do sudeste do Brasil. Sua evolução
tectônica começou no final do Neoproterozóico, há 610 Ma, em uma bacia marinha e com
atividade vulcânica. As rochas desta bacia foram afetadas por metamorfismo de alto grau em
cerca de 530 Ma, evento contemporâneo às fases deformacionais D1-D2 que geraram
estruturas tectônicas compressionais de baixo ângulo, indicativas de transporte para NW. Para
estes autores, as grandes dobras recumbentes com eixos NW-SE paralelos à lineação de
estiramento principal foram formadas durante a fase D3, quando o DTCF colidiu com o TO.
As zonas de cisalhamento D4 são subverticais e limitadas em extensão. Uma idade U-Pb de

54

501 +/-6 Ma foi obtida para um zircão de uma zona de cisalhamento relacionada à D3 ou D4.
Faz contato tectônico com o TO, orientado segundo a direção NE-SW, mergulhando 35o para
SE, na porção N do DTCF onde está bem definido (SCHMITT et al., 2008). Pegmatitos póstectônicos com 440 Ma marcam a fase final da atividade tectono-magmática. Idades
cambrianas semelhantes para deformação e metamorfismo também são relatadas pelos autores
para o cinturão Pan-Africano de Angola, os cinturões Kaoko e Damara, na Namíbia, e no
terreno Cuchilla Dionisio-Punta Del Este, no Uruguai.
A ocorrência de rochas metamórficas do Cambriano ao longo do atual litoral Africano
e Sul-Americano mostra que o rifteamento mesozóico segue aproximadamente as suturas do
Paleozóico do Gondwana Ocidental. SCHMITT et al. (2008) acreditam que existe grande
parcela de crosta continental submersa nas plataformas continentais do Brasil e da África.

a) Embasamento Paleoproterozóico
HEILBRON et al. (1982), FONSECA et al. (1984), FONSECA (1989), MACHADO
& DEMANGE (1990), ZIMBRES et al. (1990) e FONSECA (1994) são alguns dos autores
que descreveram as rochas do embasamento do DTCF. Mais recentemente, SCHMITT
(2001), SCHMITT et al. (2004, 2008) e VIANA et al. (2008), entre outros, realizaram novas
pesquisas, datações, análises e interpretações.
O embasamento do DTCF é representado principalmente pelos ortognaisses félsicos
da Unidade Região dos Lagos (REIS et al., 1980; REIS & LICHT, 1982), cortados por aplitos
e pegmatitos (Figura 13). Regionalmente estão orientados para SE-NW, claramente
diferenciados da estruturação geral do Estado do Rio de Janeiro, cuja direção é NE-SW. Estas
rochas têm idade de cristalização U-Pb, obtida a partir de zircão, entre 2,03 a 1,96 Ga
(SCHMITT, 2004). Em alguns locais, como na Ponta do Peró e das Conchas e em Arraial do
Cabo apresentam-se por vezes bastante homogêneos (FONSECA, 1994).
Os ortognaisses félsicos têm composição que variam de tonalítica a sienogranítica
(SCHMITT et al., 2008) e, por sua vez, podem ser subdividídos em três subtipos, segundo
suas variações mineralógicas e texturais (VIANA et al., 2008): hornblenda-biotita gnaisse, de
composição

predominantemente

granodiorítica

a

monzogranítica;

leucognaisse,

de

composição sienogranítica; e biotita gnaisse, tonalítico e monzogranítico; em ordem de
predomínio.
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Figura 15 Embasamento do DTCF. (a) Ortognaisse com camadas de ortoanfibolito, mostrando complexa
estruturação geológica, no km 52 da rodovia ViaLagos; (b) Falha no embasamento composto por ortognaisse e
ortoanfibolito, em frente ao Dormitório das Garças, em Cabo Frio; (c) Ortognaisse homogêneo no Pontal do
Atalaia, em Arraial do Cabo; (d) Ortognaisse com veios de quartzo dobrados e cisalhados, no Posto da Polícia
Rodoviária Estadual, em Iguaba Grande; (e) Gnaisse porfirítico na torre de telefonia no Peró, com porções
anfibolíticas; e (f) Pegmatito zonado no costão da Igreja Nossa Senhora de Nazaré, em Saquarema (Foto: Nely
Palermo).

Segundo VIANA et al. (2008) “ O hornblenda-biotita gnaisse […] ocorre intercalado
com o biotita gnaisse, em menor proporção, apresentando contatos gradacionais e paralelos
à foliação tectônica. […] Alguns leucognaisses apresentam contatos gradacionais com os

56

demais gnaisses, porém foram identificados corpos lenticulares métricos de contato bem
definido, também paralelo à foliação [...] A paragênese mineral mostra que os ortognaisses
do Complexo Região dos Lagos foram metamorfisados sob condições da fácies anfibolito
superior. Estudos geocronológicos de Fonseca (1993) e Schmitt (2001) confirmaram evento
metamórfico no Cambriano Médio que, tendo promovido anatexia nas rochas, produziu
migmatização em diferentes intensidades.” (pág. 490).

b) Diques máficos paleo a neoproterozoicos
SCHMITT et al. (2010) propuseram uma nova unidade litodêmica para o DTCF, a
Suíte José Gonçalves, cujas rochas, até então, eram associadas à Unidade Região dos Lagos
(FONSECA et al., 1984). Foi descrita como corpos tabulares de (granada) anfibolitos,
boudinados ou não, com granulação média a fina, cortando os metagranitos e ortognaisses da
Unidade Região dos Lagos. Interpretadas como diques associados a um evento extensional
tardio do Paleoproterozóico, estas rochas não cortam as supracrustais e possuem idades entre
1,9 e 0,6 Ga. Apresentam uma assinatura geoquímica típica de basaltos do tipo MORB. Nos
domínios de intensa deformação, estas rochas aparecem como se fossem “enclaves” nos
metagranitóides da Unidade Região dos Lagos (figura 15e). Porém, foram interpretados por
SCHMITT et al. (2010, submetido) como “lentes anfibolíticas estiradas que devem ter sido
apófises de diques maiores quando intrudiram a encaixante”.
Sua seção-tipo encontra-se na ponta esquerda da Praia de José Gonçalves, em
Armação dos Búzios (SCHMITT et al., 2010, submetido), onde se apresenta na forma de
megaboudins (Figura 16). Estes paleodiques de ortoanfibolitos homogêneos possuem
espessuras variáveis entre 5 cm até 5 metros. A deformação a que foi submetida, transformou
os corpos tabulares em dobrados ou boudinados (Figura 15a).
Litologicamente, os “ortoanfibolitos apresentam granulometria média a grossa e
composição homogênea, são constituídos por anfibólio e plagioclásio, como minerais
essenciais, e quartzo, titanita, diopsídio e granada, como minerais acessórios. Mais
raramente, podem exibir camadas internas trondjhemíticas, de plagioclásio e quartzo, que
atingem até 10 cm de espessura” (SCHMITT et al., 2010, submetido).
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(a)

(b)

(c)
Figura 16 Suite José Gonçalves. (a) relação intrusiva entre o paleodique e a encaixante, na Praia do Forte
(Foto: Renata Schmitt); (b) boudin na Praia Brava (Foto: Renata Schmitt); e (c) Boudin de ortoanfibolito na
Praia de José Gonçalves (Foto: HEILBRON et al., 1982).

c) Rochas Vulcânicas e Supracrustais Neoproterozoicas a Cambrianas
Os ortoanfibolitos da Unidade Forte São Mateus ocorrem como xenólitos, lentes
tectônicas e diques dentro do ortognaisse félsico Região dos Lagos.(SCHMITT et al., 2008).
Estes ortoanfibolitos eram, anteriormente, colocados como parte do embasamento. Porém
SCHMITT et al. (2010, submetido), alteraram sua posição estratigráfica: “Os corpos máficos
e ultramáficos intercalados em camadas métricas com a sucessão sedimentar Búzios foram
sempre incluídos nesta unidade (Heilbron et al., 1982 e Schmitt et al., 2004). Já as lentes
anfiboliticas e granada-cpx-gnaisses que ocorrem intercalados tectonicamente com os
ortognaisses do Complexo Região dos Lagos, especialmente aquele que aflora no Forte de
São Mateus, na Praia do Forte em Cabo Frio, foram sempre referidas como sendo parte do
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embasamento das rochas supracrustais (Fonseca et al., 1984 e Fonseca, 1998). Schmitt et al.
(1999) apontava a semelhança geoquímica entre estas rochas máficas e aquelas
intercalações da Unidade Búzios. Schmitt et al. (2008b), Skrepnek et al.(2009) e Ramos
(2009) comprovam, através de mapeamento detalhado na Ilha dos Papagaios e no costão
rochoso de Cabo Frio [...] e de análises de isótopos de Nd, que as rochas aflorantes no Forte
de São Mateus são correlacionáveis àquelas intercaladas com as rochas supracrustais.
Portanto seriam rochas do Neoproterozóico de origem vulcânica, contemporâneas com a
sedimentação dos protólitos da unidade Búzios. Nesta nota explicativa e no mapa, o Grupo
Búzios Palmital é então subdividido em três unidades, que poderiam ser chamadas de
Formação: Búzios, Palmital e Forte de São Mateus [...]”.
Estes gnaisses máficos e paragnaisses (Figura 17), ocorrem intercalados com o
embasamento paleoproterozoico e têm pelo menos 500 metros de espessura (SCHMITT et al.,
2008b). Constituem as unidades Búzios (REIS & LICHT, 1982), Palmital (QUEIRÓZ &
OLIVEIRA, 1980) e Forte São Mateus (SCHMITT, 2001), partes da denominada bacia
Búzios- Palmital.
Na Unidade Búzios estão presentes rochas granatíferas com cianita, sillimanita e
feldspato potássico (cianita-silimanita-granada-biotita gnaisse), podendo ocorrer numerosas
intercalações de calcissilicáticas e de rochas máficas e ultramáficas com lentes quartzofeldspáticas, estas últimas em menor quantidade (SCHMITT et al., 2008b). Ocorre
principalmente no Cabo Búzios e, em menor proporção, na Praia Brava e na Ilha dos
Papagaios, em Cabo Frio. Uma raridade mineralógica ocorre nestas rochas, registrada como
pseudomorfos de sillimanita sobre cianita (SCHMITT et al., 2004).
Na Unidade Palmital, a rocha predominante é composta por silimanita-biotita gnaisses
quartzo-feldspáticos, em pacotes com mais de 300 metros de espessura e com algumas
intercalações de gnaisses aluminosos, calcissilicáticas, lentes de quartzitos feldspáticos e
quartzitos. Ocorre na Serra de Sapiatiba e na porção litorânea desde Maricá até Saquarema.
Apesar de separadas em mapa, não é possível estabelecer correlações estratigráficas
precisas entre estas rochas devido à presença de dobras recumbentes e empurrões: os
anfibolitos e paragnaisses estão intercalados com o embasamento paleoproterozoico em pilhas
suborizontais (SCHMITT et al., 2008b). O metamorfismo é de fácies granulito, com
condições mínimas P-T no pico do metamorfismo estimadas em 800oC e 10 kbar (SCHMITT
et al., 2004), evidenciado pela assembleia mineralógica e pela presença de veios quartzofeldspáticos formados por fusão parcial das outras rochas.
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Figura 17 (a) Ortoanfibolitos Forte São Mateus; (b) Contato entre o (i) ortognaisse do embasamento e o (ii)
cianita-silimanita-granada gnaisse da Sucessão Búzios, entre as praias da Ferradurinha e Geribá, em Armação
dos Búzios (Foto: Carlos Alberto Muniz); (c) Ponta das Dobras (Ilha dos Papagaios) - dobras nas rochas da
Sucessão Búzios e nos Ortoanfibolitos Forte de São Mateus; (d) cianita-silimanita granada gnaisse na Praia do
Canto, em Búzios; (e) Ponta da Lagoinha, localidade tipo da Sucessão Búzios; (f) paragnaisse da Sucessão
Palmital, na Serra da Sapiatiba.

Idades baseadas em análises U-PB em zircões, monazitas, titanitas e rutilos mostram
que este evento tectono-metamórfico ocorreu durante o Cambro-Ordoviciano (525 a 490 Ma)
e foi denominado Orogenia Búzios. Segundo SCHMITT (2001) os zircões de leucossoma
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(525 Ma) e a monazita (515 Ma) associados com assembleia mineralógica de alta T e P,
demonstram que fizeram parte da raiz de uma cordilheira do tipo himalaiana. Análises
geocronológicas (FONSECA, 2003, SCHMITT, 2004) evidenciam que esta bacia tem uma
idade deposicional máxima de 620 Ma (idade do zircão detrítico mais jovem).
Ainda

segundo

SCHMITT

et

al.

(2008b),

esta

bacia

se

desenvolveu

concomitantemente com atividade magmática máfica-ultramáfica. Estudos geoquímicos e
isotópicos identificaram que as intercalações máfico-ultramáficas mostram derivação de
basaltos / gabros subalcalinos de afinidade toleítica, com assinatura E-MORB em ambiente de
não-subducção. As rochas da bacia de deposição Búzios-Palmital foram posteriormente
deformadas e metamorfizadas em cerca de 525 Ma (idade de zircões metamórficos), durante a
Orogenia Búzios. Ela é interpretada como uma bacia back arc com relação ao arco magmático
de 630 Ma do Terreno Oriental da Faixa Ribeira a NW. Entretanto, após 600 Ma, a bacia
Búzios-Palmital mudou para uma configuração de margem ativa, porque o arco colidiu com a
margem continental. Em 610 Ma, a maioria dos cinturões Brasilianos registram eventos
colisionais que mostram, não somente a deposição sedimentar, mas também o espalhamento
de assoalho oceânico. O reconhecimento destes eventos é de grande importância para
desvendar os eventos finais de amalgamação do Gondwana.

d) Rochas Básicas Mesozoicas
Relacionados ao magmatismo mesozoico do Brasil meridional, ocorrem extensos
diques de rocha básica não metamorfisada, preenchendo fraturas e falhas (Figura 18).
Compreendem rochas relacionadas à quebra do Gondwana, ou seja, do rompimento
continental, com idades, em geral, em torno de 130 Ma, quando a estabilidade geológica do
supercontinente foi rompida (MOHRIAK & BARROS, 1990). Estes diques são interpretados
como registros da abertura do Oceano Atlântico no Cretáceo Inferior.
TETZNER (2002) estudou o enxame de diques toleíticos do Cabo de Búzios,
identificando 70 corpos magmáticos, intrudindo rochas do embasamento e da Unidade
Búzios. Concluiu que mostram um trend preferencial para NE, subordinadamente NNE, são
subverticais a verticais, com espessuras entre poucos decímetros até 22 metros.
Petrograficamente podem ser classificados como basaltos e diabásios e, quimicamente, são
rochas subalcalinas toleíticas, pertencentes a uma suíte de baixo TiO2 (<2% peso).
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Segundo VALENTE et al. (2005), “é possível estabelecer uma relação entre a área de
Niterói a Cabo Frio e os domínios tectônicos do Orógeno Ribeira. Tentativamente, os diques
de alto-TiO2 e baixo-TiO2 nesta área poderiam estar relacionados ao Terreno Oriental /
Domínio Costeiro e os de baixo-TiO2 ao Terreno Cabo Frio”. Estes autores interpretam estas
diferenças nos teores de TiO2 à contribuição de distintas fontes no manto litosférico.

Figura 18 Diques Mesozóicos. (a) Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo; (b) Ponta do Marisco, Praia de
Geribá, em Armação dos Búzios; (c) Ilha na costa de Cabo Frio; (d) Ponta das Poças, em Armação dos Búzios;
(e) Costão próximo à Igreja de Nossa Senhora de Nazaré, em Saquarema; e (f) Ponta Negra, em Maricá.
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SANTOS (2006) pesquisando a região entre Niterói e Armação dos Búzios descreveu
diques com direção preferencial e subordinada semelhante à de TETZNER (2002),
informando, ainda, rara orientação NW-SE. Relata forma de intrusão retilínea, podendo
ocorrer diques bifurcados, sigmoidais, em zig-zag e escalonados, degraus, pontes e tocos. Os
diabásios, inseridos numa suíte de baixo-TiO2, classificaram-se quimicamente como basaltos,
andesito-basaltos e traquibasaltos. Por meio de modelagem geoquímica, este autor encontrou
mais de uma suíte de baixo-TiO2 na área e sugere que o modelo petrogenético mais
apropriado é aquele que envolve componentes D-MORB e o manto litosférico continental.
Assim, foi proposto um modelo geodinâmico envolvendo delaminação do manto litosférico
subcontinental que foi englobado por células convectivas ascendentes do manto sublitosférico
subjacente (astenosfera) pouco profundo, durante um estágio avançado do rifteamento do
Gondwana.
Um importante dique da região é aquele que aflora em Ponta Negra, em Maricá, passa
por Jaconé, próximo ao contato entre o DTCF e o TO e que, segundo informações verbais da
Profa. Renata Schmitt, prossegue como anomalia magnética por cerca de 200 km em direção
ao interior. Clastos deste mesmo dique pode ser observado no conglomerado mapeado no
beachrock que ocorre em Jaconé (MANSUR et al., não publicado)1.
Excursão científica, com foco nos magmatismo toleítico entre Cabo Búzios e o Cabo
Frio, foi guiada por ALMEIDA et al. (2005) com vistas a apresentar afloramentos que
evidenciam registros da tectônica de quebra do Gondwana e da evolução da margem
continental sudeste do Brasil.

e) Rochas Alcalinas Meso-Cenozóicas
No território do Estado do Rio, entre Resende e Cabo Frio, ocorrem corpos intrusivos
alcalinos, com idade variando entre 93 e 40 Ma (SICHEL et al., 1997, THOMAZ FILHO &
RODRIGUES, 1999; SICHEL et al., 2005). Fazem parte de um alinhamento de direção geral
Leste-Oeste que se inicia em Poços de Caldas, em Minas Gerais, formando o denominado
Alinhamento Magmático de Cabo Frio (ALMEIDA, 1991; THOMAZ FILHO et al., 2008).
Este magmatismo alcalino é interpretado como associado à reativação da Plataforma
Sul-Americana e está vinculado às bacias terciárias do sudeste do Brasil e aos fenômenos de
MANSUR, K.L.; RAMOS, R.R.C.; GODOY, J.M.O.; NASCIMENTO, V.M.R. Beachrock de Jaconé, Saquarema - RJ: Sua
Importância para a História da Ciência e para o Conhecimento Geológico. Encaminhada para publicação na Revista
Brasileira de Geociências em fevereiro de 2010.
1
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soerguimento como o que resultou na elevação da Serra do Mar. Ocorre na área continental
como corpos plutônicos e como derrames nas bacias terciárias, e diques, em geral
relacionados às intrusões. Na área oceânica, o magmatismo alcalino é registrado sob a forma
de cones vulcânicos.
VALENÇA (1975) interpreta que estes corpos alcalinos se cristalizaram a poucos
quilômetros de profundidade, sendo hipoabissais a subvulcânicos. SICHEL et al. (1997)
sugerem, a partir de estudos isotópicos, uma fonte mantélica para as rochas alcalinas.
Na área do DTCF são observadas as intrusões dos maciços do Morro de São João e da
Ilha do Cabo Frio, além dos diques alcalinos associados (Figura 19). O maciço de Rio Bonito
encontra-se no TO e, segundo VALENÇA (1975) apresenta evidências de zoneamento por
tipos petrográficos diferentes. Foi datado em 69 milhões de anos, sendo indicado para ele um
possível magma original básico alcalino. Neste maciço são encontradas brechas magmáticas
contendo fluorita, calcedônia, barita, sulfetos, entre outros minerais.
Na Ilha do Cabo Frio são encontradas rochas alcalinas com pseudoleucitas, com idade
calculada entre 52 e 59 Ma. Os litotipos principais são nefelina-sienitos, sienitos e brechas
magmáticas de matriz traquítica e fragmentos de rochas alcalinas e do embasamento
(VALENÇA & KLEIN, 1984). Melanosienitos e lamprófiros também são observados. Para
MOTOKI et al. (2008a, 2008b, 2008c) e SICHEL et al. (2008) as brechas piroclásticas, que
ocorrem na extremidade sudoeste da ilha, correspondem a tufos soldados preenchendo fissura
subvulcânica. Para estes autores, os clastos de tufo soldado indicam a ocorrência de repetidas
erupções explosivas, mas não encontraram evidências de depósito eruptivo subaéreo.
VALENÇA (1975) descreveu no Morro de São João a presença de tipos máficos
alcalinos cortados por sienitos nefelínicos com ou sem pseudoleucitas. Aplitos foiaíticos
cortam quase todos os tipos. Há uma tendência de enriquecimento de nefelina dos bordos para
o centro, onde estão os altos topográficos. Associada ao magmatismo do Morro de São João
foi descrita uma ocorrência mineral rara de pseudomorfos de pseudoleucita (MENEZES,
1986, CASSEDANNE & MENEZES, 1989), relacionado a um dique em Rio das Ostras.
Mapeamento realizado por REIS & LICHT (1982), disponibilizado pelo DRM-RJ em
1998, apresenta o mapeamento geológico do Morro de São João, em escala 1:50.000, e
descrições petrográficas e geoquímicas das diversas rochas mapeadas, além do resultado de
datações K-Ar, que revelou idades entre 72 e 56 Ma.
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Figura 19 Rochas Alcalinas – (a) Nefelina sienito do Morro de São João; (b) Pseudomorfos de pseudoleucita
em Rio das Ostras; (c) Nefelina sienito com enclaves de melanosienito na Ilha do Cabo frio; (d) Brecha
piroclástica na Ilha do Cabo Frio; (e) Dique de traquito com pórfiros centimétricos de feldspato com geminação
Carlsbad, nas proximidades da Prainha, em Arraial do Cabo; (f) Traquito orbicular nas proximidades da
Prainha, em Arraial do Cabo.

MOTA et al. (2008) realizaram novo mapeamento geológico, na escala 1:10.000, e
também um estudo isotópico para o “Complexo Alcalino do Morro de São João”. Separaram
dois tipos de rochas: sienitos félsicos de granulometria grossa (K-feldspato, nefelina,
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hornblenda e titanita, além de pseudoleucita) e melassienitos (com K-feldspato, anfibólio e
piroxênio). Dados litogeoquímicos e observações de campo evidenciaram misturas de
magmas e mingling. Os resultados isotópicos de Nd e Sr sugerem origem destas rochas no
manto sublitosférico. Segundo os autores: “A comparação das assinaturas isotópicas de Sr e
Nd das rochas do Morro de São João com ilhas vulcânicas (Trindade, Santa Helena e Tristão
da Cunha) indicam que elas possuem similaridades com Tristão da Cunha e certa
discrepância em relação às assinaturas de Trindade e Santa Helena” (pág. 85). [...] “A
gênese desta intrusão é interpretada, segundo a literatura, por uma reativação tectônica
(Marsh, 1973; Alves, Sichel e Sperle, 1997; Oureiro et al., 2005), enquanto que outros
autores apontam para uma gênese ligada a ação de uma pluma mantélica nessa região
(Hertz, 1977; Thompson et al., 1998; Thomaz Filho e Rodrigues, 1998; Thomaz Filho et al.,
2005)” (pág.86).
GUEDES (2004) descreve alguns dos aspectos genéticos dos maciços alcalinos
fluminenses: ...“Através da integração de diversos dados geocronológicos, Thomaz Filho e
Rodrigues (1998) corroboraram a idéia de que este magmatismo formou-se devido a
passagem da placa sobre um “hot spot”. Observaram ainda que, durante o Eoceno, a placa
teria sofrido um deslocamento para NE e que desta forma a provável continuidade do hot
spot seria a Cadeia de Vitória - Trindade. Sugerem também que este fator poderia ter sido
responsável pela maturação da matéria orgânica na Bacia de Campos. ... [ ] ... Além destes
complexos e derrames, um grande número de diques de rochas alcalinas e diques de
lamprófiro são observados em toda a área da região sudeste. Geralmente estes diques
alcalinos ocorrem próximos a intrusões de grandes corpos e como enxames...[ ] Nas bacias
marginais brasileiras, Mohriak et al. (1990) e Mizusaki e Mohriak (1992), identificaram a
ocorrência de edifícios vulcânicos (cones vulcânicos submarinos) entre as bacias de Santos e
Campos, com provável tendência alcalina, associados às rochas vulcanoclásticas”.
A erosão de um dique de fonolito (SICHEL et al., 2005) na Ilha do Cabo Frio, é
responsável por uma das mais bonitas feições da região, a Fenda de Nossa Senhora.
No Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo, ocorrem diques de traquito, fonolito e
lamprófiros em afloramento do embasamento paleoproterozóico, além de basaltos toleíticos
(BENNIO et al., 2003, DELFINO, 2008). Evidenciam porções crustais sob elevado fluxo
térmico no Paleógeno que pode ter influenciado o processo de migração e maturação de
hidrocarbonetos nas bacias de Campos e Santos, localizadas offshore.
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Em afloramento próximo à Prainha, em Arraial do Cabo, foi identificada uma nova
ocorrência de traquito orbicular. VALENÇA & KLEIN (1987) descreveram um traquito
semelhante cortando dique de diabásio na encosta oposta da Prainha. No Pontal do Atalaia,
DELFINO (2008) descreveu um traquito porfirítico esferulítico, com fenocristal de feldspato
no centro dos esferulitos, muito semelhante ao encontrado nas orbículas do traquito
identificado próximo à Prainha durante os trabalhos de campo da presente tese.

f) Sedimentos Plio-Miocênicos da Formação Barreiras
No DTCF ocorrem, ainda, sedimentos da Formação Barreiras, cuja idade é estimada
como sendo pliocênica ou miocênica. Ocorrem em Macaé, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio,
Armação dos Búzios e Maricá (BEZERRA et al., 2006).
Estes depósitos são representados por níveis descontínuos e alternados de materiais
friáveis e mal selecionados, que variam desde conglomeráticos a areno-argilosos, por vezes
com horizontes de concreções lateríticas próximos à superfície. Nos leitos conglomeráticos,
observa-se a presença de seixos de vários tamanhos, angulosos e/ou arredondados, em matriz
arenosa, por vezes areno-argilosa, podendo também conter leitos argilo-arenosos.
Destaque deve ser dado às paleofalésias da Praia Rasa, em Cabo Frio. A ocorrência
desses depósitos de origem fluvial próximos à praia indica que a deposição dos mesmos
ocorreu em um momento em que o nível do mar estava mais baixo do que o atual, e os rios
depositavam seus sedimentos onde hoje está encoberto pelo mar (MORAIS, 2001, MORAIS
& MELLO, 2003; MORAIS et al., 2006). Este afloramento também apresenta notável relação
estrutural com a Falha do Pai Vitório que, segundo MORAIS & MELLO (2003) teria
condicionado a ocorrência de desníveis e consequente deposição do cascalho em leques
aluviais controlados por este tectonismo.
As paleofalésias se repetem em Macaé, próximo à Lagoa de Imboassica e nas lagoas
de Maricá (na localidade de Jardim Guaratiba) e de Araruama, próximo a Praia Seca.

g) Sedimentos Pleistocênicos e Holocênicos Marinhos e Continentais
O DTCF guarda em sua cobertura informações de um tempo geológico mais recente,
nos depósitos quaternários pleistocênicos e holocênicos da área da Lagoa de Araruama e
lagunas associadas, nas cascalheiras da Praia de José Gonçalves (RAMOS et al., 2005) e nos
campos de dunas de Cabo Frio, Tucuns e Massambaba e das dunas escalonares do Peró e da
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Ilha do Cabo Frio. O Quaternário é representado pelas restingas, praias atuais, paleopraias,
pântanos e brejos, paleolagunas, dunas, depósitos fluviais, entre outros ambientes (Figura 20).

Figura 20 Cobertura sedimentar. (a) Formação Barreiras em Maricá (Foto: Rute Morais); (b) Barreiras
conglomerático na paleofalésia da Praia Rasa, em Cabo Frio; (c) Vista a partir da Duna Dama Branca, em
Cabo Frio; (d) Extração de areia em cava nos paleocordões litorâneos; (e) depósitos fluviais de paleocanal na
planície do rio São João; (f) Espodossolo no campo de dunas da Dama Branca.

O litoral do Estado do Rio é marcado por cordões arenosos retilíneos que dominam a
paisagem desde a Baía de Sepetiba até o litoral norte. Destaca-se também a existência de um
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grande número de lagunas, algumas de grande porte, como a de Araruama com cerca de 200
km2. Observa-se que, vez por outra, estes cordões litorâneos são interrompidos por costões
rochosos, que também têm importante função na construção das lagunas. Estes promontórios
funcionam como âncora ou apoio para os sedimentos marinhos e continentais trazidos pelas
correntes e ondas que, ao se acumularem, constroem os cordões e isolam as lagunas pelo
fechamento de baías e enseadas. Este processo é auxiliado pelas variações do nível do mar
(DIAS et al., 2009a, 2009b).
MUEHE & CORRÊA (1989) identificaram dois cordões litorâneos de idades bem
distintas na restinga de Massambaba e verificaram que houve uma migração desses cordões
em direção ao continente até sua posição atual, como resposta às variações no nível do mar e
ao transporte de sedimentos por correntes marinhas. O cordão mais próximo à Lagoa de
Araruama foi associado à elevação do nível do mar que ocorreu há cerca de120 mil anos. O
cordão mais próximo ao mar iniciou sua formação há 7.000 anos e seu processo de formação
ainda está em curso.
TURCQ et al. (1999) também estudaram a evolução da sedimentação costeira do
litoral fluminense e fortaleceram a idéia de que ocorrem duas séries de lagunas isoladas por
dois cordões arenosos de idades distintas. A barreira interna representa um episódio de
transgressão marinha pleistocênica datada de 123.000 anos A.P. Já a barreira externa
representa o ótimo climático holocênico, ocorrido entre 5.000 e 7.000 anos A.P.
Os depósitos paleobiológicos holocênicos também estão muito bem representados na
área. A coquina da paleolaguna de Tauá (CASTRO et al., 2006) revela um paleoambiente
com cerca de 5000 anos A.P., semelhante ao atual de Araruama. SENRA et al. (2003),
descrevem o conteúdo de Tauá, com destaque para sua malacofauna, conforme segue:
“conchas compostas por espécies de Anomalocardia, Callista, Ostrea e Crassostrea
(biválvios), Neritina e Marginella (gastrópodes), Ballanus (cirripédios), tubos de poliquetos e
conchas de escafópodes fragmentadas. O interior de muitas das conchas de moluscos e da
cavidade dos cirripédios é preenchida por sedimentos contendo fragmentos de moluscos, e
uma microfauna composta de espículas de esponjas, espécies de Ammonnia e Elphidium, [...]
e ostracodes do gênero Cyprides, com as valvas articuladas e desarticuladas. O conteúdo
vegetal da associação é de macro-algas rodófitas e algas filamentosas, além de fragmentos
vegetais não identificados. Análises palinológicas preliminares apontaram [...] esporos de
Pteridophyta e Bryophyta e de cistos algais.” Grãos de “Bignoniaceae, Cecropiaceae,
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Malvaceae, Melastomataceae e Solanaceae, Amaranthaceae, Poaceae e Rubiaceae...” (pág.
267).
A ocorrência de estromatólitos e esteiras microbianas nas lagoas Vermelha,
Pitanguinha, Pernambuco, Brejo do Espinho, Salina Julieta e Araruama, vem sendo descrita
desde a década de 1990. O metabolismo de dolomita pelas cianobactérias nestes ambientes
hipersalinos do sistema lagunar de Araruama, e a presença dos estromatólitos, transformaram
esta área num importante laboratório natural de importância internacional para estudo da
evolução do planeta (VASCONCELOS, 1988, VASCONCELOS, 1994, VASCONCELOS &
MCKENZIE, 1997; BURNS et al., 2000). O modelo microbial de formação de dolomita
(VASCONCELOS & MCKENZIE, 1997) foi concebido na Lagoa Vermelha e tem sido usado
para desvendar o “problema da dolomita”, como ficou conhecida a impossibilidade de
explicar a formação deste mineral a baixas temperaturas desde sua descoberta em 1791
(BURNS et al., 2000; MACKENZIE & VASCONCELOS, 2009). A formação é creditada a
ação de uma bactéria redutora de sulfato (Desulfovibrio brasiliensis) que consegue
metabolizar dolomita em ambiente anóxico, hipersalino.
Sobre os microbialitos deve-se, também destacar as pesquisas levadas a cabo pela
UNIRIO e UFRJ, que já resultaram em 8 dissertações de mestrado nos últimos anos (IESPA,
2005, ALVES, 2007; CARVALHAL, 2007, LOPES, 2007, DELFINO, 2008, IESPADAMAZIO, 2008, FEDER, 2010).
A região possui grandes áreas de paleocordões litorâneos que registram 120 mil anos
de história geológica. BRITO & CARVALHO (1978), por exemplo, apresentam a
distribuição dos invertebrados marinhos na planície costeira do Rio São João, a partir da
análise de material coletado em 7 pontos, mostrando uma variada gama de ambientes
litorâneos a partir, principalmente, de lamelibrânquios e dos gastrópodes, principais
invertebrados identificados.

h) Estruturas
Além das litologias citadas, devem-se destacar algumas importantes estruturas
geológicas existentes na área, como o alto estrutural de Cabo Frio (MOHRIAK & BARROS,
1990; MOHRIAK, 2004, PINTO et al., 2005; SOUZA, 2006), ou Arco de Cabo Frio, que é a
feição estrutural mais importante da área e que separa as bacias petrolíferas de Campos e de
Santos, além do gráben do São João (MOHRIAK & BARROS, 1990). Vale destacar, também,
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um importante sistema de falhas geológicas representado por brechas tectônicas, como a
Falha do Pai Vitório (RUBIN & ALMEIDA, 2003, RUBIN et al., 2003), em Armação dos
Búzios e a Falha da Ponta da Farinha , em Iguaba Grande (ALMEIDA et al., 2003).

3.3. A BIODIVERSIDADE NO DTCF

A biodiversidade no DTCF está segmentada pela geodiversidade, que gera
ecossistemas muito distintos. Um mapa da diversidade vegetal associado ao uso do solo do
CDVCF (Figura 21), foi elaborado por BOHRER et al. (2009).
Aliás, o DTCF é quase coincidente em território com o Centro de Diversidade Vegetal
de Cabo Frio – CDVCF (ver Figura 2), um dos hotspots de vegetação selecionado pelo IUCN para
ser estudado com vistas à futura indicação para Patrimônio Natural da Humanidade, por sua
diversidade, presença de endemismo e de espécies ameaçadas de extinção (Figura 22).

As lagunas também apresentam características diversas, desde ambientes de água
doce, como Jacarepiá, na bacia da Lagoa de Saquarema, passando por salobra, até hipersalinas
como Araruama e Vermelha, por exemplo.
Os costões rochosos são ambientes de transição entre os terrestres e os marinhos, com
alta diversidade de organismos e condições propícias à reprodução de espécies. O mar, com
alta produtividade em pescados, abriga, ainda, bancos de corais, acompanhados da rica
biodiversidade própria destes ambientes.
Ressalta-se a importância dos fragmentos remanescentes de vegetação nativa desta
região, levando-se em conta a destruição dos ecossistemas costeiros no Brasil pela ocupação
do litoral desde a época do descobrimento, inclusive com a exploração de recursos florestais.
De fato, a região “testemunhou a passagem dos sambaquieiros caçadores – coletores que a
exploraram em busca dos recursos naturais úteis no seu dia-a-dia – caça, frutos, sementes,
fibras, alucinógenos, estimulantes, abortivos, venenos, tinturas, repelentes e tantos outros
usos inimagináveis na atualidade. Ela também sofreu, sem dúvida, a ação do fogo trazido do
interior pelos ocupantes Tupi. Mais tarde, resistiu à sanha exploratória dos brancos
vasculhadores de brenhas, em busca do pau-brasil [...], mais frequente nas partes baixas.
Esta espécie, ameaçada de extinção ainda tem, em Búzios, um importante repositório de
germoplasma” (FERNANDES, 2003).

71

Figura 21 Mapa de Uso no CDVCF (Fonte BOHRER et al., 2009)

As serras possuem biotas diversas conforme seu posicionamento, desde aquelas mais
interiores, como a de Mato Grosso e Castelhana/Palmital, passando pelas de transição, como a
da Sapiatiba, até as litorâneas, como a das Emerências. As restingas apresentam ambientes
brejosos, cordões e paleocordões litorâneos e depósitos eólicos com fauna e flora típicas.
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Figura 22 Espécies endêmicas e ameaçadas. (a) Jacquinia armillaris nas Dunas do Peró; (b) cactácea
Pilosocereus ulei na Praia das Conchas, em Cabo Frio; (c) Formicífora littoralis (formigueiro-do-litoral) no
entorno da Serra da Sapiatiba (Foto: Dalva Mansur); (d) Leontopithecus rosalia (mico-leão-dourado) em Cabo
Frio (Foto: Rodrigo França)

3.3.1 Biodiversidade Marinha
A região situada entre os municípios de Rio das Ostras e Maricá abrange cerca de 24%
da costa do estado do Rio de Janeiro (http://www.lagossaojoao.org.br/).
A ressurgência das águas frias também altera a vida marinha na região que tem sido
apontada como de elevada importância biogeográfica para diversos grupos de organismos
marinhos, incluindo as algas bentônicas, representando o limite de distribuição geográfica de
diversos táxons, desde os tipicamente tropicais até os de regiões temperadas com afinidade
por águas mais frias (BRASILEIRO et al., 2009). Estes autores realizaram um levantamento
bibliográfico sobre as algas bentônicas descritas nesta porção do litoral fluminense e
concluíram que, pela riqueza e presença de elevado número de espécies com distribuição
descontínua e restrita, a região “é uma das mais importantes áreas da diversidade de algas do
Brasil. As informações disponibilizadas neste trabalho sobre distribuição e ocorrência das
macroalgas podem ser utilizadas para a definição de áreas prioritária para conservação
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através da criação ou ampliação de unidades de conservação” (pág. 45). Na região são
encontrados 53% do total de táxons de algas bentônicas registrados para o litoral brasileiro,
sendo que 20 são de ocorrência restrita à região e 2 são endêmicas.
Recifes de corais também estão presentes em Armação dos Búzios. Por meio do
Decreto Municipal 135/2009 foi criado o Parque Natural dos Corais de Armação dos Búzios
para proteção deste ecossistema,. Na justificativa do decreto é feita a seguinte descrição:
“Parte dos corais existentes no município é endêmica da costa Brasileira estando na lista de
espécies ameaçadas de extinção [...], incluindo as espécies: Mussismilia hipida (Verrill,
1902); Siderastrea stellata Verrill 1868; o hidrocoral, Millepora alcicornis Linnaeus, 1758;
e o octocoral, Phylogorgia dillatata (Esper, 1806). Ainda são abundantes na região o
octocoral Hetergorgia uatumani Castro, 1990, e os zoanthideos, Palythoa caribeorum
(Duchassaing & Michelotti, 1860), Palythoa grandiflora Verrill, 1990 e Zoanthus sociathus
(Ellis & Solander, 1786). Associado a estes ambientes recifais existe uma grande diversidade
de invertebrados incluindo esponjas, hidrozoários, briozoários, crustáceos, muitas espécies
de algas e também de peixes”.
Segundo dados de BUENO (2007a) e do Consórcio Intermunicipal Lagos-São João –
CILSJ (www.lagossaojoao.org.br), das cinco espécies de tartarugas marinhas que frequentam
a região (tartarugas de couro, de pente, oliva, verde e cabeçuda), somente a cabeçuda (Caretta
caretta) desova nas praias locais, que são monitoradas pelo Projeto TAMAR e encontra-se na
lista do IBAMA como espécie ameaçada.
Ainda considerando os levantamentos bibliográficos do CILSJ, mais de 4 centenas de
espécies de peixes marinhos, das 622 registradas na costa do Estado do Rio de Janeiro, vivem
na região, destacando-se o tubarão baleia, o maior peixe conhecido no mundo, e outros como
sardinha-verdadeira, sardinha laje, sardinha cascuda, peixe-galo, xerelete, robalos, cavalas,
anchova, peroá, pargo, dourado, castanha, batata, garoupa, badejo, cherne, namorado, corvina,
pescada, namorado, tainha, robalo, cações e raias, além de atuns (bonito-listado, albacora-laje,
albacorinha, bonito-cachorro e bonito-pintado). Ocorrem, ainda, cerca de 22 espécies de
baleias e golfinhos. Alguns vivem permanentemente nas águas oceânicas da região, como o
boto-cinza e a toninha. As baleias mais comuns são a jubarte, a franca e a de Bryde, mas é
relatada, também, a ocorrência esporádica das baleias minke, sei, fin e azul.
Segundo contam os moradores, a aldeia de Armação dos Búzios surgiu como uma
colônia resultante da pesca da baleia. Elas eram capturadas na Praia da Armação e seus
esqueletos eram jogados na praia vizinha, que recebeu o nome de praia dos Ossos.
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BUENO (2007a) descreve que “Aproximadamente 120 espécies de peixes recifais
(bentônicos e pelágicos) (Ferreira et al., 2001; Floeter et al., 2001), associadas aos costões
rochosos, e 90 espécies de pelágicos e demersais (Fagundes-Neto e Gaelzer, 1991) são
descritas para a região inserida na APA do Pau-Brasil” (pág. 32).
A Figura 23 representa imagens da biodiversidade marinha em Armação dos Búzios.

3.3.2 Biodiversidade no Continente
Segundo o CILSJ, os dados sobre o inventário da fauna terrestre da região só
permitem estimativas gerais. Informa a existência de milhares de espécies de insetos e outros
invertebrados terrestres e de água doce, entre eles esponjas, briozoários, aranhas, escorpiões,
opiliões, lacraias, centopéias, tatuzinhos, pitus, caranguejos de água doce, caramujos e os
ameaçados “búzios terrestres”. São conhecidas, ainda, poucas dezenas de espécies de
moluscos de água doce, alguns ameaçados regionalmente de extinção.

Figura 23 Biodiversidade marinha em Armação dos Búzios. (a) anêmonas; (b) equinodermo; (c) coral e
moreia; (d) tartaruga.
Fotos: http://picasaweb.google.com/buziosblog/FaunaEFloraMarinhaEmBZiosWwwBuziosblogComBr#
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BUENO (2007b) acrescenta, entre os insetos da restinga de Massambaba, as
borboletas, como a Heliconius sara apseudes, uma das mais abundantes da Mata Atlântica,
além das Philaethria wernickei e Hermiargus hanno. Está ainda presente na Massambaba a
mangangá ou abelhão (Bombus sp.), que faz ninho no solo, é nativa e de grande importância
como polinizadora. Observa-se também a libélula (Leptagrion andromache), que vive dentro
das bainhas dos gravatás.
Quanto aos peixes, foram descritas 39 espécies na lagoa de Araruama, 31 na lagoa de
Saquarema, 89 na bacia do rio São João, 48 na bacia do rio Una e 46 na bacia do rio das
Ostras. Somente no rio São João vivem 32% de todas as espécies de águas interiores do
estado do Rio de Janeiro. A piabanha do São João encontra-se ameaçada. Um inventário de
peixes e crustáceos da Lagoa de Araruama, bem como a descrição de organismos
planctônicos e bentônicos é apresentado por PRIMO & BIZERRIL (2002). Na Massambaba
ocorrem os pequenos peixes–nuvem (BUENO, 2007b), que vivem em brejos e chegam a
desaparecer em épocas de seca. Eles estão altamente ameaçados de extinção e são pouco
conhecidos da ciência.
O trabalho pioneiro sobre os foraminíferos da Lagoa de Araruama é de autoria de
TINOCO (1958). DEBENAY et al. (2001) realizaram análise detalhada de 93 amostras e
identificaram crescimento anormal em carapaças de foraminíferos e associaram esta anomalia
morfológica à hipersalinidade da laguna. No entanto, identificaram uma alta incidência de
Ammonia tépida na porção norte da laguna, o que demonstra a contaminação por agentes
antrópicos e entrada de água doce.
Foraminíferos foram descritos por CARDOSO & SENRA (2007) em Tauá (10
espécies) e na Lagoa de Pitanguinha (9 espécies). Os foraminíferos de sedimentos de fundo da
Lagoa de Maricá foram estudados por BOMFIM et al. (2010) que encontraram espécies
características de ambiente parálico de baixa energia e com baixa salinidade e constataram
que a poluição antrópica ainda não atingiu níveis críticos.
Entre os organismos bentônicos existentes no sistema lagunar de Araruama, deve-se
ressaltar as cianobactérias, responsáveis pela construção de esteiras microbianas,
estromatólitos e depósitos de dolomita (VASCONCELOS, 1994; VASCONCELOS &
MCKENZIE, 1997; BURNS et al., 2000). Na Lagoa Vermelha, 20 espécies de cianobactérias
foram encontradas somente nos estromatólitos tipo biscuit por SILVA E SILVA et al. (2007).
Estes organismos extremófilos, viventes em ambientes de hipersalinidade, são estudados na
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região por pesquisadores brasileiros e estrangeiros por sua ocorrência restrita no mundo. São
casos exemplares, onde a biodiversidade produz geodiversidade.
As lagunas hipersalinas e os marnéis das empresas salineiras, antigas ou não, são
locais de desenvolvimento destas cianobactérias. Na Lagoa Vermelha, entre Saquarema e
Araruama, são encontrados estromatólitos e depósitos dolomíticos estratificados, no Brejo do
Espinho, por sua vez, os depósitos dolomíticos são maciços (SÁNCHEZ-ROMÁN et al.,
2008; 2009), trombólitos nas laguna de Pernambuco (SILVA E SILVA et al, 2006) e esteiras
microbianas na Lagoa de Araruama e Pitanguinha, e nos marnéis das salinas.
Vale registrar, ainda, os estudos sobre organismos bacterianos multicelulares
magnéticos na Lagoa de Araruama (KEIM et al., 2006, ABREU et al., 2007), o que evidencia
a variedade de organismos viventes em ambientes hipersalinos com características peculiares.
Por seu amplo desenvolvimento, as conchas calcárias do sistema lagunar foram
explotadas por mais de 50 anos, pela Companhia Nacional de Alcalis e por alguns
mineradores independentes. CARDOSO & SENRA (2007) descreveram 9 espécies de
foraminíferos na Lagoa de Pitanguinha, do sistema de Araruama .
Ainda, segundo o CILSJ, ocorrem dezenas de espécies de sapos e rãs nas margens de
lagoas de água doce, açudes, brejos, em bromélias, no chão e na copa das árvores da restinga,
mata e florestas.
Os répteis estão representados por tartarugas do brejo, jabuti-piranga, cágado-amarelo,
jacaré-do-papo amarelo, diversos tipos de lagartos, entre eles destaca-se o Liolaemus lutzae,
conhecido como lagartixa-de-praia, espécie endêmica das restingas do Rio de Janeiro e
ameaçada de extinção, apesar de ainda ser encontrada na APA do Pau Brasil. Entre as cobras
estão descritas a jararaca, jararacussu, coral, jiboia e cobra d’água (CILSJ; BUENO, 2004;
2007b). Na Ilha do Cabo Frio, dado o isolamento, há uma população bastante expressiva de
cobras. OLIVEIRA (2007) relata um raro caso de observação de predação de ninho do
pássaro Formicivora littoralis (Formigueiro-da-praia) por uma Pseustes sulphureus,
popularmente conhecida como papa-pinto.
A avifauna é muito abundante e variada (Figura 24), observando-se espécies aquáticas,
migratórias endêmicas, vulneráveis e exóticas. Segundo o CILSJ existem mais de 350
espécies de aves terrestres e aquáticas na região. As lagunas e brejos são refúgios para
alimentação, reprodução, pernoite ou descanso para aves migratórias, em geral do hemisfério
norte, popularmente chamadas maçaricos, batuíras, peu-peus, gordinhos, trinta-reis,
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mergulhões e picaparras (Alceo Magnanini, comunicação por e-mail em 2009). BUENO
(2004) descreve a presença do tuiuiú ou jaburu, ave símbolo do Pantanal Matogrossense,
como ave migratória nas imediações da Serra de Sapiatiba.

Figura 24 Diversidade na avifauna: (a) Ramphocelus bresilius (tiê-sangue); (b) Phaethornis idaliae (rabobranco-mirim), um mini-beija-flor que ocorre em trecho do litoral dos estados do Espírito Santo e Rio de
Janeiro; (c) Athene cunicularia (coruja-buraqueira) observada na restinga e nas serras litorâneas da região; e
(d)
Gallinula
chloropus
(frango-d'água-comum).
Fonte:
tiê-sangue:
http://w3.impa.br/~luis/fotos/0810_passaros-it/tie-sangue_serrinha-081019-O_03888a.jpg; todas as demais
fotos são de autoria de Dalva Mansur, obtidas em pesquisas na região da Serra da Sapiatiba e seu entorno.

Há registros da ocorrência de colhereiros (Ajaia ajaja), no Brejo do Espinho, espécie
considerada ameaçada de extinção no Estado do Rio de Janeiro (Alceo Magnanini,
comunicação por e-mail em 2009). Grande destaque tem sido dado ao Formicivora littoralis
(Formigueiro-da-praia ou com-com), espécie endêmica de pássaro de restinga, de ocorrência
restrita a esta região do Estado do Rio de Janeiro, e considerado Criticamente em Perigo,
segundo a Lista da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção publicada e atualizada pelo
Ministério do Meio Ambiente. Foi avistado em 2007 desde Saquarema até Búzios
(http://www.biodiversitas.org.br/boletim/EAO/2007/MARCO/index.htm).
Entre os mamíferos, são conhecidas (CILSJ): (a) dezenas de espécies de morcegos,
ratos e marsupiais silvestres, com destaque para as capivaras, pacas, esquilos, gambás, cutias,
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ouriço-caixeiro e cuícas; (b) uma espécie de coelho nativo, o tapiti; (c) cerca de uma dezena
de espécies de carnívoros como pequenos gatos do mato, sussuarana, jaguarundi, jaguatirica,
irara, lontra, furão, quati, guaxinim e cachorro do mato; (d) animais de casco como o veadomateiro e o caititu; (e) desdentados como a preguiça-comum, a preguiça-de-coleira, o
tamanduá-mirim e pelo menos duas espécies de tatus; (f) 5 espécies de primatas, incluindo o
macaco-prego, o sauá, o sagüi-da-serra, o bugio e o mico-leão-dourado, endêmico desta
região. Destes, a preguiça-de-coleira, o bugio, o mico-leão-dourado e o veado-mateiro são
citados no grupo dos animais ameaçados de extinção (BUENO, 2004).
Em 2005, uma jaguatirica, vinda da Serra das Emerências, apareceu na praia de
Geribá, em Armação dos Búzios. Pegadas de outros indivíduos foram identificadas quando da
soltura

do

animal

(http://g1.globo.com/videos/rio-de-janeiro/v/rio-animal-jaguatirica-

encontrada-em-buzios-volta-ao-habitat/378388/#busca=b%C3%BAzios).
A vegetação da região está inserida no bioma Mata Atlântica, compreendendo
formações florestais e ecossistemas diversos como: (a) Floresta Estacional Semidecidual
(Bueno, 2007a), como na Serra da Sapiatiba: ocorrem em regiões com baixa precipitação
anual, uma estação chuvosa no verão seguida por estiagens acentuadas e onde as espécies
predominantes perdem as folhas durante os meses mais secos; (b) Floresta Ombrófila Densa
(Bueno, 2004), encontrada em parte da Serra da Sapiatiba, na Serra do Palmital / Castelhana,
no Morro de São João e nas serras de Jaconé e Matogrosso, que reflete a umidade do
ambiente; e (c) Estepe arbórea aberta: típica na região entre Armação dos Búzios e Arraial do
Cabo ; e (d) vegetação de restinga, paleocordões litorâneos e dunas: encontrada nas restingas
de Itapebussus, Tamoios, Massambaba, Jacarepiá, Saquarema, Jaconé e Maricá e nos campos
de dunas de Tucuns, Peró, Dama Branca e Massambaba. O CDVCF engloba também
mangues (como os dos rios São João e das Ostras, alguns trechos das margens das lagoas de
Araruama e Saquarema, e o mangue de pedra das praias; Gorda, da Foca e Manguinhos) e
ambientes inundáveis (brejos e margens de lagoas) e possui interessantes ligações
fitogeográficas e diversas espécies endêmicas (ARAUJO, sem data).
Como citado, a cobertura vegetal do CDVCF reflete a grande geodiversidade da região
e do clima atual e pretérito. Ela é ”remanescente de uma vegetação existente durante os
períodos glaciais do pleistoceno, mais secos e mais frios (Ab'Saber 1974)” (ARAÚJO, sem
data). Na região entre Arraial do Cabo e Armação dos Búzios ocorre esta vegetação especial,
tipificada como Estepe Arbórea Aberta, pela Classificação Brasileira Adaptada a um Sistema
Universal, usada pelo IBGE. Quase todas estas espécies testemunharam as variações do nível
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do mar nos últimos 12-13 mil anos (FERNANDES, 2003) e mantêm a fitofisionomia que
tinham antes de que a Mata Atlântica úmida dominasse a paisagem do estado do Rio de
Janeiro. Algumas delas são endêmicas, como os cactos colunares Pilosocereus ulei.
“Outras espécies exibem uma distribuição disjunta entre Cabo Frio e a caatinga
nordestina, sugerindo antigas ligações entre estas duas regiões durante o período mais seco
do Pleistoceno. Estas são as leguminosas Bauhinia albicans e Machaerium leucopterum
(Lima, 2000) e a bela trepadeira de flores amarelas, Skytanthus hancorniaefolius
(Apocynaceae). [...] Na planície colúvio-aluvial, a formação florestal é mais exuberante do
que a vegetação xerófila dos morros [...] O pau brasil, Caesalpinia echinata [...] é
componente destas matas, como são também outras espécies arbóreas que ocorrem nas
formações florestais estacionais do semi-árido brasileiro [...] As formações vegetais das
restingas e dunas da região variam de herbáceas e rasteiras na beira da praia até florestais
nos cordões arenosos mais antigos, incluindo a tipica formação arbustiva aberta das dunas
de Massambaba, Dama Branca e Peró. As duas remanescentes de mata de restinga (não
inundada ou seca) mais bem preservadas na região são encontradas em Jacarepiá [...] e na
Estação de Rádio da Marinha, próximo ao rio Una. A primeira, alem de ser habitat do micoleão dourado, abriga diversas espécies da flora endêmica das restingas fluminenses [...] Nas
dunas [...] são encontradas também espécies raras e de interesse fitogeográfico. É o caso de
Lithraea brasiliensis, espécie da família das anacardiáceas que é muito comum nas restingas
de Rio Grande do Sul, mas só é encontrada nas terras fluminenses em Cabo Frio. Nos baixios
mais úmidos entre as dunas, onde se forma matas baixas criando um ambiente sombreado,
são encontradas populações da vistosa bromélia endemica, Vriesea sucrei, e outro pequeno
arbusto endemico da família das quaresmeiras (Mouriri arenicola)” (ARAUJO, sem data).
Também existem matas com jequitibá, como na Serra da Sapiatiba. Entre as espécies
nativas de restinga destaca-se a Jacquinia armillaris (=Jacquinia brasiliensis), considerada
Vulnerável, de acordo com a Lista Oficial de Espécies Brasileiras da Flora Ameaçadas de
Extinção (FONSECA-KRUEL et al., 2009). Foram ainda descritos ipê-amarelo, pau-ferro,
aroeira, orquídeas, bromélias, cactos, palmeiras, cipós, trepadeiras, vegetação herbácea típica
de praias e dunas. Somente entre Cabo Frio e Armação dos Búzios foi informada a ocorrência
de 1500 a 2200 espécies vegetais, sendo que 26 são exclusivas da região. Segundo o CILSJ, é
estimada a existência de mais de 600 espécies de árvores e arbustos nativos e mais de 3000
espécies de outras plantas além de algas, liquens, musgos e samambaias (Figura 25).

80

Figura 25 Vegetação do DTCF. (a) Estepe Arbórea Aberta em Arraial do Cabo – Pontal do Atalaia e Ilha do
Cabo Frio); (b) Cactáceas e bromélias nas Dunas do Peró; (c) Floresta Estacional Semidecidual da Serra da
Sapiatiba; (d) Floresta ombrófila Densa na Serra de Jaconé; (e) Vegetação em moitas na restinga de Maricá
(Foto: Désirée Freire – UERJ); (f) Vegetação sobre Formação Barreiras na restinga de Maricá Foto: Désirée
Freire – UERJ; (g) Manguezal do rio São João; e (h) Mangue de Pedra na Praia Gorda, em Armação dos
Búzios.
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FONSECA-KRUEL et al. (2009) realizaram um estudo etnobotânico na comunidade
de pescadores artesanais do município de Arraial do Cabo. Foi identificado o uso de 41
espécies distribuídas em 26 famílias e 36 gêneros. O maior valor de uso foi atribuído a
Schinus terebinthifolius Raddi (aroeira). Os 22 diferentes tipos de uso mencionados foram
agrupados em cinco categorias: alimentar, medicinal, tecnologia, construção e combustível.
Os valores de uso mais expressivos, envolvendo 46% das espécies, 57% das famílias e 80%
dos indivíduos, foram relativos à extração seletiva de madeira para construção, lenha e reparo
de barcos. BUENO (2007b) cita que é tradicional nas comunidades de pescadores da
Massambaba a fervura das redes de pesca com casca de aroeira para aumentar sua resistência.
Ainda, segundo BUENO (2007b), das restingas desta região, foram levadas para a
Europa espécies silvestres de gloxínias, buganvíleas e orquídeas, as quais, depois de
hibridizadas e tratadas agronomicamente, são comercializadas em várias partes do mundo.

3.4. RELAÇÃO BIO E GEODIVERSIDADE
O que torna os aspectos abióticos da Terra tão diversos são as características únicas de
nosso planeta, criadas pela reciclagem dos próprios materiais terrestres por meio da tectônica
de placas, pela interação com a hidrosfera e atmosfera no processo de modelado do relevo e
na relação com a biodiversidade. Neste último aspecto, vale considerar que, apesar de ser
suportada pela geodiversidade, a biodiversidade também gera materiais para formação de
rochas, como coquinas e estromatólitos, por exemplo, e paisagens, como aquelas modificadas
pela mineração e urbanização.
Esta relação estreita entre o meio físico e o biótico faz com que os registros da
geodiversidade, na forma de fósseis e rochas, guardem a história da Terra em termos de
biodiversidade e evolução dos seres vivos e ambientes pretéritos.
Conforme destacado por SILVA et al. (2008), é imperativo entender a Terra como um
sistema único, porém, é desafiador estudá-la como um todo sem separação por subsistemas.
Uma tentativa de esquematizar esta relação de energia entre o Sol, a Terra e os vários aspectos
da biodiversidade e geodiversidade, é apresentada na Figura 26.
No DTCF, os aspectos da geodiversidade conduziram à existência de um ambiente
propício ao desenvolvimento de uma biota diversificada e com endemismos. Algumas UCs Unidades de Conservação foram criadas para a sua proteção, como as Áreas de Proteção
Ambiental - APAs da Massambaba, do Pau Brasil e da Sapiatiba, algumas pequenas reservas
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ecológicas, como Jacarepiá e Massambaba, além de UCs municipais como o Parque do MicoLeão-Dourado, das Dunas e da Boca da Barra, em Cabo Frio. Atualmente está em discussão a
criação do Parque Estadual da Costa do Sol que deverá incluir, numa UC de proteção integral,
os fragmentos preservados dentro e no entorno das APAs estaduais. Na discussão deste futuro
parque, aspectos singulares da bio e da geodiversidade foram considerados.
No DTCF, como já mencionado, é muito evidente a interação vida e rocha. A
singularidade da coexistência do DTCF e do CDVCF, ambos com importância científica de
influência internacional, por si só já seria exemplar. No entanto, pelo menos 3 associações
podem ser destacadas para demonstrar indubitavelmente esta interação:
(a) Dunas, clima, hidrogeologia, vegetação, avifauna e herpetofauna – exemplificada pelo
campo de dunas do Peró, onde a existência de depósitos eólicos e do aquífero a eles
associados, gera condições de desenvolvimento de fauna e flora endêmicos;
(b) Mangue de pedra, tectônica, hidrogeologia e vegetação – a tectônica evidente nas
rochas da Falha do Pai Vitório, produz depósitos conglomeráticos de leques
aluvionares, que formam o aquífero, cuja descarga de água doce na Praia Gorda
produz as condições de salinidade para desenvolvimento de manguezal sobre brechas
tectônicas e conglomerado; e
(c) Clima, lagunas, hipersalinidade, cianobactérias, dolomita e estromatólitos – o clima
semiárido e a evolução geológica para formação das lagunas litorâneas produziram as
condições ideais para formação de ambientes hipersalinos. Neste sistema, organismos
extremófilos, as cianobactérias, precipitam dolomita (Lagoa Vermelha e Brejo do
Espinho) e/ou formam estromatólitos (Lagoa Vermelha).
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Figura 26 Interação entre os diversos aspectos usados para definição do sistema Terra e as relações entre a
biodiversidade e geodiversidade.
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CAPÍTULO III
ESTRATÉGIAS PARA GEOCONSERVAÇÃO
4. INVENTÁRIO
4.1 Introdução
O inventário é uma ferramenta aplicada para todos os tipos de patrimônio, tanto
natural quanto construído, material ou imaterial. É usado para reconhecer o valor patrimonial
dos bens e divulgá-los. É feito em bases técnico-científicas e utiliza pareceres e pesquisas para
comprovar

a

importância

dos

bens

listados.

A

singularidade/monumentalidade

/excepcionalidade são atributos que se busca identificar em cada bem inventariado de forma a
realçar seu valor e justificar sua proteção.
Não é diferente o objetivo de um inventário de patrimônio geológico que, sem dúvida,
é a primeira e essencial tarefa a ser realizada para fins de seu reconhecimento e
geoconservação (BRILHA, 2005).
No meio cultural as metodologias para inventários dos bens patrimoniais são
discutidas e aplicadas há muito tempo. Uma delas, cujas características podem ser entendidas
como próximas às do patrimônio natural, é apresentada pelo International Scientific
Committee on Cultural Lanscapes, do ICOMOS – International Concil on Monuments and
Sites, e trata de uma proposta para unificação da ficha para inventário da Paisagem Cultural
(http://www.icomos.org/landscapes/inventory_card.htm). Os principais tópicos incluídos
nesta ficha são:
(a)

Nome / localização / acessibilidade;

(b)

Questões legais, em especial propriedade;

(c)

Tipologia (inclui descrição e detalhes e se está associado a outros elementos naturais,

religiosos, culturais etc.);
(d)

História: usos, propriedade, autor (jardins, prédios), datas e personalidades históricas

envolvidas;
(e)

Descrição: ambiente rural ou urbano, clima, fauna, flora, vegetação, topografia,

geologia, ecossistemas, degradação ambiental, geomorfologia, caminhos, estradas, águas,
mirantes, obras de arte, placas de sinalização, limites, condição (excelente, bom, médio,
deteriorado, em risco, alterado);
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(f)

Características: tangível, intangível, crenças, línguas e dialetos, etnias, atividades

sociais e econômicas, autenticidade, integridade, universalidade, se isolado ou parte de um
itinerário;
(g)

Critérios de seleção e valorização;

(h)

Anexos: fotos, desenhos, pinturas, literatura, bibliografia, entre outros;

(i)

Dados sobre o responsável pelo preenchimento - nome, endereço, email, telefone,

responsabilidade, instituição e data.
Numa perspectiva de caracterização de sítios como Patrimônio Geológico Mundial, a
IUCN produziu um estudo em 2005 (http://cmsdata.iucn.org/downloads/geology.pdf) que
também discute o papel dos inventários nacionais e da importância da análise comparativa
para identificação do “valor universal excepcional” apontado pela Convenção do Patrimônio
Mundial, aprovada pela UNESCO em Paris, no ano de 1972. Avançou na caracterização da
tipologia associada ao patrimônio geológico, sugerindo 13 temas para enquadramento.
Realizou, ainda, um apanhado dos principais elementos utilizados nos diversos países para
inventariar e avaliar o valor dos sítios geológicos / geomorfológicos.
A SIGEP - Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos é a
organização brasileira que trabalha com um modelo unificado para o inventário nacional
desde 1998 (http://e-groups.unb.br/ig/sigep/) e que vem evoluindo desde então. Um dos
objetivos da SIGEP é organizar e gerenciar a base de dados de sítios geológicos brasileiros e
divulgá-los por meio de publicações específicas e na internet.
LIMA (2008) realizou um estudo bastante completo e propôs uma metodologia
unificada para concretização de um inventário nacional, considerando o Serviço Geológico do
Brasil - CPRM como a instituição que deve organizá-lo e mantê-lo, com a participação dos
estados e cientistas. Nesse trabalho foram apresentados e discutidos outros inventários
nacionais, como os do Reino Unido, Espanha, Portugal e Suíça. Para a autora, os pontos fortes
encontrados entre os inventários pesquisados foram: (a) atividades participativas envolvendo
pesquisadores na elaboração dos inventários; (b) utilização de critérios qualitativos para
seleção dos geossítios; e (c) utilização de contextos geológicos ou frameworks para
sistematizar os inventários. Como pontos negativos, são relacionadas dificuldades para
sensibilização de governantes e, mesmo, de cientistas.
Segundo o geólogo Antonio Dourado (comunicação verbal, 2009), está em franco
desenvolvimento pela CPRM um modelo de inventário nacional. Enquanto isto, os estados
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buscam elaborar seu inventário e organizar as bases de dados associadas, como o Programa
Sítios Geológicos e Paleontológicos do Paraná (PIEKARZ & LICCARDO, 2006) e o Projeto
Caminhos Geológicos (GARCIA et al., 2008), sendo que neste último, o inventário, ainda em
estágio inicial, junto a um esquema de valoração, foram disponibilizados na Internet
(www.caminhosgeologicos.rj.gov.br). Vale acrescentar os diversos projetos relacionados à
formalização de Geoparques junto à UNESCO, como os sítios inventariados para
conformação do Geoparque Araripe (HERZOG et al., 2008), e os que foram realizados ou
estão em andamento, como os do Quadrilátero Ferrífero, Campos Gerais, Serra da
Bodoquena/Bonito, Rio de Janeiro, entre outros (GUIMARÃES et al., 2009). Também, são
apresentadas listas de atrativos em monografias, dissertações e teses como parte de
inventários em Unidades de Conservação e outras áreas com interesse turístico.

4.2. Método para Elaboração do Inventário do Estado do Rio de Janeiro

4.2.1. Dados

O inventário dos geossítios do Estado do Rio de Janeiro está passando por sua
primeira modificação. Em 2008 foi elaborada uma primeira versão e colocada disponível na
internet, ainda com uma muito incipiente entrada de dados. Após este período constatou-se a
necessidade de ajustes que estão sendo postos em prática em 2010. Ambos foram divididos
em duas partes: (a) dados cadastrais; e (b) esquema de valoração. Os dados cadastrais
basearam-se nas fichas de inventários da Espanha (GARCÍA-CORTÉS, 1996; GARCÍACORTÉS & CARCAVILLA, 2009), da SIGEP, do International Scientific Committee on
Cultural Lanscapes (http://www.icomos.org/landscapes/inventory_card.htm), do ProGEO Portugal (http://www.progeo.pt/progeo_pt.htm) e do Reino Unido (GREATER LONDON
AUTHORITY,

2008).

O

formulário

utilizado

pode

ser

baixado

em

www.caminhosgeologicos.rj.gov.br/publicacoes.
Foi feita ainda uma adaptação da classificação por conteúdo de García-Cortés (1996),
segundo as características geológicas estaduais. As tipologias de patrimônio foram adaptadas
daquelas utilizadas na Espanha (GARCÍA-CORTÉS, 1996), no Brasil (SIGEP; MANSUR &
ERTHAL, 2004); em Portugal (PROGEO, 2009); na Argentina (LEYNAUD, 2003), na
Colômbia (MOLINA & MERCADO, 2003); em Cuba (LACABA et al., 2003), no Peru
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(RIVAS et al., 2001) e no Reino Unido (ELLIS, 2008). Assim, foram selecionadas as
seguintes tipologias de geossítios estaduais: Espeleológico, Estratigráfico, Geoambiental,
Geomorfológico, Geotécnico, Hidrogeológico, História da Geologia, Mineração e
Paleontologia, Paleontológico / Paleobiológico, Paleoambiental, Pedológico, Petrológico,
Mineiro, Marinho e Submarino, Mineralógico, Museus e Coleções, Sedimentar e Tectônico.
Ficou aberta a possibilidade de acrescentar novos tipos e para indicação de aspectos
arqueológicos, históricos e culturais associados.

4.2.2. Área de Abrangência

O inventário foi concebido para receber os dados relativos ao território do Estado do
Rio de Janeiro. No entanto, acompanhando a orientação do IUGS (WIMBLEDON, 1996), a
área foi dividida em frameworks ou categorias temáticas ou, ainda, contextos geológicos. Um
framework pode ser representativo de um tempo geológico, uma orogenia, um contexto
tectônico, sequência vulcânica ou glacial, desde que seja concebido segundo uma lógica
baseada na geologia. Em se tratando de um estado onde há um amplo predomínio de rochas
metamórficas e magmáticas, optou-se pela utilização de domínios tectônicos, conforme
TROUW et al. (2000), HEILBRON et al. (2000), HEILBRON & MACHADO (2003) e
SCHMITT et al. (2008a). Assim, o território fluminense está dividido em 4 porções: Domínio
Tectônico Cabo Frio, Terreno Oriental (composto pelo Domínio Costeiro e Arco Magmático
Rio Negro), Terreno Ocidental e Klippe Paraíba do Sul. Estes são, portanto, os contextos
geológicos selecionados para agrupar os sítios inventariados. Os solos, os depósitos
sedimentares clásticos, químicos e biogênicos cenozoicos, as rochas alcalinas mesocenozoicas e os diques de diabásio mesozoicos foram considerados dentro de cada contexto
onde estão localizados.

4.2.3 Seleção dos Geossítios

A utilização científica, didático-pedagógica e/ou turística foi a base para a seleção dos
geossítios. Para tanto, foi feita uma ampla pesquisa bibliográfica sobre a geologia da região e
entrevistados pesquisadores atuantes no DTCF quanto aos temas relacionados às tipologias de
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patrimônio identificadas. Foram também levantados aspectos históricos e pré-históricos,
iconografia e mapas dos séculos XVIII, XIX, XX e imagens atuais. Foi dada atenção aos
roteiros de excursões científicas e didático-pedagógicas, bem como aos aspectos relacionados
à história da ciência, em particular à passagem de Charles Darwin em 1832.
Os sítios foram localizados em mapa, visitados e fotografados. Alguns deles, por sua
dinâmica e ameaças à integridade, são visitados periodicamente para monitoramento, como o
caso dos campos de dunas do Peró e da Dama Branca e das áreas tombadas pelo estado em
Armação dos Búzios.
a) Importância turística
O foco da visitação turística na região está nas suas praias e belezas naturais,
denominado de turismo de “Sol e Praia”. Na paisagem notável, associada à evolução
geológica da região, destacam-se praias rochosas e recortadas, serras, lagunas, cordões
litorâneos e restingas, numa ampla geodiversidade. Destaca-se que o Estado do Rio de
Janeiro, apesar de ser o terceiro menor estado da federação em área, é aquele que possui a
terceira maior extensão de linha de costa, com aproximadamente 636 quilômetros
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Litoral_do_Brasil).
Outro atrativo é o clima, com baixa precipitação pluviométrica (média de 800
mm/ano) no trecho entre Arraial do Cabo, Cabo Frio e Armação dos Búzios, sendo semiárido
quente (Bsh) pela classificação de Köppen-Geiger (BARBIÉRE, 1994, in BOHRER et al.,
2009; ARAUJO et al., 2009). Com isto, parte da costa do DTCF possui águas frias, piscosas e
límpidas, sendo estes últimos aspectos especiais para realização de mergulhos esportivos.
Também, face aos ventos constantes, tornou-se um dos principais polos de esportes à vela e
kite surf do estado. Nas escarpas das serras vizinhas a precipitação média pode alcançar 1500
mm/ano.
b) Importância Didático-Pedagógica
Do ponto de vista didático-pedagógico, foram entrevistados professores de
universidades que conduzem seus alunos pelo menos uma vez por ano até afloramentos do
DTCF por serem eficientes como modelos para explicação de processos geológicos.
A existência de ampla geodiversidade e muitos afloramentos torna a área especial para
excursões para aprendizagem dos processos geológicos e na formação do futuro profissional.
Existe, também, um significativo patrimônio pedológico e sedimentar associado ao clima
local que é diferenciado de outras regiões do Sudeste do país.
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O Estado do Rio de Janeiro possui 3 escolas de graduação em Geologia, 1 de
Geofísica e 1 de Oceanografia, além de várias de Geografia e de pelo menos 7 cursos de pósgraduação em áreas relacionadas à Geologia. A região do DTCF é utilizada pela maioria delas
para treinamento de estudantes e como objeto de monografias, dissertações e teses.
c) Importância Científica
Muitos dos geossítios selecionados já estão sinalizados pelo Projeto Caminhos
Geológicos. Vale ressaltar que os primeiros cinco painéis interpretativos do projeto foram
implantados em 2001 em Armação dos Búzios. Dos 93 implantados até setembro de 2010, 31
estão localizados no DTCF, incluindo 6 dos Caminhos de Darwin.
A metodologia utilizada nos Caminhos Geológicos desde sua concepção foi a de
entrevistar os pesquisadores da geologia fluminense para montar um banco de dados de sítios
de interesse e de cientistas parceiros (MANSUR & ERTHAL, 2003). Estas entrevistas vêm
sendo atualizadas desde 2000 e levam em conta o conhecimento atual e as pesquisas em
andamento.
A importância científica do DTCF enquanto compartimento geológico é inegável. Esta
afirmação é corroborada pela ampla publicação de artigos geocientíficos sobre a região em
eventos e periódicos nacionais e internacionais. O próprio framework DTCF é uma
singularidade geológica no Brasil (SCHMITT et al., 2008a). Exibe, ainda, os afloramentos
mais ao sul do país representativos da Formação Barreiras, raridades petrológicas e
mineralógicas, estromatólitos holocênicos, formação atual de dolomita por atividade
microbiana, rochas e depósitos sedimentares indicadores de variação do nível do mar, entre
muitas outras raras ocorrências.
d) Aspectos Culturais e Históricos
Os aspectos históricos locais foram identificados em bibliografia e em entrevistas.
Foram selecionados aqueles onde o tema se aproximava da geologia, como o caso das fontes e
poços de abastecimento doméstico e público, inclusive aqueles utilizados pelos indígenas
antes mesmo do descobrimento do Brasil. Os sítios arqueológicos, na forma de sambaquis e
descobertas de cerâmica e enterramentos, não foram totalmente listados, uma vez que no
DTCF existem centenas deles. Foram selecionados os que estão associados a outras tipologias
e os que possuem estrutura para visitação geoturística. Os museus e espaços musealizados
com temática ou afinidade com a geologia também foram selecionados. Estão incluídos no
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Guia de Museus e Centros de Ciências (BRITO et al., 2009) o que auxilia na popularização da
ciência pela via do turismo científico na região.
A pesquisa iconográfica foi direcionada ao levantamento de imagens históricas na
forma de pinturas e fotografias sobre os geossítios selecionados. A mesma metodologia foi
utilizada para o levantamento de mapas históricos no acervo da Biblioteca Nacional, Arquivo
Nacional e DRM-RJ.

4.3. Tipologias inventariadas

Foram identificadas no DTCF as tipologias selecionadas como representativas do
Estado, exceto o tipo Paleontológico. Em algumas delas, os exemplos não são os mais
espetaculares a nível estadual, como no caso das cavernas que, no entanto, são ocorrências
raras. Porém, a monumentalidade e excepcionalidade estão presentes em quase todos os
outros tipos, gerando importância internacional em vários deles. Muitos podem ser
enquadrados em mais de uma, como a Ilha do Cabo Frio, em Arraial do Cabo (Figuras 27 e
28).

4.3.1. Patrimônio Espeleológico

Esta tipologia de patrimônio geológico é representada no DTCF principalmente por
cavernas nos costões rochosos, formadas pelo embate das ondas que se aproveitam em geral
de fraturas e falhas, ou decorrentes de erosão diferencial de litologias. Para a classificação dos
sítios como cavernas, utilizou-se a definição dada pelo Decreto Federal no 6.640/2008.
No Estado do Rio de Janeiro não são conhecidas cavernas que impressionem por suas
dimensões e espeleotemas como aquelas de outros estados do Sudeste (MG e SP). No entanto,
39 cavidades já foram cadastradas pelo CECAV - Centro Nacional de Estudo, Proteção e
Manejo de Cavernas do ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade,
do Ministério do Meio Ambiente (http://www.icmbio.gov.br/cecav/index.php?id_menu=385).
Destas, apenas uma, a Gruta Nossa Senhora de Lourdes, está localizada no DTCF, em
Saquarema. Porém, são conhecidas outras quatro na região, sendo três em Armação dos Búzios
e uma em Arraial do Cabo, que necessitam ainda serem incorporadas ao banco de dados
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nacional. O CECAV também apresenta um mapa de potencialidade de ocorrência de cavernas,
sendo que no DTCF predomina o baixo potencial, com poucas áreas nas serras de Maricá e
Saquarema, cuja litologia é dominada por paragnaisses, onde o potencial é muito alto e médio.

Figura 27 Ilha do Cabo Frio: exemplo de variadas tipologias de patrimônio associadas ao mesmo sítio. (a)
Gruta Azul – espeleológico (foto: Eliane Guedes); (b) brecha piroclástica – petrológico; (c) dunas escalonares –
sedimentar (foto: Eliane Guedes); (d) Fenda de Nossa Senhora – geomorfológico (foto: Eliane Guedes); (e)
beachrock – paleoambiental (foto: Eliane Guedes); e (f) sambaqui – arqueológico.
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Figura 28 Mapas históricos representativos do salvamento do tesouro em ouro e prata afundado no naufrágio
do navio inglês HMS Thetis, em 3 de dezembro de 1830, no Saco dos Ingleses, Ilha do Cabo Frio (Fonte:
DICKINSON, 1836, DRIVER & MARTINS, 2006).

4.3.2. Patrimônio Estratigráfico

Do ponto de vista estratigráfico, alguns locais são particularmente importantes no
DTCF, porque se constituem como os afloramentos tipo que deram nome às unidades
geológicas ou porque possuem feições que permitem organizar as rochas no tempo e espaço.
A partir das unidades litodêmicas, observa-se que somente a Unidade Búzios consta
do Léxico Estratigráfico do Brasil (http://www.cprm.gov.br/bases/lexico/frame.htm) com a
denominação de Gnaisse Búzios. Todavia, sua descrição não está atualizada nem o local da
descrição original foi indicado. Porém, para este caso em particular, pode-se assumir a região
da Ponta da Lagoinha, em Armação dos Búzios, como sendo sua localidade tipo, porque aí
foram coletadas as amostras que serviram de base para datação da Orogenia Búzios
(SCHMITT, 2001).
Trabalhos para formalização das unidades litodêmicas, conforme orientação do código
estratigráfico (NASCN, 2005), não são comuns no Estado do Rio de Janeiro onde, apesar do
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avanço na interpretação da sua complexa evolução geológica nos últimos 25 anos, as regras
de nomenclatura são raramente seguidas. Por este motivo, foram selecionadas as localidadestipo com base na pesquisa bibliográfica e entrevistas com alguns dos geólogos que mapearam
a região na década de 1970, quando a maior parte delas foi descrita (REIS & LICHT, 1982,
HEILBRON et al., 1982, FERRARI et al., 1982, FONSECA, 1994, SCHMITT et al., 2010,
entrevista com o geólogo Marcílio Queiroz). Contou-se, também com o auxílio da Profa.
Renata Schmitt (entrevista e correspondência eletrônica, 2009 e 2010) para indicação dos
pontos que caracterizam as unidades (locais onde foram primeiro descritos ou que apresentam
as melhores exposições dos litotipos) e seus contatos, em geral tectônicos.
Os trabalhos de mapeamento geológico sistemático do Brasil que vêm sendo
realizados sob convênio ou execução direta da CPRM, com a denominação de PRONAGEO,
estão suprindo a lacuna da formalização das unidades litodêmicas, uma vez que as seções-tipo
das unidades mapeadas estão sendo descritas e localizadas com finalidade estratigráfica.
A única unidade litoestratigráfica formalmente descrita na região é a Formação
Barrreiras. Um importante marco da sua distribuição no país está no DTCF. Esta unidade
litoestratigráfica, que se estende desde o Amapá, como depósitos mio-pliocênicos continentais
a marinho rasos (ARAI, 2005), ocorre em Macaé, Cabo Frio, Armação dos Búzios, São Pedro
da Aldeia e Maricá. Este último é o afloramento desta unidade mais ao sul do país. Estudos
faciológicos da Formação Barreiras no DTCF foram realizados por MORAIS et al. (2005).
Compreendem arenitos, lamitos e conglomerados e são foram também descritos em excursões
científicas e didático-pedagógicas (HEILBRON et al., 2000, HEILBRON et al., 2003).
Foram selecionados 3 afloramentos da Formação Barreiras com distintas
interpretações faciológicas e 8 localidades representativas do embasamento e coberturas
neoproterozoicas-cambrianas, bem como de suas relações de contato.

4.3.3 Patrimônio Geoambiental

Foram selecionados como Patrimônio Geoambiental aqueles sítios onde existem
geossistemas singulares, fruto da interação entre a bio e a geodiversidade. O DTCF mostra
uma relação estreita com a diversidade florestal. Isto porque, quase coincidente com seus
limites, existe um hot spot de vegetação, o CDVCF – Centro de Diversidade Vegetal de Cabo
Frio (Figura 2), reconhecido pela IUCN – International Union for Conservation of Nature
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(http://cmsdata.iucn.org/downloads/biodiversity.pdf). Para AB´SABER (1992) esta vegetação
é remanescente de climas glaciais do Pleistoceno.
Cinco situações distintas em 9 localidades representam esta particular interação entre a
bio e a geodiversidade: (a) três localidades em Armação dos Búzios estão relacionados ao
desenvolvimento de manguezais, os denominados mangues de pedra (objeto de excursões de
escolas locais e ONGs); (b) duas estão associadas aos campos de dunas do Peró e da Dama
Branca (excursões semestrais dos professores Wagner Castro do MN/UFRJ e Guilherme
Fernandez da UFF), onde se desenvolvem vegetação endêmica, além de avifauna e
herpetofauna específicos; e (c) as ocorrências de estromatólitos holocênicos e da precipitação
de dolomita por metabolismo de cianobactérias em ambientes hipersalinos, que tornam o
sistema lagunar de Araruama (lagunas Vermelha, Pernambuco, Pitanguinha e o Brejo do
Espinho) um laboratório natural para estudos da evolução da vida no planeta de importância
internacional, que fazem parte de excursões científicas e didáticas do Prof. Crisógono
Vasconcelos (Geological Institute, Swiss Federal Institute of Technology, ETH Zurich) e
objeto de dissertações, teses e estudos da UNIRIO e da UFRJ.

4.3.4. Patrimônio Geomorfológico

Esta tipologia de patrimônio refere-se às belezas cênicas associadas a rochas e
sedimentos. Neste aspecto, o DTCF é primoroso tanto no litoral quanto das áreas mais
interiores, como o Morro de São João. Alguns pontos são mirantes privilegiados. Outro, como
a Represa de Juturnaíba, mesmo sendo um reservatório artificial, mostra especial valor
cênico, ambiental e social.
Contraditoriamente, a beleza é o principal atrativo para a consolidação de pontos
turísticos, porém, o crescimento desordenado e o turismo predatório são as reais ameaças a
estes mesmos locais. Como critério para seleção de localidades, optou-se por escolher
algumas onde a visitação turística já é realizada ou onde se acredita que há alto potencial para
isto. Foram selecionados pontos em todos os municípios do DTCF.
Em Araruama foram escolhidos o mirante do Morro de Itatiquara (vista em 360o da
Lagoa de Araruama e toda a região) e a Praia Seca (Restinga de Massambaba), incluindo a
vista das salinas e da praia. Em Armação dos Búzios, além dos 2 mirantes existentes, foram
selecionadas as pontas das Poças e da Lagoinha, a Serra das Emerências, a Praia de José
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Gonçalves, Praia Gorda e Saco do Forninho. As dunas de Tucuns, que seriam facilmente
enquadradas nesta categoria patrimonial, foram descaracterizadas por empreendimento
recém-construído na praia de mesmo nome. Em Arraial do Cabo optou-se pela Ilha do Cabo
Frio, Pontal do Atalaia e Praia do Forno, todos de excepcional beleza. Em Cabo Frio, além
dos campos de dunas do Peró e da Dama Branca, foram considerados Patrimônio
Geomorfológico a Praia Brava, a Praia das Conchas, o Dormitório das Garças e o
promontório do Forte São Mateus. Em Casimiro de Abreu, além do Morro de São João,
visto de carro, barco ou da rua Beira Rio, é indicada a foz do rio São João, incluindo o
promontório onde se localiza a Igreja de São João Batista. A Ponta da Farinha, a vista da
Lagoa de Araruama, o Morro do Governo e a Serra de Sapiatiba são os pontos selecionados
em Iguaba Grande. Em Macaé, foram eleitas as localidades com vistas para a Lagoa de
Imboassica, Praia dos Cavaleiros e Arquipélago de Santana. Ponta Negra, Ilha Cardosa e a
Lagoa de Maricá e sua restinga foram os pontos selecionados em Maricá. Em Rio das
Ostras, além da área da Lagoa de Iriry, da Praia de Mar do Norte e do Monumento Natural
dos Costões Rochosos, foi escolhida como Patrimônio Geomorfológico a bela serra que
circunda a vila de Rocha Leão. Os pontos identificados para São Pedro da Aldeia foram a
Serra de Sapiatiba, a Lagoa de Araruama e as salinas. Em Saquarema foi selecionado o
costão rochoso onde se encontra a Igreja de Nossa Senhora de Nazaré, a praia e a serra de
Jaconé, além da Serra do Matogrosso. Em Silva Jardim, foi escolhida a Represa de
Juturnaíba como Patrimônio Geomorfológico.

4.3.5. Patrimônio Hidrogeológico

A região entre Saquarema e Tamoios (distrito de Cabo Frio), sempre sofreu com a
falta de mananciais de água para abastecimento público. No século XIX e primeira metade do
século XX, navios e trens chegavam a Cabo Frio e São Pedro da Aldeia, respectivamente,
com água potável para uso doméstico (DAMASCENO, 2005). Aliás, esta historiadora
pesquisou a problemática do acesso à água no seu livro “Água - seu curso na história (Cabo
Frio, Arraial do Cabo, Armação dos Búzios, São Pedro d’Aldeia e Iguaba Grande)”. Uma
entrevista foi realizada com a pesquisadora e foram selecionados alguns pontos como
patrimônio hidrogeológico de importância histórica. Em Cabo Frio merece destaque a Fonte
do Itajuru que, segundo DAMASCENO (2005) já era utilizada pelos índios tupinambás
mesmo antes da chegada dos portugueses à região em 1503. Trata-se de uma fonte em cordão
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arenoso que atendeu a cidade ao longo dos séculos. Sua atual captação, mandada construir por
D. Pedro II, é patrimônio municipal e parque aberto à visitação. Em Arraial do Cabo a falta
de água para abastecimento doméstico provocou o surgimento de mitos e lendas, envolvendo
desde Nossa Senhora até a mula sem cabeça. Do ponto de vista hidrogeológico, a historiadora
revela a busca pela água por meio da abertura com as mãos de cacimbas com até meio metro
de profundidade no primeiro cordão da restinga. Resgata, ainda, um relato da dificuldade de
obtenção de água potável para a equipe inglesa que resgatou o tesouro naufragado do HMS
Thetis. Comenta, ainda, técnicas de “tratamento” da água com pó de café, pedras de enxofre e
açúcar, sendo esta última usada em poços de água salobra. Era costume benzer os poços.
Os

“mangues

de

pedra”

em

Armação

dos

Búzios

nas

praias

Gorda

(http://oglobo.globo.com/rio/bairros/posts/2010/02/08/preciosidade-de-buzios-conhecamangue-de-pedra-262977.asp), Manguinhos e Foca são os três exemplos conhecidos no
estado deste tipo de ambiente. O diferencial destes manguezais é a descarga do aquífero (água
doce) diretamente na beira do mar, propiciando as condições de salinidade ideais para o
desenvolvimento da vegetação típica de manguezal. Como as praias de Armação dos Búzios
são pedregosas, o mangue desenvolve-se neste ambiente, sem os sedimentos lamosos
característicos, nem a localização na foz de rios. Na praia da Foca, o aporte de água doce se
dá pela descarga a partir de depósitos arenosos que compõem a escarpa da praia. Na praia
Gorda e em Manguinhos, este fenômeno associa-se ao aquífero constituído por sedimentos da
Formação Barreiras na forma de conglomerados originados de leques aluviais controlados por
falhamento (falha do Pai Vitório).
Também merece destaque o aquífero granular dos cordões arenosos em Unamar, Cabo
Frio, que em muitas ocasiões foi a única fonte de abastecimento daquela área.
Em face à urbanização, a maioria destes locais hoje não é mais adequada à captação.
Restaram os poços históricos de Cabo Frio como herança do passado e a restinga da
Massambaba como mananciais subterrâneos ainda preservados. Os mangues de pedra
também sofrem ameaças de ocupação na área de recarga do aquífero.

4.3.6. História da Geologia, Mineração e Paleontologia

A partir do estudo das cadernetas de campo, de mapas do século XVIII, XIX e XX e
de trabalhos de campo, estão sendo resgatados os afloramentos descritos por Charles Darwin
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em 1832, quando, com 22 anos, iniciou a célebre viagem com o Beagle ao redor do mundo.
Este é o caso do beachrock de Jaconé, em Saquarema, das cascalheiras na área da Fazenda
Campos Novos e de outros afloramentos ainda em pesquisa no DTCF. As observações de
Darwin no início da viagem certamente ajudaram a moldar o cientista em que ele se
transformou. Como disse o seu descendente Richard Darwin Keynes no prefácio do livro
Charles Darwin’s Notebooks from the Voyage of the Beagle, editado por Gordon Chancellor e
John van Wyhe, em 2009, o jovem Darwin se transformou de estagiário em geólogo logo nas
primeiras semanas e meses da viagem. Assim como Darwin, outros naturalistas passaram pela
região, como Saint Hillaire, o príncipe Maximiliano de Wied-Neuvied e John Luccock. No
entanto, uma pesquisa sobre a geologia associada a estes viajantes ainda não foi realizada e,
portanto, ainda não constarão do inventário.
Uma importante descoberta científica na área da geologia foi realizada no DTCF com
a identificação do processo de formação de dolomita pela ação microbiana. Apesar da
estabilidade termodinâmica e abundância nas rochas antigas, a dolomita raramente era
encontrada em ambientes holocênicos. Este mistério vem acompanhando a ciência por pelo
menos dois séculos (MCKENZIE, 1991, in VASCONCELOS & MCKENZIE, 1997; BURNS
et al., 2000). VASCONCELOS (1994) descreveu a formação da dolomita na Lagoa
Vermelha, formulando sua origem a partir da precipitação na superfície com a participação
microbiana (bactérias redutoras de sulfatos) em ambiente hipersalino. Desde então, a Lagoa
Vermelha tem sido considerada um laboratório natural para o estudo do processo de formação
deste mineral e, a partir daí, foi proposto um modelo atualístico que VASCONCELOS &
MCKENZIE (1997) denominaram de microbial dolomite model. BURNS et al. (2000)
deduzem a partir destas descobertas que os grandes períodos de dolomitização no passado da
Terra tenham ocorrido em momentos de baixos níveis de oxigênio na atmosfera e nos
oceanos. Este ambiente poderia ter fomentado o crescimento da comunidade microbiana
anaeróbica, incluindo as bactérias redutoras de sulfatos, que, por sua vez, levaria a uma mais
extensa dolomitização nos carbonatos marinhos. Sua importância é, portanto, mundial, e
contribui para o conhecimento geológico e para o entendimento da evolução do planeta. Além
disto, estes ambientes são considerados análogos aos que promoveram a formação da rocha
reservatório de hidrocarbonetos da camada pré-sal e, portanto, servem como modelo para
estudo da gênese destes depósitos e acrescentam valor econômico intrínseco a eles.

4.3.7 Patrimônio Paleoambiental e Paleobiológico
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Um dos sítios de especial importância no DTCF é a Reserva de Tauá, no Pântano da
Malhada (CASTRO et al., 2006), composto por coquinas depositadas em ambiente lagunar e
representativas do ótimo climático de 5100 anos A.P. Este sítio foi publicado no Volume II do
inventário da SIGEP, sendo objeto de excursões científicas e didáticas do Prof. João Wagner
Castro do MN/UFRJ e de outros pesquisadores da área de botânica, principalmente. É o único
sítio do DTCF que já foi aprovado para constar da lista brasileira para indicação à UNESCO
como candidatos à Patrimônio Mundial Natural.
Outros pontos revelam a evolução do sistema lagunar desde o Pleistoceno (TURCQ et
al., 1999; MUEHE & CORREIA, 1989), sendo que alguns são particularmente importantes
porque foram datados ou fazem parte de excursões científicas e/ou didático-pedagógicas
(MUEHE et al., 2003).
Também são encontrados diversos sítios com indicadores de variações do nível
relativo do mar e de antigos ambientes de sedimentação: (a) as paleofalésias, como na Praia
Rasa, em Cabo Frio, e nas margens da Lagoa de Imboassica, em Macaé, ambas construídas
por depósitos da Formação Barreiras e suas diferentes fácies sedimentares; (b) beachrocks,
como em Jaconé, Saquarema, e na Ilha do Cabo Frio, em Arraial do Cabo; (c) paleocordões
litorâneos com ampla distribuição de conchas marinhas como os existentes na planície do rio
São João, em Casimiro de Abreu e Cabo Frio (BRITO & CARVALHO, 1978); (d) buracos de
equinóides nos costões rochosos, como em Rio das Ostras e Armação dos Búzios; e (e)
conglomerados e cascalheiras em sedimentos paleogênicos e quaternários, como os terraços
marinhos elevados em relação ao nível atual do mar descritos por RAMOS et al. (2005) na
praia de José Gonçalves, Armação dos Búzios. DIAS et al. (2009a, 2009b), apresentam lista
das praias em Armação dos Búzios e Cabo Frio onde foram encontrados indicadores
paleoclimáticos associados à variação do nível relativo do mar. Vale ressaltar que todos eles
estão em condições acima do nível atual.

4.3.8 Patrimônio Pedológico

É representado por solos decorrentes da singularidade climática regional. Foram
selecionados aqueles com importância didático-pedagógica (excursões do Professor Antônio
Soares da Silva, da UERJ, e Heloisa Coe, da UFF), porque fazem parte de roteiros de
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excursões com alunos de geologia e geografia, bem como os com importância científica
(Francisco Lumbreras, pesquisador da Embrapa-Solos). Estes últimos foram descritos nos
Anais da I Reunião de Classificação e Interpretação da Aptidão Agrícola dos Solos, de 1978.
Um dos objetivos desta reunião foi a de selecionar pontos para servirem de padrão para o
Sistema de Classificação de Solos do Brasil que, então, estava em preparação. Assim, além da
importância científica, tem valor patrimonial como parte da História da Ciência dos Solos do
Brasil. Dois pontos foram adicionados a este grupo, como sugestões posteriores de padrão
para outros tipos de solo (DUARTE, 1992; LUMBRERAS et al., 2001).
Nesta tipologia foram selecionados: (a) Armação dos Búzios: 4 pontos com
importância didático-pedagógica; (b) Arraial do Cabo: 1 com importância científica; (c) Cabo
Frio: 2 com importância científica e 2 didático-pedagógica; (d) Casimiro de Abreu: 1 com
importância científica; (e) Iguaba Grande – 1 com importância científica; (f) Rio das Ostras: 1
com importância científica e 1 didático-pedagógico; (g) São Pedro da Aldeia: 1 com
importância científica; e (h) Silva Jardim: 2 com importância didático-pedagógica.
A maior ameaça identificada para estes patrimônios é a urbanização crescente.

4.3.9 Patrimônio Petrológico

Nesta tipologia estão incluídas as rochas com composições, texturas ou estruturas
singulares, tanto as magmáticas alcalinas, básicas e pegmatitos, como as metamórficas e
sedimentares. Vale ressaltar a importância científica dos pontos datados e daqueles com
análises químicas realizadas para estudos petrológicos.
Para as rochas magmáticas, foram escolhidos pontos representativos de: (a) rochas
alcalinas da Ilha do Cabo Frio, do Morro de São João e diques associados – pontos datados e
com análise química (SICHEL et al., 1997, 2008; THOMAZ-FILHO & RODRIGUES, 1999;
THOMAZ-FILHO et al., 2003, 2005; BENNIO et al., 2003; MOTA et al., 2009; MOTOKI et
al., 2008a; 2008b; 2009; MOTOKI & SICHEL, 2008) utilizadas em excursões científicas
(VALENÇA & KLEIN, 1987; SICHEL et al., 2005), em monografias, dissertações e teses e
com estruturas raras ou singulares, como o traquito orbicular identificado em Arraial do Cabo;
(b) os diques de diabásio mesozoicos datados, com análises químicas ou estruturas que lhe
confiram importância científica (VALENTE et al., 2005; ALMEIDA et al.; 2005; TETZNER
& ALMEIDA, 2003; TETZNER, 2002; SANTOS, 2006), didático-científica e/ou, ainda, que
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proporcione beleza cênica aos locais, como na Ponta das Poças, em Armação dos Búzios; e
(c) pegmatitos datados, descritos e analisados em trabalhos científicos ou utilizados em
excursões didático-pedagógicas, sendo dois corpos datados por SCHMITT (2001) e quatro
estudados por FONSECA (2003).
Para as rochas sedimentares, foram selecionados os beachrocks de Jaconé (Mansur et
al., não publicado) e da Ilha do Cabo Frio (SAVI, 2005; CASTRO et al., 2009), com
características petrogenéticas bastante diversas e ainda são objeto de visitação em excursões
didático-pedagógicas ou científicas (MUEHE et al., 2003, SICHEL et al., 2005).
Para as rochas metamórficas, predominantes no DTCF, a Professora Renata Schmitt,
em entrevista, indicou os afloramentos mais importantes para entendimento da evolução
geológica deste terreno. Foram escolhidos pontos datados e com análise química
(HEILBRON & MACHADO, 2003; SCHMITT, 2001, 2008; SCHMITT et al., 2008a;
VIANA et al., 2008), contatos entre litotipos e afloramentos visitados em excursões
científicas e didático-pedagógicas (FONSECA et al., 1987; HEILBRON et al., 2000).
A brecha tectônica da falha do Pai Vitório (RUBIN et al., 2003), em Armação dos
Búzios, deve também ser destacada no contexto petrológico, porque RUBIN & ALMEIDA
(2003) utilizaram sua análise petrográfica para sugerir uma metodologia descritiva que pode
se transformar em padrão para este tipo de rocha.
Muitos destes pontos estão sinalizados pelo projeto Caminhos Geológicos o que lhes
confere importância turística.

4.3.10 Patrimônio Mineiro

A mineração no DTCF é representada por pedreiras de brita, extrações de areia em cava e em
leito de rio, de areola e de sal, entre outras. O Patrimônio Mineiro é constituído pelas salinas,
atualmente em processo de desaparecimento e substituição por empreendimentos imobiliários.
Como produto das salinas, halita e gipsita são produzidas.

O INEPAC (2004) realizou na região um inventário dos bens materiais do que foi
denominado Caminho do Sal. Dele constam 11 salinas históricas, algumas delas com registro
desde o século XIX. Neste mesmo trabalho, é citado que o sal já era explorado na região pelos
índios, antes da chegada dos portugueses. Segundo o Consórcio Intermunicipal Lagos - São
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João (www.lagossaojoao.org.br/la-usos.htm) “O sal na lagoa de Araruama era conhecido das
tribos indígenas, que o colhiam de depósitos naturais. Gabriel Soares de Souza, no livro
―Tratado Descritivo do Brasil em 1587‖ relatou: ―por essa baía {no caso a lagoa de
Araruama} entra a maré muito pela terra adentro, que é muito baixa, onde de 20 de janeiro
até todo o fevereiro se coalha a água muito depressa, e sem haver marinhas, tiram os índios
o sal coalhado e duro, muito alvo, às mãos cheias, de baixo da água, chegando-lhe sempre a
maré, sem ficar nunca em seco. [...] A Carta Régia de 28 de fevereiro de 1690 proibiu sua
produção para proteger os interesses comerciais do Reino de Portugal. Mais tarde,
monopólios concedidos a estrangeiros privilegiados impediam o desenvolvimento da
atividade. Somente em 1801 deu-se a liberação por parte da Coroa [...] Por este motivo é que
só no começo do Império iniciou-se a produção de sal no país. Em 1797, no entorno da lagoa
de Araruama, registros apontam a existência de nove salinas. Contudo, pode-se considerar
que a primeira salina brasileira de caráter industrial foi construída em 1823. […] Segundo
Alberto Lamego, a produção salineira na lagoa decolou somente em 1895, com a supressão
da cabotagem estrangeira [...] De cada tonelada de sal é possível obter cerca de 76kg de
gipsita”. Além dos marnéis e o modo de se processar a extração, existe um patrimônio
arquitetônico associado, na forma de galpões de madeira e cataventos típicos da paisagem da
região, cujo estudo é parte da arqueologia industrial.
Segundo a Professora Nely Palermo da UERJ (comunicação por e-mail em 2010), uma
salina em São Pedro da Aldeia é ponto de sua excursão didática, com enfoque no uso da
energia eólica, na recuperação artesanal de sal e gipsita e para discussão de processos de
formação de jazidas minerais sedimentogênicas. Outra salina selecionada localiza-se em Praia
Seca (Araruama), às margens da Lagoa Vermelha, que possui sinalização do projeto
Caminhos Geológicos sobre estromatólitos e esteiras microbianas. Também, foram escolhidas
as Salinas Perynas, a primeira de caráter industrial construída no Brasil, e a Salina Apicuz,
também histórica.

4.3.11 Patrimônio Marinho e Submarino

Este patrimônio está associado à ocorrência de bancos de coral na região de Armação dos
Búzios,

sendo

esta

a

última

ocorrência

conhecida

ao

sul

do

Brasil

(http://acd.ufrj.br/~prjcoralvivo/internaindex12.html). Em Búzios os corais foram protegidos

102

pelo Decreto Municipal nº 135/2009, que criou o Parque Natural dos Corais (áreas na
Tartaruga, João Fernandes e Bardot) e da APA Marinha de Armação dos Búzios, que envolve
toda a península. O texto que justifica o decreto informa que parte dos corais existentes é
endêmica da costa brasileira, estando na lista de espécies ameaçadas de extinção. São
abundantes na região octocoral e zoanthideos e uma grande diversidade de invertebrados,
incluindo esponjas, hidrozoários, briozoários, crustáceos, algas e peixes. A sua maior ameaça
é o turismo predatório e o atracamento de barcos e transatlânticos nas suas imediações. Em
http://picasaweb.google.com/buziosblog/FaunaEFloraMarinhaEmBZiosWwwBuziosblogCom
Br# podem ser visualizadas fotos dos corais de Búzios.
O patrimônio marinho/submarino de Armação dos Búzios foi associado aos geossítios da
Praia do Canto e na Ponta da Sapata / Manguinhos e ao ambiente propício ao mergulho ao
longo dos costões de Arraial do Cabo.

4.3.12 Patrimônio Mineralógico

Pelo menos duas importantes raridades mineralógicas foram identificadas no DTCF. Uma
delas é a ocorrência de pseudomorfos de pseudoleucita em Rio das Ostras. As pseudoleucitas
são encontradas no Morro de São João, porém, na década de 1980 foi identificado um dique
de traquito, próximo a uma saibreira (CASSEDANNE & MENEZES, 1989) com
pseudomofos de pseudoleucita. A alteração da rocha levou à formação de bauxita e argilas.
Mas, curiosamente, a forma da leucita, que já havia sido a sido preservada na formação da
pseudoleucita no magma alcalino, continuou preservada na alteração superficial. Assim,
formas falsas de falsas leucitas se formaram.
Outra raridade é a estrutura pseudomórfica do crescimento da sillimanita sobre a cianita
nas rochas da Unidade Búzios (SCHMITT et al., 2004). Estes minerais são exemplo de
polimorfismo e sua ocorrência conjunta demonstra que a reação se deu na faixa de transição
de pressão e temperatura entre estes minerais, o que é bastante raro.

4.3.13 Museus e Coleções
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São representados pelos sambaquis com estrutura de visitação como o da Beirada, em
Saquarema (KNEIP & FRANCISCO, 1988; KNEIP, 2009; FRANCISCO, 1995; 1998;
FRANCISCO et al., 1998) e de Tarioba, em Rio das Ostras (DIAS JR & DECCO, 2001), além do
Museu de Arqueologia de Araruama e o de Oceanografia de Arraial do Cabo (BRITO et al.,
2009).

Os dois primeiros são museus ao ar livre, com exposição in situ dos objetos e mostrando a
estratigrafia dos sambaquis. Além de sua importância como indicativos do nível relativo do
mar, possuem artefatos líticos que podem possibilitar a localização de antigas “minerações”.
Este é o caso dos sambaquis da Beirada e de Moa, onde foram encontrados seixos de
beachrock existentes na praia de Jaconé.

4.3.14 Patrimônio Sedimentar

No DTCF são registrados beachrocks em algumas localidades, entre elas foram
selecionados os de Jaconé e da Ilha do Cabo Frio. O beachrock de Jaconé mostra pelo menos
4 litofácies e suas conchas foram datadas em cal BC 8198- 7827 anos (MANSUR et al.,
inédito). É composto por grãos de quartzo unidos por cimento carbonático, coquinas ou,
ainda, conglomerados. Já no beachrock da Ilha do Cabo Frio, há predominância de carbonatos
de origem algal sobre os sedimentos detríticos quartzosos (SAVI, 2005, CASTRO et al.,
2009).
Quatro importantes campos de dunas existem na área: o de Cabo Frio (ou da Dama
Branca), o do Peró, o de Massambaba e o de Tucuns. A Dama Branca é a maior duna isolada
do sudeste brasileiro (CASTRO et al., 2005). Em Massambaba, MUEHE (1989) identificou
cordões pleistocênicos sob os depósitos eólicos holocênicos. No Peró foram pesquisados
sítios arqueológicos nos campos de dunas. O campo de Tucuns foi bastante danificado pela
construção de empreendimento imobiliário e turístico.
Em Armação dos Búzios, em face da riqueza em granada das rochas da Unidade Búzios,
algumas praias apresentam areias rosadas devido à abundância deste mineral. As praias do
Forno e Brava são dois exemplos particularmente impressionantes. A praia do Forno é citada
no livro Decifrando a Terra (TEIXEIRA et al., 2000), livros didático adotado pelas faculdades
de geologia brasileiras, como um modelo para explicação de processos de sedimentação
litorânea por concentração de minerais pesados, com importância nacional.
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As restingas e cordões litorâneos também mostram feições espetaculares, em particular
quando olhadas em imagens de satélites, como na região de Unamar e da Massambaba, e a
Praia do mar do Norte, em Rio das Ostras apresenta areia com granulometria areia grossa a
grânulo em um grande trecho próximo ao costão.

4.3.15 Patrimônio Tectônico

Nesta tipologia estão registradas as estruturas que ajudam a entender a evolução
cambriana do Gondwana, os contatos tectônicos, as falhas e brechas tectônicas associadas,
como as da Ponta da Farinha (ALMEIDA et al., 2005), da falha do Pai Vitório (RUBIN et al.,
2003; RUBIN & ALMEIDA, 2003; ALMEIDA et al., 2005), de Geribá (SCHMITT &
TROUW, 2001, ALMEIDA et al., 2005), do contato tectônico das Emerências (FONSECA et
al., 1987) e do Dormitório das Garças (Renata Schmitt, comunicação verbal).
Também são importantes os conjuntos de fraturas e diques toleíticos e alcalinos
encaixados (ALMEIDA et al., 2005, MOTOKI & SICHEL, 2008; MOTOKI et al., 2009) e os
mega-boudins da Praia de José Gonçalves (HEILBRON et al., 1982)
O graben do rio São João (MOHRIAK & BARROS, 1990) e o Alto Estrutural de Cabo
Frio (MOHRIAK & BARROS, 1990; MOHRIAK, 2004, PINTO et al, 2005; SOUZA, 2006;
ZALÁN & OLIVEIRA, 2005) não serão analisados nesse contexto patrimonial porque não
podem ser percebidos e ocupam áreas submersas ou muito grandes. No entanto, podem ser
descritos em painéis interpretativos como o que MOHRIAK et al. (2006) produziu para o
Projeto Caminhos Geológicos, acrescentando importância turística a eles.
Entre as lendas e mitos associados às feições geológicas deve-se resgatar a crença local
de que o espelho de falha da Ilha Feia se formou por ação de um raio que “danificou toda a
ilha” (http://www.confracaiaqueunamar.org/IlhaFeia.html).

4.3.16 Outros valores da geodiversidade que são atributos patrimoniais

No DTCF podem ser descritos, ainda, outros tipos de patrimônio associados ao geológico
por fatores culturais e históricos. A seguir alguns tipos serão descritos.
(a) Imaterial: nesta tipologia enquadra-se, por exemplo, o ofício do homem que trabalha
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nas salinas. O modo de “fazer” o sal na região é um registro que perdura desde os
tempos do império.
(b) Uso medicinal de sedimentos: segundo o Consórcio Intermunicipal Lagos-São João
(http://www.lagossaojoao.org.br/la-usos.htm), “em alguns pontos do leito da lagoa há
uma lama de valor medicinal, como demonstrou exame realizado em 1961 na
Fundação Oswaldo Cruz. O laudo técnico recomendou a utilização da lama em
fungoterapia ou banho de lama para auxiliar no tratamento de doenças de pele e
reumática. Até alguns anos atrás era comum a presença de banhistas cobertos de
lama nas praias da lagoa”.
(c) Paisagem Cultural: um exemplo clássico é o da Ilha do Cabo Frio, onde uma imagem
de Nossa Senhora foi colocada em uma fenda produzida por erosão diferencial sobre
um dique (Fenda de Nossa Senhora). Segundo contam na região, um pescador teria
visto Nossa Senhora na fenda. Outra lenda conta que a fenda foi obra de um raio e a
imagem foi colocada naquele local por pescadores. Ainda no costão da Ilha, há um
buraco arredondado que, segundo os pescadores, foi formado pela queda de um
meteorito. A ilha é parte de uma RESEX – Reserva Extrativista Marinha, daí a grande
participação dos pescadores nas suas histórias e lendas.
(d) Histórico / Iconográfico: registros de naufrágios, como o do HMS Thetis, da marinha
britânica, na costa da Ilha do Cabo Frio em 1830, carregado de ouro e prata, cuja carga
foi resgatada numa campanha impressionante, fartamente registrada em quadros e
gravuras da época (DICKINSON, 1836; DRIVER & MARTINS, 2006). Tudo indica
que a “marca da queda do meteorito” esteja relacionada aos esforços de recuperação
do tesouro. Este naufrágio foi um marco para a Marinha britânica (DRIVER &
MARTINS, 2006), tanto no resgate que durou mais de um ano, quanto na necessidade
de afirmação do seu poderio e capacidade. FITZROY (1839), Capitão do HMS
Beagle, na sua passagem pela região, na célebre viagem em que Charles Darwin
recolheu as principais informações que deram origem ao livro “Origem das Espécies
pela Seleção Natural”, relatou sua surpresa com o naufrágio do Thetis e faz uma série
de suposições sobre como ocorreu: “The vicinity of Cape Frio, one of the most salient
promontories on the coast of Brazil, cannot be supposed exempt from currents; set in
motion either by temporary causes, such as strong or lasting winds; or by the varying
pressure of the atmosphere upon different portions of the ocean:—or from tidal
streams, more or less strong.” (pág. 70).

106

(e) Arqueológico: representado pelas pedras sulcadas do Itajuru no Morro da Guia, em
Cabo Frio (INEPAC, 2004), sambaquis diversos, enterramentos, cerâmicas indígenas
e oficinas líticas do homem pré-histórico (BELTRÃO, 1978; KNEIP & FRANCISCO,
1998, BARBOSA, 1999; GUIMARÃES et al., 2005, KNEIP, 2009). Na Serra da
Sapiatiba, além da presença de urnas cerâmicas, foi informado por Dalva Mansur
(comunicação verbal) a presença de vestígios de uma oficina lítica. Sobre o “Sítio
Sagrado do Itajuru” ou “Pedras sulcadas do Morro da Guia” disse Saint-Hilaire (in
INEPAC, 2004): “Dele se descobre o mar e os navios que passam no oceano, onde
algumas vezes sobem os religiosos por divertimento e para mostrar os penedos
sulcados‖.

4.4 Geossítios inventariados

Foram inventariados 78 sítios, distribuídos conforme apresentado no Quadro 1. Vale
lembrar que vários dos geossítios possuem mais do que uma tipologia, porém, foi selecionada
apenas uma para constar da tabela apresentada, considerada como principal. Alguns
geossítios, como a Serra de Sapiatiba e Ponta Negra/Jaconé, ocupam porções de 2 municípios.
A ficha utilizada para preenchimento dos dados está apresentada no Quadro 2. Nas
Figuras 29, 30, 31, 32, 33 e 34 são apresentadas algumas das telas do sistema desenvolvido
para gestão das informações do inventário do patrimônio geológico do Estado do Rio de
Janeiro, a ser brevemente disponibilizado na Internet.
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Quadro 1 Lista dos geossítios inventariados (continua)
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Quadro 1 Lista dos geossítios inventariados (continuação)
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Quadro 2 Ficha cadastral dos geossítios inventariados (continua)

110

Quadro 2 Ficha cadastral dos geossítios inventariados (continuação)
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Quadro 2 Ficha cadastral dos geossítios inventariados (continuação)
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Quadro 2 Ficha cadastral dos geossítios inventariados (continuação)
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Figura 29 Dados gerais sobre o geossítio inventariado, conforme sistema informatizado desenvolvido.

Figura 30 Dados sobre a localização do geossítio inventariado, conforme sistema informatizado desenvolvido.
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Figura 31

Enquadramento quanto ao uso e ocupação das terras e descrição geológica do geossítio

inventariado, conforme sistema informatizado desenvolvido.

Figura 32 Página para inserção de arquivos de interesse para o geossítio inventariado, conforme sistema
informatizado desenvolvido.
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Figura 33

Enquadramento do geossítio inventariado quanto a sua proteção legal, conforme sistema

informatizado desenvolvido.

Figura 34 Enquadramento do geossítio inventariado quanto a sua tipologia principal e outras tipologias
associadas, conforme sistema informatizado desenvolvido.

116

A Figura 35 mostra o quantitativo dos pontos inventariados, segundo a tipologia
principal a eles associada. Fica claro que os tipos Geomorfológico, Estratigráfico, Tectônico e
Petrológico são responsáveis por mais da metade dos geossítios.

Figura 35 Gráfico distribuição dos pontos inventariados por tipologia principal

A Figura 36 apresenta o resultado da relação entre o número de pontos pelo valor
principal. Vale ressaltar que a combinação entre os valores é a situação mais comum. O valor
científico é preponderante.

Figura 36 Gráfico representando a relação entre o número de pontos e o valor principal dos geossítios
inventariados
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A distribuição dos pontos por tipologia, por densidade de tipologia e por interesse/uso
principal pode ser vista nas Figuras 37, 38 e 39.

Figura 37 Mapa com a distribuição dos pontos por tipologia principal
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Figura 38 Mapa com a distribuição dos pontos por densidade de tipologia principal: baixa, média, alta, muito
alta e extremamente alta.
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Figura 39 Mapa com a distribuição dos pontos por interesse/uso principal.
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5. QUANTIFICAÇÃO

5.1 O valor do patrimônio
Como afirmar que um sítio é um patrimônio geológico? Do ponto de vista conceitual,
pesquisadores vêm buscando responder esta questão utilizando-se de vários métodos, entre
eles destaca-se a atribuição de valor a estes sítios, de forma a confirmar sua importância pela
possibilidade de comparação entre eles baseada num ranking de valor patrimonial. A própria
palavra patrimônio, ou “herança do pai”, pressupõe que a ele seja atribuído um valor e que,
por este motivo, deve ser objeto de proteção ou, no caso do patrimônio geológico, de
geoconservação.
O valor científico, cultural, educativo, recreativo, turístico ou outro deve ser, portanto,
demonstrado por meio da sua possível ou efetiva utilização, bem como por seu grau de
importância. Isto deve ser feito de forma objetiva. Para tanto, é necessário um alto grau de
conhecimento científico acerca do sítio, bem como a seleção de elementos para atribuição de
valor, de forma que se permita sua avaliação com o mínimo ou nenhuma subjetividade. Em
geral são usadas metodologias que atribuem pontos para quesitos, cuja importância pode ou
não ser ponderada.
A primeira premissa é que se deve estabelecer a área de abrangência dos geossítios
para efeito de comparação entre eles, estabelecendo qual o “framework” ou “categoria
temática” que se irá analisar, conforme metodologia proposta para os inventários nacionais de
geossítios pelo IUGS (BRILHA et al., 2005).

5.2. Levantamento de metodologias existentes para valoração de patrimônio
geológico

A literatura sobre valoração de patrimônio geológico é restrita a alguns poucos
trabalhos (CENDRERO UCEDA, 1996 E 2000; MOLINA & MERCADO, 2003; SCOTT et
al., 2007, GREATER LONDON AUTHORITY, 2008, REIS & HENRIQUES, 2009). Por
outro lado, para o patrimônio geomorfológico existem muitos modelos propostos.
CENDRERO UCEDA (1996, 2000) apresentou um dos primeiros esquemas de
valoração para o patrimônio geológico, o qual vem sendo seguido por diversos autores e
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instituições até os dias de hoje, como é o caso do PROGEO - PORTUGAL (2008) e BRILHA
(2005). Em 2003, MOLINA & MERCADO apresentaram um outro modelo e o utilizam como
teste para áreas de geoturismo colombianas. Em ambos os casos são dados pontos aos
geossítios de acordo com critérios selecionados. O Projeto Caminhos Geológicos do Estado
do Rio de Janeiro vem utilizando uma mescla dos dois modelos (MANSUR &
NASCIMENTO, 2007a).
Em 2008, a Prefeitura de Londres apresentou sua minuta de plano de ação para “to
protect and promote geodiversity in London, stating that the Mayor will work with partners to
identify Regionally Important Geological/ geomorphological Sites (RIGS) that should be
protected. These sites, along with the designated national sites, would be of strategic
importance for geodiversity across London. This report identifies suitable RIGS and provides
guidance to enable the boroughs to identify Locally Important Geological Sites (LIGS), which
would represent additional sites of local value” (GREATER LONDON AUTHORITY, 2008,
pág. 12). Neste plano é feita a seleção de geossítios e apresentação de um esquema de
valoração baseado no Geodiversity Profile Handbook (SCOTT et al., 2007).
REIS & HENRIQUES (2009) inovam na forma de quantificação, apresentando um
esquema de valoração que compreende a inserção do geossítio em um gráfico (Figura 40). Na
abscissa está representada a percepção abstrata (Material, Demonstrativa, Cognitiva e Social)
e na ordenada é apresentado o grau de relevância (Local, Regional ou Global). O campo de
localização do geossítio no gráfico dará sua valoração em um ranking composto por quatro
categorias: “A lower rank refers to indicial contents. Documental, iconographic, and symbolic
contents represent a content value of rank II. Rank III refers conceptual and scenic contents.
In this analysis, a rank IV content can be virtually attributed to a very special entity of
singular meaning to mankind” (pág. 9).
Pereira (2006) avaliou os métodos de CENDRERO UCEDA (1996) e BRILHA (2005)
para

patrimônio

geológico.

GARCÍA-CORTÉS

&

CARCAVILLA

(2009)

foram

responsáveis, junto ao Instituto Geológico y Minero de España, pela redação da proposta de
atualização metodológica do Inventário Espanhol para os Lugares de Interesse Geológico
(IELIG). Nesse trabalho também é apresentada uma nova abordagem para valoração do
patrimônio geológico.
Já o patrimônio geomorfológico apresenta uma ampla gama de metodologias
publicadas. Pereira (2006) avaliou os métodos de GRANDGIRARD (1995, 1996, 1997,
1999a, 1999b), PANIZZA et al. (1995), PANIZZA (1999a, 1999b, 2001), RIVAS et al.
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(1997), RESTREPO (2004), BRUSCHI & UCEDA, 2005, CORATZA & GIUSTI (2005),
SERRANO & GONZÁLEZ-TRUEBA (2005) e PRALONG (2005). A partir das avaliações
realizadas, PEREIRA (2006) propôs um novo método que buscou sintetizar os vários tipos em
uma proposta integrada.

Figura 40 Esquema de valoração de geossítios por meio de enquadramento em gráfico (Fonte: REIS &
HENRIQUES, 2009)

Como teste de adequação das diversas metodologias, optou-se por aplicar algumas das
metodologias disponíveis para o Campo de Dunas do Peró, que se encontra ameaçado por
empreendimento turístico. O resultado deste trabalho foi apresentado na forma de uma
publicação que se encontra em avaliação pelos revisores do periódico Geoheritage.
Assim, optou-se por utilizar o método de PEREIRA (2006) relativo ao patrimônio
geomorfológico e, para o patrimônio geológico optou-se pela aplicação dos métodos de: (a)
GARCÍA-CORTÉS & CARCAVILLA (2009), que consideram os trabalhos pioneiros de
CENDRERO UCEDA (1996, 2000), que vem sendo utilizados, em parte, no Projeto
Caminhos Geológicos (MANSUR & NASCIMENTO, 2007a), conforme apresentado no
Quadro 3; (b) GREATER LONDON AUTHORITY (2008), com forte enfoque na utilização
comunitária e educacional dos sítios; e (c) o de REIS & HENRIQUES (2009), pela especial
metodologia e que não utiliza ranking comparativo (Figura 35), ao contrário dos demais.

123

Quadro 3 Valoração do patrimônio geológico, conforme metodologia de GARCÍA-CORTÉS & CARCAVILLA
(2009) – (continua)
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Quadro 3 Valoração do patrimônio geológico, conforme metodologia de GARCÍA-CORTÉS & CARCAVILLA
(2009) – (continuação)
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Quadro 3 Valoração do patrimônio geológico, conforme metodologia de GARCÍA-CORTÉS & CARCAVILLA
(2009) – (continuação)
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Quadro 3 Valoração do patrimônio geológico, conforme metodologia de GARCÍA-CORTÉS & CARCAVILLA
(2009) – (continuação)

127

PEREIRA (2006) estabeleceu indicadores: “indicadores valor científico (VCi) e valor
adicional (VAd) constituem o valor geomorfológico (VGm) do local e os indicadores valor de
uso (VUs) e valor de preservação (VPr) referem o seu valor de gestão (VGt). [...] Como
indicador de conjunto, introduz-se o Valor Total (VT), que equivale à soma das pontuações
obtidas em todos os critérios” (pág. 279).
GARCÍA-CORTÉS & CARCAVILLA (2009) apresentaram uma proposta para
atualização do modelo de inventário espanhol, após quase 30 anos do primeiro levantamento,
e conforme previsto na Lei 42/2007, que trata do patrimônio natural e da biodiversidade
daquele país. Foi apresentado, também, um modelo de valoração que ainda considera os
critérios de Cendrero Uceda (1996), pelo qual as classes de valores de patrimônio eram
definidas como: (a) intrínseco, potencialidade de uso e necessidade de proteção. Passou-se,
então, a utilizar 4 classes em 2 grandes grupos: (a) Interesse: Científico, Didático e
Turístico/Recreativo; e (b) Proteção: Vulnerabilidade. Muitos dos critérios de análise foram
mantidos e buscou-se uma abordagem ainda mais objetiva do valor do patrimônio.
A metodologia utilizada no Plano de Ação para a Geodiversidade de Londres
(GREATER LONDON AUTHORITY, 2008) é parte da estratégia política para proteger e
promover a geodiversidade local. Neste plano foi realizado o inventário e a avaliação dos
sítios geológicos de interesse regional (Regionally Important Geological / Geomorphological
Sites - RIGS) e local (Locally Important Geological Sites - LIGS).
REIS & HENRIQUES (2009), apresentam uma abordagem distinta dos demais
modelos de valoração. Neste caso, não é proposto um ranking comparativo entre os diversos
sítios avaliados. Cada um é enquadrado em um gráfico que retrata, na abscissa, a percepção
abstrata sobre o patrimônio, classificada em Material, Demonstrativa, Cognitiva e Social e, na
ordenada, é identificado o grau de relevância do patrimônio em termos de sua importância
Local, Regional ou Global. O enquadramento nas várias zonas do gráfico é denominado como
conteúdo que pode ser designado como indicial, documental, iconográfico, simbólico, cênico
e conceitual. São, ainda, desenhadas curvas que estabelecem áreas que, finalmente,
estabelecem um domínio de valor para cada patrimônio avaliado. Assim, o mais baixo
enquadramento, denominado Rank I pelos autores, refere-se ao conteúdo indicial (percepção
abstrata material e importância local). O Rank II refere-se aos conteúdos do tipo documental,
iconográfico e simbólico. O Rank III é atribuído aos conteúdos conceitual e cênico. O Rank
IV só é atribuído a lugares muito especiais para a espécie humana: "Although not present on
Earth, man’s footprint recorded on moon surface represents such particular occurrence of
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universal content” (pág. 9). Finalmente, são traçados três vetores inclinados no gráfico que
representam a abordagem de estratégia para geoconservação segundo a influência social,
científica ou integrada do patrimônio avaliado.

5.3 Avaliação

As diversas metodologias analisadas mostram uma tendência de atribuir pontos para
enquadramento do sítio num ranking. A análise é feita segundo parâmetros relacionados à
importância científica, didática e turística, além de critérios de avaliação para a
vulnerabilidade e recepção de visitantes. Uma exceção é a proposição de REIS &
HENRIQUES (2009) onde a principal inovação está no posicionamento do sítio segundo um
gráfico que aborda quase as mesmas questões básicas. Ressalta-se, ainda a importância dada
ao uso comunitário dos sítios na avaliação segundo a metodologia londrina.
Decidiu-se por não utilizar o método relativo ao patrimônio geomorfológico, porque
existem vários sítios que não têm esta característica no DTCF, bem como o do GREATER
LONDON AUTHORITY (2008), do qual retiraram-se as questões relativas ao uso
comunitário, incorporando-as ao inventário.
Assim, optou-se pela utilização de dois métodos conjugados:
(a) O de GARCÍA-CORTÉS & CARCAVILLA (2009) – para classificação de todos os sítios
de importância geológica (incluindo os geomorfossítios), exceto aqueles cujas
características não se pode avaliar por este método, como os museus ou os locais não
geológicos de roteiros científicos/históricos, como os geossítios dos Caminhos de Darwin;
e
(b) O de REIS & HENRIQUES (2009) - possibilita a utilização ampla para todos os sítios.

5.4. Resultados da Avaliação
O enquadramento nestes modelos de quantificação foi feito num Banco de Dados
desenvolvido especialmente para este fim e será em breve disponibilizado na Internet. Não só
os resultados, mas o gráfico e o ranking comparativo são automaticamente gerados. As
Figuras 41, 42, 43, 44 e 45 apresentam algumas das telas do sistema desenvolvido.
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Figura 41 Tela do sistema desenvolvido, apresentando a inserção dos dados e cálculo dos índices de valoração
segundo a metodologia de GARCÍA-CORTÉS & CARCAVILLA (2009)

Figura 42

Tela do sistema desenvolvido, apresentando o cálculo dos índices de valoração segundo a

metodologia de GARCÍA-CORTÉS & CARCAVILLA (2009)
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Figura 43 Tela do sistema desenvolvido, apresentando a entrada de dados para inserção da classificação
proposta por REIS & HENRIQUES (2009)

Figura 44 Tela do sistema desenvolvido, apresentando gráficos com os índices de valoração segundo a
metodologia de GARCÍA-CORTÉS & CARCAVILLA (2009)
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Figura 45 Tela do sistema desenvolvido, apresentando o gráfico gerado segundo a metodologia proposta por
REIS & HENRIQUES (2009)

A Figura 46 apresenta o resultado obtido para os 78 geossítios inventariados quanto à
pontuação de Necessidade de Proteção Global (segundo a metodologia de GARCÍA-CORTÉS
& CARCAVILLA, 2009). Os 3 pontos com necessidade de proteção urgente são os campos
de dunas do Peró e da Dama Branca, ambos em Cabo Frio, e a Ponta do Marisco, Geribá,
Armação dos Búzios. A fragilidade dos campos de dunas e os processos naturais e antrópicos
a que estão submetidos explicam esse resultado. A Ponta do Marisco, em Geribá, sofre com a
ocupação do topo de morro e pelo fato de ter sido uma pedreira no passado. Desta forma,
blocos de rocha por vezes se soltam e nas ressacas o mar vem erodindo parte do piso onde,
inclusive, está assentada a placa dos Caminhos Geológicos.
A situação de cada ponto no que diz respeito à importância científica, turística,
didática, vulnerabilidade e Necessidade de Proteção Global e Vulnerabilidade por interesse
Científico, Didático, Turístico pode ser observada nas tabelas do Anexo II.
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Figura 46 Gráfico representando a relação entre o número de pontos e o resultado da valoração por
necessidade de proteção, segundo GARCÍA-CORTÉZ & CARCAVILLA (2009).

Foi realizado, ainda um cruzamento entre as quatro localidades que possuem as mais
altas densidades de tipologias de patrimônio (Lagoinha – Foca – Forno, lagunas hipersalinas
da Massambaba, Ilha do Cabo Frio e Falha do Pai Vitório – Mangue de Pedra – Ilha Feia) e
sua pontuação segundo o esquema de valoração de GARCÍA-CORTÉS & CARCAVILLA
(2009). Estes são geossítios cuja densidade de tipologia foi classificada como muito alta (ver
mapa da Figura 38). Foi obtido o resultado apresentado no Quadro 4.
Quadro 4 Cruzamento entre os três geossítios com maior densidade de tipologias e as pontuações obtidas no
esquema de valoração de GARCÍA-CORTÉS & CARCAVILLA (2009)

Local
Lagoinha – Foca – Forno - Forninho
Lagunas da Massambaba
Ilha do Cabo Frio
Falha do Pai Vitório – Mangue - Ilha

Tipologias
11
10
10
9

Ic
360
360
310
310

Id
320
310
225
255

It
320
270
300
215

V
135
125
35
60

PPG
468,33
438,33
313,33
320

Observa-se que, de um modo geral, as maiores densidades de tipologias resultam em
mais altas pontuações no interesse científico. Entre os quatro, fica evidente as altas
pontuações pelo interesse científico e didático dos geossítios de importância internacional que
são a Lagoinha e as lagunas hipersalinas. Por outro lado, o uso turístico que se faz da
Lagoinha e da Ilha está muito bem retratado no resultado. Por fim, o fato da Ilha do Cabo frio
pertencer à Marinha e estar mais resguardada da especulação imobiliária, está bem
representado no índice de vulnerabilidade e na necessidade de proteção global. Uma
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interpretação semelhante pode ser dada para o Pai Vitório - Mangue de Pedra – Ilha Feia, pelo
uso comunitário que pescadores e comunidade remanescente de quilombola dão a este
geossítio, o que tem servido para protegê-lo. As Figuras 47, 48, 49 e 50 mostram a pontuação
total dos quatro geossítios, bem como seu enquadramento no gráfico de REIS &
HENRIQUES (2009).

Figura 47 Resultados do geossítio Ponta da Lagoinha – Praia da Foca – Praia do Forno e Saco do Forninho.

134

Figura 48 Resultados do geossítio das Lagunas hipersalinas da restinga da Massambaba (lagoas Vermelha,
Pitanguinha, Pernambuca e Salina Carvalho (antiga Vigilante)
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Figura 49 Resultados do geossítio Ilha do Cabo Frio
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Figura 50 Resultados do geossítio Falha do Pai Vitório – Mangue de Pedra – Ilha Feia

Quando se observa os gráficos de REIS & HENRIQUES (2009) para os quatro
geossítios, a despeito da importância inerente a todos, fica clara o destaque do ponto de vista
científico internacional da Lagoinha e das lagunas hipersalinas, levando ao seu
enquadramento no Rank III, Relevância Global e conteúdo conceitual, enquanto que a Ilha do
Cabo Frio e a Falha do Pai Vitório – Mangue de Pedra – Ilha Feia, apesar da alta densidade de
tipologia e de se situarem igualmente no Rank III, alcançam relevância regional.
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6. PROTEÇÃO LEGAL1

6.1 INTRODUÇÃO
O tema patrimônio ganhou notoriedade nos meios oficiais brasileiros a partir da década
de 1930. FONSECA (1997) registra a importância dos intelectuais brasileiros no processo de
estabelecimento da estrutura institucional para suportar a defesa do patrimônio. Esta ideia
recebeu boa acolhida nas comunidades, apesar dos conflitos naturais com interesses
econômicos. Assim foi sancionada a Lei 378/1937 que criou o atual Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional - IPHAN.
No mesmo ano foi editado o Decreto-lei n° 25 que organiza a proteção do patrimônio
histórico e artístico nacional. Neste contexto foi construída uma identidade nacional, onde a
proteção dos monumentos arquitetônicos e artísticos do barroco mineiro abriu caminho para a
aceitação da existência de uma cultura verdadeiramente brasileira. Aos poucos houve uma
evolução do entendimento da essência do patrimônio que hoje envolve, além dos bens
construídos pelo homem, históricos e pré-históricos, o patrimônio natural e o imaterial, as
paisagens e itinerários culturais.
Já a discussão do conceito de patrimônio geológico é muito mais recente, sendo fruto da
evolução para uma nova abordagem do patrimônio natural baseada nos aspectos geológicos,
onde o caráter funcional e/ou científico é evidenciado. Assim, a raridade ou singularidade,
monumentalidade e função passam a conferir valor ao geossítio, podendo levar à necessidade
de sua conservação como testemunho da história da Terra. Em diversos países, em particular
nos europeus, e com muita força no Reino Unido, estes conceitos são discutidos e aplicados
desde a década de 1950 (PROSSER, 2008).
No Brasil esse tema surgiu institucionalmente a partir de 1997, quando o DNPM criou o
Grupo de Trabalho Nacional de Sítios Geológicos e Paleobiológicos, posteriormente
Comissão Brasileira dos Sítios Geológicos e Paleobiológicos – SIGEP, por solicitação do
Grupo de Trabalho de Sítios Geológicos e Paleobiológicos do Patrimônio Mundial da
Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura - UNESCO.
A destruição da geodiversidade ou a construção de obras impeditivas à visitação de
pesquisadores e interessados a afloramentos relevantes, os geossítios, é realidade no mundo.
Texto extraído de MANSUR, K.L. (2010) Ordenamento Territorial e Geoconservação: Análise das Normas Legais
Aplicáveis no Brasil e um Caso de Estudo no Estado do Rio de Janeiro. Geociências (São Paulo. Online), 29(2): 237-249.
1
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Por este motivo, a geoconservação busca garantir o acesso da sociedade às informações que
contam a história da Terra. Seus maiores benefícios vêm com a “reserva” de áreas naturais
para o futuro, com ganhos econômicos e sociais para os lugares, a ciência e o bem-estar das
pessoas. Segundo GRAY (2004), as principais ameaças à geodiversidade são: extração
mineral, obras de engenharia, expansão urbana, erosão, manejo florestal, agricultura, uso
militar de áreas, turismo predatório, coleta indiscriminada de amostras, falta de
informação/educação, entre outros.
O planejamento e organização das atividades econômicas e da expansão urbana devem
considerar as fragilidades e a capacidade do meio físico e biótico. Como pressuposto, devem
se apoiar no conhecimento científico para que a ocupação do território garanta o
desenvolvimento, sem perda de aspectos singulares da bio e geodiversidade. Isto deve estar na
base de um programa de ordenamento territorial, com amplo acesso à informação (Figura 51).

Figura 51 Atores e demandas econômicas e sociais para o Ordenamento Territorial e Geoconservação. A
importância da disseminação das informações fica evidente para a normatização e controle do uso e
ocupação das terras.
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Ordenamento Territorial é “a expressão da organização territorial, que se caracteriza
pelas múltiplas dimensões (física, cultural, política, econômica e social), nas várias escalas
geográficas. Reflete as múltiplas facetas do “viver” das pessoas no espaço físico” (SÁ, 2005,
pág. 70). Abrange todas as áreas de planejamento que têm impacto sobre a organização do
território.
Pela Constituição brasileira, artigo 21, inciso IX, é competência da União “elaborar e
executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento
econômico e social” e, para tanto, o Ministério da Integração Nacional vem discutindo a
Política

Nacional

de

Ordenamento

Territorial

(www.integracao.gov.br/desenvolvimentoregional/publicacoes/pnot.asp). A maior dificuldade
na realização desta tarefa parece ser a coordenação das ações nas diversas áreas e níveis de
governo. Nas áreas de mineração, meio ambiente e patrimônio cultural esta situação não é
diferente.
O presente trabalho pretende mostrar o arcabouço legal brasileiro relativo ao
ordenamento territorial nas áreas afetas ao patrimônio geológico. É apresentado um caso de
estudo no Domínio Tectônico Cabo Frio – DTCF, no Estado do Rio de Janeiro, onde o
modelo de ocupação e uso do solo adotado vem destruindo e pondo em risco terrenos de
importância científica, didática, turística e ecológica.

6.2. Histórico dos principais programas internacionais relacionados à
geoconservação

6.2.1 Programas da UNESCO

Existem muitos programas internacionais relacionados à conservação do patrimônio
natural do dos quais o Brasil é signatário. Um dos mais antigos, o Tratado Antártico
(UNESCO, Washington/1959), trata da cooperação e intercâmbio científicos, e foi
consolidado no Brasil pelo Decreto 94.401/1987, que aprovou a Política Nacional para
Assuntos Antárticos.
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A Mata Atlântica, além de ser considerada patrimônio nacional, conforme artigo 225
da Constituição, integra-se a outro instrumental de planejamento voltado para a conservação
dos recursos naturais, as Reservas da Biosfera. Criadas pela UNESCO em 1971, têm sua
sustentação no programa mundial “O Homem e a Biosfera – MaB” (Conferência sobre a
Biosfera, Paris/1968). A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica é formada por porções
contínuas do território nacional que vão do Ceará ao Rio Grande do Sul.
A Convenção Sobre Zonas Úmidas ou Convenção de Ramsar (UNESCO, Irã/1971) foi
assinada para proteção das zonas úmidas por suas funções ecológicas, enquanto reguladoras
dos regimes de água e habitat de flora e fauna características, e por ser um recurso de grande
valor econômico, cultural, científico e recreativo. No Brasil foi adotada pelo Decreto federal
1.905/1996.
A Convenção sobre a Salvaguarda do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural,
aprovada na Conferência Geral da UNESCO, 17a Sessão / Paris, em 16 de Novembro de
1972, dá a clara definição de patrimônio natural mundial quando conceitua que deve possuir
valor universal excepcional do ponto de vista estético, científico ou da sua conservação.
Existiam, até abril de 2009, 890 bens inscritos pelo Comitê do Patrimônio Mundial na Lista
do Patrimônio Mundial (http://whc.unesco.org/en/list), sendo 689 do tipo cultural, 176 sítios
naturais e 25 mistos. A União Internacional para a Conservação da Natureza - IUCN tem a
responsabilidade de listar os sítios com componentes geológicos, cabendo à União
Internacional das Ciências Geológicas –

IUGS o relatório técnico sobre eles

(http://www.iugs.org/PDF/IUGS%202007%20Annual%20Report.pdf).
O projeto GEOSITES da IUGS surgiu em 1996 com o objetivo de inserir a comunidade
geológica num ambicioso plano para promover a geoconservação com foco na identificação e
inventário de sítios globalmente significativos para inclusão na lista do Patrimônio Mundial
(http://www.progeo.se/news/96_4f/geosite.html). No âmbito do projeto GEOSITES foi criada a
SIGEP no Brasil. O grupo de trabalho GEOSITES foi dissolvido em 2003, quando foi
priorizado o programa Geoparques, por sua maior inserção junto à sociedade
(http://www.iugs.org/PDF/Annual%20Report%202003%20IUGS.pdf).
Em 1999, o Comitê Executivo da UNESCO expressou a importância de iniciativas
para promoção de uma rede global de geossítios possuidores de características geológicas
especiais e, com base em recomendações da comunidade geocientífica internacional, decidiu
sugerir

a

promoção

do

Programa

Geoparques

(http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001151/115177e.pdf). Uma característica importante
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dos Geoparques é que seus geossítios não precisam necessariamente ter “valor universal
excepcional” como aqueles que se enquadram na definição dos sítios aprovados para compor
a lista de Patrimônio Natural da Humanidade. O programa Geoparques é complementar a este
e ao MaB, com os quais deve trabalhar em sinergia.
A Rede Européia de Geoparques foi fundada em 2000. Porém, somente em 2004 foi
formada a Rede Global da UNESCO e realizada a Primeira Conferência Internacional em
Beijing. Aliás, a Europa está na vanguarda das ações para geoconservação, ressaltando-se a
Recomendação REc(2004)3 do Conselho da Europa sobre a conservação do patrimônio
geológico e de áreas de especial interesse geológico.

6.2.2 Um marco de excelência: a legislação para geoconservação do Reino Unido

Em que pese o pioneirismo dos Estados Unidos na criação do Yellowstone Park, em
1872, merece destaque a metodologia de proteção adotada pelo Reino Unido, baseada em
inventários nacionais, regionais e locais com forte participação comunitária. Num relatório de
1945, CHUBB (in PROSSER, 2008) listou sítios de relevância geológica na Inglaterra e País
de Gales, classificados em categorias que vão desde paisagens notáveis até afloramentos de
excepcional importância geológica. PROSSER (2008) relata que em 1947 já era discutida a
necessidade de uma abordagem integrada da natureza, conectando o meio biótico ao abiótico,
inclusive nas legislações. Esta filosofia levou ao National Parks and Access to the
Countryside Act de 1949 onde é determinado que a identificação de locais de especial
interesse por sua flora, fauna, geologia ou feição fisiográfica deve ser notificada às
autoridades.
Em 1977 surge um marco na política da geoconservação britânica: The Geological
Conservation Review (GCR), concebido para fortalecer o caráter científico na identificação
dos sítios de importância geológica e geomorfológica para sua designação como SSSI - Sites
of Special Scientific Interest (PROSSER, 2008). No The Wildlife and Countryside Act 1981 Nature Conservation, Countryside and National Parks a obrigatoriedade de notificação da
ocorrência dos SSSIs aponta para o fortalecimento dos aspectos relacionados à proteção dos
sítios.
Em 1990 foi lançado o conceito de RIGS - Regionally Important Geological and
Geomorphological Sites com a publicação Earth Science Conservation in Great Britain – A
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Strategy (http://www.ukrigs.org.uk/html/ukrigs.php). Os RIGSs são definidos por critérios
locais e associados aos SSSIs, apesar de não serem protegidos por lei. São importantes
recursos educacionais, históricos e turísticos e sua designação se traduz em reconhecimento
oficial para a proteção dos monumentos. PROSSER (2008) entende que a Grã-Bretanha tem
um robusto e maduro sistema legal e estrutura de voluntariado para promover a
Geoconservação.

6.3 Brasil: legislação mineral, ambiental, uso do solo e patrimonial

6.3.1. Mineração

A Constituição do Brasil define os recursos minerais como bens da União e estabelece que

o registro, acompanhamento e fiscalização das concessões de direitos de pesquisa e
exploração dos recursos hídricos e minerais são competências comuns da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios. O Código de Mineração - CM (Decreto-lei 227/1967) já havia
repassado poderes aos municípios, tornando-os responsáveis pelo Licenciamento dos bens de
uso imediato na construção civil. Cabe ao Departamento Nacional de Produção Mineral –
DNPM o registro da Licença Municipal, além da concessão dos direitos de exploração e
fiscalização dos demais recursos minerais, exceto petróleo. Apesar da descentralização de
poderes prevista, ainda não se promoveu a inclusão dos Estados na administração dos
recursos minerais.
No Artigo 10 do CM são apresentadas as exceções para aproveitamento dos bens
minerais, remetendo sua administração para “Leis especiais”, estando entre elas as substâncias
minerais ou fósseis de interesse arqueológico e os espécimes minerais ou fósseis, destinados a
Museus, Estabelecimentos de Ensino e outros fins científicos. O patrimônio paleontológico é
também protegido pelo Decreto-lei 4.146/1942, onde a extração de fósseis depende de
autorização prévia e fiscalização do DNPM (art. 1o). Estes são os principais pontos de contato
entre a mineração e o patrimônio geológico encontrados na legislação mineral.
Uma possibilidade futura é que, desde 1999, encontra-se em tramitação na Câmara dos
Deputados o Projeto de Lei 1.859, que propõe declarar como monumentos naturais os sítios
fossilíferos, a serem classificados pelo DNPM como: (a)

ABERTOS:

quando o objetivo de
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conservação de fósseis for compatível com atividades controladas de pesquisa e visitação; e
(b)

DE PROTEÇÃO INTEGRAL:

quando características especiais dos sítios fossilíferos,

cientificamente comprovadas, justificarem o seu uso exclusivo para pesquisa. Os critérios
previstos para tal classificação levam em conta a importância científica, ecológica e turística,
além da abrangência de sua influência, que pode ser regional, nacional ou mundial
(www.camara.gov.br/sileg/integras/105021.htm).
Para a Procuradoria da República em São Paulo, embora os fósseis muitas vezes
estejam associados a outros bens minerais, “as empresas de mineração possuem [...]
autorização do DNPM apenas para extraírem determinada substância mineral, não
englobando os fósseis eventualmente encontrados, que necessitariam de autorização
específica

do

DNPM

para

serem

extraídos”

(www.prsp.mpf.gov.br/institucional/atuacao/1/Patrimonio%20historico/Comercializa.pdf/vie
w).
Existe, ainda, uma zona de sombra na legislação no que diz respeito à lavra de rochas
carbonáticas com a presença de estromatólitos. Se por um lado a mineração coloca em
evidência a presença dessas estruturas orgânicas, ainda não há uma política para preservação
de sítios para a ciência, ensino ou, mesmo, geoturismo, como um possível uso a ser dado ao
encerramento da lavra.
Quanto ao descomissionamento de minas, deve-se chamar a atenção para os cuidados
que devem ser tomados face à obrigatoriedade do minerador em recuperar a área degradada.
Os projetos para áreas com importância científica, didática ou turística devem preservar os
afloramentos para visitação e estudos, impedindo seu recobrimento por solo e vegetação,
principal técnica utilizada/recomendada nos manuais para estes casos.

6.3.2 Proteção Ambiental

Os artigos 23 e 24 da Constituição estabelecem que a proteção do meio ambiente e o
combate à poluição são competência da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a
quem cabe legislar concorrentemente sobre a preservação das florestas, da fauna e flora, a
conservação da natureza, a defesa do solo e dos recursos naturais, bem como a
responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.
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A Lei 6.938/1981 instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, que define, entre
outros aspectos, que aos Estados cabe o licenciamento ambiental em seu território, salvo nos
casos de empreendimentos de impacto regional, em regiões de fronteira internacional ou
interestadual, na plataforma continental, entre outros. Os municípios podem, por convênio
com os órgãos gestores estaduais, atuar no licenciamento ambiental.
Também cabe ao poder público definir áreas para proteção ambiental. Desde 1979 foi
posto em prática o Plano de Unidades de Conservação, culminando com a Lei federal
9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC,
instrumento organizador das áreas naturais protegidas. Unidade de Conservação - UC é o
espaço territorial e seus recursos ambientais com objetivos de conservação, sob regime
especial de administração.
Dentre os objetivos do SNUC destacam-se: proteger as características relevantes de
natureza geológica, geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural;
proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos; e proporcionar meios e incentivos para
atividades de pesquisa científica, estudos e monitoramento ambiental.
Por esta lei foram estabelecidos dois grupos de manejo:
(a) Uso Indireto: Unidades de Proteção Integral - a exploração dos recursos naturais está
totalmente restringida, admitindo-se apenas o aproveitamento indireto de seus benefícios. De
um modo geral, nas UCs de Proteção Integral é proibida a utilização das terras e dos recursos
naturais; a visitação pública para fins educacionais está sujeita às determinações dos
respectivos Planos de Manejo; e a pesquisa científica dependerá da prévia autorização do
órgão responsável pela sua administração. Exceto os Monumentos Naturais e Refúgios da
Vida Silvestre, a posse e domínio destas unidades são públicos, prevendo a desapropriação de
áreas particulares. Este grupo está dividido em 5 categorias: Estação Ecológica, Reserva
Biológica, Parque Nacional, Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre.
(b) Uso Direto: Unidades de Uso Sustentável - a exploração e o aproveitamento econômico
direto são permitidos desde que feitos de forma planejada e regulamentada. A alteração dos
ecossistemas por ação antrópica deve limitar-se a um nível compatível com a sobrevivência
permanente de comunidades vegetais e animais. Neste caso o uso das terras e dos recursos
naturais está sujeito a normas e restrições definidas pelo Plano de Manejo e as estabelecidas
pelo órgão responsável pela administração da unidade. As categorias de manejo contidas neste
grupo são: Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico, Floresta
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Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável e
Reserva Particular do Patrimônio Natural.
Também protegidas são as Áreas de Preservação Permanente - APP, definidas pela
Constituição, pelo Código Florestal e regulamentadas pelas Resoluções CONAMA Conselho Nacional de Meio Ambiente 302 e 303/2002. São consideradas APP as nascentes e
seu entorno, corpos d’água e suas faixas marginais, topos de morro e montanha, cavernas,
dunas, restingas, entre outros ambientes. Alguns estados, como o Rio de Janeiro, incluem os
costões rochosos entre as APP.
O Zoneamento Ecológico-Econômico – ZEE (Decreto federal 4.297/2002) é o
instrumento de organização do território para implantação de planos, obras e atividades. Tem
por objetivo organizar as decisões dos agentes públicos e privados quanto a planos,
programas, projetos e atividades que utilizem recursos naturais, assegurando a manutenção do
capital e dos serviços ambientais dos ecossistemas. O ZEE, na distribuição espacial das
atividades econômicas, deve considerar a importância ecológica, as limitações e as
fragilidades dos ecossistemas. Sua elaboração é atribuição federal que pode ser
descentralizada para os Estados.
Já o Plano de Gerenciamento Costeiro – PNGC (Lei federal 7.661/1988) estabelece que
o zoneamento costeiro deve dar prioridade à conservação dos recursos naturais e monumentos
que integrem o patrimônio natural, histórico, paleontológico, espeleológico, arqueológico,
étnico, cultural e paisagístico. A União, Estados e Municípios possuem competência para
promover o zoneamento costeiro. O Decreto federal 5.300/2004 estabelece as regras de uso e
ocupação e os critérios de gestão da orla marítima.

6.3.3 Gestão dos Recursos Hídricos

Pela Constituição compete à União legislar sobre as águas. O artigo 26 define que são
bens dos Estados as “águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito,
ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União”. A Lei Nacional
de Recursos Hídricos (Lei 9.433/1997) instituiu sua gestão integrada, descentralizou sua
administração e inseriu os usuários e a sociedade civil organizada no processo de gestão. As
bacias hidrográficas passaram a ser a unidade básica de gestão e planejamento do uso dos
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recursos hídricos. Os conflitos de uso passaram a ser discutidos nos Conselhos de Recursos
Hídricos e, principalmente, nos Comitês de Bacia Hidrográfica.
A gestão compartilhada dos recursos hídricos vem promovendo uma mudança
substancial no ordenamento do território onde está implantada e merece destaque a a
participação dos usuários, sociedade civil organizada e representantes nas organizações
científicas definição de programas, projetos e investimentos. O recorte das intervenções
baseado na bacia hidrográfica se configura como bastante adequada ao planejamento.

6.3.4 Uso e Ocupação do Solo Urbano

Constitucionalmente (art. 30), o uso e ocupação do solo urbano são atribuições dos
municípios. A Lei 6.766/1979 tem como objetivo impedir ou disciplinar o parcelamento do
solo em áreas inadequadas à ocupação humana, especialmente quando esse tipo de ocupação
representar riscos para a segurança da população ou para a preservação ambiental, como, por
exemplo, terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, terrenos onde as condições geológicas
não aconselham a edificação e áreas de preservação.
A Lei federal 10.257/2001 dá as diretrizes gerais da Política Urbana, ou Estatuto da
Cidade, regulando o uso do solo urbano na forma de planos diretores, códigos ambientais e de
posturas.

6.4 Patrimônio natural: cartas patrimoniais e evolução conceitual

O artigo 216 da Constituição apresenta os grandes grupos de bens de natureza material e
imaterial que constituem o patrimônio cultural brasileiro. Entre eles estão os sítios de valor
histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. A
proteção do patrimônio é feita por meio do Tombamento, embasada no Decreto-Lei 25/1937,
parágrafo 2o do artigo 1o: “estão sujeitos a tombamento os monumentos naturais, bem como
os sítios e paisagens que importe conservar e proteger pela feição notável com que tenham
sido dotados pela natureza ou agenciados pelo indústria humana”. Pode ocorrer na esfera
municipal, estadual ou federal.
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O principal caminho encontrado a partir de 1931 para alcançar o objetivo da
salvaguarda de bens de importância global foi o de firmar documentos no âmbito dos
organismos internacionais e mesmo nacionais (CURY, 2004), o que se convencionou chamar
de Cartas Patrimoniais. As cartas não têm valor de legislação, entretanto os governos são
aconselhados a produzirem regulamentos acompanhando as recomendações nelas expressas.
A UNESCO e o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios - ICOMOS são os principais
organismos internacionais que promovem reuniões sobre bens culturais. No Brasil, o IPHAN
e os organismos estaduais e municipais relacionados à proteção patrimonial se utilizam destas
cartas e de pareceres técnicos para proteção do patrimônio identificado e inventariado.
A legislação sobre patrimônio evoluiu com o tempo em termos de abrangência, formas
de gestão e divulgação. Se na década de 1930 a discussão girava em torno da preservação do
patrimônio histórico e a expansão urbana, na década de 1950 o restauro do patrimônio
danificado pela Guerra Mundial foi tema em dois congressos internacionais (PELEGRINI,
2006). O patrimônio natural foi incorporado efetivamente às discussões com a Carta de Paris
de 1972 e o imaterial ganhou força com a Carta de Fortaleza de 1997.
No século 21, a discussão avança para as paisagens e itinerários culturais, incluindo,
então, valores múltiplos na concepção do patrimônio. Se por um lado as primeiras cartas já
incluíam temas relacionados à educação patrimonial em seu escopo, por outro o alcance das
ações evoluiu para uma participação mais efetiva das comunidades na definição e proteção
dos bens patrimoniais. PELEGRINI (2006) aponta a importância da valorização das tradições
formadoras da nacionalidade para a apropriação dos valores patrimoniais pela sociedade, e
destaca como ações concretas as novas formas de acautelamento, como o registro dos bens
imateriais, e os programas para formação de mão-de-obra local para restauro de bens.
Um marco para a divulgação e proteção do patrimônio geológico foi a edição da
Declaração Internacional dos Direitos à Memória da Terra, como resultado do Primeiro
Simpósio Internacional sobre a Proteção do Patrimônio Geológico, em 1991, em Digne Les
Bains, França. Este belo e inspirado texto abriu caminho para discussões que antes não eram
correntes no meio geológico e estimulou o diálogo com os setores do patrimônio cultural.
No Quadro 04 são listadas as principais cartas patrimoniais e os documentos em que o
Brasil é signatário e que tenham alguma relação com o patrimônio geológico (ou
científico) ou, ainda, que apresente modelos de gestão passíveis de aplicação para
geoconservação.
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Quadro 5 Cartas Patrimoniais e documentos relevantes para geoconservação

CARTAS E DOCUMENTOS
Princípios internacionais para pesquisas arqueológicas - Conferência Geral da
UNESCO. Nova Déli-1956.
Salvaguarda da beleza das paisagens e sítios - Conferência Geral da
UNESCO. Paris-1962.
Proibição e impedimento à exportação e importação e a transferência de
propriedade ilícita de bens culturais. UNESCO. Paris-1964.
Conservação de bens culturais ameaçados pela execução de obras públicas e
privadas. Conferência Geral da UNESCO. Paris-1968.
1o Encontro dos Governadores, secretários estaduais da área cultural, prefeitos
de municípios interessados, presidentes e representantes de instituições
culturais. Brasília-1970.
Medidas a serem adotadas para proibir e impedir a importação, exportação e a
transferência ilícitas da propriedade de bens culturais. Conferência Geral
UNESCO. Paris-1970.
II Encontro de governadores para preservação do patrimônio histórico,
artístico, arqueológico e natural do Brasil. MEC e IPHAN. Salvador-1971
Declaração sobre o Ambiente Humano – UNEP – Organização das Nações
Unidas para o Meio Ambiente. Estocolmo-1972.
Salvaguarda do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural - Conferência Geral
da UNESCO. Paris-1972
Reafirma Carta de Estocolmo e conclama os governos e povos a assumirem
coletiva ou individualmente o compromisso da sustentabilidade ambiental.
UNEP. Nairóbi-1982.
Conferência Mundial sobre as Políticas Culturais. ICOMOS. México–1985.
Encontro de civilizações nas Américas. Comitê Brasileiro do ICOMOS. Cabo
Frio-1989.
Proteção e a gestão do patrimônio arqueológico. ICOMOS / ICAHN.
Lausanne-1990.
Declaração Internacional dos Direitos à Memória da Terra. Primeiro Simpósio
Internacional sobre a Proteção do Patrimônio Geológico. Digne Les Bains1991.
Conferência Geral das Nações Unidas sobre o meio ambiente e o
desenvolvimento. Rio de Janeiro-1992.
Conservação Geológica e Paisagística – Reino Unido - Conference on
Geological and Landscape Conservation. Malvern-1993.
Recomendação R (95) 9 - Conservação integrada das áreas de paisagens
culturais como integrantes das políticas paisagísticas. Adotada pelo Comitê de
Ministros por ocasião do 543º Encontro de Vice-Ministros. Conselho da
Europa-1995.
Second International Symposium ProGEO on the Conservation of the
Geological Heritage. ProGEO. Roma-1996.
Decisão 460 - Proteção e recuperação de bens culturais do patrimônio
arqueológico, histórico, etnológico, paleontológico e artístico da Comunidade
Andina. Cartagena de Índias-1999.
IIIrd International Symposium Progeo on the Conservation of the Geological
Heritage. Madri-1999.
Conservação dos sítios com significado cultural. ICOMOS. Burra, Austrália1999 (atualiz.Carta de 1980).

TEMAS
A1 B2 C3 D4 E5 F6
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CARTAS E DOCUMENTOS

TEMAS
A1 B2 C3 D4 E5 F6

Convenção Europeia da Paisagem – Carta de Florença-2000.
Natural and Cultural Landscapes Conference. Dublin-2002.
Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Imaterial. Conferência Geral da
UNESCO, 32ª sessão. Paris-2003.
NOVA CARTA DE ATENAS 2003 / A VISÃO DO CONSELHO EUROPEU DE URBANISTAS
SOBRE AS CIDADES DO SÉC. XXI. LISBOA-2003.
IV Simpósio Internacional ProGEO sobre a Conservação do Patrimônio
Geológico. Minho-2005.
Conservação do Entorno Edificado, Sítios e Áreas do Patrimônio Cultural.
XV Assembléia Geral do ICOMOS. Xi’an, China-2005.
Carta de Aracaju. 43 Congresso Brasileiro de Geologia. SBG. Aracaju-2006.
Resolução ICOMOS sobre Mudanças Climáticas. International Workshop on
Impact of Climate Change on Cultural Heritage. Nova Delhi-2007.
Carta de Bagé ou Carta da Paisagem Cultural. Aprovada no Seminário
Semana do Patrimônio – Cultura e Memória na Fronteira. Bagé-2007.
Carta da Serra da Bodoquena/Carta das Paisagens Culturais e Geoparques.
Seminário Serra da Bodoquena. Bonito-2007.
ITINERÁRIOS CULTURAIS. COMITÊ CIENTÍFICO INTERNACIONAL DOS ITINERÁRIOS
CULTURAIS (CIIC). ICOMOS. 16ª ASSEMBLEIA GERAL. QUÉBEC-2008.
Sobre a salvaguarda do Espírito dos Lugares. ICOMOS. 16ª Assembleia
Geral. Québec, 2008.
Carta ICOMOS para a Interpretação e Apresentação de Sítios do Patrimônio
Cultural. ICOMOS. 16ª Assembleia Geral. Québec-2008.
3rd International Conference on Geoparks. Osnabrück-2008.
IV Encontro Nacional do Ministério Público em Defesa do Patrimônio
Cultural. Representantes do Ministério Público Federal e Estaduais. Ouro
Preto-2009.
IV Encontro Nacional do Ministério Público em Defesa do Patrimônio
Cultural. Defesa do Patrimônio Cultural. Conselho Nacional de ProcuradoresGerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União e a Associação
Brasileira do Ministério Público de Meio Ambiente. Ouro Preto-2009.
Portaria IPHAN 127/ 2009. Estabelece a chancela da Paisagem Cultural
Brasileira. Brasil-2009.
1-Arqueologia; 2-Cultura/História; 3-Natureza/Geologia/Ciência; 4-Paleontologia; 5-Paisagem; 6Educação.

6.5 Discussão: entraves e facilidades

6.5.1 Enquadramento e Proteção Segundo a Lei do SNUC
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PEREIRA et al. (2008) fazem avaliação positiva sobre a existência de instrumentos
legais no Brasil para promoção da Geoconservação. Ressaltam o fato de que a inclusão de um
sítio na lista da SIGEP não garante sua proteção e que o acautelamento dado pela vertente
patrimonial cultural não alcança o patrimônio geológico, porque as entidades afetas não
possuem tradição nos aspectos ambientais. Estes autores avaliam, ainda, que este tipo de
proteção só deveria ser utilizado quando o sítio geológico tivesse conexão com aspectos da
cultura humana, como o caso de grutas ou cavernas objeto de peregrinação religiosa, por
exemplo. Apontam as categorias do SNUC, em particular a dos Monumentos Naturais, como
aqueles mais adequados à geoconservação. Chamam a atenção para o fato de que a legislação
para gestão das UCs prevê a utilização de um percentual de recursos do investimento para
instalação de atividades potencialmente poluidoras em suas proximidades, o que poderia
prover os recursos financeiros necessários para a administração das UCs criadas por sua
singularidade geológica.
Realmente, a figura do Monumento Natural tem sido particularmente usada para
enquadramento do patrimônio geológico na Lei do SNUC ou apontada como uma das
categorias de manejo mais apropriadas, conforme os casos listados a seguir, nas três esferas
de poder: (a) Federal: Monumento Natural dos Pontões Capixabas; (b) Estadual: Monumento
Natural das Árvores Fossilizadas, em Tocantins; Monumento Natural Vale dos Dinossauros,
na Paraíba; e Monumento Natural Geiseritos de Anhembi, em São Paulo; e (c) Municipal:
Monumento Natural dos Costões Rochosos, em Rio das Ostras, RJ; e Monumento Natural dos
Morros do Pão de Açúcar e da Urca, no Rio de Janeiro.
Quanto aos Parques, observa-se que, embora sua criação seja baseada no todo ou em
parte em características geológicas, como no Parque Nacional do Itatiaia, o mais antigo do
Brasil, de 1937, e o Parque Nacional da Serra Geral, o mais novo, de 2006, a
monumentalidade conferida por sua geologia não aparece no texto das leis de criação.

6.5.2 Enquadramento e Proteção Segundo a Vertente Patrimonial

Pela vertente da proteção do patrimônio natural de cunho geológico, paleontológico e
geomorfológico já existem exemplos no Brasil da utilização do instituto do tombamento
patrimonial, como no caso das crateras de impacto de meteorito em Colônia, São Paulo tombada pelo estado e município, e posteriormente, transformada em Parque Municipal, em
2007 - e em Vista Alegre, Coronel Vivida, Paraná, objeto de tombamento estadual, em 2009,
mesmo ano em que foi tombado o afloramento das estrias glaciais permocarboníferas de
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Witmarsum. Outro caso emblemático é o do tombamento estadual em 2003 de duas áreas do
balneário internacional de Armação dos Búzios, no Estado do Rio de Janeiro, que considerou
a singularidade tectônica da área entre os motivos para sua proteção.

6.5.3 Âmbito de Proteção

Outra abordagem a ser discutida é sobre que tipo de organização e em que esfera de
atuação (Figura 52) deveria recair a responsabilidade pelo inventário e proteção dos sítios
geológicos. Neste aspecto, pode-se buscar a experiência do Reino Unido onde o inventário e
proteção são atribuição da organização ambiental, unindo o biótico e o abiótico, e com forte
apoio do voluntariado. Os organismos podem ser da esfera municipal, estadual ou federal,
porém embasados em informações científicas e, para tanto, é essencial o apoio das instituições
de geologia e universidades. A descentralização das atribuições, buscando cada vez mais o
poder local, parece ser um caminho mais eficiente e eficaz.
A criação do Conselho Estadual de Monumentos Geológicos de São Paulo, em 2009,
com a finalidade de apoiar o Instituto Geológico – IG, da Secretaria de Meio Ambiente, na
elaboração do inventário e no estabelecimento de estratégias para geoconservação do
patrimônio geológico estadual, é uma nova modalidade de gestão participativa e
descentralizada. Esta entidade consultiva é constituída por representantes do poder público e
universidades.

6.5.4 Quanto à Participação das Pessoas
SCIFONI & RIBEIRO (2006) denominam de “definição a frio” aquela que estabelece
um território como patrimônio natural sem que ocorra participação da população interessada e
que tenha se baseado apenas em critérios técnicos, científicos ou de beleza cênica. Este parece
ser um ponto fundamental na discussão sobre geoconservação: a participação das pessoas.
A WWF – Brasil aponta uma tendência mundial das áreas protegidas unirem o
biológico ao social como forma de viabilizar a conservação com base no uso sustentável
(www.wwf.org.br/informacoes/noticias_meio_ambiente_e_natureza/?6220).
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Figura 52 Âmbitos de governo para o Ordenamento Territorial e a Geoconservação e a hierarquia da
legislação ambiental, patrimonial e mineral associada.

HENRIQUES et al. (2007) fazem uma avaliação comparativa entre a legislação
brasileira e a portuguesa com foco na geoconservação do patrimônio paleontológico e
concluem que, apesar da existência de instrumentos legais suficientes, a incipiente educação
patrimonial em paleontologia é a principal causa dos problemas relacionados à destruição dos
registros fossilíferos.
Neste aspecto, a gestão compartilhada entre governo e sociedade tem se mostrado a
melhor política para gestão territorial, seja pela participação em fóruns consultivos ou
deliberativos, seja pela prática cada vez mais disseminada de realização de audiências e
consultas públicas para licenciamento de atividades poluidoras ou para conformação de UCs.
Desta forma, a informação científica começa a chegar aos moradores e interessados.

6.5.5 Um Patrimônio Ameaçado: possibilidades de atuação
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No Estado do Rio de Janeiro a maior pressão para ocupação urbana fora da área
metropolitana é na denominada Costa do Sol, região turística cuja beleza está diretamente
relacionada à sua geodiversidade. O ritmo do desmatamento por loteamentos irregulares e
especulação imobiliárias é preocupante (FARAH, 2009). Quase coincidente com esta região
administrativa, ocorre o Domínio Tectônico de Cabo Frio - DTCF, terreno com características
singulares na geologia do Brasil (SCHMITT et al., 2004, 2008) e que pode ser classificado
como um dos denominados frameworks ou “categorias temáticas”, conforme metodologia
proposta para os inventários nacionais de geossítios pelo IUGS (WIMBLEDOM, 1996;
BRILHA et al., 2005).
A geodiversidade do DTCF envolve: (a) terrenos paleoproterozóicos do embasamento; (b)
rochas oceânicas neoproterozóicas; (c) testemunhos cambrianos da Orogenia Búzios; (d)
magmatismo mesozóico associado à abertura do oceano Atlântico, (e) magmatismo alcalino
cenozóico; (f) sedimentação continental plio-miocênica; (g) sedimentação marinha
pleistocênica e holocênica; (h) sedimentação fluvial e eólica holocênica; (i) formação de
estromatólitos holocênicos em ambiente lagunar hipersalino; (j) estruturas rúpteis e dúcteis;
(h) ocorrência de minerais raros; (i) sítios arqueológicos e geológicos indicadores no nível
relativo do mar no Holoceno; entre outros. Tudo isto num contexto que inclui o denominado
Alto Estrutural de Cabo Frio, que separa as bacias de Campos e de Santos, as maiores
produtoras de hidrocarbonetos do país. Contém, ainda, afloramentos descritos por Charles
Darwin, em 1832, caracterizados como patrimônio geológico de importância para a história
da ciência. A região é, também, objeto de excursões científicas e didáticas no âmbito da
geologia, a nível nacional e internacional.
Ressalta-se, neste contexto, a existência da ressurgência de águas frias da Corrente das
Malvinas próximo à Ilha do Cabo Frio, que provoca um micro-clima semi-árido sazonal e
promove as condições para a existência de dunas, lagunas hipersalinas e de uma vegetação
típica, cujo mapeamento produz contornos muito próximos aos limites físicos do DTCF. É
denominado de “Centro de Diversidade Vegetal de Cabo Frio” (ARAÚJO, 1997, in SÁ, 2002;
BOHRER et al., 2009) e caracteriza-se pela presença de diversos taxa endêmicos e
comunidades vegetais singulares.
O turismo é a principal atividade econômica no DTCF. Porém, o modelo atualmente
adotado superexplota os recursos naturais pela ocupação desordenada. Neste contexto, a
existência de geossítios de importância científica, didática e turística, de abrangência
internacional, faz com que seja urgente e necessário, que se promova um ordenamento do uso
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e ocupação das terras que leve em conta a existência destes locais singulares para a ciência e
para a apreciação. Para tanto há que se considerar uma mudança de paradigma na exploração
turística local, preservando áreas como a única forma de garantir o suporte econômico do
turismo para o futuro.
Com base nesta premissa, a atuação do Projeto Caminhos Geológicos do DRM-RJ Serviço
Geológico do Estado do Rio de Janeiro tem pautado sua atuação na divulgação da geologia e
da singularidade do DTCF para a população em geral, comunidade escolar, políticos, ONGs,
Ministério Público e visitantes.
Até fevereiro de 2009, foram implantados 28 painéis interpretativos no DTCF, sendo 22 do
Projeto Caminhos Geológicos e 6 sobre os Caminhos de Darwin. Estes painéis vêm servindo
de suporte para um projeto de Geoconservação, na forma da promoção de uma aproximação
com as comunidades, o que permite a participação da equipe do projeto em palestras, aulas,
audiências públicas, elaboração de legislação específica e no mapeamento geológico com
objetivo de proteção ambiental e patrimonial.

6.5.6 Tombamento estadual

Com base na importância da geodiversidade e biodiversidade da região de Armação dos
Búzios, o Instituto Estadual do Patrimônio Artístico e Cultural - INEPAC promoveu o
tombamento de duas áreas de excepcional valor paisagístico e científico. A importância
geológica foi inserida a partir da implantação dos painéis interpretativos na região.
Considerando a possibilidade de altos ganhos com a ocupação dessas áreas, alguns
proprietários buscam uma utilização mais intensiva dos terrenos, já que o tombamento
restringiu seu percentual de ocupação. Através de ações na Justiça tentam anular ou diminuir
a abrangência do tombamento com base no seu “direito constitucional de propriedade”. Neste
aspecto, vale ressaltar o parecer do Procurador Fabio Santos de Macedo, da Procuradoria
Geral do Estado (processo administrativo E-14/056.710/08) que, baseado em relatórios sobre
geologia, paisagem e botânica, no art. 216 da Constituição Federal, no art. 1o do Decreto-lei
25/1937, conclui: “... a beleza cênica da região não consiste só em um esplêndido visual.
Além de bela, a paisagem de Búzios é peculiar” que “decorre da formação geológica do
terreno, que tem na Orogenia uma de suas marcas principais [...] quanto da composição da
flora. [...] O tombamento, como mecanismo de salvaguarda do valor ecológico, busca
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permitir que não sejam destruídos os componentes da “equação ecológica”, quais sejam: os
animais e o meio orgânico e inorgânico que o circundam”. Quanto ao aspecto ciência e
cultura, o Procurador vai mais além: “O termo cultura possui uma definição tão ampla que
invariavelmente sua conceituação não abarcará todos os elementos que formam o seu
conjunto. Contudo, se podemos definir cultura como universo de valores característicos de
uma sociedade, não há dúvidas que, para uma sociedade que é calcada pela razão, a ciência
é valor que integra o núcleo do conceito de cultura” (grifo no original). Quanto ao direito de
propriedade: “... no momento em que a constituição reconhece o direito de propriedade,
desde que, e somente se atendida sua função social, decorre como imperativo lógico que o
não atendimento dessa função caracteriza uma “propriedade” que, por violar a constituição,
não pode ser por ela protegida [...] Com efeito, não se pode tomar o regime constitucional da
propriedade pela metade – a metade que interessa ao proprietário – sem que se esqueça da
outra, ou seja, aquela que atende à coletividade” (grifo no original).
Constata-se, portanto, a incorporação dos conceitos geológicos na argumentação do
Procurador, mostrando a validade da divulgação para a Geoconservação.

6.5.7 Enquadramento dos geossítios na legislação ambiental

Também, como parte dessa estratégia para proteção de ambientes singulares, estão sendo
feitos esforços para preservação de áreas utilizando-se a Lei do SNUC, segundo discussões
havidas no Comitê de Bacia Lagos - São João e Instituto Estadual do Ambiente - INEA.
Assim, está em andamento a criação do Parque Estadual da Costa do Sol, em cuja
delimitação estão sendo considerados os geossítios identificados pelo DRM-RJ. A
metodologia utilizada foi a de realização de trabalhos de campo entre equipes de instituições
diversas, como INEA, universidades, ONGs e do DRM-RJ. Durante esse trabalho, os
geossítios foram visitados e apontadas suas singularidades para incorporação destes pontos ao
futuro parque. Posteriormente, os trabalhos científicos já publicados sobre a geologia dos
locais foram compilados e adicionados ao dossiê que justifica a sua proposição. Finalmente,
acompanhando a legislação, estão sendo realizadas as audiências públicas para preparação do
decreto de criação desta UC de Proteção Integral, onde o tema da geologia está fazendo parte
da apresentação dos pontos singulares que embasam a delimitação das áreas a serem
protegidas. Vale ressaltar que, sendo este o primeiro parque da região, ele será o objeto da
aplicação do 0,5% do investimento de atividades a serem licenciadas na região, entre elas as
petrolíferas, conforme a legislação que cuida da compensação financeira pela instalação de
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atividades potencialmente poluidoras. Isto garantirá os recursos para desapropriação de
terrenos particulares. A gestão do parque se dará de forma compartilhada entre o estado e os 7
municípios envolvidos.
Outra participação importante na identificação de áreas a serem preservadas foi o
mapeamento de APPs relacionadas ao meio físico (Silva et al., 2007, 2008). As áreas
mapeadas foram cruzadas com a localização dos geossítios e isto vem sendo usado para sua
proteção. O mapeamento das APPs de Armação dos Búzios foi apresentado na Câmara dos
Vereadores para políticos, população, ONGs, Ministério Público, técnicos municipais e outros
atores, por ocasião da elaboração do seu Plano Diretor. Posteriormente, o Comitê de Bacias
Lagos – São João solicitou projeto semelhante para toda a bacia que, inclusive, extrapola os
limites do DTCF.
Esforços também estão sendo feitos para estabelecer os conceitos científicos para
embasamento da legislação estadual, como o de restinga (Decreto 41.612/2008) ou costões
rochosos (em estudo).
Não menos importante tem sido a participação da equipe dos Caminhos Geológicos no
conselho gestor de UCs da região, o que tem garantido a disseminação de informações
geológicas em grupos formadores de opinião.
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7. CONSERVAÇÃO E MONITORAMENTO

7.1. Conservação

A conservação visa à proteção física dos geossítios contra ameaças naturais ou
antrópicas. No que diz respeito às ameaças antrópicas, os geossítios do DTCF têm seu
principal foco de pressão na ocupação das periferias e áreas mais interiores pela população de
mais baixa renda que trabalha nos empreendimentos turísticos e, por outro lado, na ocupação
das áreas a beira-mar pelos condomínios e empreendimentos turísticos/hoteleiros de alta
renda. No que diz respeito às ameaças naturais, chama a atenção a fragilidade dos ambientes
eólicos e a vulnerabilidade dos solos de restinga.
Com isto, é necessário que se utilize de informações técnico-científicas para a melhor
conservação dos geossítios. O mapeamento da vulnerabilidade das terras passa a ser um
interessante instrumento de ordenamento territorial para a geoconservação, em face de
ameaças antrópicas e naturais. Da mesma forma, o mapeamento das APPs tem a mesma
função, em particular para o impedimento à ocupação.
No DTCF pode-se contar com estes mapeamentos quase que integralmente. Estes
mapas têm sido de grande valia na discussão com os tomadores de decisão governamentais.
Alguns geossítios, como os campos de dunas, vêm sendo particularmente afetados
pelas construções em seu entorno, com nítidas modificações em sua morfodinâmica nos
últimos 50 anos, como o caso do campo da Dama Branca (MANSUR & NASCIMENTO,
2007c). A interrupção/diminuição do abastecimento de areias para o campo de dunas pela
construção de empreendimentos residenciais vem pondo em risco esta área tombada como
patrimônio estadual. Uma solução apontada para a manutenção do aporte de areia na área é a
abertura / manutenção de corredores sem construções paralelos à direção do vento de
quadrante NE, entre as residências e empreendimentos, de forma a que a areia possa
ultrapassar esta barreira antrópica e chegar até a planície de deflação. Esta sugestão foi
encaminhada ao Conselho Municipal de Meio Ambiente de Cabo Frio em 2007.
Outro geossítio ameaçado é a Ponta do Marisco em Geribá, Armação dos Búzios. Esta
área foi objeto de extração mineral no passado. Ocasionalmente há a ocorrência de
desmoronamento de blocos e não raro há insinuações para que obras de contenção sejam
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feitas para segurança dos visitantes. Como este é um dos geossítios de maior valor científico e
didático o DTCF, está em área de APP Costão Rochoso e possui alta vulnerabilidade, deve-se
utilizar estes instrumentos combinados para preservar a exposição rochosa. Neste caso, além
do impedimento de novas construções no topo de morro, deve-se manter a área sob constante
monitoramento, de forma a proporcionar segurança aos visitantes, impedindo a passagem
quando houver perigo de deslocamento de blocos na encosta e até que se promova a retirada
do material instável.
Da forma semelhante, a Ilha do Francês, no Arquipélago de Santana, em Macaé, vem
apresentando nos últimos anos um processo erosivo de ravinamento natural de encostas
(Figura 53). Qualquer interferência, no sentido de contenção do processo natural por meio de
obras, provocaria uma alteração visual indesejável nesse importante sítio natural, que recebe
visitação permanente de turistas. A solução encontrada foi a de sinalizar a área com um painel
do projeto Caminhos Geológicos, explicando aos visitantes o processo natural que levou ao
ravinamento, os riscos de deslizamento, sinalização da área de risco e uma chamada aos
visitantes para a interrupção do processo de pichação das rochas, mesmo quando isto é feito
com boa intenção (Figura 54).

Figura 53 Vista da encosta leste da Ilha do Francês. Na encosta oeste pode-se ver outro ravinamento em curso
(Foto: Vitor Nascimento).
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Figura 54 Diversas pichações no ortognaisse. Entre elas: “Atenção: Leve o seu lixo. Conserve sua ilha”,
demonstrando o desconhecimento do autor de que seu ato pode ser considerado “geovandalismo” (Foto: Vitor
Nascimento).

Como a população vem cobrando uma ação dos órgãos ambientais municipais quanto
à degradação da Ilha do Francês, acreditando, inclusive, que tem causas antrópicas, o Serviço
Geológico do Estado, por meio da equipe dos Caminhos Geológicos, foi chamado pela
municipalidade para fazer uma apresentação pública da origem do processo erosivo e das
ações que podem ser realizadas para segurança dos usuários na Ilha.
Os pseudomorfos de pseudoleucita de Rio das Ostras são outro caso típico. São raros,
ocorrem em área sujeita a erosão e a forma e tamanho dos minerais fazem com que seja muito
fácil reconhecê-los e coletá-los. Desta forma, enquanto não se tem uma forma de controle de
visitação do sítio, sua localização foi disponibilizada no inventário com baixa precisão, de
forma que seja difícil encontrá-los. Ressalta-se, ainda que este é um dos geossítios
considerados como necessitando de urgente proteção quando usado o esquema de valoração
de GARCÍA-CORTÉS & CARCAVILLA (2009).
Outro fato que merece discussão é a ausência de trabalhos científicos para justificar a
importância inequívoca de alguns dos geossítios. Um caso típico é o dos beachrocks descritos
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por Darwin, em 1832. Estão ameaçados pela construção de um grande estaleiro na área. Um
artigo sobre sua importância geológica e patrimonial foi elaborado1 e isto pode ser um
importante instrumento para convencimento sobre a sua geoconservação. Outro exemplo
marcante é o das Dunas do Peró2, onde as publicações científicas podem se tornar importante
fator para sua proteção, pela demonstração de sua singularidade sedimentar, hidrogeológica,
arqueológica, geoambiental, entre outras.

7.2. Monitoramento

O monitoramento tem o objetivo de acompanhar a situação dos geossítios no tempo.
Este é um trabalho necessário e que pode ser realizado com apoio voluntário da comunidade
local, pelo menos para identificação de possíveis danos ou ameaças. É uma atividade
essencial para se promover a conservação dos geossítios.
Na Figura 55 torna-se clara a interferência antrópica sobre o campo de dunas da Dama
Branca (ou de Cabo Frio) em cerca de 50 anos de ocupação. Apesar do campo de dunas ser
tombado pelo patrimônio estadual, as construções erguidas ao longo do litoral funcionam
como barreiras que impedem o abastecimento de areia. A estrada que liga Cabo Frio a Arraial
do Cabo seccionou o campo de dunas e é também um dos problemas detectados, sendo muito
comum a retirada de areia da estrada para que permita a passagem segura dos automóveis.
Observa-se que o campo de dunas em 1959 era totalmente migratório (móvel) e a morfologia
das dunas que mostravam um maior aporte de sedimentos também se modificou com o tempo
(MANSUR & NASCIMENTO, 2007c).
Na Figura 56 pode-se acompanhar o monitoramento de um ponto do geossítio do
campo de dunas do Peró em fotografias de quase 5 anos consecutivos. Observar o rápido
avanço das dunas sobre o condomínio Aquadunas, o que pode ser demonstrado pelo
soterramento de casas e do poste de iluminação pública.

1

MANSUR, K.L.; RAMOS, R.R.C.; GODOY, J.M.O.; NASCIMENTO, V.M.R. Beachrock de Jaconé, Saquarema - RJ: Sua

Importância para a História da Ciência e para o Conhecimento Geológico. Encaminhada para a Revista Brasileira de
Geociências em fevereiro de 2010.
2

MANSUR, K.L.; CARVALHO, I.S. Characterization and Valuation of the Geological Heritage Identified in the Peró Dune

Field, State of Rio de Janeiro, Brazil. Encaminhadas três revisões do manuscrito ao periódico Geoheritage.
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Figura 55 Campo de dunas da Dama branca em 3 épocas: (a) Em 1959, quando não havia ocupação na sua
área de alimentação (Foto: acervo do DRM-RJ); (b) Em 1976, já com alguma ocupação (Foto: acervo do DRMRJ); e (c) e (d) Em 2006, com alto índice de ocupação (Imagem Google Earth).
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Figura 56 Monitoramento de uma área no campo de dunas do Peró, onde a areia avança rapidamente sobre
construções de um condomínio. O poste de iluminação elétrica destacado nas fotos mostra a velocidade do
avanço das dunas no período entre 2005 e 2009.
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8. DIVULGAÇÃO / POPULARIZAÇÃO DA GEOLOGIA1

8.1 Divulgação Científica: Como e para quem

O termo vulgarização científica é derivado do francês, enquanto que a denominação
popularização tem uso preponderante na língua inglesa. No Brasil o termo vulgarização foi
adotado até a primeira metade do século 20, porém, atualmente, foi preterido por difusão,
disseminação e divulgação. Independente da opção, todos querem atingir o mesmo objetivo:
transmitir uma mensagem com conteúdo científico, por meio da decodificação dos termos
pouco usuais para uma linguagem acessível ao público leigo. Busca-se, portanto, alcançar o
maior número de pessoas.
Segundo CANDOTTI (2002), educar e prestar contas do que se estuda e investiga é
imperativo e fundamental nas sociedades democráticas. Estes conceitos, associados a que a
livre circulação das ideias e resultados de pesquisas é fundamental para o próprio avanço da
ciência, são alguns dos pressupostos contidos na "Declaração sobre a ciência e o uso do
conhecimento" que a UNESCO preparou para a conferência mundial sobre a ciência,
realizada em Budapeste, em junho de 1999. O mesmo autor mostra preocupação quanto à
resistência dos próprios pesquisadores em promover a circulação veloz dos conhecimentos,
por temerem a imprecisão e a rapidez com que pode se difundir um conceito equivocado.
Alguns autores não veem perspectivas de entendimento dos temas científicos por parte
da população, mas todos concordam que é fundamental que não se faça concessão ao rigor
dos conceitos. Outros acreditam que o leigo perspicaz e inteligente não é um mito e que
existem aos milhões (GOULD, 1992). ALMEIDA (1931, in MASSARANI, 1998) identificou
que é importante que as pessoas se mantenham o máximo possível em contato com a ciência.
Mesmo que elas não assimilem os conceitos específicos, será fixada uma mentalidade coletiva
associada à ciência.
Massarani, MOREIRA & BRITO (2002) são da opinião que "Muitas iniciativas
ligadas à divulgação da ciência têm despontado no Brasil nas últimas duas décadas. Novos
centros e museus de ciência foram criados, livros e revistas foram publicados em número
crescente, conferências públicas e eventos divulgativos se espalharam pelas principais
Textos extraídos do artigo MANSUR, K.L. (2009) Projetos Educacionais para a Popularização das Geociências e para a
Geoconservação. Geologia USP, Publicação Especial 5: 63-74
1
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cidades do país, temas da biotecnologia moderna galvanizaram interesse em jornais e na TV
[...] Apesar desse esforço, estamos ainda longe de uma divulgação científica de qualidade e
que atinja amplos setores da população brasileira; um caminho longo e tortuoso ainda está
por ser percorrido. Do ponto de vista da formação de profissionais na área de comunicação
em ciência, as iniciativas são incipientes e o quadro se mostra ainda bastante frágil do lado
das análises e reflexões teóricas sobre as atividades de divulgação. Freqüentemente, a
divulgação científica é vista e praticada ou como uma atividade voltada sobretudo para o
marketing científico de instituições, grupos e indivíduos ou como uma empreitada
missionária de “alfabetização” de um público encarado como um receptáculo desprovido de
conteúdo. Entre os desafios permanentes, estão a análise do papel, dos rumos, das
estratégias e das práticas da divulgação científica e o entendimento das relações entre
ciência e público e da inserção cultural da ciência." (pág. 9)
Se para a ciência em geral a divulgação para a sociedade enfrenta problemas, maiores
ainda são os obstáculos para a disseminação de conceitos geológicos, normalmente restritos
aos meios acadêmicos. CENDRERO UCEDA (1996) constata que, até na Espanha, onde o
inventário de sítios geológicos iniciou-se em 1978, o Patrimônio Geológico tem recebido
menor atenção do que outros tipos de patrimônio, elencando duas causas principais: (a)
desinteresse dos geólogos, que têm sua atuação mais centrada na prospecção de recursos
minerais, energéticos e hídricos ou em obras públicas, o que só recentemente vem mudando
pela maior integração com os temas ambientais; e (b) a maioria das pessoas tem mais
interesse pelos seres vivos do que pelos “elementos inertes” do meio natural e porque o
componente geológico requer maior abstração para seu entendimento, em especial quanto ao
tempo envolvido (bilhões e milhões de anos). MONDÉJAR (2007) informa que este quadro
permanece ainda hoje e credita o problema a uma falha no sistema educacional espanhol.
BOULTON (2001) analisa a questão do interesse da sociedade pela geologia a partir
da vivência de problemas relacionados aos riscos decorrentes de fenômenos associados à
dinâmica da Terra. Ele afirma que na Grã-Bretanha todos sabem que houve dinossauros,
deriva continental e idade do gelo no passado da Terra, mas o fato de não existir atualmente
risco de erupções vulcânicas e terremotos afasta o interesse dos eventos geológicos que, a
priori, não trazem perigo imediato para a população. Isto também deve servir para o Brasil,
onde a ausência de catástrofes de cunho estritamente geológico pode levar ao desinteresse por
conhecer mais profundamente a ciência. Vale ressaltar que não são poucos os casos
brasileiros de contaminações de águas subterrâneas e de ocorrência de fluxos gravitacionais
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com conseqüências desastrosas, causados ou acelerados por ação antrópica que, no entanto,
não são entendidos pela população como fenômenos com componente geológico.

8.2. Porque Divulgar a Geologia

Apesar de ser clara a relação entre a biota e o sistema físico da Terra, em geral cada
um deles é tratado de forma separada e com pesos distintos quando da gestão dos recursos
naturais. GORDON & LEYS (2001), baseados nos resultados de mais de 50 anos de trabalhos
de inventário, divulgação geológica e geoconservação na Escócia, afirmam que três grandes
linhas devem ser unificadas para o sucesso de um programa de conservação do patrimônio
natural: (a) amplo conhecimento e aceitação da relação entre os sistemas físicos e biológicos
da Terra; (b) promoção da gestão sustentável do ambiente baseado na aplicação do
conhecimento das Ciências da Terra; e (c) ampliação do entendimento do público e do seu
envolvimento nas questões relacionadas ao patrimônio natural.
Fica claro, portanto, que não se trata de discutir (ou provar) que um tipo de sistema é
mais importante do que o outro e sim que ambos estão interligados e devem ser tratados de
forma integrada, numa visão holística. O simples fato de que a geodiversidade é o substrato
onde a vida se desenvolve e o homem constrói é motivo suficiente para ser tratada com a
mesma importância que a biodiversidade.
8.3 Ferramentas para Divulgação

8.3.1. Generalidades

Após um período em que a educação ambiental no Brasil era considerada uma
atividade de pouca base científica e muita propaganda (por vezes de grupos ou indivíduos),
pode-se dizer que o movimento amadureceu e hoje se encontra aberto para tratar e ouvir sobre
temas relacionados a amplas áreas do conhecimento humano. O nome educação ambiental,
desgastado pelo uso inadequado, hoje vem sendo resgatado por uma ampla ação que envolve
professores, pesquisadores em educação, ambientalistas, cientistas, comunidades tradicionais,
jovens, adultos e idosos. São os denominados coletivos educadores ambientais, cuja
organização e ação vêm sendo estimuladas pelo governo federal, por meio da Política
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Nacional de Educação Ambiental - PNEA, instituída pela lei nº 9.795, de abril de 1999. No
rastro desta lei, foi criado o Programa Nacional de Educação Ambiental – ProNEA, a partir
do qual se elaborou o Programa Nacional de Formação de Educadores(as) Ambientais.
Segundo o MMA (2009), esta “dinâmica articulada, autônoma e interdependente tem como
orientação, ou por utopia, a formação de 180 milhões de brasileiros educados e educando
ambientalmente e tem na formação de Coletivos Educadores uma das suas estratégias
essenciais de implementação”.
Da mesma forma em que os programas de educação relacionada ao meio ambiente
evoluíram, o público encontra-se ávido por aprender, especialmente quando a sobrevivência
da vida no planeta está na ordem do dia dos noticiários. Este momento em particular é
bastante apropriado para se discutir a interação da história da vida na Terra com a do próprio
planeta, uma vez que os ouvidos e mentes estão abertos para discutir o papel do homem como
agente geológico, construindo e destruindo paisagens e provocando danos profundos ao
equilíbrio climático. Ou seja, é um bom momento para a educação científica.
Aos cientistas cabe o papel de promover a divulgação dos conceitos de forma
adequada. Aos educadores cabe a transmissão das informações produzidas.
Os museus e centros de ciência vêm cumprindo a função de conectar o cientista
diretamente ao público. No entanto, são poucos os cientistas que conseguem a conexão direta,
ou seja, falar ao público sem intermediários que decifrem sua linguagem.
No Brasil, informações geológicas colocadas em 17 marcos de concreto implantados
ao longo da rodovia SC-438, na denominada Coluna White, na Serra do Rio do Rastro, em
Santa Catarina, em 1988, por ocasião dos 80 ° aniversário da edição do Relatório White de
1908, são um importante exemplo de sinalização geoturística. No entanto, projetos de
sinalização sistemática dos monumentos geológicos, só começaram a despontar no início do
século 21.

8.3.2. Algumas ferramentas utilizadas para divulgação e compreensão da
geodiversidade

8.3.2.1. Painéis interpretativos e outros materiais
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Os painéis interpretativos são muito usados em UCs (Unidades de Conservação) para
descrever aspectos da fauna e flora. Também são comuns na identificação e descrição de
monumentos históricos ou arquitetônicos.
A divulgação da geologia por meio de painéis interpretativos colocados em locais de
fácil acesso ao público se revelou uma iniciativa de sucesso entre as comunidades locais e se
disseminou por vários estados. Entre os geólogos, depois de uma desconfiança inicial, houve
uma ampla adesão a projetos desta natureza. Ou seja, uma boa ideia foi lançada no momento
oportuno e, assim, pode-se afirmar que houve um avanço nos últimos anos na divulgação da
geologia para a sociedade.
Embora ainda em início de aplicação, já que os trabalhos de sinalização sistemática
começaram em 2001 com o Projeto Caminhos Geológicos - PCG do DRM-RJ (Figura 57),
lançado em 2000 no 31st International Geological Congress, no Rio de Janeiro, vislumbra-se
uma tendência positiva para implementação de iniciativas semelhantes.
Em recente pesquisa de opinião realizada no âmbito do Projeto Caminhos Geológicos
(SILVA et al., 2008), a quase totalidade dos visitantes pesquisados entenderam que a
sinalização por painéis é um instrumento eficiente para proteção do patrimônio geológico.
Para os que acham que são parcialmente eficientes ou ineficientes, foi perguntado sobre o que
poderia ser feito para melhorar essa eficiência. A maior parte das respostas apontou que “não
basta apenas colocar as placas, pois as mesmas por si só não poderiam melhorar a educação
da população como um todo”. Independente desta opinião, e levando em conta que tanto
GOULD (1992) quanto ALMEIDA (1931, in MASSARANI, 1998) têm razão quando
apontam para a possibilidade do entendimento dos conceitos pelos leigos, o modelo das
placas e a disposição de textos e figuras de painéis implantados foram revistos com ajuda de
especialistas em jornalismo, desenho gráfico e pedagogia da Casa da Ciência da UFRJ.
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Figura 57 Mapa do Estado do Rio de Janeiro com a distribuição dos 93 painéis em relação aos municípios.

Outros meios também podem ser utilizados como folhetos, CD-ROMs, passeios
virtuais, jogos educativos e sítios na Internet. A MINEROPAR tem lançado folhetos que
reproduzem o conteúdo de cada painel implantado e que são distribuídos aos visitantes. A
CPRM lançou passeios geoturísticos virtuais a locais de grande interesse geológico, como
Coluna White, Aparados da Serra e Quadrilátero Ferrífero, tanto em CD-ROM quanto em seu
sítio na Internet (www.cprm.gov.br). Tem produzido, também, mapas geoturísticos, como o
da Chapada Diamantina, também disponível na Internet.
Em www.caminhosgeologicos.rj.gov.br (GARCIA et. al., 2008) é possível conhecer
todos os painéis implantados pelo PCG, navegar em um mapa eletrônico, aprender com jogos
educativos (labirinto, palavras cruzadas, caça-palavras e quebra-cabeças), mandar postais e
acessar todos os trabalhos científicos já produzidos no âmbito do projeto. Porém, a
apresentação do inventário do patrimônio geológico fluminense on-line é um dos seus itens
mais importantes. Ainda está em fase de implantação e testes, mas busca atender aos itens
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básicos de inventário, valoração quantitativa, valorização e divulgação de que fala BRILHA
(2005), quando apresenta as etapas básicas para uma estratégia de geoconservação.

8.3.2.2 Projetos de educação em geologia para as escolas

Os professores do ciclo fundamental e médio muitas vezes não possuem conhecimento
suficiente para orientar e esclarecer seus alunos sobre os conceitos geológicos. Isto faz com
que o módulo de ensino da geologia seja muito mais curto do que aqueles relacionados à
biologia e à geografia física e humana, que são as bases da formação dos professores, em
geral biólogos ou geógrafos. Isto só agrava a situação, porque já é pequeno o espaço destinado
para a geologia na grade curricular dos ensinos fundamental e médio. Quanto à discussão da
relação da geodiversidade com a biodiversidade, menor (ou nenhum) é o destaque dado ao
meio físico, o que afasta mais ainda os dois conceitos e dilui o interesse que poderia ser
despertado para uma visão integrada do planeta. Também, no âmbito da educação formal,
deve-se destacar a baixa qualidade dos livros didáticos, em especial nas seções dedicadas à
geologia, onde, por vezes, graves erros convivem com informação incompleta e de pouco
interesse prático.
Na direção da solução deste problema, a UNICAMP lançou em 1998 o Curso de
Ciências da Terra, inovando nos bacharelados em Geologia e Geografia, cuja opção por cada
uma das áreas é feita pelos alunos após cursarem em conjunto os dois primeiros semestres.
CARNEIRO et al. (2008) avaliam positivamente a aprendizagem e a experiência docente nas
disciplinas relacionadas aos trabalhos de campo com os alunos do curso.
A USP lançou em 2004 o curso de licenciatura em Geociências e Educação
Ambiental, “voltado à compreensão integrada da história e dinâmica do planeta, base para a
formação de cidadãos conscientes e comprometidos com o desenvolvimento sustentável da
Sociedade” (http://www.igc.usp.br/). Um dos seus objetivos é a formação de educadores para
atuação no ensino escolar ou informal. O curso foi reformulado em 2008.
Em 2008 a UFRJ realizou seu primeiro vestibular para o curso de bacharel em
Ciências Matemáticas e da Terra, agrupando os Institutos de Física, Geociências e
Matemática e o Observatório do Valongo, num curso que tem entre seus objetivos formar
profissionais capazes de agregar-se aos cursos de formação para pesquisadores, professores e
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demais

profissionais

nas

áreas

de

ciências

da

natureza

e

matemática

(http://omnis.if.ufrj.br/~marta/cmt/informacoes.html).
Nas ações relacionadas ao apoio ao desenvolvimento do ensino formal, devem ser
citados os casos do Projeto Caminhos Geológicos do Estado do Rio de Janeiro e do Projeto
Sítios Geológicos e Paleontológicos do Paraná, ambos coordenados pelos Serviços
Geológicos estaduais. Nestes projetos existe a preocupação de relacionar a implantação de
painéis interpretativos com um projeto de educação em geologia para as escolas. Textos e
coleções de rochas e minerais são doados às escolas e organizadas palestras para alunos e
treinamento para professores nos temas geológicos. Portanto, a divulgação da geologia para
toda a sociedade é reforçada estrategicamente no meio escolar.
Um exemplo de interferência no sistema formal de ensino foi o realizado durante a
execução do projeto “Planejamento Conservacionista das Terras e Modelagem Preditiva de
Sistemas Aquíferos do Cristalino para a Recarga Hídrica em Bacias Hidrográficas de Relevo
Acidentado”, financiado pelo Banco Mundial/PRODETAB (FREITAS et al., 2005). Entre as
várias ações do projeto, entre 2003 e 2007, especial destaque deve ser dado àquelas
relacionadas à promoção da percepção ambiental (CAPECHE et al., 2005) com professores e
alunos em todas as escolas do município. Com a intenção de proporcionar uma tomada de
consciência sobre o ambiente, foram realizados treinamentos com todos os professores da
rede municipal e oficinas e palestras com os alunos. O aprendizado dos conceitos foi
reforçado pela produção de dois cadernos interativos "Se esse rio fosse meu..." (TALARICO,
2004) e "Minha terra, meu futuro" (TALARICO et al., 2005), para a segunda e quarta série,
respectivamente. Os professores aplicaram os cadernos durante o ano letivo nas 12 escolas do
município. Em 2004, ao fim do primeiro ano de aplicação do caderno "Se esse rio fosse meu"
foi realizado um concurso de desenhos e redações (FREITAS, 2004) entre os alunos de todas
as escolas. Cerca de 200 desenhos foram produzidos. Da análise desses desenhos e das
redações foi possível identificar o alto grau de absorção dos conceitos ambientais repassados
em sala de aula. O DRM-RJ assumiu a responsabilidade de transformá-los em painéis do
Projeto Caminhos Geológico (MANSUR et al., 2005 e MANSUR & NASCIMENTO,
2007b).
Importante iniciativa de divulgação científica nas escolas é o programa Iniciação
Científica

Jr,

apoiado

pelo

CNPq

/

MCT

(http://www.cnpq.br/normas/rn_06_017_anexo5.htm) em todos os estados da federação e no
Distrito Federal, pela inserção do pesquisador no cotidiano dos alunos e professores. Estes
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programas distribuem bolsas para alunos do ensino médio da rede pública que participam de
pesquisa científica orientada. No caso do Rio de Janeiro, o programa Jovens Talentos para a
Ciência é uma iniciativa da FAPERJ – Fundação Carlos Chagas de Apoio à Pesquisa do
Estado do Rio de Janeiro/ CECIERJ - Centro de Ciências do Estado do Rio de Janeiro /
FIOCRUZ – Fundação Oswaldo Cruz e existe desde 1999 e tem entre seus objetivos o de
contribuir para a difusão de conhecimentos científicos pela articulação entre ensino e pesquisa
e pela desmistificação da ciência (http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=79). Apesar do
sucesso do programa que existe há 10 anos no Estado e que já apoiou 4.284 alunos em 38
municípios (Jorge Belizário, 2009, por correio eletrônico), ainda são poucos os projetos na
área de geologia. No Museu Nacional da UFRJ e nos municípios de Itaboraí, Saquarema e
Santo Antônio de Pádua projetos específicos de geologia e paleontologia foram ou estão
sendo desenvolvidos.

7.3.2.3. Museus e Centros de Ciências

Os museus e centros de ciências cumprem importante papel na divulgação científica.
A publicação “Centros e Museus de Ciência do Brasil” editado em 2005 e disponível em
http://www.abcmc.org.br/publique1/media/centrosciencia.pdf dá uma mostra da ampla gama
de possibilidades de visitação a locais onde a ciência é o tema da mostra. Das 112 instituições
listadas na publicação, 14 têm relação com a geologia, em geral pela existência de coleção de
rochas, inclusive meteoritos, minerais e fósseis.
As exposições são cada vez mais interativas e as instituições buscam ouvir a opinião
dos usuários para saber o grau de entendimento e satisfação com a visitação, inclusive com
metodologia específica para aferir o aprendizado das crianças. Com esta preocupação, em
dezembro de 2008, foi inaugurado o Museu da Geodiversidade da UFRJ, que foi concebido
para mostrar que rochas, minerais, fósseis, solos e paisagem são substrato da vida e que o
homem pode atuar como agente geológico. Esta abordagem inovadora confere um caráter
diferenciado à exposição.
A experiência com atividades desenvolvidas no interior fluminense tem mostrado que
há um interesse bastante forte dos municípios para montagem de museus em seus territórios.
Muitos já construíram mostras permanentes com peças, fotografias, mapas e objetos de sua
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história, criando suas casas de cultura, onde também expõem sua pré-história contada por
sambaquis, cerâmicas e artefatos. A ciência também vem despertando recente interesse e
espera-se que esta tendência se firme.

8.3.2.4. Participação em eventos de caráter científico abertos à comunidade

A realização anual da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia tem sido um
importante indutor de conhecimento sobre os processos físicos, químicos, biológicos e
geológicos para o público visitante, em particular para os estudantes, principais usuários dos
"serviços" científicos e tecnológicos oferecidos. Este é um excelente fórum para divulgação
das ciências da Terra e acredita-se que pode ser mais bem aproveitado para apresentar a
geologia de forma atrativa e simples. Uma experiência que produz resultados de grande
qualidade é a organização de excursões de campo (abertas à participação da comunidade) até
sítios de interesse geológico.
Filmes comerciais para o público jovem, seguidos de debates com temas geológicos,
foram muito apreciados durante a Semana de C&T em Santo Antônio de Pádua - RJ, em
2007, 2008 e 2009, organizada pela UFF – Universidade Federal Fluminense, onde mudanças
climáticas, evolução da vida na Terra, contaminação de águas subterrâneas foram discutidos
após apresentação de filmes como A Era do Gelo I e II e Erin Bronkovitz, por exemplo.
As reuniões anuais da SBPC que contam, inclusive, com um espaço e programação
específica para o público jovem, a SBPC-Jovem, também são pouco utilizadas pela
comunidade geológica. Em 2007, no encontro ocorrido em Belém - PA, a SBGf - Sociedade
Brasileira de Geofísica organizou um espaço com cartazes, explicações e demonstrações
sobre métodos geofísicos que gerou grande interesse no público presente. Em 2008, em
Campinas, a participação das geociências foi muito pequena nas palestras, oficinas e
exposição.
As prefeituras municipais também podem criar seus próprios fóruns de comunicação
com a sociedade e, com base numa proposta de educação ambiental, realizar atividades
comunitárias que promovam a inclusão da população no meio científico. Em Cabo Frio, a
prefeitura vem apoiando diversas pesquisas geológicas, cujos resultados foram apresentados
no I, II e III Simpósio Municipal de Geologia de Cabo Frio - RJ, em 2005, 2007 e 2008,
respectivamente, para estudantes, professores, pescadores, proprietários de pousadas e
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empresas de turismo, ONGs e população em geral, como forma de prestação de contas.

8.3.2.5. Projetos Específicos de Divulgação Científica

Alguns temas podem ser de especial interesse do público. Um exemplo é a divulgação
da passagem de Charles Darwin pelo Brasil, e pelo Estado do Rio de Janeiro em particular.
Este fato levou à concepção e execução do Projeto Caminhos de Darwin, sob coordenação
geral do MCT – Ministério da Ciência e Tecnologia e coordenação executiva da Casa da
Ciência da UFRJ e do DRM-RJ / Projeto Caminhos Geológicos, em comemoração ao
bicentenário do nascimento de Darwin e 150 anos do lançamento da Teoria da Evolução das
Espécies pela Seleção Natural, cujo livro foi editado em 1859. A teoria foi comunicada ao
público, em conjunto com Alfred Wallace, em 1858. Os doze municípios fluminenses
visitados e citados por Darwin em seu diário receberam sinalização por meio de marcos
comemorativos e placas de estrada. Um amplo esforço de divulgação junto às Secretarias de
Educação proporcionou a geração de trabalhos científicos, artísticos e históricos sobre a
passagem do naturalista britânico, feitos por alunos, professores e pesquisadores dos
municípios. A geologia foi contemplada pela localização dos afloramentos descritos por
Darwin e pela montagem de uma coleção de rochas e minerais existentes ao longo do trajeto
por ele percorrido. Estes afloramentos estão sendo estudados para serem sinalizados e
protegidos como Patrimônio Geológico do tipo História da Ciência. O projeto começou em
2008 e teve seguimento em 2009 e gerou grande interesse na mídia e matérias em jornais,
revistas e TVs que noticiaram as informações levantadas e as atividades desenvolvidas, entre
elas uma expedição que durou 4 dias e contou com a presença de cientistas, jornalistas,
professores, estudantes, artistas e também de Randal Keynes, tataraneto de Darwin
(www.casadaciencia.ufrj.br/caminhosdedarwin).

8.3.2.5. Algumas Reflexões Metodológicas sobre o Projeto Caminhos de Darwin2

Charles Darwin possui um grande apelo para projetos de divulgação científica. Afinal,
ele foi um dos mais importantes cientistas de todos os tempos. No entanto, aproveitar este
Texto extraído de MANSUR, K.L. (2009) Caminhos de Darwin no Estado do Rio de Janeiro. Salto para o Futuro, v. 1, 7p.
http://www.tvbrasil.org.br/fotos/salto/series/19282316-CaminhosDarwin.pdf Acesso 25/04/2010
2
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apelo em atividades criativas e participativas foi o grande desafio colocado para os
professores que trabalharam para construir as diversas ações realizadas durante a execução do
projeto Caminhos de Darwin em 2008 e que ainda se prolonga.
O personagem Charles Darwin no Brasil e no contexto de sua época permite uma
ampla gama de abordagens históricas, como o momento vivido pela Inglaterra no período
vitoriano, o avanço tecnológico e científico do século 19, as viagens dos naturalistas, a
presença da Família Real no Brasil, entre muitos outros. Permite, também, uma análise
ambiental conjugada com a histórica pelos relatos dos naturalistas, principalmente nos países
tropicais e no Brasil em particular. Darwin se insere muito bem em todas estas perspectivas
relacionadas à natureza e à evolução do pensamento naquela época, quando o conhecimento
sobre o homem, o nosso planeta e as ciências (geologia, biologia, química, física, por
exemplo) experimentaram um grande avanço. A Teoria da Evolução das Espécies veio
unificar várias áreas do conhecimento e, também, permitiu que o homem pudesse lançar,
cientificamente, um olhar sobre sua origem e a da vida na Terra. Neste aspecto, trata-se de um
novo componente: o filosófico. Por este motivo, pode-se dizer, sem medo de errar, que a
teoria publicada em novembro de 1958 mudou a forma de o homem ver o mundo.
Num projeto como este houve a possibilidade de trabalhar facetas muito diversas
alinhavadas num mesmo tema central. E foi exatamente esta forma de entendimento que
gerou a multiplicidade de atividades e ações experimentadas no projeto Caminhos de Darwin.
Aspectos históricos, gastronômicos, musicais e científicos puderam ser apresentados na forma
de arte, como música, desenho, pintura, fotografia, teatro, vídeos de animação, dança, esporte,
entre outros. A pesquisa científica foi apresentada em levantamentos de fauna, flora e
geologia dos locais e, mesmo, da astronomia, pela pesquisa, por exemplo, sobre o céu de Rio
Bonito em 1832, realizada por pesquisadores locais.
Neste contexto, o aspecto ambiental foi tema relevante: o que Darwin viu em 1832 que
ainda existe hoje? E o que não existe mais?
Os talentos locais foram ressaltados e a criatividade tomou conta das ações. O
estímulo ao descobrimento de aspectos únicos / especiais relacionados aos locais por onde
Darwin passou foi, talvez, a maior motivação de cada agrupamento de professores, estudantes
e outros profissionais em cada município. A leitura dos diários escritos pelo naturalista
alcançou os diversos segmentos das sociedades locais, levando à descoberta de aspectos
culinários e sociais que somente eles podiam identificar.
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Para que estes resultados fossem alcançados foi necessário olhar a paisagem local,
conversar com as pessoas mais idosas da cidade, ler sobre a história, a música e,
principalmente, sobre ciência. Efetivamente, o que foi alcançado por cada grupo foi a
oportunidade de se lançar um olhar para além das paredes da escola, e que se experimentasse
misturar ciência e arte, talento e conhecimento, e se pudesse fazer ciência com divertimento.

Figura 58 No Beagle com Charles Darwin. Atividade desenvolvida por professores e alunos de São Pedro da
Aldeia por ocasião da expedição dos Caminhos de Darwin, em novembro de 2008.

8.4 A resposta da sociedade: avaliação da eficiência do projeto Caminhos
Geológicos do Estado do Rio de Janeiro3

A principal forma de comunicação dos projetos de divulgação geológica sistemática
no Brasil se dá por meio da implantação de painéis interpretativos. Esta técnica é utilizada em
muitos países (HOSE, 1997, 2000; CARTER, 2001; DIAS et al., 2003). No entanto, a
Texto baseado no trabalho: MANSUR, K.L.; SILVA, A.S. Society’s Response: Assessment of the Performance of the
“Caminhos Geológicos” ("Geological Paths") Project, State of Rio de Janeiro, Brazil. Encaminhada segunda revisão do
manuscrito ao periódico Geoheritage.
3
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comunicação em projetos de divulgação científica pode ser feita de muitas outras formas,
como por folhetos, cartazes, jogos, CDs / DVDs, páginas na Internet, livros, instalações
interativas, entre outros. Podem ser realizados ao ar livre, em museus, em escolas ou, mesmo,
na própria residência do usuário, se utilizadas ferramentas que permitam a inclusão digital.
A interpretação pode ser disponibilizada em qualquer área do conhecimento e tipo de
local. Pode ser aplicada a sítios históricos, arqueológicos, artísticos, científicos, para proteção
da natureza e, até mesmo, para empresas que queiram divulgar suas áreas de atuação, como,
por exemplo, usinas nucleares (CARTER, 2001) e represas hidrelétricas.
A despeito do(s) modelo(s) adotado(s), o maior desafio para o gestor do projeto é a
comunicação com o seu público-alvo. Isto envolve materiais, arte, textos e, principalmente, a
abordagem utilizada. Nesse âmbito, o texto e a forma de atrair o visitante requerem cuidados
especiais, porque deles dependerão o interesse despertado e o entendimento da mensagem que
se pretende passar. Na prática, porém, cada caso deve ser avaliado como único. Assim, para
uma comunicação eficiente, o foco dos planos e projetos de interpretação deve estar voltado
para responder algumas perguntas básicas:
-

Quem é o público-alvo?

-

O quê se pretende dizer sobre o local?

-

Qual o método de comunicação?

-

Se for utilizado painel interpretativo, onde será colocado?

-

Qual é a opinião do visitante sobre o projeto?

-

O que está sendo feito para melhorar o projeto de interpretação?
Se estas perguntas forem respondidas, é possível a elaboração de um Plano de

Interpretação para divulgação e, por decorrência, para proteção do sítio de interesse
geológico. MASTERS & CARTER (1999) realizaram uma pesquisa e encontraram 253
trabalhos publicados sobre interpretação, entre os anos de 1994 e 1999, somente na Grã
Bretanha, entre artigos de periódicos, revistas especializadas, livros textos, anais de eventos,
entre outros, para o público leigo ou especialista.
A revista Interpret Scotland (MARKLAND, 2000) trata exclusivamente deste tema. A
Escócia possui, de fato, um dos mais organizados programas de planejamento de interpretação
institucional, o Highland Interpretive Strategy Project (GIBB, 2002), onde há um
envolvimento da comunidade para a elaboração e consecução de planos interpretativos locais.
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Devido a este plano foi publicado o livro Sense of Place – An interpretative planning
handbook (CARTER, 2001), com o objetivo de orientar os governos locais, comunidades e
iniciativa privada na elaboração e aplicação dos planos interpretativos. O plano de
interpretação elaborado deve ter a habilidade em fazer com que o visitante / usuário sinta-se
parte do ambiente ou da história que se quer contar, ou seja, busca despertar o seu senso de
pertencimento, ou seja, seu senso de lugar. Também prevê um método participativo na sua
elaboração, pela contribuição das comunidades e governos locais.
Especificamente, os modelos de comunicação pública em ciências também vêm evoluindo
com o tempo (LEWENSTEIN & BROSSARD, 2005; NAVAS, 2008, NAVAS et al.,2008). O
modelo mais tradicional, denominado Modelo de Déficit (WYNNE, 1995; MYERS, 2003;
LEWENSTEIN & BROSSARD, 2005), parte do pressuposto que o cientista precisa aportar
seu conhecimento para aqueles grupos que não o possuem. Desta forma, ele estaria suprindo
um déficit de conhecimento. Esta forma de comunicação recebe críticas por não levar em
conta os saberes tradicionais, nem a transferência deste “poder” que a ciência traz consigo: o
“poder do conhecimento”. Mais recentemente surgiu o Modelo da Participação Pública
(DURANT, 1999; LEWENSTEIN & BROSSARD, 2005) que tem nesta transferência a base
de sua aplicação, pelo estímulo à participação e por permitir a manifestação dos saberes
populares em C&T. Neste modelo não há o foco na disseminação da informação e, sim, na
forma como as pessoas se apropriam do conhecimento e o utilizam. Práticas associadas são a
participação em fóruns, debates e reuniões, onde público e cientistas têm papéis equivalentes.
A despeito dos avanços realizados na divulgação científica no Brasil, ainda há o
predomínio do Método de Déficit em muitas das ações empreendidas, inclusive nas
colocações da mídia (MOREIRA & MASSARANI, 2002; MOREIRA, 2006). A mescla de
diversos métodos pode ser a melhor estratégia, inclusive porque permite atuar com base no
conhecimento do público-alvo e seus interesses.

8.4.1. A Pesquisa de Opinião

Para a realização da pesquisa foi elaborado um questionário de forma que o entrevistado
respondesse sobre sua percepção sobre os painéis do Projeto Caminhos Geológicos. Foram
preenchidos 62 (sessenta e dois) questionários, sendo 25 na cidade do Rio de Janeiro (painéis
no Pão-de-Açúcar e na Pista Cláudio Coutinho), 24 no município de Armação dos Búzios
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(placas de Geribá e Orla Bardot), 08 em Cabo Frio (Praia do Forte) e 05 em Teresópolis
(mirante do Dedo de Deus).
A abordagem dos entrevistadores aos visitantes em cada local se deu após a
verificação que eles haviam lido o conteúdo do painel. As entrevistas foram feitas de forma
individual, mesmo quando se tratava de um grupo de visitantes, como o caso de uma escola
da cidade do Rio de Janeiro, cujos professores anualmente levam seus alunos a percorrer os
painéis da região de Armação dos Búzios e que foram entrevistados em Geribá (Figura 59).
Nestes casos a opção foi a de entrevistar no máximo 2 pessoas do grupo.

Figura 59 Pesquisa na praia de Geribá. Entrevista com professor do colégio que utiliza os painéis em aulas
práticas de geologia.

O questionário foi dividido em dois blocos: o primeiro procurou caracterizar o
entrevistado, através das perguntas sobre gênero, faixa etária, grau de instrução e condição na
localidade (morador, turista e outro); o segundo bloco procurou saber sua percepção sobre a
sinalização e compreensão do conteúdo e objetivos do projeto.
A pesquisa foi realizada entre os meses de setembro e novembro de 2008. O tempo de
permanência nas placas foi de duas horas e trinta minutos. Após verificação de que o visitante
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havia lido o painel ele era perguntado se poderia responder ao questionário. Na maioria das
vezes as pessoas se dispuseram a participar.
As informações foram tabuladas e transformadas em gráficos. Além de perguntas
diretas, que permitem a quantificação dos dados, os questionários continham também campos
que solicitavam respostas de cunho qualitativo de forma a identificar a sensibilidade do
visitante quanto à importância da sinalização para a educação patrimonial e, também, para
receber sugestões com vistas a melhorias.
Para 21 pessoas o objetivo do projeto está sendo totalmente atingido, para 38 o objetivo
é parcialmente atingido e para 3 pessoas o objetivo não é atingido. Algumas pessoas
chegaram a tecer comentários de que é necessário ter mais educação básica para a população,
pois sua falta pode resultar em não atingir o objetivo do projeto em termos de entendimento
da mensagem (Figura 60). Indagados sobre a eficiência dos painéis para a geoconservação, 55
pessoas afirmaram que a sinalização é eficiente para a preservação, enquanto que 7 afirmaram
que apenas a sinalização não é suficiente. Na pesquisa qualitativa foi mencionada 22 vezes a
importância do conhecimento para a preservação do patrimônio geológico e 11 pessoas
sugeriram outros meios de divulgação, tais como roteiros, totens eletrônicos, computadores,
folhetos e sites (Figura 61).
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Figura 60 Segundo os visitantes, o projeto atinge seu Figura 61 Para a maioria dos visitantes painéis
objetivo parcial ou totalmente.
interpretativos são eficientes ferramentas para a
geoconservação.

Os resultados obtidos pela pesquisa, apesar do universo ainda restrito, já permitem
uma avaliação preliminar de que o projeto Caminhos Geológicos tem conseguido alcançar
parte do seu objetivo geral que é o de promover o tema da geoconservação pela popularização
da geologia.
Ficou claro, também, que é necessário melhorar ainda mais a comunicação escrita com
os usuários pela diminuição do tamanho dos textos e no programa de manutenção sistemática
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e modificação nos aspectos construtivos dos painéis. Produtos adicionais, como folhetos e
guias, também deverão ser elaborados de forma a complementar as informações.
Os aspectos construtivos dos painéis estão em constante revisão de forma a dificultar
danos por vandalismo e, também, diminuir a necessidade de visitas para manutenção, pela
adoção de materiais mais resistentes às intempéries. Um novo tipo de painel, com menos
áreas metálicas expostas, está substituindo aqueles colocados nas áreas litorâneas, buscando
aumentar sua vida útil.
De acordo com as respostas obtidas identificou-se que os visitantes compreenderam o
conteúdo científico dos painéis. Mesmo considerando a boa percepção relatada, estão em
curso modificações no layout e redução nos textos dos painéis já implantados.
No entanto, o que ficou mais evidente na pesquisa realizada, foi a necessidade de
ampliar ainda mais o universo avaliado, tanto em relação aos locais de pesquisa quanto em
temas a serem abordados. Informações sobre o quantitativo dos usuários que ignoram, lêem
ou são parcialmente atraídos pelos painéis precisam ser levantadas. Por outro lado, quesitos
para obtenção de dados qualitativos relacionados ao conteúdo e entendimento da mensagem
precisam ser melhor formulados. Um projeto com a Faculdade de Turismo da UFF está em
curso para suprir esta deficiência da primeira pesquisa.
Outro aspecto relevante identificado durante a pesquisa foi o uso didático dos painéis.
Durante a pesquisa de campo em Armação dos Búzios, verificou-se que uma escola de ensino
médio do Rio de Janeiro os utiliza como material de apoio didático para os trabalhos de
campo dos alunos. Os professores levam anualmente os alunos para uma excursão onde os
temas geologia e tectônica de placas são abordados. Isto foi observado em Geribá e na Orla
Bardot. É corrente, também, o uso didático destes e de outros painéis por universidades,
inclusive de outros estados do Brasil, em suas disciplinas de campo nos cursos de geologia e
geografia.
Finalmente, acredita-se que já foi estabelecida uma comunicação entre o projeto e os
usuários. Novas pesquisas trarão ainda mais informações e outras melhorias poderão ser
implantadas.
Os resultados já alcançados mostram que há demanda para este tipo de informação e
muito ainda a fazer para que a mensagem de cunho geológico seja plenamente decodificada
pelo visitante.

181

9. CONCLUSÕES / CONSIDERAÇÕES FINAIS

9.1. Do ponto de vista do ordenamento territorial

Conclui-se que a principal ferramenta para a geoconservação é o reconhecimento da
importância do patrimônio existente pela população. Para tanto é necessário intensificar os
trabalhos de divulgação geológica. Os programas de inventário e divulgação da geologia
avançaram bastante neste início de século 21, mas ainda há muito que fazer para o
fortalecimento e ampliação dessas iniciativas. Uma reflexão a ser feita é que, assim como os
intelectuais foram importantes para o estabelecimento de um conceito de patrimônio cultural
brasileiro, o trabalho do geólogo é a fonte do conhecimento que dá a base teórica que
identifica o valor do patrimônio e que justifica sua proteção. A credibilidade do cientista deve
ser utilizada para fortalecer os processos relacionados à Geoconservação e para isto os
inventários precisam ser agilizados.
Um forte programa de divulgação do conhecimento geológico das regiões pode levar
ao enquadramento dos geossítios no sistema de ordenamento territorial existente, amparandoos na legislação ambiental ou patrimonial. Cabe fazer com que os resultados das pesquisas
geocientíficas cheguem à sociedade.
No DTCF, região muito valorizada do ponto de vista econômico, parece difícil reservar
áreas por sua importância científica, didática, ecológica ou turística. Os esforços já realizados
mostram, no entanto, que a população local, principalmente representada pelas ONGs e
apoiadas pelo Ministério Público, vem entendendo a importância do patrimônio geológico e
tem buscado suporte nas pesquisas científicas para defesa de um modelo de uso e ocupação
das terras que contemple o interesse coletivo.
Também, é fundamental que ocorra a estruturação das bases metodológicas para
sistematização de um programa nacional para geoconservação, inclusive considerando as
instituições nas três esferas de poder e suas competências legais. Para isto, o Serviço
Geológico do Brasil deve ter papel fundamental.

9.2. Do ponto de vista da educação
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As iniciativas em curso no Brasil mostram que é possível promover projetos de
sucesso na popularização das geociências para as comunidades. Porém, as experiências
apontam para o fato de que é fundamental a existência de um programa de divulgação
científica articulado, que contemple o sistema educacional formal e a população como um
todo. Os museus e centros de ciências e as ações de universidades vêm complementando esta
lacuna, porém, os resultados são ainda modestos, dadas as dimensões do Brasil e as
necessidades de investimentos.
Numa estratégia de conservação do patrimônio geológico, o levantamento dos locais
de interesse, sua divulgação e proteção, são essenciais. A divulgação é um dos pontos mais
críticos, porque pressupõe o repasse da informação pelo pesquisador, a tradução dos conceitos
envolvidos para uma linguagem adequada e o entendimento do público-alvo. O ensino formal
parece ser um dos melhores locais para exercitar as ferramentas existentes para popularização
da ciência, porque alunos e professores estão abertos à aprendizagem. Assim, para que se
atinja o objetivo de informar, numa linguagem apropriada e sem perder a profundidade do
conteúdo científico, é essencial e urgente uma aproximação entre as universidades, entidades
técnico-científicas e serviços geológicos (do Brasil e dos estados) com as escolas para
informar melhor aos estudantes e propiciar um aprimoramento para os professores. Neste
último aspecto, observam-se iniciativas de algumas universidades para formação de
profissionais e professores com melhor conhecimento dos conceitos geológicos.
Deve-se deixar bem claro que promover a educação formal não é função de museus,
centros de ciência e nem organizações que se dedicam à divulgação científica. Estes são
apenas ferramentas para fazer chegar o conhecimento em Ciência & Tecnologia para todos os
cidadãos. No entanto, face aos problemas existentes para viabilizar um ensino de qualidade na
área de ciências no Brasil, muitas dessas instituições buscam uma interface com as escolas na
tentativa de acrescentar um componente atrativo para o aluno e um suporte a mais para o
professor.
Enquanto isto é necessário que haja um aprofundamento da discussão já existente
junto aos Ministérios da Educação e da Ciência e Tecnologia para a importância de se prover
maior espaço para os conceitos geológicos na grade curricular oficial. Esta é uma área em que
as entidades técnico-científicas devem interferir, no sentido de municiar as autoridades
educacionais de informações sobre a necessidade de melhorias urgentes, inclusive na
qualidade do material didático colocado à disposição dos aos alunos.
Ressalta-se, ainda, que atualmente poucos estados brasileiros possuem uma entidade
específica para gestão dos recursos geológicos, bem como são raríssimos os municípios em
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tais condições. Isto coloca nas mãos das universidades, entidades técnico-científicas, órgãos
de meio ambiente e, por vezes, do Serviço Geológico do Brasil, a tarefa de agir para eleger,
divulgar e proteger o patrimônio geológico de âmbito estadual. Este é um aspecto que também
deve ser avaliado cuidadosamente, porque a proteção e a conservação do patrimônio
geológico requerem gestão científica e administrativa, além de fiscalização periódica
(monitoramento). Em geral, o papel de denunciar a degradação dos geossítios tem sido
cumprido por ONGs ambientalistas, assessoradas por pesquisador(es) das áreas afetadas.
Por outro lado, parece que muitos geólogos e instituições ainda não se dispõem a
participar de eventos, projetos e ações de popularização da geologia, dada a pequena parcela
de atividades nesta área da ciência, se comparadas às demais, nos fóruns abertos à
participação popular no Brasil.

9.3 Do ponto de vista do geoturismo / geoparques

Conforme demonstrado no inventário, a região do DTCF possui localidades que são
muito bem definidas como patrimônio geológico com diferentes conteúdos, utilizações e
influência inclusive internacional. Muitos dos geossítios da região já fazem parte do Projeto
Caminhos Geológicos. As localidades visitadas por Charles Darwin também estão sinalizadas.
Outros lugares possuem facilidades interpretativas como centros de recepção de visitantes,
museus e locais com painéis interpretativos sobre arqueologia, oceanografia e biologia
(MANSUR et al., submetido). Assim, foram propostos 4 roteiros geoturísticos (Figura 62)
para a região, relativa às folhas 1:100.00 denominadas Cabo Frio e Rio das Ostras, como parte
do relatório do mapeamento PRONAGEO/CPRM. Cada um dos roteiros pode ser realizado
no mínimo durante 1 dia e foram selecionados 31 pontos de visitação, que podem, ser
ampliados para 36, se forem incorporados dois pontos em Maricá / Saquarema e três em
Macaé, que não fazem parte das folhas citadas.
Entende-se que o modelo de desenvolvimento adotado na região tem superexplotado
os recursos naturais e destruído parcela significativa daquilo que originalmente atrai os
visitantes: a beleza natural e a paisagem diferenciada. Assim, acredita-se que a conservação
de sítios naturais com importância geológica e sua gestão, num modelo de geoparque, pode
ser uma saída para um novo modelo de uso turístico do DTCF.
Encontra-se em processo de formatação um projeto para solicitação da chancela da
UNESCO para conformação de um Geoparque na região, englobando aspectos científicos de
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importância nacional e internacional e belezas cênicas capazes de propiciar um aporte
turístico suficiente para garantir a sustentabilidade financeira necessária. Por outro lado, junto
às comunidades relacionadas ao poder público, educação, sociedade civil organizada e
população em geral, trabalha-se firmemente na disseminação dos conceitos geológicos para
garantir a sustentação social para gestão descentralizada do futuro Geoparque. A figura do
geoparque pode ser extremamente importante para a divulgação do patrimônio geológico e
sua conservação. Porém, seu ponto mais delicado é a inserção das comunidades do entorno na
sua gestão, de forma a que lhe dê sustentabilidade social e financeira. Sem isto e, portanto,
sem um programa de divulgação científica, este fator básico não será alcançado. O desafio a
ser vencido é o de romper com o isolamento imposto por uma linguagem entendida por
poucos.

Figura 62 Os 4 roteiros: (a) Roteiro das Lagunas e Salinas – desde Saquarema até Arraial do Cabo; (b)
Roteiro dos Costões e Dunas – Cabo Frio; (c) Roteiro dos Costões e Praias - Armação dos Búzios e Cabo
Frio; (d) Roteiro da Pré-História aos Viajantes – desde Araruama até Rio das Ostras.

9.4. Do ponto de vista da gestão para a geoconservação
Dentro da área do DTCF existem três UCs de Proteção Integral: a Reserva Biológica
Nacional de Poço das Antas, internacionalmente conhecida pela proteção que conseguiu dar
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ao Mico-Leão-Dourado, a Reserva Ecológica Estadual de Massambaba, onde se situa o Brejo
do Espinho, um dos geossítios inventariados, e a Reserva Ecológica Estadual de Jacarepiá.
Ainda, parcialmente, contém a Reserva Biológica União, também uma UC de Proteção
Integral. Também existe uma áreas declarada como Monumento Natural Municipal
(Monumento Natural dos Costões Rochosos de Rio das Ostras) e um Parque Municipal dos
Corais (de Armação dos Búzios).
Contém, ainda, sete UCs de Uso Sustentável, sendo quatro estaduais (APAs do PauBrasil, Sapiatiba, Massambaba e Maricá), duas federais (APAs do rio São João – Mico-LeãoDourado e RESEX Marinha de Arraial do Cabo) e uma municipal APA do Arquipélago de
Santana.
Dos 78 geossítios inventariados 41 não possuem qualquer figura de proteção dentro
das categorias de UCs ou da legislação patrimonial. Apenas 18 encontram-se dentro de APAs,
11 são tombadas como patrimônio (federal, estadual ou municipal), 2 são Monumentos
Naturais municipais e 1 geossítio está classificado como RESEX, 1 como RPPN, 1 como
Reserva Ecológica, e 2 são sambaquis musealizados (patrimônio nacional) e ainda, 1 museu
da Marinha.
Dez dentre os geossítios que estão em UC de Uso Sustentável ou sob a figura do
tombamento, deverão pertencer no futuro ao Parque Estadual da Costa do Sol, passando a
proteção integral. Outro geossítio, hoje desprotegido, a Falha do Pai Vitório / Mangue de
Pedra da Praia Gorda, poderá se transformar em Monumento Natural Municipal.
Trinta entre os 44 geossítios que não fazem parte de qualquer UC ou outra figura de
proteção patrimonial, estão em alguma categoria de APPs (costão rochoso, duna, restinga,
manguezal, topo de morro, borda de tabuleiro e área com inclinação maior com 45º).
Portanto, 14 encontram-se totalmente desprotegidos. Um desses sítios é a Paleolaguna de
Tauá, sítio aprovado e publicado pela SIGEP no seu Volume II e o outro é o geossítio dos
raríssimos pseudomorfos de pseudoleucita. Quatro deles são pontos identificados como
patrimônio pedológico / localidade padrão de solo e outros quatro são cortes de estrada.
Restam, portanto, 2 pontos que são pedreiras de brita em atividade e outro que corresponde a
uma vila (Rocha Leão), classificada como geossítio de tipologia geomorfológica.
Quanto a vulnerabilidade natural das terras, a situação encontrada para os 78
geossítios inventariados é a representada na Figura 63.
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Figura 63 Gráfico onde está representada a vulnerabilidade natural das terras, segundo os 78 geossítios
inventariados no DTCF.

Nota-se, portanto, que 50 dos 78 geossítios estão classificados como com
vulnerabilidade natural alta, muito alta ou extremamente alta. Os pontos com vulnerabilidade
não determinada representam locais onde este mapeamento não está disponível. Este resultado
demonstra que cada um dos geossítios deve ser considerado no ordenamento territorial dos
municípios e nos programas de proteção ambiental e patrimonial.
A experiência na região tem demonstrado que as UCs de Uso Sustentável não se
configuram como uma categoria que promova a real proteção dos geossítios, nem quando
estão localizados em ZCVS – Zona de Conservação de Vida Silvestre, como mostrou o caso
das Dunas do Peró, por exemplo. Da mesma forma, as APPs também são categorias frágeis
para proteção dos geossítios.
Entende-se que o poder local pode ser o melhor gestor para este patrimônio
identificado, apoiado pela sociedade civil organizada, pelas entidades de pesquisa e de
proteção ambiental e patrimonial. Acredita-se que estes geossítios, a maioria com inegável
valor patrimonial, inclusive internacional, só serão protegidos se sua importância for
reconhecida pela sociedade local.

9.5. Do ponto de vista dos métodos e metodologias utilizadas
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As metodologias utilizadas para valoração, assim como os dados selecionados para o
inventário e o método de levantamento de informações e divulgação e educação patrimonial
se mostraram muito eficientes quando se observa o contexto geral das atividades
desenvolvidas. Como o objetivo geral dos estudos foi o de dar as condições básicas para o
estabelecimento de diretrizes para suportar um programa de geoconservação, quer a nível
estadual, de contexto geológico ou municipal, é necessário que se faça algumas poucas
considerações finais sobre estas metodologias e métodos:
a) É necessário desenvolver uma abordagem teórica mais robusta para a quantificação de
sítios de tipologia Museus e Coleções, uma vez que não são geológicos por localidade, ou
seja, não são os afloramentos rochosos originais de onde saíram os objetos geológicos.
Possuem valor simbólico em contexto social, segundo a metodologia de REIS &
HENRIQUES (2009), utilizada no presente estudo para suprir esta lacuna. Da mesma forma,
aqueles sítios com importância para a História da Ciência, como alguns dos Caminhos de
Darwin, também ficam “desabrigados” quando não são os afloramentos descritos pelo
cientista / naturalista ou ainda não tiveram publicados estudos mais detalhados.
b) A metodologia de GARCÍA-CORTÉS & CARCAVILLA (2009) se mostrou bastante
adequada à realidade do DTCF.
c) O uso do DTCF (unidade tectono-estratigráfica) como contexto geológico (framework)
para inventário do patrimônio geológico parece ser bem adequado a regiões com complexa
evolução geológica em faixas móveis, como no Estado do Rio de Janeiro. Deve-se registrar,
no entanto, a necessidade de estabelecimento formal das localidades-tipo das unidades
litodêmicas mapeadas para que se possa pleitear sua conservação.
d) Acredita-se que novos geossítios de alta relevância ainda serão descritos na região. A alta
concentração dos pontos inventariados na área litorânea não é uma coincidência: os maiores e
melhores afloramentos estão nos costões rochosos. A região mais interior do possui manto de
intemperismo muito mais espesso que na costa.
e) O estabelecimento de um programa de geoconservação já possui uma base conceitual e
metodológica bastante bem desenvolvida na literatura técnica, porém, os estudos de caso e
resultados de aplicação ainda são modestos.
f) A publicação de trabalhos científicos em periódicos nacionais e internacionais é um fator
importante na valoração dos geossítios e no Brasil existem poucas opções para publicação de
trabalhos na vertente da Geoconservação.
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Finalmente, o principal usuário das informações geradas neste estudo deverá ser a
população que vive nos municípios do DTCF e o maior desafio é conseguir dar ampla
publicidade aos resultados alcançados. A sensibilização de população, gestores públicos e
autoridades do executivo, legislativo e judiciário é uma necessidade imperiosa para se
alcançar a geoconservação. Há quase dez anos existe um programa de educação patrimonial
em geologia no DTCF. Muito já se avançou, porém falta muito trabalho a ser executado e
espera-se utilizar destas ferramentas metodológicas agora disponíveis para angariar novos
apoios e maior proteção aos geossítios.
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Inventário do Patrimônio Geológico do Estado do Rio de Janeiro

1.

Dados Gerais
Tcontexto Geologico

Domínio Tectônico Cabo Frio

Munícipios

ARARUAMA

Denominação do Local
Afloramento de rochas típicas da Suíte Araruama no Condomínio Lake View, às margens da Lagoa de Araruama.
Seguindo para leste, encontra-se a Ponta das Bananeiras (-42.259958 e -22.877620), onde uma zona de cisalhamento pode ser observada.
Folha 1-50000

Araruama

Coordenada X

-42.267731

Coordenada Y

-22.879377

Breve Descrição do Conteúdo
A Suíte Araruama é parte do Complexo Região dos Lagos. Segundo a Professora Renata Schmitt este é um
afloramento típico destes metagranitóides porfiríticos. Este sítio engloba, também, a zona de cisalhamento da Ponta das Bananeiras.

2.

Importância
Tinteresse

Alto

Tipos de Utilização
Cientifico - Alto
Didático - Médio
Turístico - Baixo
Comunitário - Baixo
Econômico - Baixo
Tinfluencia

Local

Resumo da importância
Afloramento típico de uma unidade litodêmica e, desta forma, possui importância estratigráfica. A zona de cisalhamento
da Ponta das Bananeiras tem importância tectônica.

3.

Pesquisadores
Pesquisadores que conhecem os afloramentos
Autores

4.

Renata Schmitt

Localização e acesso
Dificuldade de Acesso
Cidade mais próxima
Dados Fisiograficos

Fácil
Iguaba Grande (6 km)

Renata Schmitt

O relevo do município é de baixadas na região litorânea, destacando-se a restinga de Massambaba, cordão arenoso que separa a Lagoa de Araruama do mar, na
região da Praia Seca. Passa para uma topografia de suaves colinas conforme se vai para o interior, onde a altitude raramente ultrapassa 130 metros.

Segundo a Prefeitura Municipal (http://www.araruama.rj.gov.br/pgs/index.php?link=http%3A//www.araruama.rj.gov.br/pgs/aspectos.htm):

(a) Área Municipal: 635,4 km2

(b) Localização Geográfica da Sede: 22º52' 22" S e 42º20' 35" W

(c) População: 98.312 Habitantes (IBGE 01.04.2007)

(d) Rios: Complexo Lagunar deAraruama - Rio do Congo, Córrego Engenho Grande, Rio Cortiço, Rio Guaranu, Rio Iguaçaba, Rio da Pedra, Rio Ubá, Canal de
Itajuru, Canal da Praia de Manguinhos, Rio da Soca e Rio do Carangueijo, Rio São João, Rio Bacaxá e Rio Capivari.

(e) Principais atividades econômicas: Turismo, Salinas e Agricultura.

Altitude

15

Temperatura Media

5.

25

Divulgação
Tplacas

Não Sinalizado.

Sigep Publicacao

Sim

SIGEP - Arquivo

6.

Proteção do geossítio
Tprotecao

Sim

Legislacao Criacao
Não existe legislação específica. No entanto, a localização do geossítio às margens da Lagoa de Araruama, o coloca na
condição de APP pela legislação ambiental federal e pelo zoneamento municipal de Araruama.
Tnivel Governo
UCN

Federal, Municipal, Estadual
Proteção - Outros

18
Outros Tipos de Proteção
Área de Preservação Permanente - APP

Tnivel Protecao
Tpropriedade Terreno
Turgencia Protecao
Tvunerabilidade

Muito deficiente
Público
Longo prazo
Baixa

Medida de Proteção do sítio

7.

A área se localiza em área pública (margem de Lagoa). Porém para ser acessada é necessário entrar pelo condomínio.

Descrição do Sítio
Tmagnitude
Tcondicao Observacao

Lugar (0.1 - 10 ha)
Boas

Enquadramento urbanístico
A área se localiza em um tômbolo da Lagoa de Araruama.
Segundo a Lei Complementar 008, de 09 de junho de 1995, que dispõe sobre a revisão e adequação do zoneamento urbano, a área está localizada em Zona
Residencial e que:
"Art. 23 As áreas de Preservação Permanente compreendem áreas e faixas de terrenos, indispensáveis à proteção ambiental e ecológica.
§ 1º São Áreas de Preservação Permanente e consideradas non aedificandi :
I - Na orla da Lagoa de Araruama a faixa de 33,00m (trinta e três metros) que não devem traduzir exatamente os terrenos de Marinha.
II - Na Praia Seca a faixa de 33,00m (trinta e três metros) que não devem traduzir exatamente os terrenos de Marinha.
III - Na orla das Lagoas Pernambuca, Vermelha e Pitanguinha, localizadas na restinga de Praia Seca, a faixa de 40,00m (quarenta metros).
IV - Na orla da Lagoa de Juturnaíba a faixa de 500,00m (quinhentos metros).
V - A partir do eixo das Rodovias Estaduais, as faixas definidas no Plano Rodoviário Estadual, aprovado para o Município de Araruama em 1976.
VI - A partir do eixo das estradas municipais a faixa de 15,00m (quinze metros).
VII - Em cada margem dos rios e cursos dágua a faixa de 15,00m (quinze metros).
VIII - As áreas remanescentes de projetos aprovados da área denominada por Cômoros da Lagoa de Pitanguinha na ZRE, ficando vedado o parcelamento do
solo.
IX - As áreas atualmente ocupadas por salinas, em atividade de produção." (grifo nosso)

Segundo a Lei Orgânica Municipal de Araruama, 15 de outubro de 1996:

"Art. 180 São áreas de preservação permanente:

I os manguezais, o espelho dágua dos lagos, lagoas e lagunas, áreas estuárias e as restingas, na forma da lei;

II as nascentes, o leito e as faixas marginais de proteção de águas superficiais;

III as praias;

IV as áreas que abriguem exemplares ameaçados de extinção, raros, vulneráveis ou menos conhecidos, na fauna e flora, bem como aquelas que sirvam como
local de pouso, alimentação e reprodução;

V as áreas de interesse arqueológico, histórico, científico, paisagístico e cultural;

VI as falésias fósseis e as encostas das colinas voltadas para a lagoa, localizadas às suas margens e a respectiva vegetação;

VII a faixa marginal de proteção do Reservatório de Juturnaíba e seus afluentes.

§ 1º - São áreas de relevante interesse ecológico, cuja utilização dependerá de prévia autorização dos órgãos competentes, preservados seus atributos essenciais:

I aquelas com coberturas florestais nativas;

II as lagoas do Município;"

Sinopse da evolução geológica, origem e importância do sítio
A importância deste geossítio está na sua classificação como um afloramento típico de uma unidade litodêmica: a Suíte Araruama. A zona de cisalhamento da
Ponta das Bananeiras também se constitui em local de importância geológica sob a perspectiva da tectônica.

Segundo Schmitt et al (2010*, não publicado) O Complexo Região dos Lagos é predominantemente constituído por ortognaisses graníticos com
metaquartzo-dioritos subordinados, com graus variados de deformação, desde domínios pouco deformados, onde o protólito é facilmente reconhecido, até
domínios intensamente deformados, onde os metagranitóides transformam-se em gnaisses finamente bandados com estruturas migmatíticas [...].As diversas
litofácies do Complexo Região dos Lagos podem ser separadas [...] Neste mapa foi possível distinguí-las em alguns locais na escala 1:100.000 (ex. Folha Rio das
Ostras, Suíte Araruama). (pág. 3)

E ainda Os metagranitóides porfiríticos são constituídos por metamonzogranitos com anfibólio e biotita, exibindo megacristais de microclina (2 até 7 cm de
comprimento) e uma matriz com textura média a grossa, de composição monzogranítica a granodiorítica. A porcentagem de quartzo varia de 18 a 25%, entrando
no campo da composição quartzo-monzonítica. A quantidade de megacristais de K-feldspato pode diminuir gradativamente, indicando uma variação gradacional
para uma litofácies com textura seriada a porfirítica (fenocristais de K-feldspato numa matriz afanítica). Estas litofácies ocorrem como faixas de 10 até 60 cm de
espessura, dentro dos metagranitóides. Existe a hipótese de que estas faixas fossem zonas de deformação mais intensa (miloníticas) posteriormente
recristalizadas. Com freqüência, os metagranitóides porfiríticos são seccionados por veios aplíticos (pág.5).

* PRONAGEO / CPRM - Serviço Geológico do Brasil Folhas Cabo Frio e Rio das Ostras. Capítulo 3 Unidades Litoestratigráficas (Renata da Silva Schmitt,
Natália de Fátima Barroso Góes, Juliana Maceira Moraes, Mauro Cesar Geraldes, Josefa Varela Guerra, Claudio Limeira Mello, Rute Maria Oliveira de
Morais, Julio C. Mendes, Monica Heilbron, Julio Almeida e Wolfram Tetzner).

8.

Tipologia do Patrimônio
Tipo de Conteúdo

Estratigráfico

Inclui vestígios arqueológicos?
Interesse Histórico/Cultural?

9.

Não

Utilização comunitária do sítio (moradores, escolas, outros)
Descrição

10.

Não

Não é utilizado com estes fins. Possui importância didática e científica.

Descrição para Museus, coleções e edifícios singulares pela rocha ornamental utilizada:
Descrição para Museus, coleções e edifícios singulares pela rocha ornamental utilizada

11.

Dados sobre roteiros científicos, didáticos e da história da ciência
Dados sobre roteiros científicos, didáticos e da história da ciência

12.

Dados complementares para a programação de visitas, se houver:
Dados complementares para a programação de visitas
Apesar de ser em área pública, o acesso pode ser dificultado pelos diversos condomínios e,
por este motivo, o uso turístico pode ser comprometido. A importância geológica e a beleza cênica estão aliadas neste local.

13.

Referências bibliográficas
Referências bibliográficas

14.

Dados inseridos por:
Responsável

Kátia L. Mansur

Função
E-mail
Telefones
Created
Modified

28/08/2010
20/09/2010

Valoração
Valoração do Patrimônio Geológico
García-Cortés e Carcavilla (2009) apresentaram uma proposta para atualização do modelo de inventário espanhol e um esquema para valoração, o qual utiliza
4 classes em 2 grandes grupos para enquadramento dos geossítios: (a) Interesse: Científico, Didático e Turístico/Recreativo; e (b) Proteção: Vulnerabilidade.
As tabelas abaixo mostram o esquema dos autores, o qual está sendo adotado para enquadramento do Patrimônio gelógico fluminense, após avaliação de outros
modelos publicados na literatura científica sobre o tema.

Classificação da Proteção => Necessária a médio prazo
Figura de proteção especifica

Símbolo e Valor

Desnecessária
Necessária a médio prazo
Urgente

PPc, PPd, PPt ou PPG < 200
201 < PPc, PPd, PPt ou PPG < 500
PPc, PPd, PPt ou PPG > 501

Interesse

Símbolo e Valor

Científico
Didático
Turístico-recreativo
Vunerabilidade

Ic = 205
Id = 185 (46.25%)
It = 130 (32.5%)
V = 130 (32.5%)

(51.25%)

Propriedade de Proteção

Símbolo

Fórmula e Valor

Prioridade de Proteção pelo Interesse Científico
Prioridade de Proteção pelo Interesse Didático
Prioridade de Proteção pelo Interesse
Turístico-Recreativo
Prioridade de proteção global

PPc
PPd
PPt

Ic + V = 335
Id + V = 315
It + V = 260

PPG

[(Ic+Id+It) / 3] + V = 303.33

Classificação segundo Reis e Henriques (2009):
Legenda Rank

Reis RP, Henriques MH (2009) Approaching an Integrated Qualification and
Evaluation System for Geological Heritage. Geoheritage. Doi
10.1007/s12371-009-0002-0

Valoração
1. Representatividade
Melhor exemplo conhecido, no domínio geológico considerado, para representar, em sua totalidade, um processo
2. Carater de Localidade Tipo
Localidade de referencia regional
3. Raridade
Um dos poucos exemplos conhecidos a nível regional
4. Grau de Conhecimento científico do lugar
Não se enquadra.
5. Estado de Conservação
O lugar se encontra bem conservado, praticamente íntegro
6. Condições de observação
Perfeitamente observável em sua integridade com facilidade
7. Diversidade
O lugar apresenta outro tipo de interesse, além do principal, embora não relevante
8. INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA
Alojamento e restaurante para grupos de 40 pessoas a menos de 5 km
9. DENSIDADE POPULACIONAL (DEMANDA POTENCIAL IMEDIATA)
Entre 200.000 e 1.000.000 habitantes em um raio de 50 km
10. ACESSIBILIDADE
Acesso direto por rodovia asfaltada com estacionamento para turismo
11. FRAGILIDADE INTRÍNSECA
Exposições decamétricas não vulneráveis a visitas, porém sensíveis a outras atividades antrópicas mais agressivas
12. ASSOCIAÇÃO COM OUTROS ELEMENTOS DO PATRIMÔNIO NATURAL E/OU CULTURAL
Presença de um único elemento do patrimônio natural ou cultural num raio de 5 km
13. ESPETACULARIDADE OU BELEZA

Não se enquadra.
14. CONTEÚDO DIVULGATIVO / USO DIVULGATIVO DETECTADO
Ilustra de maneira clara e expressiva a grupos de certo nível cultural
15. POTENCIALIDADE PARA REALIZAR ATIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS
É possível realizar uma destas atividades
16. PROXIMIDADE DE ÁREAS RECREATIVAS (DEMANDA POTENCIAL IMEDIATA)
Lugar situado a menos de 500 m de uma área recreativa
17. ENTORNO SOCIOECONÓMICO
Não se enquadra.
18. CONTEÚDO DIDÁTICO / USO DIDÁTICO DETECTADO
Não se enquadra.

Parametros de valoração da vunerabilidade do patrimônio geológico
1. AMEAÇAS ANTRÓPICAS
Lugar situado a menos de 100 m de uma estrada, a menos de 1 km de uma atividade industrial ou mineral, a menos de 2 km de solo urbano em cidades com
menos de 100.000 habitantes ou a menos de 5 km de populações maiores
2. INTERESSE PARA EXPLOTAÇÃO MINERAL
Não se enquadra.
3. AMEAÇAS NATURAIS
Não se enquadra.
4. FRAGILIDADE INTRÍNSECA
Exposições decamétricas não vulneráveis a visitas, porém sensíveis a outras atividades antrópicas mais agressivas
5. REGIME DE PROTEÇÃO DO LUGAR
Não se enquadra.
6. PROTEÇÃO INDIRETA
Lugar carente de todo tipo de proteção indireta
7. ACESSIBILIDADE (AGRESSÃO POTENCIAL)
Acesso direto por rodovia asfaltada com estacionamento para turistas
8. DENSIDADE POPULACIONAL (AGRESSÃO POTENCIAL)
Entre 200.000 e 1.000.000 habitantes num raio de 50 km
9. PROXIMIDADE DE ZONAS RECREATIVAS (AGRESSÃO POTENCIAL)
Lugar situado a menos de 500 m de área recreativa
10. REGIME DE PROPRIEDADE DO LUGAR
Lugar situado em áreas de propriedade pública e acesso restrito
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1.

Dados Gerais
Tcontexto Geologico
Munícipios

Domínio Tectônico Cabo Frio
ARMACAO DOS BUZIOS

Denominação do Local

Ponta do Marisco e Ponta de Geribá / Ferradurinha, em Armação dos Búzios.

Folha 1-50000

Barra de São João

Coordenada X

-41.915697

Coordenada Y

-22,781982

Breve Descrição do Conteúdo
Ponta do Marisco - Pedreira abandonada de brita (não se tem notícias sobre esta exploração mineral). Possui
sinalização do Projeto Caminhos Geológicos destacando a presença dos diques toleíticos, com xenólitos da rocha do embasamento, encaixados em falha geológica
em zona de contato entre o embasamento e as supracrustais (Schmitt & Trouw, 2001).
Ponta de Geribá - contato tectônico entre rochas do embasamento e as supracrustais, com presença de brecha tectônica (Falha de Geribá). Observada inflexão das
estruturas neste local de NW-SE para NNE-SSW (FFonseca et al., 1987)

2.

Importância
Tinteresse

Alto

Tipos de Utilização
Cientifico - Alto
Didático - Alto
Turístico - Alto
Comunitário - Alto
Econômico - Alto
Tinfluencia

Regional

Resumo da importância
Contatos geológicos (tectônicos) entre o embasamento (ortognaisses Região dos Lagos) e a Sucessão Búzios. Diques
encaixados em falhas com estrias e formação de calcita na zona de falha. Presença de xenólitos nos diques.
Afloramento descrito em trabalhos científicos e visitado em roteiros de excursões em eventos nacionais e internacionais e didáticos (universidades e ensino
médio)
Local turístico e com alto valor de terrenos.
Na proximidades dos costões é feita pesca submarina. Praia adequada para prática de surf.

3.

Pesquisadores
Pesquisadores que conhecem os afloramentos
Autores
Beatriz Paschoal Duarte, Claudia Sayão Valladares, Eliane Guedes, Julio Cesar Horta Almeida, Monica Heilbron, Renata Schmitt, Sérgio
Valente, Wolfram Tetzner

4.

Localização e acesso

Dificuldade de Acesso

Fácil

Cidade mais próxima

(1 km)

Dados Fisiograficos
Relevo: o município apresenta duas áreas bem distintas:

(a) Topografia colinosa com costões rochosos mergulhando no mar ocupam a área do Cabo Búzios, da Ponta do Pai Vitório, de José Gonçalves, das Caravelas e
da Serra das Emerências, onde se encontra o ponto culminante do município com 183m de altitude.
(b) Topografia plana, com o predomínio de áreas de lagoas e alagados ocupam a área da Rasa, do Pântano da Malhada e das áreas planas onde ocorrem as lagoas
de Geribá, da Ferradura, do Canto e das dunas de Tucuns.

Altitude

3

Temperatura Media

5.

25

Divulgação
Tplacas

PONTA DO MARISCO - PRAIA DE GERIBÁ

Sigep Publicacao

Sim

SIGEP - Arquivo

6.

Proteção do geossítio
Tprotecao

Sim

Legislacao Criacao
Área com presença de APPs (Costão Rochoso e Topo de Morro). No entanto, existem construções em ambas as áreas. A
legislação de Uso e Ocupação do Solo municipal não protege estas áreas, haja visto que a área da Ponta de Geribá é considerada como Área de Especial Interesse
Urbanístico (Área de Especial Interesse Urbanístico – AEIU: é aquela destinada a planos e projetos específicos de estruturação ou reestruturação, renovação e
revitalização urbana) e a Ponta do Marisco não tem enquadramento, segundo o Plano Diretor Municipal (Lei Complementar 13/2006).
Tnivel Governo
UCN

Federal
Proteção - Outros

18
Outros Tipos de Proteção
Área de Preservação Permanente - APP

Tnivel Protecao
Tpropriedade Terreno
Turgencia Protecao
Tvunerabilidade

Insuficiente
Outros
Urgente
Elevada

Medida de Proteção do sítio
Foi realizado o mapeamento das APPs municipais e implantado painel dos Caminhos Geológicos na Ponta do
Marisco. No entanto, a construção nas encostas e topo de morro continuam a acontecer.

7.

Descrição do Sítio

Tmagnitude

Lugar (0.1 - 10 ha)

Tcondicao Observacao

Boas

Enquadramento urbanístico
Ambas as pontas estão classificadas como ZCVS 5 - Zona de Conservação da Vida Silvestre (Lei municipal
Complementar 14/2006 - Lei de Uso e Ocupação do Solo) com regras mais rígidas, embora passível de ocupação:
ZCVS 5 - Segundo "Art. 14 Edificações de uso residencial poderão estar constituídas em condomínio nas seguintes modalidades: ...II - condomínio-parque,
quando constituir condomínio residencial situado em áreas de grande beleza cênica, localizadas na Zona de Conservação da Vida Silvestre 5 (ZCVS 5),
observadas as disposições contidas na Lei Complementar nº13/2006 - Plano Diretor do Município".
Sinopse da evolução geológica, origem e importância do sítio
Ponta do Marisco canto direito da Praia de Geribá Antiga pedreira de brita, hoje paralisada (não se tem notícias desta exploração mineral). Ocorrência de contato
entre os ortognaisses do Complexo Região dos Lagos com os paragnaisses da Unidade Búzios. O mergulho do contato é paralelo à foliação principal de ambas as
unidades (25-30º WSW), onde as supracrustais estão sobrepostas ao embasamento paleoproterozoico. Ocorrem, ainda, diques máficos mesozoicos, sendo que o
maior deles possui cerca de 4,5 metros de espessura, limitado por uma falha, cujo plano mergulha 75º para NE-SW com estrias oblíquas. Estas falhas se formaram
durante a reativação terciária. Xenólitos do embasamento dentro dos diques também são observados. Este afloramento está descrito nos roteiros de excursão de
campo do 1º Simpósio de Geologia do Sudeste (Fonseca et al., 1987), do 31st International Geological Congress (Heilbron et al., 2000) e do IX SNET Simpósio
Nacional de Estudos Tectônicos (Heilbron et al., 2003) ver bibliografia.
Ponta de Geribá canto esquerdo, limite com a Praia da Ferradurinha Anfibolitos calcissilicáticos intercalados com cianita-sillimanita gnaisses. Ocorrência de uma
falha inversa, de direção NW-SE e mergulho para SW, que limita as rochas supracrustais com as do embasamento com ocorrência de zona de brecha. Afloramento
descrito no roteiro de campo da excursão de campo do 1º Simpósio de Geologia do Sudeste (Fonseca et al., 1987).
Têm importância científica e didática. Além das excursões em eventos científicos, a Ponta do marisco é visitada anualmente por escolas do ensino médio que
utilizam o painel do projeto Caminhos Geológicos para aulas de campo sobre tectônica de placas (quebra do Gondwana).
A tipologia deste geossítio é estratigráfica, tectônica, petrológica e geomorfológica. Sítio arqueológicos, denominado Sambaquis de Geribá são conhecidos na
área, sendo que um deles,localizado na encosta que separa Geribá da Ferradurinha foi destruído por ocasião da construção das residências existentes no costão
(informações de moradores locais).

8.

Tipologia do Patrimônio
Tipo de Conteúdo

Tectônico, Geomorfológico, Petrológico

Inclui vestígios arqueológicos?
Interesse Histórico/Cultural?

9.

Não

Utilização comunitária do sítio (moradores, escolas, outros)
Descrição

10.

Sim

Área utilizada por escolas e comunidade para atividades didáticas e recreativas.

Descrição para Museus, coleções e edifícios singulares pela rocha ornamental utilizada:
Descrição para Museus, coleções e edifícios singulares pela rocha ornamental utilizada

11.

Dados sobre roteiros científicos, didáticos e da história da ciência
Dados sobre roteiros científicos, didáticos e da história da ciência
Ponto descrito nos roteiros de excursões:
a) 1º Simpósio de Geologia do Sudeste (Fonseca et al., 1987);
b) 31st International Geological Congress (Heilbron et al., 2000); e
c) IX SNET Simpósio Nacional de Estudos Tectônicos (Heilbron et al., 2003) ver bibliografia.

12.

Dados complementares para a programação de visitas, se houver:
Dados complementares para a programação de visitas

13.

Visitação livre.
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Valoração
Valoração do Patrimônio Geológico

García-Cortés e Carcavilla (2009) apresentaram uma proposta para atualização do modelo de inventário espanhol e um esquema para valoração, o qual utiliza
4 classes em 2 grandes grupos para enquadramento dos geossítios: (a) Interesse: Científico, Didático e Turístico/Recreativo; e (b) Proteção: Vulnerabilidade.
As tabelas abaixo mostram o esquema dos autores, o qual está sendo adotado para enquadramento do Patrimônio gelógico fluminense, após avaliação de outros
modelos publicados na literatura científica sobre o tema.

Classificação da Proteção => Urgente
Figura de proteção especifica

Símbolo e Valor

Desnecessária
Necessária a médio prazo
Urgente

PPc, PPd, PPt ou PPG < 200
201 < PPc, PPd, PPt ou PPG < 500
PPc, PPd, PPt ou PPG > 501

Interesse

Símbolo e Valor

Científico
Didático
Turístico-recreativo
Vunerabilidade

Ic = 225
Id = 330 (82.5%)
It = 280 (70%)
V = 190 (47.5%)

(56.25%)

Propriedade de Proteção

Símbolo

Fórmula e Valor

Prioridade de Proteção pelo Interesse Científico
Prioridade de Proteção pelo Interesse Didático
Prioridade de Proteção pelo Interesse
Turístico-Recreativo
Prioridade de proteção global

PPc
PPd
PPt

Ic + V = 415
Id + V = 520
It + V = 470

PPG

[(Ic+Id+It) / 3] + V = 468.33

Classificação segundo Reis e Henriques (2009):
Legenda Rank

Reis RP, Henriques MH (2009) Approaching an Integrated Qualification and
Evaluation System for Geological Heritage. Geoheritage. Doi
10.1007/s12371-009-0002-0

Valoração
1. Representatividade
Útil como modelo para representar, em sua totalidade, um processo
2. Carater de Localidade Tipo
Localidade de referencia regional
3. Raridade
Um dos poucos exemplos conhecidos a nível regional
4. Grau de Conhecimento científico do lugar
Investigado por equipes científicas, objeto de teses de doutorado e trabalhos em revistas científicas internacionais
5. Estado de Conservação
Com algumas degradações que não afetam de maneira determinante o valor ou interesse do lugar
6. Condições de observação

Perfeitamente observável em sua integridade com facilidade
7. Diversidade
Apresenta 3 ou mais tipos de interesse, além do principal, ou só dois, embora ambos relevantes
8. INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA
Alojamento e restaurante para grupos de 40 pessoas a menos de 5 km
9. DENSIDADE POPULACIONAL (DEMANDA POTENCIAL IMEDIATA)
Entre 200.000 e 1.000.000 habitantes em um raio de 50 km
10. ACESSIBILIDADE
Acesso direto por rodovia asfaltada com estacionamento para ônibus
11. FRAGILIDADE INTRÍNSECA
Exposições hectométricas que poderiam sofrer certa degradação por atividades humanas
12. ASSOCIAÇÃO COM OUTROS ELEMENTOS DO PATRIMÔNIO NATURAL E/OU CULTURAL
Presença de vários elementos tanto do patrimônio natural quanto do cultural num raio de 5 km
13. ESPETACULARIDADE OU BELEZA
Utilizado ocasionalmente na iconografia turística a nível nacional ou internacional
14. CONTEÚDO DIVULGATIVO / USO DIVULGATIVO DETECTADO
É utilizado habitualmente para atividades divulgativas
15. POTENCIALIDADE PARA REALIZAR ATIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS
Estas atividades são habitualmente organizadas
16. PROXIMIDADE DE ÁREAS RECREATIVAS (DEMANDA POTENCIAL IMEDIATA)
Lugar situado a menos de 500 m de uma área recreativa
17. ENTORNO SOCIOECONÓMICO
Não se enquadra.
18. CONTEÚDO DIDÁTICO / USO DIDÁTICO DETECTADO
É utilizado habitualmente em atividades didáticas de qualquer nível do sistema educativo

Parametros de valoração da vunerabilidade do patrimônio geológico
1. AMEAÇAS ANTRÓPICAS
Lugar situado em uma explotação mineral (ativa ou abandonada), no talude de uma estrada ou em solo urbano
2. INTERESSE PARA EXPLOTAÇÃO MINERAL
Não se enquadra.
3. AMEAÇAS NATURAIS
Exposição(ções) vulnerável(veis) ao intemperismo físico e químico
4. FRAGILIDADE INTRÍNSECA
Exposições quilométricas a hectométricas que poderiam sofrer certa degradação por atividades humanas
5. REGIME DE PROTEÇÃO DO LUGAR
Lugar com figura de proteção, porém não sujeita a plano de ordenamento e sem cuidados. Possui bens de interesse cultural por seu conteúdo paleontológico /
arqueológico

6. PROTEÇÃO INDIRETA
Lugar carente de todo tipo de proteção indireta
7. ACESSIBILIDADE (AGRESSÃO POTENCIAL)
Acesso direto por rodovia asfaltada com estacionamento para ônibus
8. DENSIDADE POPULACIONAL (AGRESSÃO POTENCIAL)
Entre 200.000 e 1.000.000 habitantes num raio de 50 km
9. PROXIMIDADE DE ZONAS RECREATIVAS (AGRESSÃO POTENCIAL)
Lugar situado a menos de 5 km de área recreativa (campings, praias frequentadas etc)
10. REGIME DE PROPRIEDADE DO LUGAR
Não se enquadra.
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1.

Dados Gerais
Tcontexto Geologico
Munícipios

Sem dados...
ARMACAO DOS BUZIOS

Denominação do Local
Trecho que vai pelo litoral desde a Ponta da Lagoinha, passando pela Praia da Foca e Praia do Forno, até o Saco do
Forninho (ver mapa de localização - anexo)
Folha 1-50000

Barra de São João

Coordenada X

-41.877614

Coordenada Y

-22.769193

Breve Descrição do Conteúdo
Trata-se de geossítio onde foram amostradas e descritas as rochas que balizaram a definição da Orogenia Búzios
(Renata S. Schmitt, 2001. Tese de Doutorado pela UFRJ. Título: A orogenia Búzios - Caracterização de um evento tectono-metamórfico Cambro-ordoviciano no
Domínio Tectônico de Cabo Frio - SE da Faixa Ribeira.
Possui singularidades sob várias óticas:
a) últimas porções a se aglutinarem na amalgamação do Paleocontinente Gondwana;
b) Praia do Forno - areias da praia são granatíferas e o seu processo de formação foi destacado no livro didático Decifrando a Terra (pág. 303 - ver foto e anexo);
c) Praia da Foca - pequeno "mangue de pedra" cuja descarga de água doce ocorre na encosta arenosa adjacente á praia (ver foto - anexo) / Dobras e falhas são
observadas e dobras e falhas são descritas em excursões em eventos internacionais;
d) Saco do Forninho - exemplo de costão condicionado pelo sistema ortogonal de fraturas (ver foto - anexo);
e) Beleza cênica indiscutível com apelo turístico internacional;
f) Presença de vegetação endêmica, sendo algumas ameaçadas de extinção (ver trabalho científico em anexo);
g) Patrimônio pedológico na Praia da Foca (24K 204226,64 e 747949,83) - evidência didática de transporte de solos. Mostra dois solos distintos, sendo o superior
um cambissolo e o inferior um argissolo. Mostra uma linha escura, como um paleohorizonte A, porém não possui matéria orgânica e, sim, um cimento de óxido de
Fe e Mn. Trata-se de um Pan (camada endurecida). Apresenta biotitas misturadas, sugerindo um fluxo turbulento (possível escorregamento).
h) Mineralógico - pseudomorfos de silimanita sobre cianita é uma raridade mineralógica.

2.

Importância
Tinteresse

Alto

Tipos de Utilização
Cientifico - Alto
Didático - Alto
Turístico - Alto
Comunitário - Alto
Econômico - Alto
Tinfluencia

Internacional

Resumo da importância
Trata-se de sítio onde foi definida uma orogenia cambro-ordoviciana que remete ao fechamento do Gondwana. Possui
vegetação endêmica típica.
Alto valor dos terrenos na área justificam o valor econômico atribuído..

3.

Pesquisadores
Pesquisadores que conhecem os afloramentos

Autores

4.

Cristina Monteiro, Renata Schmitt, Rudolf Trouw

Localização e acesso
Dificuldade de Acesso

Fácil

Cidade mais próxima

Armação dos Búzios (1 km)

Dados Fisiograficos
Relevo: o município apresenta duas áreas bem distintas:

(a) Topografia colinosa com costões rochosos mergulhando no mar ocupam a área do Cabo Búzios, da Ponta do Pai Vitório, de José Gonçalves, das Caravelas e
da Serra das Emerências, onde se encontra o ponto culminante do município com 183m de altitude.
(b) Topografia plana, com o predomínio de áreas de lagoas e alagados ocupam a área da Rasa, do Pântano da Malhada e das áreas planas onde ocorrem as lagoas
de Geribá, da Ferradura, do Canto e das dunas de Tucuns.

Altitude

3

Temperatura Media

5.

25

Divulgação
Tplacas
PONTA DA LAGOINHA, ARMAÇÃO DOS BÚZIOS - O HIMALAIA BRASILEIRO (-THE BRAZILIAN HIMALAYA), PONTO DE
INTERESSE GEOLÓGICO: PONTA DA LAGOINHA, ARMAÇÃO DOS BÚZIOS - O HIMALAIA BRASILEIRO

6.

Sigep Publicacao

Sim

SIGEP - Arquivo

Foi aprovado como sítio. Pendente de descrição completa.

Proteção do geossítio
Tprotecao

Sim

Legislacao Criacao
A área está dentro do Parque da Lagoinha, UC municipal que, todavia, não foi implantada. Possui APPs "topo de morro",
"costão rochoso" e "manguezal". Esta área é tombada como patrimônio estadual.
Tnivel Governo
UCN

Federal, Municipal, Estadual
Proteção - Outros

161718
Outros Tipos de Proteção
Patrimônio - Outro
Reserva da Biosfera - UNESCO
Área de Preservação Permanente - APP

Tnivel Protecao
Tpropriedade Terreno
Turgencia Protecao
Tvunerabilidade

Insuficiente
Outros
Urgente
Muito elevada

Medida de Proteção do sítio
A área está sob constante ameaça de ocupação por empreendimentos imobiliários. O alto valor de mercado dos
terrenos e a beleza natural são fatores que dão margem à pressão econômica para ocupação.

7.

Descrição do Sítio
Tmagnitude

Lugar (0.1 - 10 ha)

Tcondicao Observacao

Boas

Enquadramento urbanístico
A região está localizada em AEIA-1 (Área de Especial Interesse Ambiental), segundo o Código Ambiental do
município (Lei Complementar 19/2007).
Pelo Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo (Lei Complementar 13/2006) toda a área está em ZCVS - Zona de Conservação de Vida Silvestre, que permite
ocupação rarefeita.
Também está inserida em uma das áreas tombadas pelo Governo do Estado por sua relevância geológico-ambiental.
Sinopse da evolução geológica, origem e importância do sítio
Ponta da Lagoinha, Praia da Foca, Praia do Forno e Saco do Forninho (texto retirado a proposta aprovada para inserção da Ponta da Lagoinha como um dos sítios
publicados pela SIGEP disponível em http://vsites.unb.br/ig/sigep/propostas/Armacao_dos_Buzios_RJ.htm)
Renata Schmitt, Rudolph Allard Johannes Trouw e Kátia Mansur
A Região dos Lagos, litoral leste do Estado do Rio de Janeiro, é um forte pólo turístico que engloba famosos balneários como Armação dos Búzios, Cabo Frio,
Saquarema, Araruama, Arraial do Cabo e outros. É uma região em pleno desenvolvimento econômico com o apoio decisivo dos royalties da indústria petrolífera.
Como se não bastassem esses atributos, apresenta uma evolução geológica ímpar registrada nos diferentes e exóticos tipos rochosos que afloram por toda a área
(Rosier, 1965; Reis & Mansur, 1995; Schmitt et al., 2004b). Armação dos Búzios é um pequeno município estabelecido sob rochas metamórficas de alto grau. A
beleza cênica deste balneário, conhecido por muitos brasileiros e estrangeiros, reside na sua recortada costa rochosa constituída por espetaculares gnaisses do
Cambriano. Estes litotipos compõem a Sucessão Búzios, uma unidade que ocorre apenas nesta região e é predominantemente formada por
cianita-sillimanita-granada-biotita gnaisses com intercalações anfibolíticas e calcissilicáticas (Heilbron et al., 1982, Schmitt et al., 2004b). Estudos recentes
mostram que estas rochas foram depositadas num fundo marinho por volta de 600 Ma atrás (Schmitt et al., 2003a), sendo deformadas e metamorfisadas a alta
pressão e temperatura no período Cambriano, mais especificamente entre 525 e 490 Ma (Schmitt et al., 2004b). Este evento, jovem em relação aos eventos
brasilianos-pan-africanos registrados nas faixas móveis do sudeste e sul do Brasil, foi denominado Orogenia Búzios. O nome foi escolhido em virtude de que as
idades mais precisas e dos minerais mais variados foram obtidas no afloramento da Ponta da Lagoinha, no município de Armação dos Búzios. Foram datados
zircões em leucossomas, e ainda zircões, monazitas, titanitas e rutilos nos paragnaisses. Além de forneceram as idades, permitiram a construção de uma curva de
resfriamento para a região como um todo (Schmitt et al., 2004b). Neste afloramento majestoso, estão preservadas estruturas deformacionais tais como dobras
isoclinais, lineações de estiramento, boudins de calcissilicaticas rotacionados e dobrados, entre muitas outras. Além disto observa-se belas estruturas
pseudomórficas de sillimanita sobre cristais de cianita. Considerando a beleza e importância científica do local, a região foi escolhida em 2001 para receber as
primeiras placas explicativas do Projeto Caminhos Geológicos, coordenado pelo Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro (DRM-RJ).
Foram produzidas e implantadas seis placas que, em síntese, mostram que a região que hoje abriga o município de Armação dos Búzios fazia parte de uma
gigantesca cadeia de montanhas, semelhante ao Himalaia (Schmitt & Mansur, 2001). Na Ponta da Lagoinha, estão as evidências de que a região de Búzios já foi
parte de uma paisagem himalaiana. Já na Ponta do Marisco, em Geribá, estão expostas as evidências da abertura do oceano Atlântico, há 130 milhões de anos, e
do fim do Himalaia brasileiro. As placas explicativas, expostas até hoje, foram sementes que germinaram e floresceram como novos projetos educacionais,
turísticos e ambientais cujo pilar fundamental é a geologia (Schmitt et al., 2004c; Schmitt & Mansur, 2005).Os roteiros turísticos de Búzios já incluem os pontos
de interesse geológico nos seus textos e dicas de visitação.
Em 17 de outubro de 2003, a Governadora do Estado do Rio de Janeiro assinou o decreto de tombamento provisório de duas áreas de costões rochosos em
Armação dos Búzios, com base na proposta do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC), sobre pareceres geológicos, biológicos, históricos e
ambientais (Processo E-18/1337/2003). A Faculdade de Geologia da UERJ e o Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro contribuíram
com os pareceres geológicos e histórico-ambientais que serviram para o embasamento científico do tombamento desta região, mais especificamente em duas
áreas, sendo que uma inclui a Ponta da Lagoinha (Schmitt et al., 2004c). De acordo com o INEPAC, as áreas tombadas em Armação dos Búzios constituem
verdadeiras amostras da história geológica e biológica da formação do continente americano, ocorrida há 500 milhões de anos pela colisão de massas continentais,
originando uma gigantesca cadeia de montanhas, a Orogenia Búzios apresentando configuração comparável à da cordilheira do Himalaia (INEPAC, 2005).
A preservação ambiental dos costões rochosos deve ser planejada com vistas à proteção deste monumento geológico (Schmitt & Mansur, 2001). Trata-se de um
museu natural que precisa ser visitado pelas futuras gerações. As rochas desta área têm um valor científico inestimável, pois registram parte da história evolutiva
cambriana da formação do Gondwana. A Orogenia Búzios (Schmitt et al., 2004b) foi definida nestes afloramentos, e está sendo correlacionada com áreas na
Argentina, Uruguai e na África (Angola e Namíbia). A utilização destes argumentos geológicos para o tombamento de um patrimônio histórico-cultural é uma
novidade no Brasil e abre mais um campo para o profissional geólogo atuar como analista ambiental nos processos de tombamento e de preservação.
BREVE DESCRIÇÃO DO SÍTIO:
Os costões da Ponta da Lagoinha são formados por paragnaisses com espetaculares dobras e uma penetrativa foliação metamórfica. Apresentam relevo íngreme,
muitas vezes perigosos para quem se aventura pelos costões, na parte oeste. Se estendem mais suavemente para o oceano e possibilitam a formação de uma
pequena lagoa de água salina, quando a maré está alta e/ou as ondas batem com mais força (vide foto).

Foto - Placa 2 da Ponta da Lagoinha Minerais e estruturas deformacionais nas rochas do Himalaia Brasileiro (vide conteúdo completo no site
www.caminhosgeologicos.rj.gov.br)

O afloramento principal da Ponta da Lagoinha foi mapeado na escala 1:500, produto de uma monografia de conclusão de graduação em Geologia (Rodrigues et
al., 1997). Os principais litotipos aflorantes são: granada-gnaisses, sillimanita-granada-xistos, veios quartzo-feldspáticos com granada (leucossomas),
anfibólio-diopsídio-gnaisse, cianita-sillimanita-granada-biotita-gnaisse (metapelitos), granada-diopsídio gnaisse (rochas calcissilcáticas), veios monominerálicos
de quartzo, entre outras variações menores.Os minerais visíveis ao olho nú são: quartzo, feldspato (alcalino e plagioclásio), biotita, granada, cianita, sillimanita,
diopsídio, anfibólio e turmalina. É possível ver a sillimanita parcialmente substituindo porfiroblastos de cianita, formando belos pseudomorfos.
As espetaculares estruturas deformacionais incluem, além da foliação metamórfica, dobras isoclinais assimétricas, lineações de estiramento de quartzo e feldspato,
lineações minerais de sillimanita, cianita e anfibólio, boudins de rochas calcissilicáticas rotacionados e dobrados, estruturas S/C, porfiroblastos de granada
rotacionados, rods de quartzo, dobras em crenulações, camadas de gnaisses boudinadas com preenchimento nos necks, e muitas outras. Observa-se também dois
sistemas de juntas e um dique de basalto relacionados a um evento mais tardio (quebra do Gondwana). Seguindo o costão para noroeste, encontra-se um sistema
de falhas NW-SE gravitacionais com belas estruturas de arraste e cataclasitos.
SITUAÇÃO ATUAL DE CONSERVAÇÃO E ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PROTEÇÃO:
A situação de conservação do sítio geológico é muito boa. Este local é considerado um ponto turístico da cidade e, portanto, visitantes diariamente caminham
sobre estes afloramentos. É, também, um dos pontos de parada obrigatório do ônibus aberto para turistas que circula pelas praias diariamente. As duas placas do
projeto Caminhos Geológicos, instaladas no local, são guardadas pela Pousada da Laguna, aquela que fica à montante do afloramento, porém fora da área tombada
pelo Estado, e pelo salva-vidas que guarda o local, vigiando a placa que fica sobre o afloramento (foto). Os painéis são utilizados pelos guias turísticos como
apoio técnico para a descrição do local e, assim, a geologia passou a ser tema do roteiro de visitação do balneário.
O órgão responsável pela conservação das placas é o DRM-RJ. A Prefeitura Municipal de Búzios fornece a segurança e o salva-vidas que fica diariamente no
local. Contudo, o maior ato em favor da conservação deste sítio foi executado pelo Instituto Estadual de Patrimônio Cultural do Estado do Rio de Janeiro
(INEPAC), ligado à Secretaria de Cultura. Por seu intermédio, o Estado tombou o afloramento junto com uma área maior em 2003 por decreto. O tombamento,
entre outros critérios de proteção, exige a anuência do INEPAC em toda e qualquer ocupação nos sítios naturais tombados e o DRM-RJ é a instituição de apoio
nos pareceres geológico-ambientais nas áreas.

8.

Tipologia do Patrimônio
Tipo de Conteúdo
Inclui vestígios arqueológicos?
Interesse Histórico/Cultural?

9.

Estratigráfico, Mineralógico, Geomorfológico, Pedológico, Hidrogeológico, Geoambiental
Não
Sim

Utilização comunitária do sítio (moradores, escolas, outros)
Descrição
O sitio geológico da Ponta da Lagoinha é visitado mensalmente por alunos de geologia das universidades do Rio de Janeiro e de outras
brasileiras (USP, Unicamp, etc).

10.

Descrição para Museus, coleções e edifícios singulares pela rocha ornamental utilizada:
Descrição para Museus, coleções e edifícios singulares pela rocha ornamental utilizada

11.

Dados sobre roteiros científicos, didáticos e da história da ciência
Dados sobre roteiros científicos, didáticos e da história da ciência
Foi ponto de parada nas excursões de campo do 31o International Geological
Congress (Heilbron et al., 2003), do IX Simpósio Nacional de Estudos Tectônicos (Schmitt & Trouw, 2003) e, mais recentemente, do Fórum Nacional dos
Coordenadores dos Cursos de Graduação em Geologia do Brasil.

12.

Dados complementares para a programação de visitas, se houver:
Dados complementares para a programação de visitas

13.

Visitação livre.
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Valoração
Valoração do Patrimônio Geológico
García-Cortés e Carcavilla (2009) apresentaram uma proposta para atualização do modelo de inventário espanhol e um esquema para valoração, o qual utiliza
4 classes em 2 grandes grupos para enquadramento dos geossítios: (a) Interesse: Científico, Didático e Turístico/Recreativo; e (b) Proteção: Vulnerabilidade.
As tabelas abaixo mostram o esquema dos autores, o qual está sendo adotado para enquadramento do Patrimônio gelógico fluminense, após avaliação de outros
modelos publicados na literatura científica sobre o tema.

Classificação da Proteção => Necessária a médio prazo
Figura de proteção especifica

Símbolo e Valor

Desnecessária
Necessária a médio prazo
Urgente

PPc, PPd, PPt ou PPG < 200
201 < PPc, PPd, PPt ou PPG < 500
PPc, PPd, PPt ou PPG > 501

Interesse

Símbolo e Valor

Científico
Didático
Turístico-recreativo
Vunerabilidade

Ic = 360
Id = 320 (80%)
It = 320 (80%)
V = 135 (33.75%)

(90%)

Propriedade de Proteção

Símbolo

Fórmula e Valor

Prioridade de Proteção pelo Interesse Científico
Prioridade de Proteção pelo Interesse Didático
Prioridade de Proteção pelo Interesse
Turístico-Recreativo
Prioridade de proteção global

PPc
PPd
PPt

Ic + V = 495
Id + V = 455
It + V = 455

PPG

[(Ic+Id+It) / 3] + V = 468.33

Classificação segundo Reis e Henriques (2009):
Legenda Rank

Reis RP, Henriques MH (2009) Approaching an Integrated Qualification and
Evaluation System for Geological Heritage. Geoheritage. Doi
10.1007/s12371-009-0002-0

Valoração
1. Representatividade
Melhor exemplo conhecido, no domínio geológico considerado, para representar, em sua totalidade, um processo
2. Carater de Localidade Tipo
Localidade de referência utilizada internacionalmente ou localidade tipo de fósseis ou biozonas de amplo uso científico
3. Raridade
Único exemplo conhecido a nível nacional (ou internacional)
4. Grau de Conhecimento científico do lugar
Investigado por equipes científicas, objeto de teses de doutorado e trabalhos em revistas científicas internacionais
5. Estado de Conservação
O lugar se encontra bem conservado, praticamente íntegro
6. Condições de observação
Perfeitamente observável em sua integridade com facilidade
7. Diversidade
Apresenta 3 ou mais tipos de interesse, além do principal, ou só dois, embora ambos relevantes
8. INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA
Alojamento e restaurante para grupos de 40 pessoas a menos de 5 km
9. DENSIDADE POPULACIONAL (DEMANDA POTENCIAL IMEDIATA)
Entre 200.000 e 1.000.000 habitantes em um raio de 50 km
10. ACESSIBILIDADE
Acesso direto por rodovia asfaltada com estacionamento para ônibus
11. FRAGILIDADE INTRÍNSECA
Exposições hectométricas que poderiam sofrer certa degradação por atividades humanas
12. ASSOCIAÇÃO COM OUTROS ELEMENTOS DO PATRIMÔNIO NATURAL E/OU CULTURAL
Presença de vários elementos tanto do patrimônio natural quanto do cultural num raio de 5 km
13. ESPETACULARIDADE OU BELEZA

Utilizado habitualmente na iconografia turística a nível nacional ou internacional
14. CONTEÚDO DIVULGATIVO / USO DIVULGATIVO DETECTADO
É utilizado habitualmente para atividades divulgativas
15. POTENCIALIDADE PARA REALIZAR ATIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS
Estas atividades são habitualmente organizadas
16. PROXIMIDADE DE ÁREAS RECREATIVAS (DEMANDA POTENCIAL IMEDIATA)
Lugar situado a menos de 500 m de uma área recreativa
17. ENTORNO SOCIOECONÓMICO
Não se enquadra.
18. CONTEÚDO DIDÁTICO / USO DIDÁTICO DETECTADO
Ilustra conteúdos curriculares universitários

Parametros de valoração da vunerabilidade do patrimônio geológico
1. AMEAÇAS ANTRÓPICAS
Lugar situado a menos de 100 m de uma estrada, a menos de 1 km de uma atividade industrial ou mineral, a menos de 2 km de solo urbano em cidades com
menos de 100.000 habitantes ou a menos de 5 km de populações maiores
2. INTERESSE PARA EXPLOTAÇÃO MINERAL
Não se enquadra.
3. AMEAÇAS NATURAIS
Não se enquadra.
4. FRAGILIDADE INTRÍNSECA
Exposições quilométricas a hectométricas que poderiam sofrer certa degradação por atividades humanas
5. REGIME DE PROTEÇÃO DO LUGAR
Não se enquadra.
6. PROTEÇÃO INDIRETA
Lugar carente de todo tipo de proteção indireta
7. ACESSIBILIDADE (AGRESSÃO POTENCIAL)
Acesso direto por rodovia asfaltada com estacionamento para ônibus
8. DENSIDADE POPULACIONAL (AGRESSÃO POTENCIAL)
Entre 200.000 e 1.000.000 habitantes num raio de 50 km
9. PROXIMIDADE DE ZONAS RECREATIVAS (AGRESSÃO POTENCIAL)
Lugar situado a menos de 500 m de área recreativa
10. REGIME DE PROPRIEDADE DO LUGAR
Não se enquadra.
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1.

Dados Gerais
Tcontexto Geologico

Domínio Tectônico Cabo Frio

Munícipios

ARMACAO DOS BUZIOS

Denominação do Local

Ponta do Pai Vitório, Ilha Feia e mangue de pedra da Praia Gorda.

Folha 1-50000

Barra de São João

Coordenada X

-41.966329

Coordenada Y

-22.732580

Breve Descrição do Conteúdo
Falha geológica (de uso didático e científico) que coloca lado a lado sedimentos do Paleógeno (Formação Barreiras)
e as rochas do embasamento paleoproterozoico (Complexo Região dos Lagos). Morais e Mello (2005) interpretam os conglomerados da Formação Barreiras
existentes na área como provenientes de depósitos de leques aluviais condicionados pela tectônica da falha do Pai Vitório, quando o nível do mar estava mais
baixo que o atual.
Nesta área também ocorre o "mangue de pedra" da Praia Gorda, que é um manguezal atípico, porque não se desenvolve em lamas existentes em foz de rio e, sim,
sobre as brechas da falha e rochas da região. Mansur et al. (2006) atribuem à descarga do aquífero granular associado ao conglomerado, a origem da água doce
para desenvolvimento do manguezal.

2.

Importância
Tinteresse

Alto

Tipos de Utilização
Cientifico - Alto
Didático - Alto
Turístico - Alto
Comunitário - Alto
Econômico - Baixo
Tinfluencia

Nacional

Resumo da importância
Trata-se de geossítio de importância tectônica. Associados ao falhamento existem outros aspectos de relevância como
petrológico (metodologia de descrição petrográfica baseada nas brechas tectônicas), sedimentar e paleoambiental (deposição de leques aluviais controlados pela
tectônica e paleofalésias), geoambiental ("mangue de pedra") e hidrogeológico (descarga do aquífero na beira do mar). É também uma área de grande beleza
cênica (geomorfológico).
A área do Pai Vitório / Praia Gorda é tida como sendo área de desembarque de negros africanos no século XIX (antes mesmo da abolição da escravatura). Na
região existe uma comunidade quilombola que vem resgatando parte de sua história, inclusive o jongo.

3.

Pesquisadores
Pesquisadores que conhecem os afloramentos
Autores

4.

Claudio Limeira Mello, Julio Cesar Horta Almeida, Katia Leite Mansur, Monica Heilbron, Renata Schmitt, Rute Morais

Localização e acesso

Dificuldade de Acesso

Fácil

Cidade mais próxima

Armação dos Búzios (8 km)

Dados Fisiograficos
Relevo: o município apresenta duas áreas bem distintas:

(a) Topografia colinosa com costões rochosos mergulhando no mar ocupam a área do Cabo Búzios, da Ponta do Pai Vitório, de José Gonçalves, das Caravelas e
da Serra das Emerências, onde se encontra o ponto culminante do município com 183m de altitude.
(b) Topografia plana, com o predomínio de áreas de lagoas e alagados ocupam a área da Rasa, do Pântano da Malhada e das áreas planas onde ocorrem as lagoas
de Geribá, da Ferradura, do Canto e das dunas de Tucuns.

Altitude

3

Temperatura Media

5.

25

Divulgação
Tplacas

PONTO DE INTERESSE GEOLÓGICO: PRAIA RASA

Sigep Publicacao

Sim

SIGEP - Arquivo

6.

Proteção do geossítio
Tprotecao

Sim

Legislacao Criacao
A área não está inserida em Unidades de Conservação. No entanto, está enquadrada em várias categorias de APPs: "topo de
morro" na falha do Pai Vitório / alto das paleofalésias, "costão rochoso" e "manguezal".
Tnivel Governo
UCN

Federal
Proteção - Outros

18
Outros Tipos de Proteção
Área de Preservação Permanente - APP

Tnivel Protecao
Tpropriedade Terreno
Turgencia Protecao
Tvunerabilidade

Muito deficiente
Outros
Muito urgente
Muito elevada

Medida de Proteção do sítio
Está em discussão a criação de uma UC de Proteção Integral na área.
O mangue de pedra é visitado por escolas e parte da programação de educação ambiental de ONGs.

7.

Descrição do Sítio

Tmagnitude

Lugar (0.1 - 10 ha)

Tcondicao Observacao

Boas

Enquadramento urbanístico
Segundo o Plano Diretor (Lei Complementar no. 13 de 22/05/2006) toda a área está em AEIA-4 - Área de Especial
Interesse Ambiental do Arpoador da Rasa / Praia Gorda.
Segundo esta lei, a Área de Especial Interesse Ambiental AEIA "é aquela que abriga concentração de áreas protegidas por legislação ambiental e outras áreas que,
dentro do conceito de mosaico, possibilitarão a formação de corredores ecológicos, potencializando a preservação ambiental no Município, devendo ter seus
instrumentos de gestão regulamentados no Código Ambiental, com parâmetros urbanísticos mais restritivos".
[...]
"Art.78. São diretrizes e programas de ações para as Áreas de Especial Interesse, instituídas no Art. 33 desta Lei Complementar, para fins de preservação e
recuperação das áreas e fortalecimento de um desenvolvimento urbano equilibrado e sustentável do Município:
[...]
IV - AEIA - 4 (Arpoador da Rasa/Praia Gorda):
a) valorização do raro patrimônio, natural e ambiental protegido por legislação federal e estadual;
b) recuperação de áreas degradadas;
c) regularização fundiária, urbanística e edilícia;
d) implantação de trilhas;
e) elaboração de Plano de Manejo;
f) criação/implantação do Parque Municipal da Praia Gorda-Ponta do Pai Vitório.
[...]
Art 83. O Poder Público, por meio dos instrumentos previstos neste Plano Diretor, envidará esforços para implantação como parques urbanos ou outras formas
que propiciem sua conservação, preservação, ou uso comum da população, das seguintes áreas:
[...]
IX - Ponta do Pai Vitório e Praia da Gorda, nos Bairros Arpoador e Rasa".
Segundo a Lei Complementar 14 de 6/8/2006 (Lei de Uso e Ocupação do Solo) - toda a área está em ZCVS - Zona de Conservação da Vida Silvestre, com
parâmetros de ocupação mais restritivas, apesar de permitidas construções, com maior possibilidade de uso das encostas da falha do Pai Vitório.
Foram delimitadas as APPs Costão Rochoso, Mangue de Pedra e Topo de Morro na área (Lei Complementar 19, de 28/11/2007).
Sinopse da evolução geológica, origem e importância do sítio
A Falha do Pai Vitório está situada no limite sul do Graben de Barra de São João
(Mohriak e Barros, 1990). Rubin et al (2003) realizaram mapeamento de detalhe da falha, identificando 6 unidadesem escala 1:1000. A descrevem como uma
estrutura regional com "direção N70E e estrias com obliquidades variadas, que demonstram movimentações predominantemente normais com variações
direcionais. [...] A seção completa da falha na Ponta do Pai Vitório tem cerca de 60 metros de espessura, sendo que o núcleo da brecha e ultracataclasitos têm
espessura em torno de 3m, com forma tabular e mergulhos em torno de 70 (graus) para NW. As seis unidades cartografadas são descontínuas e podem variar de
espessura de uma seção para outra. O ultracataclasito aflora em forma lenticular, alinhado na direção N70E, e é considerado como a superfície principal que
define o plano de falha. Os arenitos conglomeráticos intercalados às brechas de falha são tidos como contemporâneos à movimentação dos blocos falhados e
gradam para conglomerados e arenitos das sucessões de provável idade terciária, aflorantes na parte emersa do Graben de Barra de São João. O estudo
petrográfico das brechas e cataclasitos indicou pelo menos 4 eventos de reativações sucessivas." (pág. 89)
Rubin e Almeida (2003) apresentaram a metodologia utilizada para descrição petrográfica da Falha do Pai Vitório e sugerem que ela seja usada como modelo para
descrição de brechas tectônicas.
Segundo Muehe et al (2003) "Na Ponta do Bico Preto, ou Ponta da Farinha, aflora uma falha com orientação ENE WSW. A Falha do Bico Preto é paralela à
Falha da Ponta da Baleia (em São Pedro dAldeia a sudeste) e à Falha do Pai Vitório (que aflora em Búzios a nordeste). Este sistema não só condicionou a
orientação morfológica da orla costeira interna da lagoa de Araruama, como também soergueu blocos como o Cabo de Búzios e a Serra da Sapiatiba. Esta falha
apresenta, ao sul, a depressão da Lagoa de Araruama e, ao norte, limita as Serras da Sapiatiba (Fig. 7) e Sapiatiba Mirim." (pág. 28)
O sítio tem importância:
(a) tectônica - compreensão da evolução do Sudeste brasileiro, especialmente da Bacia de Campos;
(b) geoambiental e hidrogeológica - pela presença associada do mangue de pedra da Praia Gorda;
(c) paleoambiental e sedimentológica - ocorrência dos conglomerados da Formação Barreiras em falésias ativas e paleofalésias;
(d) geomorfológica - pela beleza da área.
Ver fotos da Falha do Pai Vitório, da Ilha Feia e das Falésias da Rasa em http://www.reservataua.com.br/7_monumentos_geologicos.htm.

8.

Tipologia do Patrimônio
Tipo de Conteúdo
Inclui vestígios arqueológicos?
Interesse Histórico/Cultural?

9.

Geoambiental, Sedimentar, Paleoambiental, Hidrogeológico, Estratigráfico, Geomorfológico
Não
Sim

Utilização comunitária do sítio (moradores, escolas, outros)
Descrição
A área recebe constantes visitas de escolas para apreciação do manguezal, o qual faz parte das prioridades dos trabalhos da Agenda 21
do município. Também é local das ações de diversas ONGs, entre elas as que representam a comunidade quilombola da Rasa. Vale ressaltar a existência de
tradições culturais nesta comunidade, como, por exemplo, o jongo.
A geologia da área já está incorporada nestas visitas, dadas as atividades educativas empreendidas pelo projeto Caminhos Geológicos.

10.

Descrição para Museus, coleções e edifícios singulares pela rocha ornamental utilizada:
Descrição para Museus, coleções e edifícios singulares pela rocha ornamental utilizada

11.

Dados sobre roteiros científicos, didáticos e da história da ciência
Dados sobre roteiros científicos, didáticos e da história da ciência
Foram encontradas duas excursões de campo realizadas em eventos
internacionais, onde a Falha do Pai Vitório foi ponto de parada:
(a) Heibron, M; Schmitt , R.S.; Mohriak, W.; Trouw, R.A.J. (2000) Geology of the Cabo Frio Region, Rio de Janeiro State, Brazil. During-Congress Field Trip,
31st International Geological Congress. Rio de Janeiro, Brazil, August 6-17, Field Trip - Dft 06, 45p.
(b) Heilbron, M.; Schmitt, R.S., Trouw, R.A.J; Mohriak, W.; Almeida, J. (2003). A Geological Field Trip (AFT-01) Through the Tectonic Evolution of the Cabo
Frio Tectonic Domain - Neoproterozoic and Meso-Cenozoic Deformational Structures. IX Simpósio Nacional de Estudos Tectônicos. III International Symposium
on Tectonics. Armação dos Búzios, Brasil. p. 460-461.

12.

Dados complementares para a programação de visitas, se houver:
Dados complementares para a programação de visitas

13.

Visitação livre.
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Valoração
Valoração do Patrimônio Geológico
García-Cortés e Carcavilla (2009) apresentaram uma proposta para atualização do modelo de inventário espanhol e um esquema para valoração, o qual utiliza
4 classes em 2 grandes grupos para enquadramento dos geossítios: (a) Interesse: Científico, Didático e Turístico/Recreativo; e (b) Proteção: Vulnerabilidade.
As tabelas abaixo mostram o esquema dos autores, o qual está sendo adotado para enquadramento do Patrimônio gelógico fluminense, após avaliação de outros
modelos publicados na literatura científica sobre o tema.

Classificação da Proteção => Necessária a médio prazo
Figura de proteção especifica

Símbolo e Valor

Desnecessária
Necessária a médio prazo
Urgente

PPc, PPd, PPt ou PPG < 200
201 < PPc, PPd, PPt ou PPG < 500
PPc, PPd, PPt ou PPG > 501

Interesse

Símbolo e Valor

Científico
Didático
Turístico-recreativo
Vunerabilidade

Ic = 310
Id = 255 (63.75%)
It = 215 (53.75%)
V = 60 (15%)

(77.5%)

Propriedade de Proteção

Símbolo

Fórmula e Valor

Prioridade de Proteção pelo Interesse Científico
Prioridade de Proteção pelo Interesse Didático
Prioridade de Proteção pelo Interesse
Turístico-Recreativo
Prioridade de proteção global

PPc
PPd
PPt

Ic + V = 370
Id + V = 315
It + V = 275

PPG

[(Ic+Id+It) / 3] + V = 320.00

Classificação segundo Reis e Henriques (2009):
Legenda Rank

Reis RP, Henriques MH (2009) Approaching an Integrated Qualification and
Evaluation System for Geological Heritage. Geoheritage. Doi
10.1007/s12371-009-0002-0

Valoração
1. Representatividade
Melhor exemplo conhecido, no domínio geológico considerado, para representar, em sua totalidade, um processo
2. Carater de Localidade Tipo
Localidade de referencia regional
3. Raridade
Único exemplo conhecido a nível nacional (ou internacional)
4. Grau de Conhecimento científico do lugar
Investigado por equipes científicas, objeto de teses de doutorado e trabalhos em revistas científicas nacionais
5. Estado de Conservação
O lugar se encontra bem conservado, praticamente íntegro
6. Condições de observação
Perfeitamente observável em sua integridade com facilidade
7. Diversidade
Apresenta 3 ou mais tipos de interesse, além do principal, ou só dois, embora ambos relevantes
8. INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA
Alojamento e restaurante para grupos de 40 pessoas a menos de 5 km
9. DENSIDADE POPULACIONAL (DEMANDA POTENCIAL IMEDIATA)
Entre 200.000 e 1.000.000 habitantes em um raio de 50 km
10. ACESSIBILIDADE
Acesso direto por pista sem asfalto, porém transitável
11. FRAGILIDADE INTRÍNSECA
Exposições hectométricas que poderiam sofrer certa degradação por atividades humanas
12. ASSOCIAÇÃO COM OUTROS ELEMENTOS DO PATRIMÔNIO NATURAL E/OU CULTURAL
Presença de vários elementos tanto do patrimônio natural quanto do cultural num raio de 5 km
13. ESPETACULARIDADE OU BELEZA

Utilizado somente na iconografia turística a nível local
14. CONTEÚDO DIVULGATIVO / USO DIVULGATIVO DETECTADO
É utilizado habitualmente para atividades divulgativas
15. POTENCIALIDADE PARA REALIZAR ATIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS
Estas atividades são habitualmente organizadas
16. PROXIMIDADE DE ÁREAS RECREATIVAS (DEMANDA POTENCIAL IMEDIATA)
Lugar situado a menos de 5 km de uma área recreativa (campings, praias frequentadas, Unidades de Conservação, centros de interpretação etc.)
17. ENTORNO SOCIOECONÓMICO
Não se enquadra.
18. CONTEÚDO DIDÁTICO / USO DIDÁTICO DETECTADO
Ilustra conteúdos curriculares universitários

Parametros de valoração da vunerabilidade do patrimônio geológico
1. AMEAÇAS ANTRÓPICAS
Lugar situado a menos de 100 m de uma estrada, a menos de 1 km de uma atividade industrial ou mineral, a menos de 2 km de solo urbano em cidades com
menos de 100.000 habitantes ou a menos de 5 km de populações maiores
2. INTERESSE PARA EXPLOTAÇÃO MINERAL
Não se enquadra.
3. AMEAÇAS NATURAIS
Não se enquadra.
4. FRAGILIDADE INTRÍNSECA
Exposições quilométricas a hectométricas que poderiam sofrer certa degradação por atividades humanas
5. REGIME DE PROTEÇÃO DO LUGAR
Não se enquadra.
6. PROTEÇÃO INDIRETA
Lugar facilmente acessível, mas distante de caminhos e camuflado pela vegetação
7. ACESSIBILIDADE (AGRESSÃO POTENCIAL)
Acesso direto por pista sem asfaltar, mas transitável
8. DENSIDADE POPULACIONAL (AGRESSÃO POTENCIAL)
Entre 200.000 e 1.000.000 habitantes num raio de 50 km
9. PROXIMIDADE DE ZONAS RECREATIVAS (AGRESSÃO POTENCIAL)
Lugar situado a menos de 5 km de área recreativa (campings, praias frequentadas etc)
10. REGIME DE PROPRIEDADE DO LUGAR
Não se enquadra.
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Classificação por Interesse Científico
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ID
18
7
3
22
16
6
15
32
23
25
8
9
21
29
70
26
68
37
42
13
4
10
56
24
35
58
12
59
57
48

Patrimônio
brejo_espinho
lagoinha_foca_forno
lagunas_araruama_salinas
praia_forte
pontal_atalaia
pai_vitorio
ilha_do_cabo_frio
praia_conchas
dunas_pero
paleolaguna_taua
geriba_marisco
pta_sapata_manguinhos
boca_da_barra_ilhas
solo_cabofrio_saopedro
serra_palmital
paleofalesia_rasa
igreja_saquarema
solo_casimiro
sapiatiba
jose_goncalves
araruama_lake_view
pta_pocas
barreiras_marica
duna_dama_branca
morro_sao_joao
pseudomorfos
serra_emerencias
costazul
solo_riodasostras
lagoa_imboassica

Valoração
360
360
360
340
310
310
310
295
295
280
275
265
260
245
245
235
230
225
220
210
205
200
195
195
195
190
190
185
185
170

Proteção Especifica
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Urgente
Necessária a médio prazo
Urgente
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Urgente
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo

Valor Principal
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico

Tipologia principal
Geoambiental
Estratigráfico
Geoambiental
Estratigráfico
Petrológico
Tectônico
Geomorfológico
Estratigráfico
Sedimentar
Paleoambiental
Estratigráfico
Tectônico
Tectônico
Pedológico
Estratigráfico
Estratigráfico
Petrológico
Pedológico
Tectônico
Estratigráfico
Estratigráfico
Tectônico
Estratigráfico
Sedimentar
Geomorfológico
Mineralógico
Estratigráfico
Geomorfológico
Pedológico
Paleoambiental
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Classificação por Interesse Científico
Ranking
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

ID
30
54
47
38
41
67
31
46
61
55
65
66
77
76
49
39
64
45
72
17
60
74
33
34
63
5
44
40
50
28

Patrimônio
salinas_perynas
ponta_negra
solo_iguaba
paleocordoes_una_sjoao
ponta_farinha
beachrock_jacone
salina_apicuz
cont_palmital_rl_spa
mar_do_norte
lagoa_marica
barreiras_spa
salina_spa
solo_sjardim_seq_didatica
solo_sjardim_sete_terracos
arquipelago_santana
promontorio_barra_sjoao
lagoa_iriry
lagoa_iguaba
dique_jacone
prainha_arraial
praia_tartaruga_ro
pegmatito_jacone
solo_manguezal
fonte_itajuru
rocha_leao
mirante_itatiquara
neotectonica_vialagos
bz_br101
praia_cavaleiros
dormitorio_garcas

Valoração
170
165
165
160
150
140
130
125
120
115
115
115
110
110
110
105
105
100
100
100
95
95
85
85
80
75
70
70
70
65

Proteção Especifica
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Desnecessária
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo

Valor Principal
Histórico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Histórico
Científico
Científico
Científico
Científico
Didático
Didático
Didático
Científico
Científico
Turístico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Didático
Histórico
Histórico
Turístico
Científico
Científico
Científico
Científico

Tipologia principal
Mineiro
Petrológico
Pedológico
Paleoambiental
Tectônico
História da Ciência
Mineiro
Estratigráfico
Geomorfológico
Geomorfológico
Estratigráfico
Mineiro
Pedológico
Pedológico
Geomorfológico
Geomorfológico
Geomorfológico
Geomorfológico
Petrológico
Petrológico
Geomorfológico
Petrológico
Pedológico
Hidrogeológico
Geomorfológico
Geomorfológico
Tectônico
Tectônico
Geomorfológico
Tectônico
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Classificação por Interesse Científico
Ranking
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

ID
43
19
73
11
75
14
27
53
71
62
36
52
2
1
20
51
78
69

Patrimônio
embasamento_vialagos
praia_forno_arraial
lagoa_saquarema
mirante_praia_brava
lagoa_juturnaiba
praia_canto
campos_novos
pedreira_jundia
sambaqui_beirada
sambaqui_tarioba
barra_sjoao_darwin
pedreira_imboassica
caminho_darwin_araruama
museu_arqueo_araruama
museu_oceanografico
macae_darwin
spa_darwin
saquarema_darwin

Valoração
65
60
60
50
50
50
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Proteção Especifica
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária

Valor Principal
Científico
Turístico
Turístico
Turístico
Turístico
Didático
Histórico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Histórico
Científico
Científico
Histórico
Histórico
Histórico

Tipologia principal
Tectônico
Geomorfológico
Geomorfológico
Geomorfológico
Geomorfológico
Pedológico
História da Ciência
Petrológico
Museus e Coleções
Museus e Coleções
História da Ciência
Petrológico
História da Ciência
Museus e Coleções
Museus e Coleções
História da Ciência
História da Ciência
História da Ciência

Anexo
Valoração do Patrimônio Inventariado

1

Classificação por Interesse Didático
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ID
8
22
24
7
3
9
32
48
33
23
68
21
16
37
6
30
59
18
39
67
26
60
55
10
13
14
31
15
12
42

Patrimônio
geriba_marisco
praia_forte
duna_dama_branca
lagoinha_foca_forno
lagunas_araruama_salinas
pta_sapata_manguinhos
praia_conchas
lagoa_imboassica
solo_manguezal
dunas_pero
igreja_saquarema
boca_da_barra_ilhas
pontal_atalaia
solo_casimiro
pai_vitorio
salinas_perynas
costazul
brejo_espinho
promontorio_barra_sjoao
beachrock_jacone
paleofalesia_rasa
praia_tartaruga_ro
lagoa_marica
pta_pocas
jose_goncalves
praia_canto
salina_apicuz
ilha_do_cabo_frio
serra_emerencias
sapiatiba

Valoração
340
335
330
320
310
295
290
280
280
270
270
265
260
255
255
245
245
240
240
235
235
235
235
230
230
230
230
225
225
225

Proteção Especifica
Urgente
Necessária a médio prazo
Urgente
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Urgente
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo

Valor Principal
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Didático
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Histórico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Didático
Histórico
Científico
Científico
Científico

Tipologia principal
Estratigráfico
Estratigráfico
Sedimentar
Estratigráfico
Geoambiental
Tectônico
Estratigráfico
Paleoambiental
Pedológico
Sedimentar
Petrológico
Tectônico
Petrológico
Pedológico
Tectônico
Mineiro
Geomorfológico
Geoambiental
Geomorfológico
História da Ciência
Estratigráfico
Geomorfológico
Geomorfológico
Tectônico
Estratigráfico
Pedológico
Mineiro
Geomorfológico
Estratigráfico
Tectônico

Anexo
Valoração do Patrimônio Inventariado

2

Classificação por Interesse Didático
Ranking
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

ID
64
11
54
29
19
35
25
45
66
41
28
4
5
50
58
61
73
34
27
47
65
63
70
75
46
17
56
77
76
43

Patrimônio
lagoa_iriry
mirante_praia_brava
ponta_negra
solo_cabofrio_saopedro
praia_forno_arraial
morro_sao_joao
paleolaguna_taua
lagoa_iguaba
salina_spa
ponta_farinha
dormitorio_garcas
araruama_lake_view
mirante_itatiquara
praia_cavaleiros
pseudomorfos
mar_do_norte
lagoa_saquarema
fonte_itajuru
campos_novos
solo_iguaba
barreiras_spa
rocha_leao
serra_palmital
lagoa_juturnaiba
cont_palmital_rl_spa
prainha_arraial
barreiras_marica
solo_sjardim_seq_didatica
solo_sjardim_sete_terracos
embasamento_vialagos

Valoração
220
210
205
205
200
200
195
195
195
195
190
185
175
175
175
170
165
165
165
155
150
150
145
145
145
140
140
125
125
125

Proteção Especifica
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo

Valor Principal
Turístico
Turístico
Científico
Científico
Turístico
Científico
Científico
Científico
Didático
Científico
Científico
Científico
Turístico
Científico
Científico
Científico
Turístico
Histórico
Histórico
Científico
Científico
Histórico
Científico
Turístico
Científico
Científico
Científico
Didático
Didático
Científico

Tipologia principal
Geomorfológico
Geomorfológico
Petrológico
Pedológico
Geomorfológico
Geomorfológico
Paleoambiental
Geomorfológico
Mineiro
Tectônico
Tectônico
Estratigráfico
Geomorfológico
Geomorfológico
Mineralógico
Geomorfológico
Geomorfológico
Hidrogeológico
História da Ciência
Pedológico
Estratigráfico
Geomorfológico
Estratigráfico
Geomorfológico
Estratigráfico
Petrológico
Estratigráfico
Pedológico
Pedológico
Tectônico

Anexo
Valoração do Patrimônio Inventariado

3

Classificação por Interesse Didático
Ranking
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

ID
74
44
38
40
49
57
72
53
71
62
36
52
2
1
20
51
78
69

Patrimônio
pegmatito_jacone
neotectonica_vialagos
paleocordoes_una_sjoao
bz_br101
arquipelago_santana
solo_riodasostras
dique_jacone
pedreira_jundia
sambaqui_beirada
sambaqui_tarioba
barra_sjoao_darwin
pedreira_imboassica
caminho_darwin_araruama
museu_arqueo_araruama
museu_oceanografico
macae_darwin
spa_darwin
saquarema_darwin

Valoração
120
120
120
105
100
95
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Proteção Especifica
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Desnecessária
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária

Valor Principal
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Histórico
Científico
Científico
Histórico
Histórico
Histórico

Tipologia principal
Petrológico
Tectônico
Paleoambiental
Tectônico
Geomorfológico
Pedológico
Petrológico
Petrológico
Museus e Coleções
Museus e Coleções
História da Ciência
Petrológico
História da Ciência
Museus e Coleções
Museus e Coleções
História da Ciência
História da Ciência
História da Ciência

Anexo
Valoração do Patrimônio Inventariado

1

Classificação por Interesse Turístico-Recreativo
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ID
7
15
23
19
8
11
9
3
21
48
14
24
16
22
32
55
10
6
59
12
68
33
39
31
64
35
54
26
42
60

Patrimônio
lagoinha_foca_forno
ilha_do_cabo_frio
dunas_pero
praia_forno_arraial
geriba_marisco
mirante_praia_brava
pta_sapata_manguinhos
lagunas_araruama_salinas
boca_da_barra_ilhas
lagoa_imboassica
praia_canto
duna_dama_branca
pontal_atalaia
praia_forte
praia_conchas
lagoa_marica
pta_pocas
pai_vitorio
costazul
serra_emerencias
igreja_saquarema
solo_manguezal
promontorio_barra_sjoao
salina_apicuz
lagoa_iriry
morro_sao_joao
ponta_negra
paleofalesia_rasa
sapiatiba
praia_tartaruga_ro

Valoração
320
300
300
280
280
280
275
270
265
260
260
250
245
245
235
235
215
215
215
215
215
215
215
200
200
195
195
195
190
185

Proteção Especifica
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Urgente
Necessária a médio prazo
Urgente
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Urgente
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo

Valor Principal
Científico
Científico
Científico
Turístico
Científico
Turístico
Científico
Científico
Científico
Científico
Didático
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Didático
Científico
Histórico
Turístico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico

Tipologia principal
Estratigráfico
Geomorfológico
Sedimentar
Geomorfológico
Estratigráfico
Geomorfológico
Tectônico
Geoambiental
Tectônico
Paleoambiental
Pedológico
Sedimentar
Petrológico
Estratigráfico
Estratigráfico
Geomorfológico
Tectônico
Tectônico
Geomorfológico
Estratigráfico
Petrológico
Pedológico
Geomorfológico
Mineiro
Geomorfológico
Geomorfológico
Petrológico
Estratigráfico
Tectônico
Geomorfológico

Anexo
Valoração do Patrimônio Inventariado

2

Classificação por Interesse Turístico-Recreativo
Ranking
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

ID
34
28
13
66
5
30
61
50
45
37
67
63
27
25
41
49
18
75
4
73
17
29
38
46
74
47
44
65
56
43

Patrimônio
fonte_itajuru
dormitorio_garcas
jose_goncalves
salina_spa
mirante_itatiquara
salinas_perynas
mar_do_norte
praia_cavaleiros
lagoa_iguaba
solo_casimiro
beachrock_jacone
rocha_leao
campos_novos
paleolaguna_taua
ponta_farinha
arquipelago_santana
brejo_espinho
lagoa_juturnaiba
araruama_lake_view
lagoa_saquarema
prainha_arraial
solo_cabofrio_saopedro
paleocordoes_una_sjoao
cont_palmital_rl_spa
pegmatito_jacone
solo_iguaba
neotectonica_vialagos
barreiras_spa
barreiras_marica
embasamento_vialagos

Valoração
185
185
180
180
175
170
170
165
165
160
145
145
140
135
130
130
130
130
130
125
120
120
110
95
95
95
95
95
90
90

Proteção Especifica
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Desnecessária
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo

Valor Principal
Histórico
Científico
Científico
Didático
Turístico
Histórico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Histórico
Histórico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Turístico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico

Tipologia principal
Hidrogeológico
Tectônico
Estratigráfico
Mineiro
Geomorfológico
Mineiro
Geomorfológico
Geomorfológico
Geomorfológico
Pedológico
História da Ciência
Geomorfológico
História da Ciência
Paleoambiental
Tectônico
Geomorfológico
Geoambiental
Petrológico
Estratigráfico
Petrológico
Petrológico
Pedológico
Paleoambiental
Estratigráfico
Geomorfológico
Pedológico
Tectônico
Estratigráfico
Estratigráfico
Tectônico

Anexo
Valoração do Patrimônio Inventariado

3

Classificação por Interesse Turístico-Recreativo
Ranking
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

ID
58
57
70
40
77
76
72
53
71
62
36
52
2
1
20
51
78
69

Patrimônio
pseudomorfos
solo_riodasostras
serra_palmital
bz_br101
solo_sjardim_seq_didatica
solo_sjardim_sete_terracos
dique_jacone
pedreira_jundia
sambaqui_beirada
sambaqui_tarioba
barra_sjoao_darwin
pedreira_imboassica
caminho_darwin_araruama
museu_arqueo_araruama
museu_oceanografico
macae_darwin
spa_darwin
saquarema_darwin

Valoração
85
85
80
75
65
65
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Proteção Especifica
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária

Valor Principal
Científico
Científico
Histórico
Científico
Didático
Turístico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Histórico
Científico
Científico
Histórico
Didático
Histórico

Tipologia principal
Mineralógico
Pedológico
História da Ciência
Tectônico
Pedológico
Geomorfológico
Museus e Coleções
Petrológico
Estratigráfico
Museus e Coleções
História da Ciência
Petrológico
História da Ciência
Museus e Coleções
Museus e Coleções
História da Ciência
Pedológico
História da Ciência

Anexo
Valoração do Patrimônio Inventariado

1

Classificação por Vunerabilidade
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ID
24
65
60
23
58
30
31
8
66
37
26
5
9
11
72
19
28
74
29
59
38
64
39
48
55
57
32
40
22
21

Patrimônio
duna_dama_branca
barreiras_spa
praia_tartaruga_ro
dunas_pero
pseudomorfos
salinas_perynas
salina_apicuz
geriba_marisco
salina_spa
solo_casimiro
paleofalesia_rasa
mirante_itatiquara
pta_sapata_manguinhos
mirante_praia_brava
dique_jacone
praia_forno_arraial
dormitorio_garcas
pegmatito_jacone
solo_cabofrio_saopedro
costazul
paleocordoes_una_sjoao
lagoa_iriry
promontorio_barra_sjoao
lagoa_imboassica
lagoa_marica
solo_riodasostras
praia_conchas
bz_br101
praia_forte
boca_da_barra_ilhas

Valoração
210
210
205
205
200
200
200
190
190
185
180
175
175
175
155
150
150
150
145
145
145
145
145
145
145
145
145
140
140
135

Proteção Especifica
Urgente
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Urgente
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Urgente
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo

Valor Principal
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Histórico
Histórico
Científico
Didático
Científico
Científico
Turístico
Científico
Turístico
Científico
Turístico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Turístico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico

Tipologia principal
Sedimentar
Estratigráfico
Geomorfológico
Sedimentar
Mineralógico
Mineiro
Mineiro
Estratigráfico
Mineiro
Pedológico
Estratigráfico
Geomorfológico
Tectônico
Geomorfológico
Petrológico
Geomorfológico
Tectônico
Petrológico
Pedológico
Geomorfológico
Paleoambiental
Geomorfológico
Geomorfológico
Paleoambiental
Geomorfológico
Pedológico
Estratigráfico
Tectônico
Estratigráfico
Tectônico

Anexo
Valoração do Patrimônio Inventariado

2

Classificação por Vunerabilidade
Ranking
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

ID
68
33
54
61
7
14
34
4
46
47
70
75
3
17
45
56
13
16
25
76
67
41
18
50
77
42
10
44
43
63

Patrimônio
igreja_saquarema
solo_manguezal
ponta_negra
mar_do_norte
lagoinha_foca_forno
praia_canto
fonte_itajuru
araruama_lake_view
cont_palmital_rl_spa
solo_iguaba
serra_palmital
lagoa_juturnaiba
lagunas_araruama_salinas
prainha_arraial
lagoa_iguaba
barreiras_marica
jose_goncalves
pontal_atalaia
paleolaguna_taua
solo_sjardim_sete_terracos
beachrock_jacone
ponta_farinha
brejo_espinho
praia_cavaleiros
solo_sjardim_seq_didatica
sapiatiba
pta_pocas
neotectonica_vialagos
embasamento_vialagos
rocha_leao

Valoração
135
135
135
135
135
135
130
130
130
130
130
125
125
125
115
115
115
115
115
115
115
115
110
110
105
100
95
90
90
90

Proteção Especifica
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo

Valor Principal
Científico
Didático
Científico
Científico
Científico
Didático
Histórico
Científico
Científico
Científico
Científico
Turístico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Didático
Científico
Científico
Científico
Científico
Didático
Científico
Científico
Científico
Científico
Histórico

Tipologia principal
Petrológico
Pedológico
Petrológico
Geomorfológico
Estratigráfico
Pedológico
Hidrogeológico
Estratigráfico
Estratigráfico
Pedológico
Estratigráfico
Geomorfológico
Geoambiental
Petrológico
Geomorfológico
Estratigráfico
Estratigráfico
Petrológico
Paleoambiental
Pedológico
História da Ciência
Tectônico
Geoambiental
Geomorfológico
Pedológico
Tectônico
Tectônico
Tectônico
Tectônico
Geomorfológico

Anexo
Valoração do Patrimônio Inventariado
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Classificação por Vunerabilidade
Ranking
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

ID
27
49
35
6
73
12
15
36
51
53
52
2
1
62
69
20
78
71

Patrimônio
campos_novos
arquipelago_santana
morro_sao_joao
pai_vitorio
lagoa_saquarema
serra_emerencias
ilha_do_cabo_frio
barra_sjoao_darwin
macae_darwin
pedreira_jundia
pedreira_imboassica
caminho_darwin_araruama
museu_arqueo_araruama
sambaqui_tarioba
saquarema_darwin
museu_oceanografico
spa_darwin
sambaqui_beirada

Valoração
75
65
65
60
55
50
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Proteção Especifica
Necessária a médio prazo
Desnecessária
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária

Valor Principal
Histórico
Científico
Científico
Científico
Turístico
Científico
Científico
Científico
Histórico
Científico
Científico
Histórico
Científico
Científico
Histórico
Científico
Histórico
Científico

Tipologia principal
História da Ciência
Geomorfológico
Geomorfológico
Tectônico
Geomorfológico
Estratigráfico
Geomorfológico
História da Ciência
História da Ciência
Petrológico
Petrológico
História da Ciência
Museus e Coleções
Museus e Coleções
História da Ciência
Museus e Coleções
História da Ciência
Museus e Coleções

Anexo
Valoração do Patrimônio Inventariado

1

Classificação por Prioridade de Proteção pelo Interesse Científico
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ID
23
7
3
22
18
8
32
9
16
26
37
24
21
25
58
29
70
30
6
68
15
4
59
57
31
65
13
42
48
56

Patrimônio
dunas_pero
lagoinha_foca_forno
lagunas_araruama_salinas
praia_forte
brejo_espinho
geriba_marisco
praia_conchas
pta_sapata_manguinhos
pontal_atalaia
paleofalesia_rasa
solo_casimiro
duna_dama_branca
boca_da_barra_ilhas
paleolaguna_taua
pseudomorfos
solo_cabofrio_saopedro
serra_palmital
salinas_perynas
pai_vitorio
igreja_saquarema
ilha_do_cabo_frio
araruama_lake_view
costazul
solo_riodasostras
salina_apicuz
barreiras_spa
jose_goncalves
sapiatiba
lagoa_imboassica
barreiras_marica

Valoração
500
495
485
480
470
465
440
440
425
415
410
405
395
395
390
390
375
370
370
365
345
335
330
330
330
325
325
320
315
310

Proteção Especifica
Urgente
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Urgente
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Urgente
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo

Valor Principal
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Histórico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Histórico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico

Tipologia principal
Sedimentar
Estratigráfico
Geoambiental
Estratigráfico
Geoambiental
Estratigráfico
Estratigráfico
Tectônico
Petrológico
Estratigráfico
Pedológico
Sedimentar
Tectônico
Paleoambiental
Mineralógico
Pedológico
Estratigráfico
Mineiro
Tectônico
Petrológico
Geomorfológico
Estratigráfico
Geomorfológico
Pedológico
Mineiro
Estratigráfico
Estratigráfico
Tectônico
Paleoambiental
Estratigráfico
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2

Classificação por Prioridade de Proteção pelo Interesse Científico
Ranking
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

ID
66
38
60
54
10
47
41
35
55
46
72
67
61
39
5
64
74
12
11
76
17
33
45
77
28
34
40
19
14
50

Patrimônio
salina_spa
paleocordoes_una_sjoao
praia_tartaruga_ro
ponta_negra
pta_pocas
solo_iguaba
ponta_farinha
morro_sao_joao
lagoa_marica
cont_palmital_rl_spa
dique_jacone
beachrock_jacone
mar_do_norte
promontorio_barra_sjoao
mirante_itatiquara
lagoa_iriry
pegmatito_jacone
serra_emerencias
mirante_praia_brava
solo_sjardim_sete_terracos
prainha_arraial
solo_manguezal
lagoa_iguaba
solo_sjardim_seq_didatica
dormitorio_garcas
fonte_itajuru
bz_br101
praia_forno_arraial
praia_canto
praia_cavaleiros

Valoração
305
305
300
300
295
295
265
260
260
255
255
255
255
250
250
250
245
240
225
225
225
220
215
215
215
215
210
210
185
180

Proteção Especifica
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo

Valor Principal
Didático
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Turístico
Turístico
Científico
Científico
Turístico
Didático
Científico
Didático
Científico
Didático
Científico
Histórico
Científico
Turístico
Didático
Científico

Tipologia principal
Mineiro
Paleoambiental
Geomorfológico
Petrológico
Tectônico
Pedológico
Tectônico
Geomorfológico
Geomorfológico
Estratigráfico
Petrológico
História da Ciência
Geomorfológico
Geomorfológico
Geomorfológico
Geomorfológico
Petrológico
Estratigráfico
Geomorfológico
Pedológico
Petrológico
Pedológico
Geomorfológico
Pedológico
Tectônico
Hidrogeológico
Tectônico
Geomorfológico
Pedológico
Geomorfológico
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Classificação por Prioridade de Proteção pelo Interesse Científico
Ranking
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

ID
49
75
63
44
43
73
27
36
51
53
52
2
1
62
69
20
78
71

Patrimônio
arquipelago_santana
lagoa_juturnaiba
rocha_leao
neotectonica_vialagos
embasamento_vialagos
lagoa_saquarema
campos_novos
barra_sjoao_darwin
macae_darwin
pedreira_jundia
pedreira_imboassica
caminho_darwin_araruama
museu_arqueo_araruama
sambaqui_tarioba
saquarema_darwin
museu_oceanografico
spa_darwin
sambaqui_beirada

Valoração
175
175
170
160
155
115
95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Proteção Especifica
Desnecessária
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária

Valor Principal
Científico
Turístico
Histórico
Científico
Científico
Turístico
Histórico
Científico
Histórico
Científico
Científico
Histórico
Científico
Científico
Histórico
Científico
Histórico
Científico

Tipologia principal
Geomorfológico
Geomorfológico
Geomorfológico
Tectônico
Tectônico
Geomorfológico
História da Ciência
História da Ciência
História da Ciência
Petrológico
Petrológico
História da Ciência
Museus e Coleções
Museus e Coleções
História da Ciência
Museus e Coleções
História da Ciência
Museus e Coleções

Anexo
Valoração do Patrimônio Inventariado

1

Classificação por Prioridade de Proteção pelo Interesse Didático
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ID
24
8
23
22
9
7
30
60
37
32
3
31
48
26
33
68
21
59
11
66
39
55
58
16
64
14
65
29
67
19

Patrimônio
duna_dama_branca
geriba_marisco
dunas_pero
praia_forte
pta_sapata_manguinhos
lagoinha_foca_forno
salinas_perynas
praia_tartaruga_ro
solo_casimiro
praia_conchas
lagunas_araruama_salinas
salina_apicuz
lagoa_imboassica
paleofalesia_rasa
solo_manguezal
igreja_saquarema
boca_da_barra_ilhas
costazul
mirante_praia_brava
salina_spa
promontorio_barra_sjoao
lagoa_marica
pseudomorfos
pontal_atalaia
lagoa_iriry
praia_canto
barreiras_spa
solo_cabofrio_saopedro
beachrock_jacone
praia_forno_arraial

Valoração
540
530
475
475
470
455
445
440
440
435
435
430
425
415
415
405
400
390
385
385
385
380
375
375
365
365
360
350
350
350

Proteção Especifica
Urgente
Urgente
Urgente
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo

Valor Principal

Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Histórico
Científico
Científico
Científico
Científico
Histórico
Científico
Científico
Didático
Científico
Científico
Científico
Turístico
Didático
Científico
Científico
Científico
Científico
Turístico
Didático
Científico
Científico
Científico
Turístico

Tipologia principal

Sedimentar
Estratigráfico
Sedimentar
Estratigráfico
Tectônico
Estratigráfico
Mineiro
Geomorfológico
Pedológico
Estratigráfico
Geoambiental
Mineiro
Paleoambiental
Estratigráfico
Pedológico
Petrológico
Tectônico
Geomorfológico
Geomorfológico
Mineiro
Geomorfológico
Geomorfológico
Mineralógico
Petrológico
Geomorfológico
Pedológico
Estratigráfico
Pedológico
História da Ciência
Geomorfológico

Anexo
Valoração do Patrimônio Inventariado

2

Classificação por Prioridade de Proteção pelo Interesse Didático
Ranking
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

ID
5
18
13
28
54
10
42
4
6
45
41
25
61
34
47
50
70
46
12
75
74
17
38
35
15
56
40
27
76
57

Patrimônio
mirante_itatiquara
brejo_espinho
jose_goncalves
dormitorio_garcas
ponta_negra
pta_pocas
sapiatiba
araruama_lake_view
pai_vitorio
lagoa_iguaba
ponta_farinha
paleolaguna_taua
mar_do_norte
fonte_itajuru
solo_iguaba
praia_cavaleiros
serra_palmital
cont_palmital_rl_spa
serra_emerencias
lagoa_juturnaiba
pegmatito_jacone
prainha_arraial
paleocordoes_una_sjoao
morro_sao_joao
ilha_do_cabo_frio
barreiras_marica
bz_br101
campos_novos
solo_sjardim_sete_terracos
solo_riodasostras

Valoração
350
350
345
340
340
325
325
315
315
310
310
310
305
295
285
285
275
275
275
270
270
265
265
265
260
255
245
240
240
240

Proteção Especifica
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo

Valor Principal

Turístico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Histórico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Turístico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Histórico
Didático
Científico

Tipologia principal

Geomorfológico
Geoambiental
Estratigráfico
Tectônico
Petrológico
Tectônico
Tectônico
Estratigráfico
Tectônico
Geomorfológico
Tectônico
Paleoambiental
Geomorfológico
Hidrogeológico
Pedológico
Geomorfológico
Estratigráfico
Estratigráfico
Estratigráfico
Geomorfológico
Petrológico
Petrológico
Paleoambiental
Geomorfológico
Geomorfológico
Estratigráfico
Tectônico
História da Ciência
Pedológico
Pedológico

Anexo
Valoração do Patrimônio Inventariado

3

Classificação por Prioridade de Proteção pelo Interesse Didático
Ranking
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

ID
63
72
77
73
43
44
49
36
51
53
52
2
1
62
69
20
78
71

Patrimônio
rocha_leao
dique_jacone
solo_sjardim_seq_didatica
lagoa_saquarema
embasamento_vialagos
neotectonica_vialagos
arquipelago_santana
barra_sjoao_darwin
macae_darwin
pedreira_jundia
pedreira_imboassica
caminho_darwin_araruama
museu_arqueo_araruama
sambaqui_tarioba
saquarema_darwin
museu_oceanografico
spa_darwin
sambaqui_beirada

Valoração
240
235
230
220
215
210
165
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Proteção Especifica
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária

Valor Principal

Histórico
Científico
Didático
Turístico
Científico
Científico
Científico
Científico
Histórico
Científico
Científico
Histórico
Científico
Científico
Histórico
Científico
Histórico
Científico

Tipologia principal

Geomorfológico
Petrológico
Pedológico
Geomorfológico
Tectônico
Tectônico
Geomorfológico
História da Ciência
História da Ciência
Petrológico
Petrológico
História da Ciência
Museus e Coleções
Museus e Coleções
História da Ciência
Museus e Coleções
História da Ciência
Museus e Coleções

Anexo
Valoração do Patrimônio Inventariado
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Classificação por Prioridade de Proteção pelo Interesse Turístico-Recreativo
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ID
23
8
24
11
7
9
19
48
31
21
14
3
60
22
32
55
26
66
30
59
16
39
68
33
5
64
37
28
15
54

Patrimônio
dunas_pero
geriba_marisco
duna_dama_branca
mirante_praia_brava
lagoinha_foca_forno
pta_sapata_manguinhos
praia_forno_arraial
lagoa_imboassica
salina_apicuz
boca_da_barra_ilhas
praia_canto
lagunas_araruama_salinas
praia_tartaruga_ro
praia_forte
praia_conchas
lagoa_marica
paleofalesia_rasa
salina_spa
salinas_perynas
costazul
pontal_atalaia
promontorio_barra_sjoao
igreja_saquarema
solo_manguezal
mirante_itatiquara
lagoa_iriry
solo_casimiro
dormitorio_garcas
ilha_do_cabo_frio
ponta_negra

Valoração
505
470
460
455
455
450
430
405
400
400
395
395
390
385
380
380
375
370
370
360
360
360
350
350
350
345
345
335
335
330

Proteção Especifica
Urgente
Urgente
Urgente
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo

Valor Principal

Científico
Científico
Científico
Turístico
Científico
Científico
Turístico
Científico
Histórico
Científico
Didático
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Didático
Histórico
Científico
Científico
Científico
Científico
Didático
Turístico
Turístico
Científico
Científico
Científico
Científico

Tipologia principal

Sedimentar
Estratigráfico
Sedimentar
Geomorfológico
Estratigráfico
Tectônico
Geomorfológico
Paleoambiental
Mineiro
Tectônico
Pedológico
Geoambiental
Geomorfológico
Estratigráfico
Estratigráfico
Geomorfológico
Estratigráfico
Mineiro
Mineiro
Geomorfológico
Petrológico
Geomorfológico
Petrológico
Pedológico
Geomorfológico
Geomorfológico
Pedológico
Tectônico
Geomorfológico
Petrológico
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Classificação por Prioridade de Proteção pelo Interesse Turístico-Recreativo
Ranking
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

ID
34
10
65
61
13
42
58
45
50
6
29
12
4
35
67
75
38
25
17
41
74
18
63
57
46
47
40
27
70
72

Patrimônio
fonte_itajuru
pta_pocas
barreiras_spa
mar_do_norte
jose_goncalves
sapiatiba
pseudomorfos
lagoa_iguaba
praia_cavaleiros
pai_vitorio
solo_cabofrio_saopedro
serra_emerencias
araruama_lake_view
morro_sao_joao
beachrock_jacone
lagoa_juturnaiba
paleocordoes_una_sjoao
paleolaguna_taua
prainha_arraial
ponta_farinha
pegmatito_jacone
brejo_espinho
rocha_leao
solo_riodasostras
cont_palmital_rl_spa
solo_iguaba
bz_br101
campos_novos
serra_palmital
dique_jacone

Valoração
315
310
305
305
295
290
285
280
275
275
265
265
260
260
260
255
255
250
245
245
245
240
235
230
225
225
215
215
210
205

Proteção Especifica
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo

Valor Principal

Histórico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Turístico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Histórico
Científico
Científico
Científico
Científico
Histórico
Científico
Científico

Tipologia principal

Hidrogeológico
Tectônico
Estratigráfico
Geomorfológico
Estratigráfico
Tectônico
Mineralógico
Geomorfológico
Geomorfológico
Tectônico
Pedológico
Estratigráfico
Estratigráfico
Geomorfológico
História da Ciência
Geomorfológico
Paleoambiental
Paleoambiental
Petrológico
Tectônico
Petrológico
Geoambiental
Geomorfológico
Pedológico
Estratigráfico
Pedológico
Tectônico
História da Ciência
Estratigráfico
Petrológico
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Classificação por Prioridade de Proteção pelo Interesse Turístico-Recreativo
Ranking
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

ID
56
49
44
76
73
43
77
36
51
53
52
2
1
62
69
20
78
71

Patrimônio
barreiras_marica
arquipelago_santana
neotectonica_vialagos
solo_sjardim_sete_terracos
lagoa_saquarema
embasamento_vialagos
solo_sjardim_seq_didatica
barra_sjoao_darwin
macae_darwin
pedreira_jundia
pedreira_imboassica
caminho_darwin_araruama
museu_arqueo_araruama
sambaqui_tarioba
saquarema_darwin
museu_oceanografico
spa_darwin
sambaqui_beirada

Valoração
205
195
185
180
180
180
170
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Proteção Especifica
Necessária a médio prazo
Desnecessária
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária

Valor Principal

Científico
Científico
Científico
Didático
Turístico
Científico
Didático
Científico
Histórico
Científico
Científico
Histórico
Científico
Científico
Histórico
Científico
Histórico
Científico

Tipologia principal

Estratigráfico
Geomorfológico
Tectônico
Pedológico
Geomorfológico
Tectônico
Pedológico
História da Ciência
História da Ciência
Petrológico
Petrológico
História da Ciência
Museus e Coleções
Museus e Coleções
História da Ciência
Museus e Coleções
História da Ciência
Museus e Coleções
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Classificação por Prioridade de Proteção Global
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ID
23
8
24
7
9
22
3
32
26
37
21
30
16
31
48
60
68
59
11
18
66
58
55
29
39
65
19
33
54
13

Patrimônio
dunas_pero
geriba_marisco
duna_dama_branca
lagoinha_foca_forno
pta_sapata_manguinhos
praia_forte
lagunas_araruama_salinas
praia_conchas
paleofalesia_rasa
solo_casimiro
boca_da_barra_ilhas
salinas_perynas
pontal_atalaia
salina_apicuz
lagoa_imboassica
praia_tartaruga_ro
igreja_saquarema
costazul
mirante_praia_brava
brejo_espinho
salina_spa
pseudomorfos
lagoa_marica
solo_cabofrio_saopedro
promontorio_barra_sjoao
barreiras_spa
praia_forno_arraial
solo_manguezal
ponta_negra
jose_goncalves

Valoração
493.33
488.33
468.33
468.33
453.33
446.67
438.33
418.33
401.67
398.33
398.33
395.00
386.67
386.67
381.67
376.67
373.33
360.00
355.00
353.33
353.33
350.00
340.00
335.00
331.67
330.00
330.00
328.33
323.33
321.67

Proteção Especifica
Urgente
Urgente
Urgente
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo

Valor Principal

Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Histórico
Científico
Histórico
Científico
Científico
Científico
Científico
Turístico
Científico
Didático
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Turístico
Didático
Científico
Científico

Tipologia principal

Sedimentar
Estratigráfico
Sedimentar
Estratigráfico
Tectônico
Estratigráfico
Geoambiental
Estratigráfico
Estratigráfico
Pedológico
Tectônico
Mineiro
Petrológico
Mineiro
Paleoambiental
Geomorfológico
Petrológico
Geomorfológico
Geomorfológico
Geoambiental
Mineiro
Mineralógico
Geomorfológico
Pedológico
Geomorfológico
Estratigráfico
Geomorfológico
Pedológico
Petrológico
Estratigráfico
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Classificação por Prioridade de Proteção Global
Ranking
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

ID
6
64
25
5
14
15
42
10
4
28
67
61
70
34
38
41
45
47
57
35
12
56
74
46
50
17
75
72
40
63

Patrimônio
pai_vitorio
lagoa_iriry
paleolaguna_taua
mirante_itatiquara
praia_canto
ilha_do_cabo_frio
sapiatiba
pta_pocas
araruama_lake_view
dormitorio_garcas
beachrock_jacone
mar_do_norte
serra_palmital
fonte_itajuru
paleocordoes_una_sjoao
ponta_farinha
lagoa_iguaba
solo_iguaba
solo_riodasostras
morro_sao_joao
serra_emerencias
barreiras_marica
pegmatito_jacone
cont_palmital_rl_spa
praia_cavaleiros
prainha_arraial
lagoa_juturnaiba
dique_jacone
bz_br101
rocha_leao

Valoração
320.00
320.00
318.33
316.67
315.00
313.33
311.67
310.00
303.33
296.67
288.33
288.33
286.67
275.00
275.00
273.33
268.33
268.33
266.67
261.67
260.00
256.67
253.33
251.67
246.67
245.00
233.33
231.67
223.33
215.00

Proteção Especifica
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo

Valor Principal

Científico
Turístico
Científico
Turístico
Didático
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Histórico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Científico
Turístico
Científico
Científico
Histórico

Tipologia principal

Tectônico
Geomorfológico
Paleoambiental
Geomorfológico
Pedológico
Geomorfológico
Tectônico
Tectônico
Estratigráfico
Tectônico
História da Ciência
Geomorfológico
Estratigráfico
Hidrogeológico
Paleoambiental
Tectônico
Geomorfológico
Pedológico
Pedológico
Geomorfológico
Estratigráfico
Estratigráfico
Petrológico
Estratigráfico
Geomorfológico
Petrológico
Geomorfológico
Petrológico
Tectônico
Geomorfológico
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Classificação por Prioridade de Proteção Global
Ranking
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

ID
76
77
44
27
43
49
73
36
51
53
52
2
1
62
69
20
78
71

Patrimônio
solo_sjardim_sete_terracos
solo_sjardim_seq_didatica
neotectonica_vialagos
campos_novos
embasamento_vialagos
arquipelago_santana
lagoa_saquarema
barra_sjoao_darwin
macae_darwin
pedreira_jundia
pedreira_imboassica
caminho_darwin_araruama
museu_arqueo_araruama
sambaqui_tarioba
saquarema_darwin
museu_oceanografico
spa_darwin
sambaqui_beirada

Valoração
215.00
205.00
185.00
183.33
183.33
178.33
171.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Proteção Especifica
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Necessária a médio prazo
Desnecessária
Necessária a médio prazo
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária
Desnecessária

Valor Principal

Didático
Didático
Científico
Histórico
Científico
Científico
Turístico
Científico
Histórico
Científico
Científico
Histórico
Científico
Científico
Histórico
Científico
Histórico
Científico

Tipologia principal

Pedológico
Pedológico
Tectônico
História da Ciência
Tectônico
Geomorfológico
Geomorfológico
História da Ciência
História da Ciência
Petrológico
Petrológico
História da Ciência
Museus e Coleções
Museus e Coleções
História da Ciência
Museus e Coleções
História da Ciência
Museus e Coleções
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RESUMO
A divulgação das Geociências para a sociedade é pouco disseminada no Brasil. No Estado do Rio de Janeiro um processo sistemático de popularização da Geologia teve início em 2000 com o Projeto Caminhos Geológicos - PCG pela implantação de painéis interpretativos. Eles se tornaram importantes pontos de acesso ao círculo da educação formal e também
atraíram o cidadão comum, que passou a se interessar pelos temas geológicos através da presença curiosa de totens em seu
caminho. As informações geradas pelo PCG têm alimentado programas de educação e promovido a geoconservação pela
discussão dos temas geológicos com organizações ambientalistas, antes focadas apenas no meio biótico. Constata-se que a
Geologia, embora embutida nas disciplinas de Ciências e Geografia do ensino fundamental e médio, de maneira geral, não
é adequadamente ensinada, seja por deficiência na formação dos professores, seja pela qualidade do material didático disponível. Pode-se dizer que o nível do conhecimento repassado não é suficiente para suprir de informações um aluno com
um mínimo de interesse sobre a origem e evolução da Terra. Os Museus de Ciências e ações de universidades vêm complementando esta lacuna, porém, os resultados são ainda modestos, dadas às dimensões do Brasil e às necessidades de investimentos. A apropriação do conhecimento pelas pessoas e organizações populares é a base para o sucesso de projetos de divulgação e gestão do patrimônio geológico, fundamento para a proposição de um Geoparque. Somente o envolvimento das
comunidades locais na gestão do espaço delimitado pode promover a sustentabilidade financeira e ambiental requerida. O
desafio a ser vencido é o de romper com o isolamento imposto por uma linguagem entendida por poucos.
Palavras-chave: Disseminação da Ciência; Popularização da Ciência; Geoconservação; Projeto Caminhos Geológicos; Geoparque.

ABSTRACT
The dissemination of geosciences to its citizens is not widespread in Brazil. The Caminhos Geológicos Project, in Rio
de Janeiro State began in 2000, with the objective to increase the geological knowledge of the population. The project uses
a large number of strategies to reach the population, such as the deployment of interpretative panels, educational projects in
geology inside schools, scientific events open to the society, and many others. The panels have become an important source
of geological information, especially for students and teachers that live in the region where they have been implanted. The
information generated by the project has served as a source for the educational programs, and promotes geoconservation by
discussion of the geological issues with environmental organizations, that were previously focused only the biota. Geology
is not adequately taught in elementary or in high schools. This is related in part to a deficiency in teacher training, and
on the other hand to the quality of didactic material available. The museums of science and universities are attempting to
fill this gap. However, the results are less than desirable because of the large dimensions of Brazil and the need for large
investments. The diffusion of the knowledge to all the citizens, companies and local authorities is the basis for the success
of projects for dissemination and management of geological heritage. This is one of the basic premises to convert an area
into a Geopark. Only the involvement of local communities in this subject can promote and support financial resources,
sustainability, and environmental demand in the management of a Geopark. The challenge and final aim is to disseminate
the information and break the isolation imposed by the hermetic scientific language of geology.
Keywords: Dissemination of Science; Public understanding of Science; Geoconservation; Caminhos Geológicos
Project; Geopark.
Disponível on-line no endereço www.igc.usp.br/geologiausp
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DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA:
COMO E PARA QUEM
O termo vulgarização científica é derivado do francês,
enquanto que a denominação popularização tem uso preponderante na língua inglesa. No Brasil o termo vulgarização foi adotado até a primeira metade do século 20, porém, atualmente, foi preterido por difusão, disseminação e
divulgação. Independente da opção, todos querem atingir
o mesmo objetivo: transmitir uma mensagem com conteúdo científico, por meio da decodificação dos termos pouco usuais para uma linguagem acessível ao público leigo.
Busca-se, portanto, alcançar o maior número de pessoas.
Segundo Candotti (2002), educar e prestar contas do
que se estuda e investiga é imperativo e fundamental nas
sociedades democráticas. Estes conceitos, associados a
que a livre circulação das ideias e resultados de pesquisas são fundamentais para o próprio avanço da ciência, são
alguns dos pressupostos contidos na “Declaração sobre a
ciência e o uso do conhecimento” que a UNESCO preparou para a conferência mundial sobre a ciência, realizada
em Budapeste, em junho de 1999. O mesmo autor mostra
preocupação quanto à resistência dos próprios pesquisadores em promover a circulação veloz dos conhecimentos,
por temerem a imprecisão e a rapidez com que se pode difundir um conceito equivocado.
Alguns autores não veem perspectivas de entendimento dos temas científicos por parte da população, mas todos
concordam que é fundamental que não se faça concessão
ao rigor dos conceitos. Outros acreditam que o leigo perspicaz e inteligente não é um mito e que existem aos milhões (Gould, 1992). Almeida (1931, in Massarani, 1998)
identificou que é importante que as pessoas se mantenham
o máximo possível em contato com a ciência. Mesmo que
elas não assimilem os conceitos específicos, será fixada
uma mentalidade coletiva associada à ciência.
Massarani, Moreira e Brito (2002) são da opinião que:
“Muitas iniciativas ligadas à divulgação da
ciência têm despontado no Brasil nas últimas duas
décadas. Novos centros e museus de ciência foram
criados, livros e revistas foram publicados em número crescente, conferências públicas e eventos divulgativos se espalharam pelas principais cidades
do país, temas da biotecnologia moderna galvanizaram interesse em jornais e na TV [...]. Apesar
desse esforço, estamos ainda longe de uma divulgação científica de qualidade e que atinja amplos
setores da população brasileira; um caminho longo
e tortuoso ainda está por ser percorrido. Do ponto de vista da formação de profissionais na área
de comunicação em ciência, as iniciativas são inci-
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pientes e o quadro se mostra ainda bastante frágil
do lado das análises e reflexões teóricas sobre as
atividades de divulgação. Freqüentemente, a divulgação científica é vista e praticada ou como uma
atividade voltada sobretudo para o marketing científico de instituições, grupos e indivíduos ou como
uma empreitada missionária de “alfabetização” de
um público encarado como um receptáculo desprovido de conteúdo. Entre os desafios permanentes,
estão a análise do papel, dos rumos, das estratégias e das práticas da divulgação científica e o entendimento das relações entre ciência e público e
da inserção cultural da ciência” (página 9).
Se para a ciência em geral a divulgação para a sociedade enfrenta problemas, maiores ainda são os obstáculos
para a disseminação de conceitos geológicos, normalmente restritos aos meios acadêmicos. Uceda (1996) constata
que, até na Espanha, onde o inventário de sítios geológicos
iniciou-se em 1978, o Patrimônio Geológico tem recebido
menor atenção do que outros tipos de patrimônio, elencando duas causas principais:
a. desinteresse dos geólogos, que têm sua atuação mais
centrada na prospecção de recursos minerais, energéticos e
hídricos ou em obras públicas, o que só recentemente vem
mudando pela maior integração com os temas ambientais;
b. a maioria das pessoas tem mais interesse pelos seres vivos do que pelos “elementos inertes” do meio natural e porque o componente geológico requer maior abstração para seu entendimento, em especial quanto ao tempo
envolvido (bilhões e milhões de anos). Mondéjar (2007)
informa que este quadro permanece ainda hoje e credita o
problema a uma falha no sistema educacional espanhol.
Boulton (2001) analisa a questão do interesse da sociedade pela geologia a partir da vivência de problemas relacionados aos riscos decorrentes de fenômenos associados
à dinâmica da Terra. Ele afirma que na Grã-Bretanha todos sabem que houve dinossauros, deriva continental e idade do gelo no passado da Terra, mas o fato de não existir
atualmente risco de erupções vulcânicas e terremotos afasta
o interesse dos eventos geológicos que, a priori, não trazem
perigo imediato para a população. Isto também deve servir
para o Brasil, onde a ausência de catástrofes de cunho estritamente geológico pode levar ao desinteresse por conhecer
mais profundamente a ciência. Vale ressaltar que não são
poucos os casos brasileiros de contaminações de águas subterrâneas e de ocorrência de fluxos gravitacionais com consequências desastrosas, causados ou acelerados por ação antrópica que, no entanto, não são entendidos pela população
como fenômenos com componente geológico.
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PORQUE DIVULGAR A GEOLOGIA
Apesar de ser clara a relação entre a biota e o sistema
físico da Terra, em geral cada um deles é tratado de forma separada e com pesos distintos quando da gestão dos
recursos naturais. Gordon e Leys (2001), baseados nos resultados de mais de 50 anos de trabalhos de inventário, divulgação geológica e geoconservação na Escócia, afirmam
que três grandes linhas devem ser unificadas para o sucesso de um programa de conservação do patrimônio natural:
a) amplo conhecimento e aceitação da relação entre os sistemas físicos e biológicos da Terra; b) promoção da gestão
sustentável do ambiente baseado na aplicação do conhecimento das Ciências da Terra; e c) ampliação do entendimento do público e do seu envolvimento nas questões relacionadas ao patrimônio natural.
Fica claro, portanto, que não se trata de discutir (ou
provar) que um tipo de sistema é mais importante do que o
outro e sim que ambos estão interligados e devem ser tratados de forma integrada, numa visão holística. O simples
fato de que a geodiversidade é o substrato onde a vida se
desenvolve e o homem constrói é motivo suficiente para ser
tratada com a mesma importância que a biodiversidade.
Com base nestes conceitos é que se torna necessária
a construção de uma agenda para proteção do patrimônio
natural baseada na divulgação dos seus vários aspectos e
não somente na fauna e flora e nas belas geoformas que a
natureza produz. Assim, a importância científica e didática do patrimônio geológico deve ser tratada em igualdade
de condições com a sua beleza cênica, relacionada, em geral, aos seus atributos turísticos que, apesar de importantes, não são os únicos a conferir valor ao monumento. A
função do meio geológico como suporte para os sistemas
ecológicos deve ser divulgada e esclarecida para o público em geral.
Brilha (2005) apresenta a execução das seguintes etapas como requisitos básicos para se promover a Geoconservação de uma dada área:
a. Inventário: levantamento da área a ser inventariada
em função dos critérios de avaliação/descrição e escala de
trabalho (Lima, 2008).
b. Quantificação: busca demonstrar a relevância do patrimônio para dar suporte às ações de geoconservação, com
o mínimo de critérios subjetivos. Em geral os métodos de
avaliação quantitativa dos geossítios utilizam critérios de
valor intrínseco, potencial de uso e necessidade de proteção
(Uceda, 1996) para valoração do patrimônio geológico.
c. Classificação (ou Proteção Legal): refere-se ao enquadramento dos geossítios de interesse na legislação de proteção. No Brasil não existe uma figura específica para proteção
do patrimônio geológico dentro da Lei do SNUC - Sistema

Nacional de Unidades de Conservação - Lei Federal 9985,
de 18 de julho de 2000, que regula as áreas protegidas. Os
sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico, estão protegidos pela Constituição Federal (artigo 216) como patrimônio
cultural brasileiro. Também, em seu artigo 24, cita a categoria de patrimônio do tipo turístico como um bem e direito a ser protegido.
d. Conservação: pressupõe a manutenção da integridade
do geossítio, podendo incluir restrições de uso e até a implantação de barreiras físicas para impedir a aproximação do visitante. Vale ressaltar que a retirada de amostras pode danificar o afloramento, suprimindo algumas feições/estruturas
raras ou didáticas que foram descritas, por exemplo, em publicações de referência. Aliás, a The Geologists’ Association,
de Londres, publicou um código de conduta <http://www.
amlwchhistory.co.uk/parys/geology%20field%20work%20
code.pdf> para trabalhos de campo (Geological Fieldwork
Code). Outras formas comuns de degradação de afloramentos são ações de vandalismo (pichação, por exemplo), roubo
de amostras (em particular de fósseis) ou o uso indiscriminado de miniperfuratrizes em afloramentos de ampla visitação didática ou científica (Figura 1).
e. Valorização e Divulgação: valorização significa o
conjunto de ações executadas para demonstrar a importância do geossítio e, para este conceito, associa o exemplo
dos painéis interpretativos, folhetos, mídia eletrônica, entre outros. A compreensão pela população dos fenômenos
que geram os monumentos geológicos é essencial para a
promoção da Geoconservação, porém, a divulgação da informação à sociedade deve ser feita desde que ela não leve
perigo à integridade do local.
f. Monitoramento: acompanhamento sistemático da situação dos geossítios para verificação do possível alcance
das ações antrópicas sobre eles. Vale ressaltar que algumas
alterações podem ser naturais, como, por exemplo, erosão
ou crescimento de vegetação. A capacidade do local em receber visitantes deve ser avaliada.

FERRAMENTAS PARA DIVULGAÇÃO
Generalidades
Após um período em que a educação ambiental no Brasil era considerada uma atividade de pouca base científica
e muita propaganda (por vezes de grupos ou indivíduos),
pode-se dizer que o movimento amadureceu e hoje se encontra aberto para tratar e ouvir sobre temas relacionados a
amplas áreas do conhecimento humano. O nome educação
ambiental, desgastado pelo uso inadequado, hoje vem sendo resgatado por uma ampla ação que envolve professores, pesquisadores em educação, ambientalistas, cientistas,
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comunidades tradicionais, jovens, adultos e idosos. São os
denominados coletivos educadores ambientais, cujas organização e ação vêm sendo estimuladas pelo governo federal, por meio da Política Nacional de Educação Ambiental
- PNEA, instituída pela lei nº 9.795, de abril de 1999. No
rastro desta lei, foi criado o Programa Nacional de Educação Ambiental - ProNEA, a partir do qual se elaborou o
Programa Nacional de Formação de Educadores(as) Ambientais. Segundo o MMA (2009), esta “dinâmica articulada, autônoma e interdependente tem como orientação,
ou por utopia, a formação de 180 milhões de brasileiros
educados e educando ambientalmente e tem na formação
de Coletivos Educadores uma das suas estratégias essenciais de implementação”.
Da mesma forma em que os programas de educação
relacionados ao meio ambiente evoluíram, o público encontra-se ávido por aprender, especialmente quando a sobrevivência da vida no planeta está na ordem do dia dos
noticiários. Este momento em particular é bastante apropriado para se discutir a interação da história da vida na
Terra com a do próprio planeta, uma vez que os ouvidos e
mentes estão abertos para discutir o papel do homem como
agente geológico, construindo e destruindo paisagens e
provocando danos profundos ao equilíbrio climático. Ou
seja, é um bom momento para a educação científica.
Aos cientistas cabe o papel de promover a divulgação
dos conceitos de forma adequada. Aos educadores cabe a
transmissão das informações produzidas.
Os museus e centros de ciência vêm cumprindo a função de conectar o cientista diretamente ao público. No entanto, são poucos os cientistas que conseguem a conexão
direta, ou seja, falar ao público sem intermediários que decifrem sua linguagem.
No Brasil, informações geológicas colocadas em 17
marcos de concreto implantados ao longo da rodovia
SC-438, na denominada Coluna White, na Serra do Rio
do Rastro, em Santa Catarina, em 1988, por ocasião do
80° aniversário da edição do Relatório White de 1908,
são um importante exemplo de sinalização geoturística.
Também, o Parque do Varvito, em Itu, e o afloramento da
rocha moutonée, em Salto, ambos no Estado de São Paulo, são exemplos de sítios onde a geologia é o atrativo.
No entanto, projetos de sinalização sistemática dos monumentos geológicos só começaram a despontar no início do século 21.
Em 1993 o DNPM criou o Grupo de Trabalho Nacional de Sítios Geológicos e Paleobiológicos, por solicitação
do Comitê Mundial do Patrimônio da UNESCO. Em 1997
foi instituída a Comissão Brasileira dos Sítios Geológicos
e Paleobiológicos ou SIGEP que, desde então, vem trabalhando na montagem do banco de dados para indicação
dos sítios brasileiros como Patrimônio Natural da Humani-
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dade à UNESCO. Além de publicação impressa (Schobbenhaus et al., 2002), todas as descrições dos sítios aprovados estão disponíveis em <http://www.unb.br/ig/sigep>.

Algumas ferramentas utilizadas
para divulgação e compreensão da
Geodiversidade
Painéis interpretativos e outros materiais
Os painéis interpretativos são muito usados em UCs
(Unidades de Conservação) para descrever aspectos da
fauna e flora. Também são comuns na identificação e descrição de monumentos históricos ou arquitetônicos.
A divulgação da geologia por meio de painéis interpretativos colocados em locais de fácil acesso ao público
se revelou uma iniciativa de sucesso entre as comunidades
locais e se disseminou por vários estados. Entre os geólogos, depois de uma desconfiança inicial, houve uma ampla
adesão a projetos desta natureza. Ou seja, uma boa ideia
foi lançada no momento oportuno e, assim, pode-se afirmar que houve um avanço nos últimos anos na divulgação
da Geologia para a sociedade.
Embora ainda em início de aplicação, já que os trabalhos de sinalização sistemática começaram em 2001 com
o Projeto Caminhos Geológicos - PCG do DRM-RJ (Figura 2), lançado em 2000 no 31st International Geological
Congress, no Rio de Janeiro, vislumbra-se uma tendência
positiva para implementação de iniciativas semelhantes. A
Mineropar implantou em 2003 o Projeto Sítios Geológicos
e Paleontológicos do Paraná <www.mineropar.pr.gov.br>,
com características semelhantes ao PCG. Também em 2003
foi lançado o Projeto Caminhos Geológicos da Bahia que,
por ausência de um programa de gestão e de manutenção
periódica, perdeu continuidade, apesar de recentes esforços
para reativá-lo. Posteriormente, em 2006, no Rio Grande do
Norte, o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio
Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA, inaugurou
seu projeto de sinalização, denominado Monumentos Geológicos do Rio Grande do Norte (Cunha, Nesi, Nascimento, 2006). Em Minas Gerais também foi implantado um primeiro painel, em 2007, durante o Simpósio de Geologia do
Sudeste, em Diamantina. Em 2009, o Instituto Geológico IG apresentou à comunidade geocientífica o Projeto Monumentos Geológicos de São Paulo.
Em recente pesquisa de opinião realizada no âmbito do
Projeto Caminhos Geológicos (Silva, Mansur, Nascimento, 2008), a quase totalidade dos visitantes pesquisados
entendeu que a sinalização por painéis é um instrumento eficiente para proteção do patrimônio geológico. Para
os que acham que são parcialmente eficientes ou ineficientes, foi perguntado sobre o que poderia ser feito para me-
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lhorar essa eficiência. A maior parte das respostas apontou
que “não basta apenas colocar as placas, pois as mesmas
por si só não poderiam melhorar a educação da população como um todo”. Independente desta opinião, e levando
em conta que tanto Gould (1992) quanto Almeida (1931,
in Massarani, 1998) têm razão quando apontam para a possibilidade do entendimento dos conceitos pelos leigos, o
modelo das placas e a disposição de textos e figuras de painéis implantados estão sendo revistos com ajuda de especialistas em sociolinguística (Jornalismo, Desenho Gráfico
e Pedagogia) da Casa da Ciência da UFRJ.
Outros meios também podem ser utilizados como folhetos, CD-ROMs, passeios virtuais, jogos educativos e
sítios na Internet. A Mineropar tem lançado folhetos que
reproduzem o conteúdo de cada painel implantado e que
são distribuídos aos visitantes. A CPRM lançou passeios
geoturísticos virtuais a locais de grande interesse geológico, como Coluna White, Aparados da Serra e Quadrilátero
Ferrífero, tanto em CD-ROM quanto em seu sítio na Internet <www.cprm.gov.br>. Tem produzido, também, mapas
geoturísticos, como o da Chapada Diamantina, também
disponível na Internet.
Em <www.caminhosgeologicos.rj.gov.br> (Garcia et.
al., 2008) é possível conhecer todos os painéis implantados pelo PCG, navegar em um mapa eletrônico, aprender
com jogos educativos (labirinto, palavras cruzadas, caçapalavras e quebra-cabeças), mandar postais e acessar todos
os trabalhos científicos já produzidos no âmbito do projeto. Porém, a apresentação do inventário do patrimônio
geológico fluminense on-line é um dos seus itens mais importantes. Ainda está em fase de implantação e testes, mas
busca atender aos itens básicos de inventário, valoração
quantitativa, valorização e divulgação de que fala Brilha
(2005), quando apresenta as etapas básicas para uma estratégia de Geoconservação.

Projetos de educação em Geologia
para as escolas
Os professores do ciclo fundamental e médio muitas
vezes não possuem conhecimento suficiente para orientar e esclarecer seus alunos sobre os conceitos geológicos. Isto faz com que o módulo de ensino da Geologia seja
muito mais curto do que aqueles relacionados à Biologia
e à Geografia física e humana, que são as bases da formação dos professores, em geral biólogos ou geógrafos. Isto
só agrava a situação, porque já é pequeno o espaço destinado para a Geologia na grade curricular dos ensinos fundamental e médio. Quanto à discussão da relação da geodiversidade com a biodiversidade, menor (ou nenhum) é o
destaque dado ao meio físico, o que afasta mais ainda os
dois conceitos e dilui o interesse que poderia ser desperta-

do para uma visão integrada do planeta. Também, no âmbito da educação formal, deve-se destacar a baixa qualidade dos livros didáticos, em especial nas seções dedicadas à
Geologia, onde, por vezes, graves erros convivem com informação incompleta e de pouco interesse prático.
Na direção da solução deste problema, a UNICAMP
lançou em 1998 o Curso de Ciências da Terra, inovando nos bacharelados em Geologia e Geografia, cuja opção por cada uma das áreas é feita pelos alunos após cursarem em conjunto os dois primeiros semestres. Carneiro
et al. (2008) avaliam positivamente a aprendizagem e a
experiência docente nas disciplinas relacionadas aos trabalhos de campo com os alunos do curso.
A USP lançou em 2003 o curso de licenciatura em
Geociências e Educação Ambiental, “voltado à compreensão integrada da história e dinâmica do planeta, base
para a formação de cidadãos conscientes e comprometidos com o desenvolvimento sustentável da Sociedade”
<http://www.igc.usp.br>. Um dos seus objetivos é a formação de educadores para atuação no ensino escolar ou
informal. O curso foi reformulado em 2008.
Em 2008 a UFRJ realizou seu primeiro vestibular para o
curso de bacharel em Ciências Matemáticas e da Terra, agrupando os Institutos de Física, Geociências e Matemática e
o Observatório do Valongo, num curso que tem entre seus
objetivos formar profissionais capazes de agregarem-se aos
cursos de formação para pesquisadores, professores e demais
profissionais nas áreas de Ciências da Natureza e Matemática <http://omnis.if.ufrj.br/~marta/cmt/informacoes.html>.
Nas ações relacionadas ao apoio ao desenvolvimento do
ensino formal, devem ser citados os casos do Projeto Caminhos Geológicos do Estado do Rio de Janeiro e do Projeto Sítios Geológicos e Paleontológicos do Paraná, ambos
coordenados pelos Serviços Geológicos Estaduais. Nestes
projetos existe a preocupação de relacionar a implantação
de painéis interpretativos com um projeto de educação em
Geologia para as escolas. Textos e coleções de rochas e minerais são doados às escolas e organizadas palestras para
alunos e treinamento para professores nos temas geológicos.
Portanto, a divulgação da Geologia para toda a sociedade é
reforçada estrategicamente no meio escolar.
Um exemplo de interferência no sistema formal de ensino foi o realizado durante a execução do projeto “Planejamento Conservacionista das Terras e Modelagem Preditiva
de Sistemas Aquíferos do Cristalino para a Recarga Hídrica
em Bacias Hidrográficas de Relevo Acidentado”, financiado pelo Banco Mundial/PRODETAB (Freitas et al., 2005).
Entre as várias ações do projeto, entre 2003 e 2007, especial destaque deve ser dado àquelas relacionadas à promoção da percepção ambiental (Capeche et al., 2006) com professores e alunos em todas as escolas do município. Com
a intenção de proporcionar uma tomada de consciência so-
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bre o ambiente, foram realizados treinamento com todos os
professores da rede municipal e oficinas e palestras com os
alunos. O aprendizado dos conceitos foi reforçado pela produção de dois cadernos interativos Se esse rio fosse meu...
(Talarico, 2004) e Minha terra, meu futuro (Talarico et al.,
2005), para a segunda e quarta série, respectivamente. Os
professores aplicaram os cadernos durante o ano letivo nas
12 escolas do município. Em 2004, ao fim do primeiro ano
de aplicação do caderno Se esse rio fosse meu foi realizado um concurso de desenhos e redações (Freitas, 2004) entre os alunos de todas as escolas. Cerca de 200 desenhos foram produzidos. Da análise desses desenhos e das redações
foi possível identificar o alto grau de absorção dos conceitos
ambientais repassados em sala de aula. O DRM-RJ assumiu
a responsabilidade de transformá-los em painéis do Projeto
Caminhos Geológicos (Mansur et al., 2005 e Mansur e Nascimento, 2007).
Importante iniciativa de divulgação científica nas escolas é o programa Iniciação Científica Jr, apoiado pelo
CNPq/MCT <http://www.cnpq.br/normas/rn_06_017_anexo5.htm> em todos os estados da federação e no Distrito
Federal, pela inserção do pesquisador no cotidiano dos alunos e professores. Estes programas distribuem bolsas para
alunos do ensino médio da rede pública que participam de
pesquisa científica orientada. No caso do Rio de Janeiro, o
programa Jovens Talentos para a Ciência é uma iniciativa
da Fundação Carlos Chagas de Apoio à Pesquisa do Estado
do Rio de Janeiro (FAPERJ), do Centro de Ciências do Estado do Rio de Janeiro (CECIERJ) e da Fundação Oswaldo
Cruz (FIOCRUZ). Existe desde 1999 e tem entre seus objetivos contribuir para a difusão de conhecimentos científicos
pela articulação entre ensino e pesquisa e pela desmistificação da ciência <http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_
id=79>. Apesar do sucesso do programa que existe há 10
anos no estado e que já apoiou 4.284 alunos em 38 municípios (Jorge Belizário, 2009, por correio eletrônico), ainda
são poucos os projetos na área de Geologia. Nos municípios
de Itaboraí, Saquarema e Santo Antônio de Pádua projetos
específicos de Geologia e Paleontologia foram ou estão sendo desenvolvidos.

Museus e Centros de Ciências
Os museus e centros de ciências cumprem importante
papel na divulgação científica. A publicação Centros e Museus de Ciência do Brasil (Brito, Ferreira, Massarani, 2005),
disponível em <http://www.abcmc.org.br/publique1/media/
centrosciencia.pdf>, dá uma mostra da ampla gama de possibilidades de visitação a locais onde a ciência é o tema da
mostra. Das 112 instituições listadas na publicação, 14 têm
relação com a Geologia, em geral pela existência de coleção
de rochas, meteoritos, minerais e fósseis.
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As exposições são cada vez mais interativas e as instituições buscam ouvir a opinião dos usuários para saber
o grau de entendimento e satisfação com a visitação, inclusive com metodologia específica para aferir o aprendizado das crianças. Com esta preocupação, em dezembro
de 2008, foi inaugurado o Museu da Geodiversidade da
UFRJ (Figura 3), que foi concebido para mostrar que rochas, minerais, fósseis, solos e paisagem são substrato da
vida e que o homem pode atuar como agente geológico.
Esta abordagem inovadora confere um caráter diferenciado à exposição.
A experiência com atividades desenvolvidas no
interior fluminense tem mostrado que há um interesse bastante forte dos municípios para montagem de museus em seus territórios. Muitos já construíram mostras
permanentes com peças, fotografias, mapas e objetos de
sua história, criando suas casas de cultura, onde também
expõem sua pré-história contada por sambaquis, cerâmicas e artefatos (Figura 4). A ciência também vem despertando recente interesse e espera-se que esta tendência se firme.

Participação em eventos de caráter científico
abertos à comunidade
A realização anual da Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia tem sido um importante indutor de conhecimento sobre os processos físicos, químicos, biológicos e
geológicos para o público visitante, em particular para os
estudantes, principais usuários dos “serviços” científicos e
tecnológicos oferecidos. Este é um excelente fórum para
divulgação das ciências da Terra e acredita-se que pode ser
mais bem aproveitado para apresentar a Geologia de forma
atrativa e simples. Uma experiência que produz resultados
de grande qualidade é a organização de excursões de campo (abertas à participação da comunidade) até sítios de interesse geológico.
Filmes comerciais para o público jovem, seguidos de
debates com temas geológicos, foram muito apreciados
durante a Semana de C&T em Santo Antônio de Pádua RJ, em 2007 e 2008, organizada pela UFF - Universidade
Federal Fluminense, onde mudanças climáticas, evolução
da vida na Terra, contaminação de águas subterrâneas foram discutidos após apresentação de filmes como A Era do
Gelo I e II e Erin Bronkovitz, por exemplo.
As reuniões anuais da SBPC que contam, inclusive,
com um espaço e programação específica para o público
jovem, a SBPC-Jovem, também são pouco utilizadas pela
comunidade geológica. Em 2007, no encontro ocorrido em
Belém - PA, a SBGf - Sociedade Brasileira de Geofísica
organizou um espaço com cartazes, explicações e demonstrações sobre métodos geofísicos que gerou grande inte-
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resse no público presente. Em 2008, em Campinas, a participação das Geociências foi muito pequena nas palestras,
oficinas e exposição.
As prefeituras municipais também podem criar seus
próprios fóruns de comunicação com a sociedade e, com
base numa proposta de educação ambiental, realizar atividades comunitárias que promovam a inclusão da população no meio científico. Em Cabo Frio, a prefeitura vem
apoiando diversas pesquisas geológicas, cujos resultados
foram apresentados no I, II e III Simpósio Municipal de
Geologia de Cabo Frio - RJ, em 2005, 2007 e 2008, respectivamente, para estudantes, professores, pescadores,
proprietários de pousadas e empresas de turismo, ONGs
e população em geral, como forma de prestação de contas (Figura 5).

Projetos específicos de divulgação científica
Alguns temas podem ser de especial interesse do
público. Um exemplo é a divulgação da passagem de
Charles Darwin pelo Brasil, e pelo Estado do Rio de Janeiro em particular. Este fato levou à concepção e execução do Projeto Caminhos de Darwin, sob coordenação geral do MCT - Ministério da Ciência e Tecnologia e
coordenação executiva da Casa da Ciência da UFRJ e do
DRM-RJ/Projeto Caminhos Geológicos, em comemoração ao bicentenário do nascimento de Darwin e 150 anos
do lançamento da Teoria da Evolução das Espécies pela
Seleção Natural, cujo livro foi editado em 1859. A teoria foi comunicada ao público, em conjunto com Alfred
Wallace, em 1858. Os doze municípios fluminenses visitados e citados por Darwin em seu diário receberam sinalização por meio de marcos comemorativos e placas de
estrada (Figura 6). Um amplo esforço de divulgação junto às Secretarias de Educação proporcionou a geração de
trabalhos científicos, artísticos e históricos sobre a passagem do naturalista britânico, feitos por alunos, professores e pesquisadores destes municípios. A geologia foi
contemplada pela localização dos afloramentos descritos
por Darwin e pela montagem de uma coleção de rochas
e minerais existentes ao longo do trajeto por ele percorrido. Estes afloramentos estão sendo estudados para serem sinalizados e protegidos como Patrimônio Geológico do tipo História da Ciência. O projeto começou em
2008 e teve seguimento em 2009 e gerou grande interesse na mídia e matérias em jornais, revistas e TVs que noticiaram as informações levantadas e as atividades desenvolvidas, entre elas uma expedição que durou 4 dias e
contou com a presença de cientistas, jornalistas, professores, estudantes, artistas e também de Randal Keynes,
tataraneto de Darwin <www.casadaciencia.ufrj.br/caminhosdedarwin>.

GEOPARQUES
Em 2001, o Comitê executivo da UNESCO sugeriu aos
países membros que estabelecessem parques naturais com
características geológicas especiais e produziu uma resolução para promover a construção de uma rede global de
sítios de especial valor como patrimônio geológico. Em fevereiro de 2002, o Comitê Executivo do IGCP - Executive International Geological Correlation Program, sugeriu
à Divisão de Ciências da Terra da UNESCO que estabelecesse uma rede de Geoparques com 3 objetivos: 1. cuidar
da saúde ambiental; 2. promover a educação geocientífica;
3. criar uma atmosfera saudável local para o desenvolvimento econômico sustentável <http://www.globalgeopark.
org/publish/portal1/tab115/>.
Um geoparque é uma área com significativo patrimônio geológico e com uma estrutura de gestão coerente e
forte, baseada em uma estratégia de desenvolvimento econômico sustentável. Um Geoparque cria oportunidades de
emprego para as pessoas que vivem no local, para quem
traz benefícios econômicos reais, em geral por meio do
turismo. Nele, o conhecimento geológico deve ser compartilhado com o grande público e deve ser estabelecida
uma conexão com os aspectos do ambiente natural e cultural que, em geral, estão relacionados ou são determinados pela geologia <http://www.globalgeopark.org/publish/
portal1/tab190/>.
Existem hoje 58 geoparques em 18 países que formam
uma Rede Global (números de junho de 2009) onde o Brasil está representado pelo Geoparque Araripe <http://portal.unesco.org/science/en/ev.php-URL_ID=7405&URL_
DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html>.
O documento “Guidelines and Criteria for National
Geoparks seeking UNESCO’s assistance to join the
Global Geoparks Network (June 2008)” disponível em
<http://www.unesco.org/science/earth/doc/geopark/200
8guidelinesJuneendorsed.pdf>, trata dos critérios gerais
para a declaração de Geoparques chancelados pela
UNESCO. Estas áreas devem cumprir com os seguintes
requisitos básicos:
a. Tamanho e características: área bem delimitada, com
tamanho que permita o desenvolvimento local de atividades econômicas e culturais, como o geoturismo, por exemplo. Os sítios geológicos devem ter especial importância,
raridade ou beleza e devem representar a evolução geológica da região.
b. Gestão e envolvimento local: deve possuir um plano
de gestão, com adequada infraestrutura, suporte financeiro e mão de obra qualificada. Deve ser construído de baixo
para cima. Não basta ter excelentes geossítios na área, mas
é fundamental que a proposta de criação do geoparque seja
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Figura 3. Alunos visitam o Museu da Geodiversidade da
UFRJ (Foto: UFRJ).

Figura 1. Fotografia de um afloramento de diamictito da
Formação Bebedouro, na Chapada Diamantina (corte de estrada na Rodovia BR-242). A extração de amostras do clasto
de gnaisse causou danos ao afloramento que perdeu qualidade para a retirada de fotografias. Este é um ponto de parada obrigatória de excursões didáticas e científicas na região. Nestes casos, a amostra poderia ter sido coletada em
outra porção do afloramento, preservando sua integridade
como ponto de referência geológica (Foto: DRM-RJ).

Figura 4. Sambaqui da Beirada, em Saquarema. Exposição in situ do patrimônio arqueológico (Foto: DRM-RJ).

Figura 2. Mapa do Estado do Rio de Janeiro com a distribuição dos painéis do PCG em relação aos municípios. Até junho de 2009, foram implantados 84 painéis em 30 dos 92
municípios fluminenses.
Figura 5. Excursão de campo ocorrida durante o II Simpósio
Municipal de Geologia de Cabo Frio. O Painel do PCG foi
utilizado como material didático de apoio (foto: DRM-RJ).
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Figura 6. a. Placa de sinalização do local onde o marco comemorativo foi implantado (Solar da Imperatriz – Jardim Botânico – Rio de Janeiro) (Foto: DRM-RJ). b. Marco comemorativo da passagem de Charles Darwin em Maricá (Fazenda
Itaocaia) e Randal Keynes, tataraneto de Darwin (Foto: Casa da Ciência). c. Coleção de amostras de rochas e minerais
coletadas ao longo do trajeto percorrido por Darwin (Barra de São João, Casimiro de Abreu) (Foto: DRM-RJ). d. Pesquisa
desenvolvida pelos alunos em Saquarema (Foto: Casa da Ciência). e. Teatro sobre o conflito entre darwinismo e religião,
organizado por professores e alunos de Araruama (Foto: Casa da Ciência). f. Gastronomia – o que Darwin comeu em seu
jantar em abril de 1832 em Cabo Frio (Foto: Casa da Ciência).
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apoiada pela população e pelo gestor local. No seu planejamento devem estar envolvidas as autoridades públicas, comunidades locais, interesses privados e programas
de ensino e pesquisa. A proposta de turismo sustentável ou
outra atividade econômica qualquer deve estar ligada à comunidade local.
c. Desenvolvimento Econômico: Para a Comissão Mundial sobre o meio Ambiente e Desenvolvimento em Our
Common Future (1987), sustentável é o desenvolvimento que dá conta das necessidades da presente geração sem
comprometer a capacidade das futuras gerações em garantir
suas próprias necessidades. Assim, um dos objetivos estratégicos de um geoparque é estimular a atividade econômica
e o desenvolvimento sustentável por meio de apoio às atividades sócio-econômicas e culturais da população. Deve-se
buscar o estímulo à criação de empreendimentos locais, pequenos negócios, artesanato, iniciativas de treinamento de
pessoal que gerem novos empregos e recursos (ex: geoturismo e geoprodutos).
d. Educação: além de prover e organizar infraestrutura,
ferramentas e atividades para divulgação geocientífica e ambiental para o público e manter relacionamento com pesquisadores e cooperação com universidades, o geoparque deve
estimular a interação entre os geocientistas e a população local. O sucesso das atividades educacionais depende não somente dos programas de geoturismo, comunicação e logística oferecidos ao visitante, mas também deve considerar o
contato com a população, a mídia e os tomadores de decisão
locais. Devem ser previstas ações de transferência de conhecimento ao morador local (como, por exemplo, treinamento
de guias de visitantes), uma vez que a aceitação da filosofia
dos geoparques pela comunidade é de primordial importância para o sucesso da implantação e manutenção dos mesmos. Os instrumentos a serem utilizados são variados, como
museus, centros interpretativos e educacionais, trilhas, roteiros guiados, mapas e literatura em linguagem adequada
e mídias eletrônicas. A transferência de informação também pode se dar por recepção de escolas (alunos e professores), seminários, textos científicos para interessados e projetos com moradores que desejam aprender para melhorar seu
contato com os visitantes. Do ponto de vista da educação
formal, é apreciada a criação de currículos específicos para
as escolas locais, onde os conceitos sobre Geologia, Geomorfologia, Geografia Física e Patrimônio Geológico ajudem na preservação do geoparque e ampliem o sentimento
de pertencimento e autoestima da população. Todas as atividades educacionais devem refletir considerações éticas em
torno da proteção ambiental de forma holística.
e. Proteção e Conservação: um geoparque não é uma
nova categoria de Unidade de Conservação, mas deve promover a proteção do patrimônio geológico, de acordo com a
legislação vigente, de âmbito municipal, estadual ou nacio-
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nal. De modo a que seja imparcial na gestão, o administrador do geoparque não deve participar diretamente da arrecadação de recursos pela venda de produtos no seu interior.
Chris Woodley-Stewart, gestor do Geoparque de North
Pennines, Reino Unido, fez um depoimento sobre a essência
dos geoparques que reflete bem a necessidade da inserção
da população na gestão do espaço delimitado: “Geoparks
are not just about rocks - they are about people. It is crucial
that they get involved-we want to see as many people as
possible getting out and enjoying the geology of the area.
Our aim is to maximise geotourism (...) for the benefit of
the local economy and to help people to understand the
evolution of their local landscape.” <http://portal.unesco.
org/science/en/ev.php-URL_ID=6400&URL_DO=DO_
TOPIC&URL_ SECTION=201.html>.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Geoconservação ou Conservação do Patrimônio
Geológico depende do apoio da sociedade para se concretizar. Porém, este apoio só será obtido se houver um entendimento da importância destes locais de interesse geológico, o que pressupõe a absorção de algumas informações e
conceitos básicos pelos cidadãos. As iniciativas em curso
no Brasil mostram que é possível promover projetos de sucesso na popularização das Geociências para as comunidades. Porém, as experiências apontam para o fato de que
é fundamental a existência de um programa de divulgação científica articulado, que contemple o sistema educacional formal e a população como um todo. Os museus e
centros de ciências e as ações de universidades vêm complementando esta lacuna, porém, os resultados são ainda
modestos, dadas as dimensões do Brasil e as necessidades
de investimentos.
Numa estratégia de conservação do patrimônio geológico, o levantamento dos locais de interesse, sua divulgação e proteção, são essenciais. A divulgação é um dos
pontos mais críticos, porque pressupõe o repasse da informação pelo pesquisador, a tradução dos conceitos envolvidos para uma linguagem adequada e o entendimento do
público-alvo. O ensino formal parece ser um dos melhores locais para exercitar as ferramentas existentes para popularização da ciência, porque alunos e professores estão
abertos à aprendizagem. Assim, para que se atinja o objetivo de informar, numa linguagem apropriada e sem perder
a profundidade do conteúdo científico, é essencial e urgente uma aproximação entre as universidades, entidades técnico-científicas e serviços geológicos (do Brasil e dos estados) com as escolas para informar melhor aos estudantes e
propiciar um aprimoramento para os professores. Neste último aspecto, observam-se iniciativas de algumas univer-
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sidades para formação de profissionais e professores com
melhor conhecimento dos conceitos geológicos.
Deve-se deixar bem claro que promover a educação
formal não é função de museus, centros de ciência e nem
organizações que se dedicam à divulgação científica. Estes
são apenas ferramentas para fazer chegar o conhecimento
em ciência e tecnologia para todos os cidadãos. No entanto, face aos problemas existentes para viabilizar um ensino
de qualidade na área de ciências no Brasil, muitas dessas
instituições buscam uma interface com as escolas na tentativa de acrescentar um componente atrativo para o aluno e
um suporte a mais para o professor.
Enquanto isto, é necessário que haja um aprofundamento da discussão já existente junto aos Ministérios da
Educação e da Ciência e Tecnologia para a importância
de se prover maior espaço para os conceitos geológicos
na grade curricular oficial. Esta é uma área em que as
entidades técnico-científicas devem interferir, no sentido de municiar as autoridades educacionais de informações sobre a necessidade de melhorias urgentes, inclusive
na qualidade do material didático colocado à disposição
dos alunos.
Ressalta-se, ainda, que atualmente poucos estados
brasileiros possuem uma entidade específica para gestão
dos recursos geológicos, bem como são raríssimos os municípios em tais condições. Isto coloca nas mãos das universidades, entidades técnico-científicas, órgãos de meio
ambiente e, por vezes, do Serviço Geológico do Brasil, a
tarefa de agir para eleger, divulgar e proteger o patrimônio geológico de âmbito estadual. Este é um aspecto que
também deve ser avaliado cuidadosamente, porque a proteção e a conservação do patrimônio geológico requerem
gestão científica e administrativa, além de fiscalização
periódica (monitoramento). Em geral, o papel de denunciar a degradação dos geossítios tem sido cumprido por
ONGs ambientalistas, assessoradas por pesquisador(es)
das áreas afetadas.
Por outro lado, parece que muitos geólogos e instituições ainda não se dispõem a participar de eventos, projetos e ações de popularização da Geologia, dada a pequena
parcela de atividades nesta área da ciência, se comparadas às demais, nos fóruns abertos à participação popular no Brasil.
E, finalmente, entende-se que a figura do geoparque
pode ser extremamente importante para a divulgação do
patrimônio geológico e sua conservação. Porém, seu ponto mais delicado é a inserção das comunidades do entorno
na sua gestão, de forma a que lhe dê sustentabilidade social
e financeira. Sem isto e, portanto, sem um programa de divulgação científica, este fator básico não será alcançado. O
desafio a ser vencido é o de romper com o isolamento imposto por uma linguagem entendida por poucos.
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APRESENTAÇÃO

Edição Especial Caminhos de Darwin
CAMINHOS DE DARWIN NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Katia Leite Mansur1

A passagem de Charles Darwin pelos diferen-

Ciência e Tecnologia, a Casa da Ciência da

tes países por ocasião de sua viagem ao re-

UFRJ e o DRM-RJ / Projeto Caminhos Geoló-

dor do mundo a bordo do HMS2 Beagle tem

gicos, para a divulgação da passagem desse

sido objeto de muita movimentação. Afinal,

importante cientista pelas terras fluminen-

comemora-se em 2009 o bicentenário de seu

ses. Conta, também, com a parceria das

nascimento e os 150 anos do lançamento do

municipalidades, escolas, empresas e volun-

livro Origem das Espécies pela Seleção Natu-

tários (ver em www.casadaciencia.ufrj.br/

ral. Muitos desconheciam a importância da

caminhosdedarwin).

sua estada no Brasil para o desenvolvimento
da sua teoria ou sequer sabiam de sua passa-

O jovem Charles Robert Darwin que conhe-

gem por terras brasileiras em 1832.

ceu o Brasil havia acabado de completar 23
anos no dia 12 de fevereiro. Nosso país foi

O Projeto Caminhos de Darwin tem o obje-

sua segunda parada em terra firme, após

tivo de resgatar este episódio da história da

o Beagle zarpar da Inglaterra na manhã de

ciência e trazê-lo para a discussão entre as

27 de dezembro de 1831. Ele avistou os ro-

pessoas que vivem nos locais por onde Dar

chedos de São Pedro e São Paulo em 16 de

win passou. Neste processo, ficou claro que

fevereiro e Fernando de Noronha no dia 20

há muito interesse por parte dos moradores

de fevereiro. Depois seguiu para a Bahia e

e grande disposição em transformar este

daí para o Rio de Janeiro, onde chegou em

resgate histórico em um projeto de turismo

4 de abril e partiu em 5 de julho. Os portos

científico e cultural. O Projeto Caminhos de

utilizados pelas embarcações serviam para

Darwin no Estado do Rio de Janeiro é fruto

reabastecimento e estabelecimento de pon-

da cooperação entre o MCT – Ministério da

tos para rotas comerciais.

1
Geóloga do Serviço Geológico do Estado do Rio de Janeiro (DRM-RJ) e doutoranda pela UFRJ. Coordenadora
do Projeto Caminhos Geológicos desde 2001, quando foi inaugurado. Consultora da Edição especial.
2

HMS – His Majesty´s Ship.

3

O seu primeiro ponto de desembarque na

A cada porto que o Beagle atracava corres-

famosa viagem foi o arquipélago de Cabo

pondências eram recebidas e enviadas. As-

Verde, entre 16 de janeiro e 8 de feverei-

sim, Darwin se comunicava com familiares

ro. Como disse o seu descendente Richard

e amigos e, também, enviava a coleção de

Darwin Keynes no prefácio do livro Charles

rochas, fósseis, animais e plantas coletadas

Darwin’s Notebooks from the Voyage of the

no trajeto anterior. O professor e famoso bo-

Beagle, editado por Gordon Chancellor e

tânico John Henslow, mentor de Darwin em

John van Wyhe, em 2009, o jovem Darwin

Cambridge e quem o indicou para a viagem,

se transformou de estagiário em geólogo

ficou responsável por receber as amostras e

logo nas primeiras semanas e meses da via-

entregar para descrição e análise por parte

gem.

de especialistas. Tal era a qualidade do material enviado que Darwin, ao voltar à Ingla-

De fato, ele havia recém-concluído o curso

terra em 1836, já era um famoso cientista.

para pastor anglicano na Universidade de
Cambridge, no “Christ’s College”. Seu inte-

Ele também mantinha uma ampla rede de

resse por história natural já era visível desde

informações através de cartas e materiais

a infância e a decisão em viajar pelo mundo,

que trocava com pesquisadores e colabora-

apesar de uma certa pressão contrária por

dores em todo o mundo.

parte do seu pai, encontrou o apoio de familiares e do Capitão Robert FitzRoy, também

Darwin observou e aprendeu muito durante

um jovem oficial da marinha britânica, so-

a viagem, tanto que publicou diversos livros

mente quatro anos mais velho que Darwin.

com frutos dessas observações. Porém, a

Eles eram muito diferentes. Darwin vinha

distribuição dos organismos na natureza, as

de uma família de liberais e FitzRoy era um

relações entre eles e a análise de registros

conservador. Tiveram vários problemas du-

fossilíferos levaram ao desenvolvimento da-

rante a viagem e após o retorno à Inglaterra

quela que seria uma das mais importantes

por causa disto.

contribuições científicas de todos os tempos.

A viagem do Beagle durou 4 anos e 9 meses e, depois do Brasil, Darwin seguiu para o

A Teoria da Evolução das Espécies pela Seleção

Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Galápagos

Natural baseia-se na simplicidade, o que,

(Equador), Taiti, Nova Zelândia, Austrália,

aliás, está presente no seu mais famoso li-

Ilhas Maurício, África do Sul, Ilha Ascensão,

vro, cujo nome completo é Sobre a origem

Brasil (Bahia e Pernambuco, em 1836) e Cabo

das espécies através da seleção natural ou a

Verde.

preservação de raças favorecidas na luta pela

4

vida, o qual foi escrito numa linguagem des-

1 a 5 de novembro, no Instituto de Geoci-

complicada. Diga-se de passagem, o livro

ências, Universidade de São Paulo – USP,

foi um sucesso de vendas quando lançado.

pode-se ter acesso à metodologia utilizada

Em sua autobiografia, Darwin se mostra im-

para divulgação do roteiro seguido por Dar

pressionado com isto, sendo que a primeira

win no Estado do Rio de Janeiro, de forma

edição, de 1.250 exemplares, foi vendida no

que as pessoas dos 12 municípios por onde

mesmo dia do lançamento e, logo depois,

ele passou assumissem a tarefa de produ-

uma segunda edição, com 3 mil exemplares,

zir estudos sobre história, arte e ciência. Os

também se esgotou. Até 1876, 16 mil exem-

trabalhos produzidos, em geral como fru-

plares foram vendidos na Inglaterra.

tos de projetos escolares, mostraram a ampla possibilidade de uso de temas científi-

De maneira geral, pode-se resumir a essên-

cos em ações relacionadas às mais variadas

cia da seleção natural como a sobrevivência

formas de arte. O resultado dos trabalhos

daqueles indivíduos que apresentem carac-

realizados com crianças, jovens e adultos,

terísticas mais adaptadas ao meio, adquiri-

professores e estudantes, pesquisadores,

das por variações dentro de uma espécie e

moradores, jornalistas e turistas pode ser

que, ao serem transmitidas aos descenden-

considerado altamente positivo. Este pro-

tes, podem levar ao surgimento de novas es-

jeto, denominado Caminhos de Darwin,

pécies. Ou seja, se as variações de uma espé-

pode ser pesquisado em www.casadacien-

cie forem favoráveis à sua sobrevivência no

cia.ufrj.br/caminhosdedarwin.

ambiente em que vive, ela terá mais condições de sobreviver e, consequentemente, de
deixar descendentes com as mesmas características. É importante ressaltar que estas
variações ocorrem ao acaso, e não podem

ALGUMAS REFLEXÕES
METODOLÓGICAS SOBRE O
PROJETO CAMINHOS DE DARWIN

ser confundidas com melhorias ou ganhos
de uma espécie. Trata-se “somente” de ori-

Charles Darwin possui um grande apelo para

gem de novas espécies por seleção natural.

projetos de divulgação científica. Afinal, ele
foi um dos mais importantes cientistas de

No trabalho apresentado no Anexo desta

todos os tempos. No entanto, aproveitar

publicação, escrito por Moreira, Brito e

este apelo em atividades criativas e partici-

Mansur (2009) e publicado por ocasião do

pativas foi o grande desafio colocado para

II Simpósio de Pesquisa em Ensino e His-

os professores que trabalharam para cons-

tória de Ciências da Terra e do IV Simpósio

truir as diversas ações realizadas durante a

Nacional Ensino de Geologia no Brasil, de

execução do projeto Caminhos de Darwin

5

em 2008 e que ainda se prolonga na conti-

que gerou a multiplicidade de atividades e

nuidade dos trabalhos em 2009.

ações experimentadas no projeto Caminhos
de Darwin. Aspectos históricos, gastronô-

O personagem Charles Darwin no Brasil e no

micos, musicais e científicos puderam ser

contexto de sua época permite uma ampla

apresentados na forma de arte, como mú-

gama de abordagens históricas, como o mo-

sica, desenho, pintura, fotografia, teatro,

mento vivido pela Inglaterra no período vi-

vídeos de animação, dança, esporte, entre

toriano, o avanço tecnológico e científico do

outros. A pesquisa científica foi apresentada

século 19, as viagens dos naturalistas, a pre-

em levantamentos de fauna, flora e geolo-

sença da Família Real no Brasil, entre mui-

gia dos locais e, mesmo, da astronomia, pela

tos outros. Permite, também, uma análise

pesquisa, por exemplo, sobre o céu de Rio

ambiental conjugada com a histórica pelos

Bonito em 1832, realizada por pesquisadores

relatos dos naturalistas, principalmente nos

locais.

países tropicais e no Brasil em particular.
Darwin se insere muito bem em todas estas

Neste contexto, o aspecto ambiental foi

perspectivas relacionadas à natureza e à evo-

tema relevante: o que Darwin viu em 1832

lução do pensamento naquela época, quan-

que ainda existe hoje? E o que não existe

do o conhecimento sobre o homem, o nosso

mais?

planeta e as ciências (geologia, biologia, química, física, por exemplo) experimentaram

Os talentos locais foram ressaltados e a cria-

um grande avanço. A Teoria da Evolução das

tividade tomou conta das ações. O estímu-

Espécies veio unificar várias áreas do conhe-

lo ao descobrimento de aspectos únicos /

cimento e, também, permitiu que o homem

especiais relacionados aos locais por onde

pudesse lançar, cientificamente, um olhar

Darwin passou foi, talvez, a maior motiva-

sobre sua origem e a da vida na Terra. Neste

ção de cada agrupamento de professores,

aspecto, trata-se de um novo componente:

estudantes e outros profissionais em cada

o filosófico. Por este motivo, pode-se dizer,

município. A leitura dos diários escritos pelo

sem medo de errar, que a teoria publicada

naturalista alcançou os diversos segmentos

em novembro de 1958 mudou a forma de o

das sociedades locais, levando à descoberta

homem ver o mundo.

de aspectos culinários e sociais que somente
eles podiam identificar.

Num projeto como este houve a possibilidade de trabalhar facetas muito diversas ali-

Para que estes resultados fossem alcan-

nhavadas num mesmo tema central. E foi

çados foi necessário olhar a paisagem lo-

exatamente esta forma de entendimento

cal, conversar com as pessoas mais idosas

6

da cidade, ler sobre a história, a música e,

um dos mais importantes cientistas de todos

principalmente, sobre ciência. Efetivamen-

os tempos. No entanto, aproveitar este apelo

te, o que foi alcançado por cada grupo foi

em atividades criativas e participativas foi o

a oportunidade de se lançar um olhar para

grande desafio colocado para os professores

além das paredes da escola, e que se expe-

que trabalharam para construir as diversas

rimentasse misturar ciência e arte, talento

ações realizadas durante a execução do pro-

e conhecimento, e se pudesse fazer ciência

jeto Caminhos de Darwin em 2008 e que ain-

com divertimento.

da se prolonga na continuidade dos trabalhos
em 2009. E é sobre alguns dos resultados des-

EDIÇÃO ESPECIAL: CAMINHOS
DE DARWIN

se projeto que a Edição especial: Caminhos de

Charles Darwin possui um grande apelo para

ção especial que será veiculada no dia 6 de no-

projetos de divulgação científica. Afinal, ele foi

vembro de 2009.

Darwin pretende conversar com os professores
que participam do Salto para o Futuro, na Edi-

7

ANEXO

Caminhos de Darwin – Um roteiro turístico,
educacional e científico no Estado do Rio de Janeiro,
Brasil1
Ildeu de Castro Moreira2
Maria de Fatima Brito Pereira3
Kátia Leite Mansur4

RESUMO

presas, ONGs, redes de ensino e representantes de governos municipais. Diversas áreas da

“Caminhos de Darwin” é um roteiro turístico
científico, educacional e cultural que envolve
cidades do Estado do Rio de Janeiro por onde
o naturalista Charles Darwin passou em 1832.
Representa um estímulo às economias locais e
proporciona um resgate da história e da autoestima da população de cada cidade. Os moradores se sentem orgulhosos de fazerem parte

ciência e da arte são estimuladas com as atividades do projeto. A história geológica da região
por onde Darwin passou tem motivado ações
específicas de cunho educacional e científico.
Pretende-se, ainda, que os Caminhos de Dar
win sejam classificados como Itinerário Cultural, conforme categoria patrimonial criada
pela Unesco em 2008.

do roteiro que marca a passagem de um dos
cientistas mais importantes da história da ci-

Linha Temática: Ensino e Divulgação das

ência. Trata-se de um itinerário turístico sob a

Geociências

perspectiva da história da ciência, que integra
o Ministério da Ciência e Tecnologia, a Casa

Palavras-chaves: Caminhos de Darwin, Dar

da Ciência da UFRJ, o Caminhos Geológicos/

win, História da Ciência, Itinerário Cultural,

DRM-RJ, instituições de ensino e pesquisa, em-

Popularização da Ciência.

1
Título do trabalho em inglês: Darwin´s paths – a touristic, educational and scientific itinerary in state of Rio de
Janeiro, Brazil.
2
Professor no Instituto de Física e Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e das Técnicas e
Epistemologia da UFRJ.
3

Pesquisadora da Casa da Ciência da UFRJ.

4

Geóloga do DRM-RJ – Serviço Geológico do Estado do Rio de Janeiro. Consultora da Edição especial.
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1. A MOTIVAÇÃO QUE GEROU
UMA IDEIA
Em 2008, foram iniciadas, em várias partes
do mundo, as comemorações referentes ao
aniversário de 150 anos do lançamento da
Teoria da Evolução das Espécies pela Seleção
Natural, desenvolvida de forma independente por Charles Darwin e Alfred Wallace,
porém apresentada de forma compartilhada
em 1º de julho de 1858, na Linnean Society,
em Londres. Em 2009, denominado como
Ano de Darwin ou Darwin´s Year, estão sendo comemorados, em todo o mundo, o bicentenário de nascimento do naturalista
britânico e os 150 anos do lançamento do
seu livro A origem das espécies, publicado em
novembro de 1859.
Em sua viagem a bordo do navio HMS Beagle, Darwin passou pelo Brasil, em 1832, percorrendo o seguinte trajeto: 20 de fevereiro,
Fernando de Noronha; 28 de fevereiro a 18
de março, Salvador; 29 de março, Abrolhos;
4 de abril a 5 de julho, Rio de Janeiro; entre
8 e 24 de abril, realizou excursão ao interior
do Estado. Em 1836, no retorno à Inglaterra,
o Beagle passou novamente pelo Brasil, permanecendo, de 1 a 6 de agosto, em Salvador,
e, de 7 a 12 de agosto, em Recife.

que havia recém-completado 23 anos, ao se
deparar com a floresta tropical: “O dia passou deliciosamente. Delícia, no entanto, é um
termo fraco para exprimir os sentimentos de
um naturalista que, pela primeira vez, se viu
perambulando por uma floresta brasileira”5,
conforme tradução do texto que abre a sua
descrição da chegada em Salvador (Darwin
1839).
A presença de Charles Darwin por três meses no Rio de Janeiro não foi proposital. O
Capitão do Beagle, Robert FitzRoy, relata o
motivo pelo qual precisou voltar à Bahia,
oportunidade que Darwin aproveitou para
realizar a expedição pelo interior do Estado
e pesquisar a cidade do Rio de Janeiro e seu
entorno: “As I found that a difference, exceeding four miles of longitude, existed between
the meridian distance from Bahia to Rio, determined by the French expedition under Baron
Roussin, and that measured by the Beagle; yet
was unable to detect any mistake or oversight
on my part; I resolved to return to Bahia, and
ascertain whether the Beagle’s measurement
was incorrect.” (FitzRoy, 1839, p. 75)
Apesar de bem documentada, a vinda de Dar
win ao Brasil e, em particular ao Estado do
Rio de Janeiro e seu interior, nunca foi muito

Em seu diário, relatos emocionados com-

difundida no país. Ao chegar ao Rio de Janei-

provam o encantamento do jovem Darwin,

ro, fez uma viagem de 16 dias a cavalo, des-

5
The day has past delightfully. Delight itself, however, is a weak term to express the feelings of a naturalist who,
for the first time, has been wandering by himself in a Brazilian forest (p. 11).
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crevendo sua passagem por diversas cidades,

tigos, revistas e páginas especializadas na In-

observando a paisagem e o ambiente e co-

ternet, como a que disponibiliza suas obras

letando materiais. Deparou-se também com

completas

uma situação social grave: a escravidão.

Mapas dos séculos 18 e 19, pesquisados nos

(http://darwin-online.org.uk).

acervos da Biblioteca Nacional e do Arquivo
Para recuperar essa porção da história da ci-

Nacional, e do século 20, do acervo do DRM-

ência relacionada ao território fluminense e

RJ, também foram utilizados para identificar

se aliar às comemorações do Ano Darwin,

os locais e caminhos contidos nos textos de

em 2008, o Ministério da Ciência e Tecnolo-

Darwin, já que muitas localidades possuíam

gia, a Casa da Ciência da UFRJ e os Caminhos

outras denominações na época.

Geológicos/DRM-RJ se uniram a instituições
de ensino e pesquisa, empresas, ONGs, rede

Os municípios com localidades citadas nos

de ensino e representantes de governos para

textos de Darwin são os seguintes, confor-

criar o projeto Caminhos de Darwin.

me consta do texto do Capítulo II do Diário
do Beagle (Darwin 1831-1836, in Moreira, em

2. O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO

preparação).

Tendo como principal objetivo divulgar a pas-

1. RIO DE JANEIRO – são citadas atividades

sagem de Charles Darwin pelo Brasil, em par-

científicas, sociais e de lazer no Centro,

ticular no Estado do Rio de Janeiro, em 1832,

Botafogo, Flamengo, Praia Vermelha,

Caminhos de Darwin cria um roteiro turístico-

Santa Teresa, Corcovado, Igreja da Pe-

científico-educacional-cultural que envolve as

nha, Palácio de São Cristóvão, Lagoa Ro-

cidades do Estado descritas em seu diário.

drigo de Freitas, Ipanema, Leblon, Jardim
Botânico, Horto (Fazenda dos Macacos)

Pretende-se, assim, estimular as economias

e Gávea. No dia 5 de abril, logo após sua

locais com a implantação de itinerários turís-

chegada, ele demonstra seu entusiasmo:

ticos relacionados à história da ciência e pro-

“Mal posso esperar o grande prazer de pas-

porcionar um resgate da história local e da

sar algumas semanas neste lugar muitíssi-

autoestima da população, que, na sua maio-

mo calmo e belo. O que se pode imaginar de

ria, desconhecia a visita do naturalista ou a

mais delicioso do que observar a natureza

considerava “lenda” de antigos habitantes.

em sua forma mais grandiosa nas regiões
dos trópicos?”.

Foram resgatados os textos dos diários e das
cadernetas de campo utilizadas por Charles

2. NITERÓI – “8 DE ABRIL — Nosso grupo tinha

Darwin em sua viagem, através de livros, ar-

sete pessoas. A primeira etapa foi muito inte-
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ressante. O dia estava poderosamente quente

em Mandetiba. [...] A bela vista da floresta

e tudo estava imóvel quando passamos pela

nas montanhas distantes refletida na água

mata, com exceção de borboletas grandes e

perfeitamente calma de uma extensa lagoa

brilhantes que batiam asas com indolência. A

foi muito revigorante. Como a venda aqui

vista que tivemos ao cruzar as montanhas por

era muito boa e como tive a agradável e

trás da Praia Grande foi linda. As cores eram

rara lembrança de uma excelente refeição,

intensas e o matiz predominante era um azul

serei agradecido e a descreverei como um

escuro, com o céu e as águas calmas da baía

exemplo típico.”

rivalizando em esplendor”.
5. ARARUAMA - “9 DE ABRIL — [...] Enfim
3. MARICÁ (ITAOCAIA) – “8 DE ABRIL – [...]

adentramos a floresta. As árvores eram

Chegamos por volta do meio-dia a Itaocaia,

muito altas e o que havia de notável nelas

pequeno vilarejo situado em uma planície.

era a brancura de seus troncos, o que as

Em torno da casa central, estavam as ca-

tornava muito impressionantes à distân-

banas dos negros [...] passamos sob uma

cia. Vejo em meu caderno: “maravilhosos

das montanhas de granito maciças, nuas e

parasitas florescentes”. [...] Na estrada pas-

escarpadas tão comuns nessa região. Esse

samos por grandes extensões de pastagem,

lugar é famoso no país por ter sido durante

muitas delas marcadas por imensos ninhos

um longo período a morada de alguns es-

de formigas com cerca de 12 pés [3,7 m] de

cravos fugidos [...] um grupo de soldados foi

altura e forma cônica. [...] Chegamos a In-

mandado e todos foram capturados, com

getado quando já estava escuro, após dez

exceção de uma velha que, a voltar para a

horas no lombo dos cavalos.”

escravidão, preferiu se espatifar em pedaços jogando-se do topo da montanha. Vin-

6. SÃO PEDRO DA ALDEIA - “10 DE ABRIL -

do de uma matrona romana, esse ato teria

Partimos animados antes que clareasse,

sido chamado de nobre amor da liberdade;

mas as 15 milhas [24 km] de areia pesada

vindo de uma pobre negra, tratou-se de

antes de tomarmos o café da manhã em Al-

obstinação brutal”.

deia de São Pedro praticamente destruíram
os bons modos do nosso grupo.”

4. SAQUAREMA (MANITIBA) – “9 DE ABRIL
— [...] A estrada passava por uma planície

7. CABO FRIO (CAMPOS NOVOS)6 - “10 DE

estreita e arenosa situada entre o mar e as

ABRIL – [...] Em Campos Novos, comemos

lagoas salgadas no interior. [...] Almoçamos

suntuosamente com arroz, frango, biscoi-

6
Nessa viagem, Darwin dormiu em Campos Novos na ida e na volta (10 e 20 de abril, respectivamente). A citação
feita refere-se a dois trechos do diário.
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to, vinho e aguardente no almoço, café à

miração, mas é praticamente impossível

noite e café com peixe para o desjejum. [...]

dar uma ideia adequada dos sentimentos

Saí para coleta e encontrei algumas con-

mais altos que se despertam: deslumbra-

chas de água doce.”

mento, assombro e devoção sublime preenchem e elevam a mente.”

8. CASIMIRO DE ABREU (BARRA DE SÃO JOÃO)7“11 DE ABRIL – Passamos por várias aglomera-

11. RIO BONITO – “22 DE ABRIL - Como de pra-

ções de mata densa. Senti-me indisposto, com

xe, partimos algum tempo antes de clarear e

um pouco de calafrios e enjoo. Cruzei a barra

tomamos o rumo de Madre de Deus, onde to-

de São João de canoa, ao lado de nossos cava-

mamos café da manhã. [...] As sebes eram de-

los. [...] Viajamos até escurecer.”

coradas com várias espécies de passifloras. O
vilarejo de Madre de Deus, como todos os ou-

9. MACAÉ – “11 DE ABRIL – [...] Dormimos na

tros, é extremamente exótico e pitoresco. As

Venda do Mato, duas milhas [3,2 km] ao sul

casas são baixas e pintadas com cores alegres;

da foz do rio Macaé. Senti-me indisposto a

o topo das portas e janelas é arqueado e tira

noite toda. Não foi preciso muita imagina-

o efeito tranquilo tão universal nas cidades in-

ção para figurar os horrores de adoecer em

glesas. Uma ou duas belas igrejas no centro do

um país estrangeiro, incapaz de pronunciar

vilarejo completam a paisagem.”
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uma só palavra e de obter ajuda médica. [...]
19 DE ABRIL - Deixamos Sossego, cruzamos

12. ITABORAÍ – “22 DE ABRIL – [...] Continuou

o rio Macaé e dormimos na Venda de Mato.

a chover e partimos para o lugar onde dor-

À noite, caminhei pela praia e desfrutei da

miríamos, Freguesia de Itaboraí. [...] Encon-

vista de uma arrebentação alta e violenta.”

tramos muitas pessoas a cavalo. O único
veículo é uma carroça muito grosseira com

10. CONCEIÇÃO DE MACABU (SOSSEGO) –

rodas quase sólidas, puxada por oito bois

“18 DE ABRIL – [...] Se o olhar se desviar do

jungidos: à medida que se move, ela faz um

panorama da folhagem ao alto para o solo,

barulho extraordinário. Não passamos por

será atraído pela extrema elegância das fo-

uma única ponte de pedra.”
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lhas de incontáveis espécies de samambaias
e mimosas. Efeito de andar sobre mimosas.

Munidos dessas e outras informações, pesqui-

É fácil especificar objetos individuais de ad-

sadores, profissionais da área de populariza-

7

Darwin também passou em duas oportunidades por Barra de São João nos dias 11 e 20 de abril.

8

Foram extraídos fragmentos das citações das duas noites que Darwin passou em Macaé.

9
abril.

Darwin permaneceu em Conceição de Macabu, na época território de Macaé, desde a noite de 12 até 19 de
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ção da ciência, jornalistas e autoridades mu-

das trilhas por onde Darwin passou, com

nicipais foram convidados a conversar sobre

alunos e professores, resgatando os aspec-

esse itinerário, gerando, em cada local, uma

tos ambientais pretéritos e a bio e geodiver-

movimentação em torno do assunto, pois não

sidade presentes;

só tiveram acesso pela primeira vez ao diário
em português, como também muitas histórias
foram e estão sendo recuperadas por antigos
moradores, professores e alunos, que sentem
orgulho em fazer parte do roteiro que marca a
passagem de um dos cientistas mais importantes da história da ciência.

(c) coletas de amostras de rochas, minerais,
sedimentos e solos ao longo do trajeto para
compor uma coleção geológica relativa aos
Caminhos de Darwin. O intuito é que a coleção possa itinerar, como exposição, pelas
cidades do roteiro. Alguns dos afloramentos
rochosos descritos na caderneta de campo

Reuniões mensais com todos os participan-

de Darwin já foram identificados e estão

tes auxiliaram na preparação das atividades e

sendo novamente estudados, à luz dos no-

estimularam a cooperação entre os diversos

vos conhecimentos científicos;

grupos. Foram realizadas palestras para professores, alunos e população em geral, em todos
os municípios, gerando uma teia de interesses
unida por uma rede de contatos que sinalizava para ações em desenvolvimento e notícias

(d) apresentação da peça de teatro After Dar
win, do Núcleo Arte e Ciência no Palco, em
sessão especial para 450 professores e representantes dos municípios;

sobre o projeto. Nesse processo, comunidades

(e) cessão de um kit da Mostra Ver Ciência

tradicionais se vincularam ao projeto, como,

– composta de vídeos realizados para TVs de

por exemplo, os descendentes de quilombolas.

todo o mundo sobre evolução e temas corre-

Nesse período, várias ações e atividades foram organizadas para promover o resgate
dessa história junto às populações locais:
(a) realização de palestras sobre Darwin para
professores das cidades envolvidas no roteiro;
(b) realização de duas caminhadas por uma

latos10 – aos municípios, estimulando debates após a exibição dos vídeos, em escolas,
praças, centros culturais e museus;
(f) distribuição de material de divulgação na
forma de cartazes e folhetos para todos os
participantes e interessados;
(g) doação aos municípios de um kit com re-

10
Vídeos da mostra Ver Ciência sobre evolução: 150 anos de Darwin; A viagem de Charles Darwin – Darwin no
Brasil; Darwin revisitado; Do Big Bang à humanidade; Ciência sem mistério – os primeiros homens: nossa evolução;
Evolução: a corrida armamentista da evolução; Evolução: a ideia revolucionária de Darwin; Evolução: as origens da
mente; Evolução: extinção; Evolução: grandes transformações; Evolução: onde fica Deus?; Evolução: porque sexo;
Evolucionismo x criacionismo; Evolucionismo x criacionismo: o juízo final; Galápagos, as ilhas que mudaram o
mundo; Genética: ervilhas no campo; Geopark do Araripe: lugar onde nasce o dia; Grandes britânicos: Darwin.
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vistas, livros e DVDs sobre o tema, para esti-

locais por onde Darwin passou e instaladas

mular a pesquisa em cada cidade;

24 placas sinalizadoras destes marcos nas es-

(h) seleção de alunos de ensino médio que
participaram de oficinas de formação profissional, para produção de vídeos.

tradas de acesso às cidades. A inauguração de
cada um dos marcos contou com esquete teatral, palestra de um cientista e exposição de
rochas e minerais da região. A cada cidade visi-

Essas ações culminaram, em 2008, com a

tada, essa história foi contada por seus mora-

organização da Expedição Caminhos de Dar

dores de uma forma diferente, resultando em

win, que percorreu o seguinte trajeto:

uma grande festa em torno da ciência: palestras, oficinas, exposições, exibição de vídeos,

26 de novembro – Rio de Janeiro (Jardim Bo-

música, teatro, dança e trabalhos de alunos da

tânico), Maricá (Fazenda Itaocaia) e Saqua-

rede ensino, além de produção de gastronomia

rema (Manitiba)

típica local relacionada às comidas descritas

27 de novembro – Araruama, São Pedro da
Aldeia e Cabo Frio (Fazenda Campos Novos)
28 de novembro – Casimiro de Abreu (Barra
de São João), Macaé e Conceição de Macabu
(Fazenda Sossego)

por Darwin. Algumas imagens da expedição
podem ser visualizadas nas páginas seguintes.

3. CAMINHOS FUTUROS...
O projeto Caminhos de Darwin tem permitido o encontro e a troca de informações entre

29 de novembro – Rio Bonito, Itaboraí e Ni-

as cidades envolvidas, além da articulação de

terói.

ações conjuntas na região, especialmente a
implantação do roteiro no campo do turismo

A expedição deu o primeiro passo de um cami-

científico e cultural. Nesse sentido, estão sen-

nho longo a ser trilhado. A viagem de quatro

do envolvidos órgãos governamentais e uni-

dias contou com a presença de cientistas, jor-

versidades que possam contribuir, fortalecer

nalistas, profissionais da área de popularização

e garantir essa implantação. Também estão

da ciência, professores e alunos da rede públi-

sendo identificados os pontos para visitação

ca de ensino, além de Randal Keynes, tatara-

com interesse científico, apoiados em projetos

neto de Darwin, escritor e ambientalista e que

turísticos que envolvam rede de hospedagem,

conferiu um caráter internacional às ativida-

gastronomia e artesanato, entre outros.

des realizadas em cada cidade. Cerca de 4.000
pessoas estiveram presentes nos eventos.

Palestras, mostras de vídeo, espetáculos
teatrais e musicais, exposições, concursos

Foram implantados 12 marcos históricos em

para a rede de ensino, caminhadas, passeios
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ciclísticos e cavalgadas estão sendo organi-

de países como Uruguai e Cabo Verde, a im-

zados de forma a culminar na Semana In-

plantarem de marcos históricos por onde

termunicipal de Darwin, que poderá futura-

Darwin passou em sua viagem.

mente fazer parte do calendário cultural e
científico dessas cidades. As informações es-

Ao longo dos caminhos por onde passou Char-

tão disponibilizadas no website www.casa-

les Darwin no Estado do Rio de Janeiro, são en-

daciencia.ufrj.br/caminhosdedarwin, onde

contrados monumentos históricos tombados

se pode, inclusive, obter uma lista de publi-

como patrimônio nacional, estadual e muni-

cações e material audiovisual sobre o tema.

cipal. São encontrados, também, patrimônios
naturais do tipo biológico ou geológico. O

O projeto Caminhos de Darwin vem tornan-

entrelaçamento entre monumentos naturais

do possível a construção de novos olhares

ou construídos, a história local e a da ciência,

por parte de moradores e visitantes com

além da participação e envolvimento dos pró-

relação às cidades, e a experiência vem es-

prios moradores, são os projetos que estão em

timulando outros estados brasileiros, além

construção.
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(a)

(c)

(b)

(d)

Imagens da Expedição:
(a) Jardim Botânico /
Rio de Janeiro - placa
de sinalização dos
marcos históricos;
(b) Itaocaia / Maricá
– a rocha, a fazenda
e uma história da
escravidão;
(c) Manitiba /
Saquarema –
palestras curtas de
pesquisadores;
(d) Araruama – teatro
sob a temática
evolução e religião;

(e)

(f)

(i)

(j)

(g)

(k)

(h)

(l)

Imagens da
Expedição: (e) São
Pedro da Aldeia –
o café da manhã
de Darwin e seus
companheiros de
viagem; (f) Campos
Novos / Cabo Frio –
gastronomia baseada
no diário de Darwin;
(g) Barra de São João
– exposição de rochas
e minerais; (h) Macaé
– fragmentos do
diário apresentados
pelo ator Carlos
Palma; (i) Fazenda
Sossego / Conceição
de Macabu – destino
da expedição de
Darwin ao interior
fluminense; (j) Rio
Bonito – história
em quadrinhos
produzida pelos
estudantes; (k)
Itaboraí - Randal
Keynes, tataraneto
de Darwin,
fotografando os
trabalhos escolares;
e (l) Niterói – marco
histórico implantado
e que revela a
passagem de Darwin
pelo local.
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Neste contexto, está sendo discutida a propos-

South America, and the Beagle’s circumnaviga-

ta de que os Caminhos de Darwin no Estado do

tion of the globe. Journal and remarks. 1832-1836.

Rio de Janeiro sejam classificados como Itine-

London: Henry Colburn. Disponível em http://

rário Cultural. Esta é uma categoria patrimo-

darwin-online.org.uk. Acessado em 1 jul. 2009.

nial recentemente estabelecida pela UNESCO,
por meio da Carta dos Itinerários Culturais, ratificada pela 16ª Assembleia Geral do ICOMOS,

Darwin, C. R. 1994. A origem das espécies.
Belo Horizonte: Villa Rica Editora. 356p.

em 2008, em Quebec / Canadá, e que não deve

Darwin, C. R. 2008. Viagem de um naturalista

ser confundida com outras categorias ou tipos

ao redor do mundo. Porto Alegre: LP&M Edi-

de bens que possam existir em seu seio, mas

tores, Vols. 1 e 2. 320p.

“Religa-os no seio de um sistema unido e coloca-os em relação, numa perspectiva científica
que fornece uma visão plural, mais completa
e justa da história. [...]os Itinerários Culturais
não são simples vias históricas de comunicação que possuem elementos patrimoniais ou
que servem como ligação entre si, mas fenômenos históricos singulares[...]”
(http://icomos.fa.utl.pt/documentos/documentos.html - p. 2).

FitzRoy, R. 1839. Narrative of the surveying
voyages of His Majesty’s Ships Adventure and
Beagle between the years 1826 and 1836, describing their examination of the southern shores
of South America, and the Beagle’s circumnavigation of the globe. Proceedings of the second
expedition, 1831-36, under the command of
Captain Robert Fitz-Roy, R.N. London: Henry
Colburn. Disponível em http://darwin-online.org.uk. Acessado em 1 jul. 2009.
Moreira, I. C. 2002. O escravo do naturalista

Assim é que o fazer na popularização da ci-

- O papel do conhecimento nativo nas via-

ência proporciona encontros, trocas, afetivi-

gens científicas do século 19. Ciência Hoje,

dade... É uma forma de aprender, ensinar e

184: 40 - 48.

criar novas perspectivas para a vida de cientistas, professores, moradores e, principal-

Moreira, I. C. 2009. Darwin, Wallace, a seleção natural e o Brasil. Princípios, 101: 20 – 23.

mente, dos jovens.
Moreira, I. C. Em preparação. Darwin no Brasil. (org.). Tradução de Bernardo Esteves. Rio

BIBLIOGRAFIA

de Janeiro: Editora Vieira&Lent.

Darwin, C. R. 1839. Narrative of the surveying

Selles, S. E. & Abreu, M. 2002. Darwin na Ser-

voyages of His Majesty’s Ships Adventure and

ra da Tiririca: caminhos entrecruzados en-

Beagle between the years 1826 and 1836, descri-

tre biologia e a história. Revista Brasileira de

bing their examination of the southern shores of

Educação, 20: 5-20.

17

Presidência da República
Ministério da Educação
Secretaria de Educação a Distância
Direção de Produção de Conteúdos e Formação em Educação a Distância

TV ESCOLA/ SALTO PARA O FUTURO
Coordenação-geral da TV Escola
Érico da Silveira
Coordenação Pedagógica
Maria Carolina Machado Mello de Sousa
Supervisão Pedagógica
Rosa Helena Mendonça
Acompanhamento Pedagógico
Simone São Tiago
Coordenação de Utilização e Avaliação
Mônica Mufarrej
Fernanda Braga
Copidesque e Revisão
Magda Frediani Martins
Diagramação e Editoração
Equipe do Núcleo de Produção Gráfica de Mídia Impressa – TV Brasil
Gerência de Criação e Produção de Arte
Consultora especialmente convidada
Katia Leite Mansur

E-mail: salto@mec.gov.br
Home page: www.tvbrasil.org.br/salto
Rua da Relação, 18, 4o andar – Centro.
CEP: 20231-110 – Rio de Janeiro (RJ)
Novembro de 2009

18

ORDENAMENTO TERRITORIAL E GEOCONSERVAÇÃO:
ANÁLISE DAS NORMAS LEGAIS APLICÁVEIS NO BRASIL
E UM CASO DE ESTUDO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Kátia Leite MANSUR

Serviço Geológico do Estado do Rio de Janeiro - DRM-RJ e Pós-Graduação em Geologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Rua Marechal Deodoro, 351 – Centro. CEP 24030-060. Niterói, RJ. Endereço eletrônico: kmansur@drm.rj.gov.br

Introdução
Histórico dos Principais Programas Internacionais Relacionados à Geoconservação
Programas da Unesco
Um Marco de Excelência: a Legislação para Geoconservação do Reino Unido
Brasil: Legislação Mineral, Ambiental, Uso do Solo e Patrimonial
Mineração
Proteção Ambiental
Gestão dos Recursos Hídricos
Uso e Ocupação do Solo Urbano
Patrimônio Natural: Cartas Patrimoniais e Evolução Conceitual
Discussão: Entraves e Facilidades
Enquadramento e Proteção segundo a Lei do SNUC
Enquadramento e Proteção segundo a Vertente Patrimonial
Âmbito de Proteção
Quanto à Participação das Pessoas
Um Patrimônio Ameaçado: Possibilidades de Atuação
Tombamento Estadual
Enquadramento dos Geossítios na Legislação Ambiental
Considerações Finais
Referências Bibliográficas

RESUMO – Ordenamento territorial pode ser entendido como o planejamento e organização do uso de uma área de maneira a permitir o
compartilhamento harmônico entre atividades de caráter econômico, social, cultural e ecológico. O presente trabalho analisa a aplicabilidade
da legislação brasileira, especialmente as de ordem ambiental, mineral e patrimonial, para promover a geoconservação. Apresenta um
histórico sobre a tipologia de patrimônios chancelados pela UNESCO, avaliando-os numa perspectiva histórica, cultural e natural. Analisa
as Cartas Patrimoniais utilizadas para proteção do patrimônio cultural que, nos últimos anos, já começam a apresentar associação com o
patrimônio geológico. Apresenta um caso de estudo no Estado do Rio de Janeiro, onde a pressão imobiliária vem destruindo ou pondo em
risco terrenos de importância científica, didática, turística e ecológica e são apresentadas ações com desdobramentos de caráter legal
desenvolvidas no âmbito do Projeto Caminhos Geológicos. Conclui-se que existe no Brasil um arcabouço legal apropriado à geoconservação.
No entanto, ainda há uma lacuna no entendimento da população e governantes da real importância de se preservar sítios por sua
singularidade geológica. É apontada a necessidade de maior divulgação da geologia e do trabalho do geólogo para identificar e mostrar o
valor do patrimônio, etapas essenciais para a geoconservação.
Palavras-chave: ordenamento territorial, gestão territorial, patrimônio geológico, geoconservação, Estado do Rio de Janeiro.
ABSTRACT – K.L. Mansur - Territorial planning and geoconservation: analysis of legal provisions in Brazil and a case study in Rio
de Janeiro State - Territorial planning is the organization of the land use of an area so that it can to harmonize with economic, social,
cultural and ecological activities. This paper examines the aplicability of the environmental, mineral and heritage brazilian legislation to
promote the geoconservation. It was also made brief history on the typology of heritage produced under the auspices of UNESCO,
evaluating them from the historical, cultural and natural perspective. They are analyzed the Conservation Charters used to protect the
cultural heritage since the 1930s. In recent years these charters had already begun to show a more close relationship with geological
heritage. In particular is presented a case study, in Rio de Janeiro, where the economic pressure has destroyed or putting at risk sites with
scientific, didactic, ecological and touristic importance. It was concluded that in Brazil there is a legal framework to account for the
geoconservation. However, there is still a gap in the understanding of the people and the rulers that don’t perceive the importance of
preserving this sites. It is pointed to the need for a greater communication on the geology and the work of the geologist to identify and
enhance the geoheritage, which are essential steps for Geoconservação.
Keywords: territorial planning, territorial management, geoheritage, geoconservation, state of Rio de Janeiro.

INTRODUÇÃO
O tema patrimônio ganhou notoriedade nos meios
oficiais brasileiros a partir da década de 1930. Fonseca
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(1997) registra a importância dos intelectuais brasileiros
no processo de estabelecimento da estrutura institu237

cional para suportar a defesa do patrimônio. Esta ideia
recebeu boa acolhida nas comunidades, apesar dos
conflitos naturais com interesses econômicos. Assim foi
sancionada a Lei 378/1937 que criou o atual Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN.
No mesmo ano foi editado o Decreto-lei n° 25
que organiza a proteção do patrimônio histórico e
artístico nacional. Neste contexto foi construída uma
identidade nacional, onde a proteção dos monumentos
arquitetônicos e artísticos do barroco mineiro abriu
caminho para a aceitação da existência de uma cultura
verdadeiramente brasileira. Aos poucos houve uma
evolução do entendimento da essência do patrimônio
que hoje envolve, além dos bens construídos pelo
homem, históricos e pré-históricos, o patrimônio natural
e o imaterial, as paisagens e itinerários culturais.
Já a discussão do conceito de patrimônio geológico
é muito mais recente, sendo fruto da evolução para
uma nova abordagem do patrimônio natural baseada
nos aspectos geológicos, onde o caráter funcional e/
ou científico é evidenciado. Assim, a raridade ou
singularidade, monumentalidade e função passam a
conferir valor ao geossítio, podendo levar à necessidade de sua conservação como testemunho da história
da Terra. Em diversos países, em particular nos
europeus, e com muita força no Reino Unido, estes
conceitos são discutidos e aplicados desde a década
de 1950 (Prosser, 2008).
No Brasil esse tema surge institucionalmente a
partir de 1997, quando o DNPM criou o Grupo de
Trabalho Nacional de Sítios Geológicos e Paleobiológicos, posteriormente Comissão Brasileira dos Sítios
Geológicos e Paleobiológicos – SIGEP, por solicitação
do Grupo de Trabalho de Sítios Geológicos e
Paleobiológicos do Patrimônio Mundial da Organização
das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura
- UNESCO.
A destruição da geodiversidade ou a construção
de obras impeditivas à visitação de pesquisadores e
interessados a afloramentos relevantes, os geossítios,
é realidade no mundo. Por este motivo, a geoconservação busca garantir o acesso da sociedade às informações que contam a história da Terra. Seus maiores
benefícios vêm com a “reserva” de áreas naturais para

o futuro, com ganhos econômicos e sociais para os
lugares, a ciência e o bem-estar das pessoas. Segundo
Gray (2004), as principais ameaças à geodiversidade
são: extração mineral, obras de engenharia, expansão
urbana, erosão, manejo florestal, agricultura, uso militar
de áreas, turismo predatório, coleta indiscriminada de
amostras, falta de informação/educação, entre outros.
O planejamento e organização das atividades
econômicas e da expansão urbana devem considerar
as fragilidades e a capacidade do meio físico e biótico.
Como pressuposto, devem se apoiar no conhecimento
científico para que a ocupação do território garanta o
desenvolvimento, sem perda de aspectos singulares da
bio e geodiversidade. Isto deve estar na base de um
programa de ordenamento territorial, com amplo acesso
à informação (Figura 1).
Ordenamento Territorial é “a expressão da
organização territorial, que se caracteriza pelas
múltiplas dimensões (física, cultural, política,
econômica e social), nas várias escalas geográficas. Reflete as múltiplas facetas do “viver” das
pessoas no espaço físico” (Sá, 2005). Abrange todas
as áreas de planejamento que têm impacto sobre a
organização do território.
Pela Constituição brasileira, artigo 21, inciso IX, é
competência da União “elaborar e executar planos
nacionais e regionais de ordenação do território e
de desenvolvimento econômico e social” e, para
tanto, o Ministério da Integração Nacional vem discutindo a Política Nacional de Ordenamento Territorial
(www.integracao.gov.br/desenvolvimento regional/
publicacoes/pnot.asp). A maior dificuldade na realização desta tarefa parece ser a coordenação das ações
nas diversas áreas e níveis de governo. Nas áreas de
mineração, meio ambiente e patrimônio cultural esta
situação não é diferente.
O presente trabalho pretende mostrar o arcabouço
legal brasileiro relativo ao ordenamento territorial nas
áreas afetas ao patrimônio geológico. É apresentado
um caso de estudo no Domínio Tectônico Cabo Frio –
DTCF, no Estado do Rio de Janeiro, onde o modelo de
ocupação e uso do solo adotado vem destruindo e pondo
em risco terrenos de importância científica, didática,
turística e ecológica.

HISTÓRICO DOS PRINCIPAIS PROGRAMAS INTERNACIONAIS
RELACIONADOS À GEOCONSERVAÇÃO

PROGRAMAS DA UNESCO
Existem muitos programas internacionais relacionados à conservação do patrimônio natural do dos quais
o Brasil é signatário. Um dos mais antigos, o Tratado
Antártico (UNESCO, Washington/1959), trata da
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cooperação e intercâmbio científicos, e foi consolidado
no Brasil pelo Decreto 94.401/1987, que aprovou a
Política Nacional para Assuntos Antárticos.
A Mata Atlântica, além de ser considerada
patrimônio nacional, conforme artigo 225 da ConstiSão Paulo, UNESP, Geociências, v. 29, n. 2, p. 237-249, 2010

FIGURA 1. Atores e demandas econômicas e sociais para o Ordenamento Territorial e Geoconservação. A importância
da disseminação das informações fica evidente para a normatização e controle do uso e ocupação das terras.

tuição, integra-se a outro instrumental de planejamento
voltado para a conservação dos recursos naturais, as
Reservas da Biosfera. Criadas pela UNESCO em 1971,
têm sua sustentação no programa mundial “O Homem
e a Biosfera – MaB” (Conferência sobre a Biosfera,
Paris/1968). A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica
é formada por porções contínuas do território nacional
que vão do Ceará ao Rio Grande do Sul.
A Convenção Sobre Zonas Úmidas ou Convenção
de Ramsar (UNESCO, Irã/1971) foi assinada para
proteção das zonas úmidas por suas funções ecológicas,
enquanto reguladoras dos regimes de água e habitat
de flora e fauna características, e por ser um recurso
de grande valor econômico, cultural, científico e
recreativo. No Brasil foi adotada pelo Decreto federal
1.905/1996.
A Convenção sobre a Salvaguarda do Patrimônio
Mundial, Cultural e Natural, aprovada na Conferência
Geral da UNESCO, 17a Sessão / Paris, em 16 de
Novembro de 1972, dá a clara definição de patrimônio
natural mundial quando conceitua que deve possuir
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valor universal excepcional do ponto de vista estético,
científico ou da sua conservação. Existiam, até abril
de 2009, 890 bens inscritos pelo Comitê do Patrimônio
Mundial na Lista do Patrimônio Mundial (http://
whc.unesco.org/en/list), sendo 689 do tipo cultural, 176
sítios naturais e 25 mistos. A União Internacional para
a Conservação da Natureza - IUCN tem a responsabilidade de listar os sítios com componentes geológicos,
cabendo à União Internacional das Ciências Geológicas
– IUGS o relatório técnico sobre eles (http://
www.iugs.org/PDF/IUGS%202007%20Annual
%20Report.pdf).
O projeto GEOSITES da IUGS, surgiu em 1996
com o objetivo de inserir a comunidade geológica num
ambicioso plano para promover a geoconservação com
foco na identificação e inventário de sítios globalmente
significativos para inclusão na lista do Patrimônio
Mundial (http://www.progeo.se/news/96_4f/
geosite.html). No âmbito do projeto GEOSITES foi criada
a SIGEP no Brasil. O grupo de trabalho GEOSITES
foi dissolvido em 2003, quando foi priorizado o programa
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Geoparques, por sua maior inserção junto à sociedade
(http://www.iugs.org/PDF/Annual%20Report
%202003%20IUGS.pdf).
Em 1999, o Comitê Executivo da UNESCO
expressou a importância de iniciativas para promoção
de uma rede global de geossítios possuidores de
características geológicas especiais e, com base em
recomendações da comunidade geocientífica internacional, decidiu sugerir a promoção do Programa
Geoparques (http://unesdoc.unesco.org/images/0011/
001151/115177e.pdf). Uma característica importante
dos Geoparques é que seus geossítios não precisam
necessariamente ter “valor universal excepcional”
como aqueles que se enquadram na definição dos sítios
aprovados para compor a lista de Patrimônio Natural
da Humanidade. O programa Geoparques é complementar a este e ao MaB, com os quais deve trabalhar
em sinergia.
A Rede Européia de Geoparques foi fundada em
2000. Porém, somente em 2004 foi formada a Rede
Global da UNESCO e realizada a Primeira Conferência
Internacional em Beijing. Aliás, a Europa está na vanguarda das ações para geoconservação, ressaltandose a Recomendação REc(2004)3 do Conselho da
Europa sobre a conservação do patrimônio geológico
e de áreas de especial interesse geológico.

UM MARCO DE EXCELÊNCIA: A LEGISLAÇÃO PARA
GEOCONSERVAÇÃO DO REINO UNIDO
Em que pese o pioneirismo dos Estados Unidos
na criação do Yellowstone Park, em 1872, merece
destaque a metodologia de proteção adotada pelo Reino
Unido, baseada em inventários nacionais, regionais e
locais com forte participação comunitária. Num
relatório de 1945, Chubb (segundo Prosser, 2008) listou

sítios de relevância geológica na Inglaterra e País de
Gales, classificados em categorias que vão desde
paisagens notáveis até afloramentos de excepcional
importância geológica. Prosser (2008) relata que em
1947 já era discutida a necessidade de uma abordagem
integrada da natureza, conectando o meio biótico ao
abiótico, inclusive nas legislações. Esta filosofia levou
ao National Parks and Access to the Countryside
Act de 1949 onde é determinado que a identificação
de locais de especial interesse por sua flora, fauna,
geologia ou feição fisiográfica deve ser notificada às
autoridades.
Em 1977 surge um marco na política da geoconservação britânica: The Geological Conservation
Review (GCR), concebido para fortalecer o caráter
científico na identificação dos sítios de importância
geológica e geomorfológica para sua designação como
SSSI - Sites of Special Scientific Interest (Prosser,
2008). No The Wildlife and Countryside Act 1981 Nature Conservation, Countryside and National
Parks a obrigatoriedade de notificação da ocorrência
dos SSSIs aponta para o fortalecimento dos aspectos
relacionados à proteção dos sítios.
Em 1990 foi lançado o conceito de RIGS Regionally
Important
Geological
and
Geomorphological Sites com a publicação Earth
Science Conservation in Great Britain – A Strategy
(http://www.ukrigs.org.uk/html/ukrigs.php). Os RIGSs
são definidos por critérios locais e associados aos
SSSIs, apesar de não serem protegidos por lei. São
importantes recursos educacionais, históricos e
turísticos e sua designação se traduz em reconhecimento oficial para a proteção dos monumentos.
Prosser (2008) entende que a Grã-Bretanha tem um
robusto e maduro sistema legal e estrutura de voluntariado para promover a Geoconservação.

BRASIL: LEGISLAÇÃO MINERAL, AMBIENTAL,
USO DO SOLO E PATRIMONIAL

MINERAÇÃO
A Constituição do Brasil define os recursos
minerais como bens da União e estabelece que o
registro, acompanhamento e fiscalização das concessões de direitos de pesquisa e exploração dos recursos
hídricos e minerais são competências comuns da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios. O Código de
Mineração - CM (Decreto-lei 227/1967) já havia
repassado poderes aos municípios, tornando-os responsáveis pelo Licenciamento dos bens de uso imediato
na construção civil. Cabe ao Departamento Nacional
de Produção Mineral – DNPM o registro da Licença
Municipal, além da concessão dos direitos de explora240

ção e fiscalização dos demais recursos minerais, exceto
petróleo. Apesar da descentralização de poderes
prevista, ainda não se promoveu a inclusão dos Estados
na administração dos recursos minerais.
No Artigo 10 do CM são apresentadas as exceções para aproveitamento dos bens minerais, remetendo
sua administração para “Leis especiais”, estando entre
elas as substâncias minerais ou fósseis de interesse
arqueológico e os espécimes minerais ou fósseis,
destinados a Museus, Estabelecimentos de Ensino e
outros fins científicos. O patrimônio paleontológico é
também protegido pelo Decreto-lei 4.146/1942, onde a
extração de fósseis depende de autorização prévia e
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fiscalização do DNPM (art. 1o). Estes são os principais
pontos de contato entre a mineração e o patrimônio
geológico encontrados na legislação mineral.
Uma possibilidade futura é que, desde 1999,
encontra-se em tramitação na Câmara dos Deputados
o Projeto de Lei 1.859, que propõe declarar como
monumentos naturais os sítios fossilíferos, a serem
classificados pelo DNPM como: (a) Abertos: quando
o objetivo de conservação de fósseis for compatível
com atividades controladas de pesquisa e visitação; e
(b) De Proteção Integral: quando características especiais dos sítios fossilíferos, cientificamente comprovadas, justificarem o seu uso exclusivo para pesquisa.
Os critérios previstos para tal classificação levam em
conta a importância científica, ecológica e turística, além
da abrangência de sua influência, que pode ser regional,
nacional ou mundial (www.camara.gov.br/sileg/
integras/105021.htm).
Para a Procuradoria da República em São Paulo,
embora os fósseis muitas vezes estejam associados a
outros bens minerais, “as empresas de mineração
possuem [...] autorização do DNPM apenas para
extraírem determinada substância mineral, não
englobando os fósseis eventualmente encontrados, que
necessitariam de autorização específica do DNPM
para serem extraídos” (www.prsp.mpf.gov.br/
institucional/atuacao/1/Patrimonio%20historico/
Comercializa.pdf/view).
Existe, ainda, uma zona de sombra na legislação
no que diz respeito à lavra de rochas carbonáticas com
a presença de estromatólitos. Se por um lado a
mineração coloca em evidência a presença dessas
estruturas orgânicas, ainda não há uma política para
preservação de sítios para a ciência, ensino ou, mesmo,
geoturismo, como um possível uso a ser dado ao
encerramento da lavra.
Quanto ao descomissionamento de minas, devese chamar a atenção para os cuidados que devem ser
tomados face à obrigatoriedade do minerador em
recuperar a área degradada. Os projetos para áreas
com importância científica, didática ou turística devem
preservar os afloramentos para visitação e estudos,
impedindo seu recobrimento por solo e vegetação,
principal técnica utilizada/recomendada nos manuais
para estes casos.

PROTEÇÃO AMBIENTAL
Os artigos 23 e 24 da Constituição estabelecem
que a proteção do meio ambiente e o combate à poluição
são competência da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, a quem cabe legislar concorrentemente
sobre a preservação das florestas, da fauna e flora, a
conservação da natureza, a defesa do solo e dos
recursos naturais, bem como a responsabilidade por
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dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e
direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e
paisagístico.
A Lei 6.938/1981 instituiu a Política Nacional do
Meio Ambiente, que define, entre outros aspectos, que
aos Estados cabe o licenciamento ambiental em seu
território, salvo nos casos de empreendimentos de
impacto regional, em regiões de fronteira internacional
ou interestadual, na plataforma continental, entre
outros. Os municípios podem, por convênio com os
órgãos gestores estaduais, atuar no licenciamento
ambiental.
Também cabe ao poder público definir áreas para
proteção ambiental. Desde 1979 foi posto em prática
o Plano de Unidades de Conservação, culminando com
a Lei federal 9.985/2000, que instituiu o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação – SNUC,
instrumento organizador das áreas naturais protegidas.
Unidade de Conservação - UC é o espaço territorial e
seus recursos ambientais com objetivos de conservação,
sob regime especial de administração.
Dentre os objetivos do SNUC destacam-se: proteger as características relevantes de natureza geológica,
geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural; proteger e recuperar recursos hídricos
e edáficos; e proporcionar meios e incentivos para
atividades de pesquisa científica, estudos e monitoramento ambiental.
Por esta lei foram estabelecidos dois grupos de
manejo:
a) Uso Indireto: Unidades de Proteção Integral
- a exploração dos recursos naturais está totalmente restringida, admitindo-se apenas o aproveitamento indireto de seus benefícios. De um modo
geral, nas UCs de Proteção Integral é proibida a
utilização das terras e dos recursos naturais; a
visitação pública para fins educacionais está sujeita
às determinações dos respectivos Planos de
Manejo; e a pesquisa científica dependerá da
prévia autorização do órgão responsável pela sua
administração. Exceto os Monumentos Naturais e
Refúgios da Vida Silvestre, a posse e domínio
destas unidades são públicos, prevendo a desapropriação de áreas particulares. Este grupo está
dividido em 5 categorias: Estação Ecológica,
Reserva Biológica, Parque Nacional, Monumento
Natural e Refúgio de Vida Silvestre.
b) Uso Direto: Unidades de Uso Sustentável - a
exploração e o aproveitamento econômico direto
são permitidos desde que feitos de forma planejada
e regulamentada. A alteração dos ecossistemas por
ação antrópica deve limitar-se a um nível compatível com a sobrevivência permanente de comunidades vegetais e animais. Neste caso o uso das
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terras e dos recursos naturais está sujeito a normas
e restrições definidas pelo Plano de Manejo e as
estabelecidas pelo órgão responsável pela
administração da unidade. As categorias de manejo
contidas neste grupo são: Área de Proteção
Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico,
Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva
de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural.
Também protegidas são as Áreas de Preservação
Permanente - APP, definidas pela Constituição, pelo
Código Florestal e regulamentadas pelas Resoluções
CONAMA - Conselho Nacional de Meio Ambiente
302 e 303/2002. São consideradas APP as nascentes
e seu entorno, corpos d’água e suas faixas marginais,
topos de morro e montanha, cavernas, dunas, restingas,
entre outros ambientes. Alguns estados, como o Rio
de Janeiro, incluem os costões rochosos entre as APP.
O Zoneamento Ecológico-Econômico – ZEE
(Decreto federal 4.297/2002) é o instrumento de organização do território para implantação de planos, obras
e atividades. Tem por objetivo organizar as decisões
dos agentes públicos e privados quanto a planos,
programas, projetos e atividades que utilizem recursos
naturais, assegurando a manutenção do capital e dos
serviços ambientais dos ecossistemas. O ZEE, na
distribuição espacial das atividades econômicas, deve
considerar a importância ecológica, as limitações e as
fragilidades dos ecossistemas. Sua elaboração é atribuição federal que pode ser descentralizada para os
Estados.
Já o Plano de Gerenciamento Costeiro – PNGC
(Lei federal 7.661/1988) estabelece que o zoneamento
costeiro deve dar prioridade à conservação dos recursos
naturais e monumentos que integrem o patrimônio
natural, histórico, paleontológico, espeleológico, arqueológico, étnico, cultural e paisagístico. A União, Estados
e Municípios possuem competência para promover o
zoneamento costeiro. O Decreto federal 5.300/2004
estabelece as regras de uso e ocupação e os critérios
de gestão da orla marítima.

GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS
Pela Constituição compete à União legislar sobre
as águas. O artigo 26 define que são bens dos Estados
as “águas superficiais ou subterrâneas, fluentes,
emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na
forma da lei, as decorrentes de obras da União”. A Lei
Nacional de Recursos Hídricos (Lei 9.433/1997)
instituiu sua gestão integrada, descentralizou sua
administração e inseriu os usuários e a sociedade civil
organizada no processo de gestão. As bacias hidrográficas passaram a ser a unidade básica de gestão e
planejamento do uso dos recursos hídricos. Os conflitos
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de uso passaram a ser discutidos nos Conselhos de
Recursos Hídricos e, principalmente, nos Comitês de
Bacia Hidrográfica.
A gestão compartilhada dos recursos hídricos vem
promovendo uma mudança substancial no ordenamento
do território onde está implantada e merece destaque
a participação dos usuários, sociedade civil organizada
e representantes nas organizações científicas definição
de programas, projetos e investimentos. O recorte das
intervenções baseado na bacia hidrográfica se configura como bastante adequada ao planejamento.

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO
Constitucionalmente (art. 30), o uso e ocupação
do solo urbano são atribuições dos municípios. A Lei
6.766/1979 tem como objetivo impedir ou disciplinar o
parcelamento do solo em áreas inadequadas à ocupação
humana, especialmente quando esse tipo de ocupação
representar riscos para a segurança da população ou
para a preservação ambiental, como, por exemplo,
terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, terrenos
onde as condições geológicas não aconselham a
edificação e áreas de preservação.
A Lei federal 10.257/2001 dá as diretrizes gerais
da Política Urbana, ou Estatuto da Cidade, regulando
o uso do solo urbano na forma de planos diretores,
códigos ambientais e de posturas.

PATRIMÔNIO NATURAL: CARTAS PATRIMONIAIS
EVOLUÇÃO CONCEITUAL

E

O artigo 216 da Constituição apresenta os grandes
grupos de bens de natureza material e imaterial que
constituem o patrimônio cultural brasileiro. Entre eles
estão os sítios de valor histórico, paisagístico, artístico,
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. A
proteção do patrimônio é feita por meio do Tombamento, embasada no Decreto-Lei 25/1937, parágrafo
2 o do artigo 1 o: “estão sujeitos a tombamento os
monumentos naturais, bem como os sítios e paisagens
que importe conservar e proteger pela feição notável
com que tenham sido dotados pela natureza ou
agenciados pelo indústria humana”. Pode ocorrer
na esfera municipal, estadual ou federal.
O principal caminho encontrado a partir de 1931
para alcançar o objetivo da salvaguarda de bens de
importância global foi o de firmar documentos no âmbito
dos organismos internacionais e mesmo nacionais
(Cury, 2004), o que se convencionou chamar de Cartas
Patrimoniais. As cartas não têm valor de legislação,
entretanto os governos são aconselhados a produzirem
regulamentos acompanhando as recomendações nelas
expressas. A UNESCO e o Conselho Internacional de
Monumentos e Sítios - ICOMOS são os principais
organismos internacionais que promovem reuniões
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sobre bens culturais. No Brasil, o IPHAN e os organismos estaduais e municipais relacionados à proteção
patrimonial se utilizam destas cartas e de pareceres
técnicos para proteção do patrimônio identificado e
inventariado.
A legislação sobre patrimônio evoluiu com o tempo
em termos de abrangência, formas de gestão e
divulgação. Se na década de 1930 a discussão girava
em torno da preservação do patrimônio histórico e a
expansão urbana, na década de 1950 o restauro do
patrimônio danificado pela Guerra Mundial foi tema
em dois congressos internacionais (Pelegrini, 2006). O
patrimônio natural foi incorporado efetivamente às
discussões com a Carta de Paris de 1972 e o imaterial
ganhou força com a Carta de Fortaleza de 1997.
No século 21, a discussão avança para as paisagens e itinerários culturais, incluindo, então, valores
múltiplos na concepção do patrimônio. Se por um lado
as primeiras cartas já incluíam temas relacionados à
educação patrimonial em seu escopo, por outro o
alcance das ações evoluiu para uma participação mais
efetiva das comunidades na definição e proteção dos

bens patrimoniais. Pelegrini (2006) aponta a importância
da valorização das tradições formadoras da nacionalidade para a apropriação dos valores patrimoniais pela
sociedade, e destaca como ações concretas as novas
formas de acautelamento, como o registro dos bens
imateriais, e os programas para formação de mão-deobra local para restauro de bens.
Um marco para a divulgação e proteção do
patrimônio geológico foi a edição da Declaração
Internacional dos Direitos à Memória da Terra, como
resultado do Primeiro Simpósio Internacional sobre a
Proteção do Patrimônio Geológico, em 1991, em Digne
Les Bains, França. Este belo e inspirado texto abriu
caminho para discussões que antes não eram correntes
no meio geológico e estimulou o diálogo com os setores
do patrimônio cultural.
No Quadro 1 são listadas as principais cartas
patrimoniais e os documentos em que o Brasil é signatário e que tenham alguma relação com o patrimônio
geológico (ou científico) ou, ainda, que apresente
modelos de gestão passíveis de aplicação para geoconservação.

DISCUSSÃO: ENTRAVES E FACILIDADES

ENQUADRAMENTO E PROTEÇÃO SEGUNDO A LEI DO
SNUC
Pereira et al. (2008) fazem avaliação positiva
sobre a existência de instrumentos legais no Brasil para
promoção da Geoconservação. Ressaltam o fato de
que a inclusão de um sítio na lista da SIGEP não garante
sua proteção e que o acautelamento dado pela vertente
patrimonial cultural não alcança o patrimônio geológico,
porque as entidades afetas não possuem tradição nos
aspectos ambientais. Estes autores avaliam, ainda, que
este tipo de proteção só deveria ser utilizado quando o
sítio geológico tivesse conexão com aspectos da cultura
humana, como o caso de grutas ou cavernas objeto de
peregrinação religiosa, por exemplo. Apontam as
categorias do SNUC, em particular a dos Monumentos
Naturais, como aqueles mais adequados à geoconservação. Chamam a atenção para o fato de que a
legislação para gestão das UCs prevê a utilização de
um percentual de recursos do investimento para
instalação de atividades potencialmente poluidoras em
suas proximidades, o que poderia prover os recursos
financeiros necessários para a administração das UCs
criadas por sua singularidade geológica.
Realmente, a figura do Monumento Natural tem
sido particularmente usada para enquadramento do
patrimônio geológico na Lei do SNUC ou apontada
como uma das categorias de manejo mais apropriadas,
conforme os casos listados a seguir, nas três esferas
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de poder: (a) Federal: Monumento Natural dos Pontões
Capixabas; (b) Estadual: Monumento Natural das
Árvores Fossilizadas, em Tocantins; Monumento
Natural Vale dos Dinossauros, na Paraíba; e Monumento Natural Geiseritos de Anhembi, em São Paulo;
e (c) Municipal: Monumento Natural dos Costões
Rochosos, em Rio das Ostras, RJ; e Monumento
Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca, no
Rio de Janeiro.
Quanto aos Parques, observa-se que, embora sua
criação seja baseada no todo ou em parte em características geológicas, como no Parque Nacional do Itatiaia,
o mais antigo do Brasil, de 1937, e o Parque Nacional
da Serra Geral, o mais novo, de 2006, a monumentalidade conferida por sua geologia não aparece no texto
das leis de criação.

ENQUADRAMENTO E PROTEÇÃO SEGUNDO A VERTENTE
PATRIMONIAL
Pela vertente da proteção do patrimônio natural
de cunho geológico, paleontológico e geomorfológico
já existem exemplos no Brasil da utilização do instituto
do tombamento patrimonial, como no caso das crateras
de impacto de meteorito em Colônia, São Paulo tombada pelo estado e município, e posteriormente,
transformada em Parque Municipal, em 2007 - e em
Vista Alegre, Coronel Vivida, Paraná, objeto de tombamento estadual, em 2009, mesmo ano em que foi
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QUADRO 1. Cartas Patrimoniais e documentos relevantes para Geoconservação.

continua...
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continuação...

tombado o afloramento das estrias glaciais permocarboníferas de Witmarsum. Outro caso emblemático é o
do tombamento estadual em 2003 de duas áreas do
balneário internacional de Armação dos Búzios, no
Estado do Rio de Janeiro, que considerou a singularidade tectônica da área entre os motivos para sua
proteção.

ÂMBITO DE PROTEÇÃO
Outra abordagem a ser discutida é sobre que tipo
de organização e em que esfera de atuação deveria
recair a responsabilidade pelo inventário e proteção
dos sítios geológicos. Neste aspecto, pode-se buscar a
experiência do Reino Unido onde o inventário e
proteção são atribuição da organização ambiental,
unindo o biótico e o abiótico, e com forte apoio do
voluntariado. Os organismos podem ser da esfera
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municipal, estadual ou federal, porém embasados em
informações científicas e, para tanto, é essencial o apoio
das instituições de geologia e universidades. A
descentralização das atribuições, buscando cada vez
mais o poder local, parece ser um caminho mais
eficiente e eficaz. Mas, sobre qual instituição deve
recair a atribuição de classificar um sítio como patrimônio geológico? A identificação do patrimônio geológico é feita em pesquisas e mapeamento geológico.
Porém, a caracterização como patrimônio, ou seja, a
valoração do sítio, deve ser sistematizada em critérios
objetivos que possam ser acompanhados nos diversos
níveis. No Brasil, a SIGEP tem desempenhado esta
função. O Serviço Geológico do Brasil e algumas
entidades de nível estadual (como DRM-RJ, IG-SP e
Mineropar) caminham na formulação dos critérios para
caracterização da importância dos geossítios e um
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ranking entre eles. Na Figura 2 é representada a
atribuição legal de cada organização e a interrelação
entre elas, segundo os temas mineração, meio ambiente
e uso e ocupação das terras, sendo o tema patrimônio
é comum a todos.
A criação do Conselho Estadual de Monumentos
Geológicos de São Paulo, em 2009, com a finalidade

de apoiar o Instituto Geológico – IG, da Secretaria de
Meio Ambiente, na elaboração do inventário e no
estabelecimento de estratégias para geoconservação
do patrimônio geológico estadual, é uma nova modalidade de gestão participativa e descentralizada. Esta
entidade consultiva é constituída por representantes do
poder público e universidades.

FIGURA 2. Âmbitos de governo para o Ordenamento Territorial e a Geoconservação
e a hierarquia da legislação ambiental, patrimonial e mineral associada.

QUANTO À PARTICIPAÇÃO DAS PESSOAS
Scifoni & Ribeiro (2006) denominam de “definição
a frio” aquela que estabelece um território como
patrimônio natural sem que ocorra participação da
população interessada e que tenha se baseado apenas
em critérios técnicos, científicos ou de beleza cênica.
Este parece ser um ponto fundamental na discussão
sobre geoconservação: a participação das pessoas.
A WWF – Brasil aponta uma tendência mundial
das áreas protegidas unirem o biológico ao social
(www.wwf.org.br/informacoes/noticias_meio_
ambiente_e_natureza/?6220) como forma de viabilizar
a conservação com base no uso sustentável.
Henriques et al. (2007) fazem uma avaliação
comparativa entre a legislação brasileira e a portuguesa
com foco na geoconservação do patrimônio paleontológico e concluem que, apesar da existência de
instrumentos legais suficientes, a incipiente educação
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patrimonial em paleontologia é a principal causa dos
problemas relacionados à destruição dos registros
fossilíferos.
Neste aspecto, a gestão compartilhada entre
governo e sociedade tem se mostrado a melhor política
para gestão territorial, seja pela participação em fórums
consultivos ou deliberativos, seja pela prática cada vez
mais disseminada de realização de audiências e
consultas públicas para licenciamento de atividades
poluidoras ou para conformação de UCs. Desta forma,
a informação científica começa a chegar aos moradores
e interessados.
O principal entrave para a Geoconservação no
Brasil ainda é o desconhecimento da existência e
importância dos geossítios. Os programas de inventário
e divulgação do conhecimento geológico avançaram
bastante neste início de século 21, mas ainda há muito
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que fazer para o fortalecimento e ampliação dessas
iniciativas. Uma reflexão a ser feita é que, assim como
os intelectuais foram importantes para o estabelecimento de um conceito de patrimônio cultural brasileiro, o trabalho do geólogo é a fonte do conhecimento
que dá a base teórica que identifica o valor do patrimônio
e que justifica sua proteção. A credibilidade do cientista
deve ser utilizada para fortalecer os processos relacio-

nados à Geoconservação e para isto os inventários
precisam ser agilizados.
Um forte programa de divulgação do conhecimento
geológico das regiões pode levar ao enquadramento dos
geossítios no sistema de ordenamento territorial existente,
amparando-os na legislação ambiental ou patrimonial.
Cabe fazer com que os resultados das pesquisas
geocientíficas cheguem à sociedade.

UM PATRIMÔNIO AMEAÇADO: POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO
No Estado do Rio de Janeiro a maior pressão para
ocupação urbana fora da área metropolitana é na
denominada Costa do Sol, região turística cuja beleza
está diretamente relacionada à sua geodiversidade. O
ritmo do desmatamento por loteamentos irregulares e
especulação imobiliárias é preocupante (Farah, 2009).
Quase coincidente com esta região administrativa,
ocorre o Domínio Tectônico de Cabo Frio - DTCF,
terreno com características singulares na geologia do
Brasil (Schmitt et al., 2004, 2008) e que pode ser classificado como um dos denominados frameworks ou
“categorias temáticas”, conforme metodologia proposta
para os inventários nacionais de geossítios pelo IUGS
(Wimbledom, 1996; Brilha et al., 2005).
A geodiversidade do DTCF envolve: (a) terrenos
paleoproterozóicos do embasamento; (b) rochas oceânicas neoproterozóicas; (c) testemunhos cambrianos da
Orogenia Búzios; (d) magmatismo mesozóico associado
à abertura do oceano Atlântico, (e) magmatismo alcalino
cenozóico; (f) sedimentação continental plio-miocênica;
(g) sedimentação marinha pleistocênica e holocênica;
(h) sedimentação fluvial e eólica holocênica; (i)
formação de estromatólitos holocênicos em ambiente
lagunar hipersalino; (j) estruturas rúpteis e dúcteis; (h)
ocorrência de minerais raros; (i) sítios arqueológicos e
geológicos indicadores no nível relativo do mar no
Holoceno; entre outros. Tudo isto num contexto que
inclui o denominado Alto Estrutural de Cabo Frio, que
separa as bacias de Campos e de Santos, as maiores
produtoras de hidrocarbonetos do país. Contém, ainda,
afloramentos descritos por Charles Darwin, em 1832,
caracterizados como patrimônio geológico de importância para a história da ciência. A região é, também,
objeto de excursões científicas e didáticas no âmbito
da geologia, a nível nacional e internacional.
Ressalta-se, neste contexto, a existência da ressurgência de águas frias da Corrente das Malvinas próximo
à Ilha do Cabo Frio, que provoca um micro-clima semiárido sazonal e promove as condições para a existência
de dunas, lagunas hipersalinas e de uma vegetação
típica, cujo mapeamento produz contornos muito
próximos aos limites físicos do DTCF. É denominado
de “Centro de Diversidade Vegetal de Cabo Frio”
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(Araújo, 1997, segundo Sá, 2002; Bohrer et al., 2009)
e caracteriza-se pela presença de diversos taxa
endêmicos e comunidades vegetais singulares, sendo
reconhecido pela WWF - World Wildlife Fund e
IUCN – International Union for Conservation of
Nature
(http://cmsdata.iucn.org/downloads/
biodiversity.pdf).
O turismo é a principal atividade econômica no
DTCF. Porém, o modelo atualmente adotado superexplota os recursos naturais pela ocupação desordenada.
Neste contexto, a existência de geossítios de importância científica, didática e turística, de abrangência
internacional, faz com que seja urgente e necessário,
que se promova um ordenamento do uso e ocupação
das terras que leve em conta a existência destes locais
singulares para a ciência e para a apreciação. Para
tanto há que se considerar uma mudança de paradigma
na exploração turística local, preservando áreas como
a única forma de garantir o suporte econômico do
turismo para o futuro.
Com base nesta premissa, a atuação do Projeto
Caminhos Geológicos do DRM-RJ Serviço Geológico
do Estado do Rio de Janeiro tem pautado sua atuação
na divulgação da geologia e da singularidade do DTCF
para a população em geral, comunidade escolar,
políticos, ONGs, Ministério Público e visitantes.
Até fevereiro de 2009, foram implantados 28
painéis interpretativos no DTCF, sendo 22 do Projeto
Caminhos Geológicos e 6 sobre os Caminhos de
Darwin. Estes painéis vem servindo de suporte para
um projeto de Geoconservação, na forma da promoção
de uma aproximação com as comunidades, o que
permite a participação da equipe do projeto em palestras, aulas, audiências públicas, elaboração de legislação
específica e no mapeamento geológico com objetivo
de proteção ambiental e patrimonial.

TOMBAMENTO ESTADUAL
Com base na importância da geodiversidade e
biodiversidade da região de Armação dos Búzios, o
Instituto Estadual do Patrimônio Artístico e Cultural INEPAC promoveu o tombamento de duas áreas de
excepcional valor paisagístico e científico. A importân247

cia geológica foi inserida a partir da implantação dos
painéis interpretativos na região.
Considerando a possibilidade de altos ganhos com
a ocupação dessas áreas, alguns proprietários buscam
uma utilização mais intensiva dos terrenos, já que o
tombamento restringiu seu percentual de ocupação.
Através de ações na Justiça tentam anular ou diminuir
a abrangência do tombamento com base no seu “direito
constitucional de propriedade”. Neste aspecto, vale
ressaltar o parecer do Procurador Fabio Santos de
Macedo, da Procuradoria Geral do Estado (processo
administrativo E-14/056.710/08) que, baseado em
relatórios sobre geologia, paisagem e botânica, no art.
216 da Constituição Federal, no art. 1o do Decreto-lei
25/1937, conclui: “... a beleza cênica da região não
consiste só em um esplêndido visual. Além de bela,
a paisagem de Búzios é peculiar” que “decorre da
formação geológica do terreno, que tem na Orogenia uma de suas marcas principais [...] quanto da
composição da flora. [...] O tombamento, como
mecanismo de salvaguarda do valor ecológico,
busca permitir que não sejam destruídos os
componentes da “equação ecológica”, quais sejam:
os animais e o meio orgânico e inorgânico que o
circundam”. Quanto ao aspecto ciência e cultura, o
Procurador vai mais além: “O termo cultura possui
uma definição tão ampla que invariavelmente sua
conceituação não abarcará todos os elementos que
formam o seu conjunto. Contudo, se podemos
definir cultura como universo de valores característicos de uma sociedade, não há dúvidas que, para
uma sociedade que é calcada pela razão, a ciência
é valor que integra o núcleo do conceito de cultura”
(grifo no original). Quanto ao direito de propriedade:
“... no momento em que a constituição reconhece o
direito de propriedade, desde que, e somente se
atendida sua função social, decorre como imperativo lógico que o não atendimento dessa função
caracteriza uma “propriedade” que, por violar a
constituição, não pode ser por ela protegida [...]
Com efeito, não se pode tomar o regime constitucional da propriedade pela metade – a metade que
interessa ao proprietário – sem que se esqueça da
outra, ou seja, aquela que atende à coletividade”
(grifo no original).
Constata-se, portanto, a incorporação dos conceitos
geológicos na argumentação do Procurador, mostrando
a validade da divulgação para a Geoconservação.

ENQUADRAMENTO DOS GEOSSÍTIOS NA LEGISLAÇÃO
AMBIENTAL
Também, como parte dessa estratégia para
proteção de ambientes singulares, estão sendo feitos
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esforços para preservação de áreas utilizando-se a Lei
do SNUC, segundo discussões havidas no Comitê de
Bacia Lagos - São João e Instituto Estadual do
Ambiente - INEA.
Assim, está em andamento a criação do Parque
Estadual da Costa do Sol, em cuja delimitação estão
sendo considerados os geossítios identificados pelo
DRM-RJ. A metodologia utilizada foi a de realização
de trabalhos de campo entre equipes de instituições
diversas, como INEA, universidades, ONGs e do
DRM-RJ. Durante esse trabalho, os geossítios foram
visitados e apontadas suas singularidades para
incorporação destes pontos ao futuro parque. Posteriormente, os trabalhos científicos já publicados sobre a
geologia dos locais foram compilados e adicionados ao
dossiê que justifica a sua proposição. Finalmente,
acompanhando a legislação, estão sendo realizadas as
audiências públicas para preparação do decreto de
criação desta UC de Proteção Integral, onde o tema
da geologia está fazendo parte da apresentação dos
pontos singulares que embasam a delimitação das áreas
a serem protegidas. Vale ressaltar que, sendo este o
primeiro parque da região, ele será o objeto da aplicação
do 0,5% do investimento de atividades a serem licenciadas na região, entre elas as petrolíferas, conforme
a legislação que cuida da compensação financeira pela
instalação de atividades potencialmente poluidoras. Isto
garantirá os recursos para desapropriação de terrenos
particulares. A gestão do parque se dará de forma
compartilhada entre o estado e os 7 municípios
envolvidos.
Outra participação importante na identificação de
áreas a serem preservadas foi o mapeamento de APPs
relacionadas ao meio físico (Silva et al., 2007, 2008).
As áreas mapeadas foram cruzadas com a localização
dos geossítios e isto vem sendo usado para sua
proteção. O mapeamento das APPs de Armação dos
Búzios foi apresentado na Câmara dos Vereadores
para políticos, população, ONGs, Ministério Público,
técnicos municipais e outros atores, por ocasião da
elaboração do seu Plano Diretor. Posteriormente, o
Comitê de Bacias Lagos – São João, solicitou projeto
semelhante para toda a bacia que, inclusive, extrapola
os limites do DTCF.
Esforços também estão sendo feitos para estabelecer os conceitos científicos para embasamento da
legislação estadual, como o de restinga (Decreto
41.612/2008) ou costões rochosos (em estudo).
Não menos importante tem sido a participação da
equipe dos Caminhos Geológicos no conselho gestor
de UCs da região, o que tem garantido a disseminação
de informações geológicas em grupos formadores de
opinião.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Entende-se, portanto, que a principal ferramenta
para a geoconservação é o reconhecimento da importância do patrimônio existente pela população. Para
tanto é necessário intensificar os trabalhos de divulgação geológica.
No DTCF, região muito valorizada do ponto de
vista econômico, parece difícil reservar áreas por sua
importância científica, didática, ecológica ou turística.
Os esforços já realizados mostram, no entanto, que a
população local, principalmente representada pelas
ONGs e apoiadas pelo Ministério Público, vem entendendo a importância do patrimônio geológico e tem
buscado suporte nas pesquisas científicas para defesa
de um modelo de uso e ocupação das terras que con-

temple o interesse coletivo.
Finalmente, encontra-se em processo de formatação um projeto para solicitação da chancela da
UNESCO para conformação de um Geoparque na
região, englobando aspectos científicos de importância
nacional e internacional e belezas cênicas capazes
de propiciar um aporte turístico suficiente para
garantir a sustentabilidade financeira necessária. Por
outro lado, junto às comunidades relacionadas ao
poder público, educação, sociedade civil organizada
e população em geral, trabalha-se firmemente na
disseminação dos conceitos geológicos para garantir
a sustentação social para gestão descentralizada do
futuro Geoparque.
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Abstract Public understanding of science projects faces
the challenge of breaking away from the complex language
used in scientific work in order to make knowledge
accessible to everyone. The Caminhos Geológicos Project
(Geological Paths) seeks to make the geology of the State
of Rio de Janeiro understood by the lay public, mainly by
means of interpretive panels located in places of touristic
interest, with the final intention of promoting the geoconservation of these sites. In an attempt to evaluate the
visitors’ level of understanding of the panels, a questionnaire was used in six localities, aiming to identify user
profile and their perception about the project and the
content of the panels. The results obtained by an opinion
poll conducted in 2008 allow us to argue that the project
has managed to achieve its goals. The study identified the
need for reducing the amount of text and modifying the
structure of the panels in order to reduce the need for
maintenance. The visitors also showed interest in obtaining
additional information, which suggests the use of brochures,
guides, and other media. High school teachers have recognized the educational value of the panels, taking their students
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to the signs so they could study geology. Communication
between project and society was established, although it is still
necessary to deepen the research universe in qualitative and
quantitative terms.
Keywords Public understanding of science . Opinion poll .
Geoconservation . Geotourism

Introduction
In Brazil, public understanding of science is becoming
more common. The popularization of physics, medicine,
mathematics, and astronomy, among others, has had a great
impact on schools, which is certainly enabling the recognition and understanding of these sciences by society. The
main research funding agents in science and technology
already have lines dedicated to the area of public
understanding of science, and the number of museums
and science centers are increasing.
Geology, as a specialized Earth Science field, has greatly
evolved over the last decades due to the new tools used in
technological development and research method, which has
provided new perspectives for discoveries and advances.
Consequently, it provides a better understanding of the
planet and of the processes that fostered (and still foster!)
its evolution and the maintenance of life on its surface. This
relation between geodiversity and biodiversity, understood
here as the impossibility of separating life from the rocky
substrate to landscapes associated with it, is what gives
geology that essential quality to be known and understood
by society. Just like biological technical terms became part
of the ordinary citizen’s vocabulary, due to the importance
of the biotical world and the need to keep the planet
healthy, there is hope that the respect and attention to the
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planet as a whole will guarantee the space for dissemination
of Earth Science knowledge among the population.
In this context, the popularization of geosciences has
found an opportunity to develop itself too. Proof of this is
the positive feedback achieved, in the last 10 years, by
geological knowledge dissemination projects, which involve
geologists and society in general. However, those people who
work on this issue have been incessantly facing a continuous
challenge: adapting the complex language used by geologists
for the lay public.
One of the possible explanations for this distance between
geology and society may be the professional education of
Brazilian geologists. For a long time, geologists’ actions were
based on a pragmatic/utilitarian view of nature in which rocks
and minerals were considered only as raw material, called
mineral resources, i.e., materials with economic value. Only
recently have environmental themes become an important part
of geology classes. As a result, geologists dedicated more time
to these topics and took part in a large number of
environmental projects. The ecological function of the
substrate, the rarity or the educational value of the landscape
had no place in geological projects and activities. This view
has been changing over the years, and there is a group of
professionals that raised awareness of this issue through
geoconservation. The current geology education system in
Brazil and the concern with environmental sustainability have
also contributed for a change in this outdated way of thinking.

The Challenge of Communication
The main communication form for continuous dissemination
in geological information projects in Brazil is the interpretive
panel. This technique is used in several countries (Hose 1997,
2000; Carter 2001; Dias et al. 2003). However, communication in popular science projects can be done in many other
ways, such as brochures, posters, games, CDs/DVDs,
Internet web sites, books, and interactive installations,
among others. They can be carried out outdoors, in museums
and schools or even at the user’s own home, if tools that
allow digital inclusion are used.
Interpretation can be available in any area of knowledge
and location. It can be applied in historical, archaeological,
artistic, scientific, and environmental protection sites and
can even be used by companies that want to publicize their
main area of operation, for example, nuclear (Carter 2001)
and hydroelectric plants.
Despite the model(s) adopted, the greatest challenge for
project managers is communication with their target group.
This involves materials, art, texts, and, most important of
all, the specific approach to be used. In this regard, the text
and the manner with which to attract the visitor require
special attention since the interest in and the understanding

of the message that one intends to communicate will
depend on them. In practice, however, each case must be
assessed individually.
This kind of communication is called interpretive
communication, or simply interpretation, and has many
definitions. Freeman Tilden was one of the first authors to
define interpretation: “an educational activity which aims
to reveal meanings and relationships through the use of
original objects, by the firsthand experience, and by
illustrative media, rather than simply to communicate
factual informations” (Tilden 1977). The first edition of
his classical book Interpreting our Heritage was published
in 1957 and became very important for the elaboration of
the interpretive plans for the United States National Parks.
Tilden’s six principles of interpretive communication are:
(a) Any interpretation must relate what is being displayed
or described to something within the personality or
experience of the visitor. (b) Information is not interpretation.
Interpretation is revelation based on information. (c) Interpretation is an art and any art is to some degree teachable. (d) The
chief aim of interpretation is provocation, not instructions. (e)
Interpretation should aim to present a whole and must address
itself to the whole person. (f) Interpretation addressed to
children should not be a dilution of the presentation to adults.
To be at its best, it will require a separate program.
Veverka (1994) reinterpreted Tilden’s principles, presenting them as: (a) provoke the interest of the audience; (b)
relate to the everyday lives of the audience; (c) reveal the
main point through a unique ending or viewpoint; (d)
address the whole (focus on illustrating a theme); and (e)
strive for message unity (use the right illustrations,
vocabulary, etc. to present the message).
Then, for an efficient communication, the focus of
interpretation plans and projects should be to answer some
basic questions:
&
&
&
&
&
&

Who is the target group?
What does one intend to tell about the place?
Which is the communication method?
If an interpretive panel should be used, where should it
be placed?
What is the visitors’ opinion about the project?
What has been done to improve the interpretation
project?

If these questions are answered, it is possible to
elaborate an Interpretation Plan for dissemination and,
hence, for the protection of the site of geological interest.
In their research, Masters and Carter (1999) found, solely
in Great Britain, 253 published papers on interpretation
aimed at the layperson or specialist audience between the
years 1994 and 1999, including papers in journals,
specialized magazines, textbooks, event annals, and
others.
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The magazine Interpret Scotland (Markland 2000) deals
exclusively with this issue. Scotland has, as a matter of fact,
one of the most organized planning programs of institutional
interpretation, the Highland Interpretive Strategy Project
(Gibb 2002), in which there is an engagement of the
community in the elaboration and attainment of local
interpretive plans. Due to this plan, the book Sense of
Place—An Interpretative Planning Handbook (Carter 2001)
was published, aiming to guide local governments, communities, and private sector in the elaboration and application of
the interpretive plans. The interpretation plan developed
must have the ability to make the visitors/users feel that they
are a part of the environment or story one wishes to tell. It
should try to stimulate their feeling of belonging, that is,
their sense of place. It must also be participative in its
elaboration, including the contribution of local communities
and governments.
During recent years, the methods used to plan geoconservation actions have been improving. They are now
focused on the local scale and take much more into
consideration the participation of the public. Burek and
Potter (2006) showed the model to be used in a locality
where the Local Geodiversity Action Plans to English
Nature can be applied. Their concepts use ideas based on
national plans related to biodiversity. For the authors, this
model plan should have the following focus points: (a)
identify and protect sites; (b) promote and interpret sites;
and (c) identify what users need.
Specifically, the public communication models in science
have been evolving as time went on (Lewenstein and Brossard
2005; Navas 2008; Navas et al. 2007). The most traditional
model, called deficit model (Wynne 1995; Myers 2003;
Lewenstein and Brossard 2005), takes for granted that
scientists need to transfer their knowledge to those groups
that do not have it. In this way, they would be filling a
knowledge deficit. This form of communication is criticized
for not taking into consideration traditional knowledge or the
transference of “power” that science brings with itself: the
“power of knowledge.” More recently, the public engagement model (Durant 1999; Lewenstein and Brossard 2005)
was created, which has in this transference the basis for its
application. It stimulates participation and allows the
manifestation of popular knowledge in science and technology.
In this model, there is no focus on the dissemination of
information, but on how people appropriate knowledge and
use it. Associated practices include participation in forums,
debates, and meetings, where public and scientists have
equivalent roles.
In spite of the advances accomplished in scientific
dissemination in Brazil, the deficit method is still predominantly used in many actions, including spots for the media
(Moreira and Massarani 2002; Moreira 2006). The mixture
of different methods may be the best strategy because it

allows actions based on the knowledge of the target group
and their interests.
The multiplication of museums and science centers;
magazines such as Ciência Hoje (Science Today) and
Ciência Hoje das Crianças (Science Today for Children);
the annual Semana Nacional de Ciência e Tecnologia
(National Week of Science and Technology); the annual
meetings of the Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência (Brazilian Society for the Progress of Science—
SBPC); the public funding programs for the popularization
of science; and the Iniciação Científica Junior program
(Junior Scientific Start) are all powerful initiatives for the
achievement of a model capable of democratizing access
and enabling social inclusion in science and technology in
Brazil (Moreira 2006).

The Audience
Ever since the seventeenth century, there are records of
travelers visiting caves and mines at Peak District, in the
UK. Because of that, Hose (2008) described this region as
the birthplace of geotourism. The modern concept of
geotourism is associated with the availability of interpretive
means and services that aim to promote the value and social
benefits of geological and geomorphological sites and their
material and ensure their conservation for the use of
students, tourists, and other casual recreationists (Hose
2000). The same author highlights the fact that geotourism
is not the same thing as sustainable tourism since the
former has a holistic approach to the landscape, as is widely
used in the USA (Stueve et al. 2002). It presupposes a
special motivation or interest by the tourist. This concept
has aspects in common with forms of ecological, educational,
scientific, environmental, and/or patrimonial tourism, for
example. Therefore, geotourism, as defined by Hose (2000)
and widely used in the UK, refers to tourism that is based on
the valorization of the geological/geomorphological aspects
of the sites intended for visitation. This, however, is not the
approach of Stueve et al. (2002), used by National
Geographic Magazine, in which the geographical aspects
are at the core of the concept.
Hose (1996) presented the results of the first study
conducted about visitors of geologically important sites in
England. The author based his work on a previous
assessment about the typology of tourists in the UK and
potential geotourist. He conducted opinion polls in three
localities related to geological heritage, with two of them
being associated with visitor centers and one being isolated.
Visitors answered a questionnaire and were interviewed.
Additional material, like prompt cards with site-related
images, was also used. Besides identifying a geotourist
profile, the study measured the duration of the visit and the
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level of rejection to the panels, the degree of geological
knowledge of the visitors, and souvenir acquisition, among
other data. Hose (1998) presented a broader study that
included a fourth area. In this new work, two localities were
on the coast and two on the countryside.
Hose (2008) presents the geotourist as a person who
travels with a specific purpose, such as: (a) Educational—
students from kindergarten to graduation courses who visit
the place in order to increase their geological knowledge;
they go to visitor centers and interpretative trails. (b)
Recreational—amateurs who visit the sites due to their
fossils, minerals, rocks, or exceptional landscapes; they are
the typical visitors of geoparks.
But who are the geotourists? What are they interested in?
What do they already know? What do they think about
what is available for them at the place? These questions,
according to Costley (2001), should guide the identification
of the needs and interests of the visitors in order for an
interpretation plan to succeed.
The application of questionnaires for the identification of
answers to these questions is customary. After all, the
visitor’s opinion must be known in order for improvements
to be implemented.

Geological Paths of the State of Rio de Janeiro
In the State of Rio de Janeiro, and possibly in Brazil, the
earliest use of the term geotourism seems to have occurred
in 1970, with the publication of the “Cartilha Geo-Turística
e Rodoviária do Estado do Rio de Janeiro” (Geo-Touristic
and Road Transportation Primer of the State of Rio de
Janeiro)—J. Paulini edition. This publication, accompanied
by a map in 1:600,000 scale, lists the touristic holidays and
events of that time distributed throughout the year and
identified by city (in the State of Rio de Janeiro), plus basic
information of mineral and industrial production, road
availability, park location, etc.
The Caminhos Geológicos Project was conceived in
2000 and launched in 2001. The purpose was to popularize
geology using interpretive panels in the main natural
monuments of the State of Rio de Janeiro. As a consequence, it became a project with a strong appeal in
geoconservation.
Communication with the lay public through written or
visual language has been the greatest challenge faced by the
team. However, other issues cannot be put aside, such as
the building parameters of the signs and, most of all, the
interaction with the communities where the panels are
implanted. The basic methodology for the elaboration and
positioning of the panels for the Caminhos Geológicos of
the State of Rio de Janeiro Project was published by
Mansur and Nascimento (2007).

The main goal for the elaboration of the panels is
obtaining the best level of communication with the local
inhabitants and tourists. According to the communication
method used, the characteristics of the people living near
the sites are taken into consideration in the panel text,
which discusses their day-to-day aspects and local legends
and habits (Fig. 1). Lectures, school activities (involving
students and teachers), and field trips with tourism
professionals, school community, and inhabitants are also
conducted.
Another technique employed by the project is to foster
curiosity about geological themes using engaging slogans,
such as “Armação dos Búzios, the Brazilian Himalayans”
or “Who scratched the Scratched Stone?”
Children are also taken into consideration when elaborating panels. Drawings made by them are incorporated into
the panels, which are placed in schools as part of an
environmental education program focused on soil and water
conservation.
Another goal of the project was interactivity. It was used
in the visitor center of the Ilha Grande State Park where a
model of a local beach whose sand is rich in magnetite
accompanied the interpretive panels. A hands-on approach,
used in science museums and centers, was employed by
installing a magnet in the model so as to allow the visitors
to see the magnetic property of this mineral.
Until August 2010, 93 panels were implanted in 31
municipalities. Their maintenance is an extremely important
item for the project’s success.
The project’s web site on the Internet (www.caminhosgeologicos.rj.gov.br) received, from January 2009 to December
26th of the same year, almost 15,000 visitors, with the highest
number of accesses connected to research of panel text and
the webmap. Also, 22% of the visitors have added the page to
their “Favorites.”
The development of the Caminhos Geológicos Project,
however, involves actions that go beyond the placement of
interpretive panels since it presupposes the need for
interaction with the communities where they are implanted.
Therefore, the project has several initiatives in geology
education (Mansur 2009a), such as: (a) in schools, with
both students and teachers, through the elaboration of
textbooks and educational material; (b) in the communities,
with non-governmental organizations, dwellers’ associations, river basin committees, management councils of
Conservation Units—the legal designation of Brazilian Protected Areas (Rylands and Brandon 2005)—environmental
managers, and collective environmental educators; (c) in the
local government, including city halls, rural producers, and
touristic Arranjos Produtivos Locais (APLs)—Local Productive Arrangements; (d) in the academic field, supporting and
conducting jointly geological researches or advising students;
(e) in the support to museums; (f) in the heritage sphere,
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Fig. 1 Aspects of the signs
implanted by the Caminhos
Geológicos project and of the
community activities associated
with geology dissemination in
Lumiar, Nova Friburgo, State of
Rio de Janeiro, Brazil. In the
region where this panel is
located, there is a legend that the
lines in the Pedra Riscada
(Scratched Stone) were done by
the claws of a jaguar (Panthera
onca). This legend was used to
establish communication with
the local community and foster
the curiosity of inhabitants,
students, and tourists. a The
road sign informs about the
existence of the interpretive
panel. b Putting the interpretive
panel up. c, d Pedra Riscada.
e Educational activities with
local students and teachers.
f Jaguar

acting with the Instituto Estadual do Patrimônio Cultural
(INEPAC—State Institute of Cultural Heritage) and the
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(IPHAN—National Institute of Historical and Artistic Heritage), besides municipal institutions, in declaring sites as
being historical/cultural/artistic heritage and in preserving
geological assets; and (g) with the entities that work in the
popularization of science, such as Casa da Ciência (House of
Science), sponsored by the Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ—Federal University of Rio de Janeiro) and
the Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT—Ministry of
Science and Technology), and Departamento de Divulgação
e Popularização da Ciência (Department of Public Understanding of Science), conducting projects like Caminhos de
Darwin (Darwin’s Paths Project; Moreira et al. 2009; Mansur
2009b).
The partnership with the universities developing I & D
activities on geology in the State of Rio de Janeiro has been

fundamental to build a positive image of the project regarding
the quality and how up-to-date the results presented in the
interpretative panels and other material produced are.
To better understand how the user population receives
the project, an opinion poll was elaborated based on a
simple questionnaire that contained questions which mainly
sought to characterize the type of person who reads the
panels and his/her opinion about them. It was applied at
places with a high flow of visitors.

The Opinion Poll
Method
A questionnaire was elaborated in a way that the interviewee could answer about his/her perception of the panels
of the Caminhos Geológicos Project. Sixty-two question-
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naires were filled in: 25 in the city of Rio de Janeiro (panels
in Pão de Açúcar/Sugar Loaf and Pista Cláudio Coutinho/
Claudio Coutinho Trail), 24 in the municipality of Armação
dos Búzios (panels at Praia de Geribá/Geribá Beach and
Orla Bardot/Bardot Shoreline), 8 in Cabo Frio (Praia do
Forte/Forte Beach), and 5 in Teresópolis (Mirante do Dedo
de Deus/God’s Finger viewpoint). All of these panels have
text both in Portuguese and English.
These sites have scientific and touristic relevance and
their outcrops are used to explain part of the geological
history of Rio de Janeiro and/or Brazil (Figs. 2 and 3). The
geological subjects of the panels are the following:
1. Pão de Açúcar: Located in one of the most famous
Brazilian postcards, which has a recognized symbolic
content (Pena dos Reis and Henriques 2009), the
purpose of this panel is to explain the concepts of the
formation and breakup of the Gondwana continent and
the topographic features produced by differential
weathering.
2. Trilha Claudio Coutinho: This panel presents the same
kind of information as the Pão de Açúcar one. The only
difference between them is that the Claudio Coutinho
Trail panel is located in a free visitation area, while the
Pão de Açúcar one is located on top of Morro da Urca,
which can only be accessed by a paid cable car.
3. Praia de Geribá: The tholeiitic basalt dikes located at
Geribá beach are related to the Gondwana breakup

Fig. 2 Location of the panels in
the State of Rio de Janeiro map.
The color legend displays the
number of panels by municipality. The red stars represent the
location of the panels under
evaluation in the opinion poll

event. The emplacement of a dike in a fault zone is the
most important geological feature in this area.
4. Orla Bardot: This sign presents a summary of the
geology of the area, from the Búzios Orogeny to the
breakup of Gondwana and the opening of the South
Atlantic Ocean.
5. Praia do Forte: The São Mateus fort is a historical
building from the seventeenth century that was built
over Paleoproterozoic rocks. The methodology and
tools used to determine the rocks’ age are described in
this panel.
6. Dedo de Deus: The panel explains this spectacular
landscape, a symbol of the State of Rio de Janeiro that
was sculpted by erosion on different kinds of rocks and
sets of faults.
Only people who read the panels were interviewed since
the main goal was to characterize the type of person who is
interested in the theme, identifying the strong and weak
points indicated by him or her in order to improve the
project’s implementation. Thus, the interviewees in each
site were only approached after confirmation that they had
read the content of the panel. No visitor refused to answer
the poll and their intention to collaborate with the project
by means of suggestions was clear.
The interviews were done individually, even when the
visitors were in a group, as in the case of a school class
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Fig. 3 Marked geological sites
where the opinion poll was
conducted: a Pão de Açúcar
interpretive panel. b Pão de
Açúcar aerial view. c Praia de
Geribá—tholeiitic basalt dike
related to the breakup of
Gondwana. d Armação dos
Búzios—these rocks represent
Buzios Orogeny. e São Mateus
fort was built on Paleoproterozoic rocks. f Panel located in
Dedo de Deus’ viewpoint

from the city of Rio de Janeiro whose teachers annually take
their students (about 40 people) in field trips to see the panels
in the region of Armação dos Búzios. They were interviewed
in Geribá (Fig. 3c). In these cases, the option adopted was to
interview a maximum of two people per group.
The questionnaire was divided into two blocks: The first
one aimed to characterize the interviewee through questions
about gender, age, educational level, and condition at the
locality (dweller, tourist or others); the second block aimed
to know his/her perception about the signs and comprehension
of the project’s content and goals.
The poll was conducted between the months of
September and November in 2008. The interviewer time
at each panel was 2 h and 30 min. The poll was conducted
in six localities (two in Rio de Janeiro and Armação dos
Búzios each and one in each of the other sites), totaling
15 h. The interviewers worked in such a way as to be able
to poll two visitors at the same time. Average interview
time was 10 min.

After recognition that the visitor had read the panel, he/
she was asked if he/she would agree to answer the
questionnaire. All of the visitors that stopped to read the
sign were approached and interviewed.
Table 1 presents the dates and places of questionnaire
application and the number of people interviewed.

Table 1 Interviews done with visitors at some of the places where the
Caminhos Geológicos Project panels were implanted
Place

Date

Rio de Janeiro—Morro da Urca
Armação dos Búzios
Cabo Frio
Teresópolis
Rio de Janeiro—Pista
Cláudio Coutinho

September 4th
September 6th
September 7th
September 10th
November 30th

Interviews
11
24
8
5
14
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As displayed in Fig. 4, 38 interviewees (or 61% of the total)
were male.
Among the visitors who answered the questionnaire, two
were between 15 and 20 years old, 22 were between 21 and
30 years old, 17 were between 31 and 45 years old, and 21
were 46 or older. No visitor under 15 years was interviewed
(Fig. 5). This was attributed to the fact that the poll was
conducted during a regular school semester.
In relation to the educational level, only three interviewees
had elementary education level only, ten interviewees had
completed high school, and 49 people had higher education.
This last group responded 79% of the questionnaires. One of
the visitors interviewed declared himself a geologist (Fig. 6).
Among the people interviewed, 18 were city dwellers,
37 declared themselves tourists, and 7 responded that they
did not belong to any of the previous groups, being in
general people who were at the site due to their work.
Among the tourists, 41% were from the State of Rio de
Janeiro itself, 38% were from other States in Brazil, and
22% were foreigners (Fig. 7).
All the interviewed foreigners in the city of Rio de
Janeiro were older than 30 years. Two came from South
Korea and one each from the USA, Norway, and Argentina.
The Pão de Açúcar visitors criticized the renovations being
conducted at the time, which prevented them from
approaching the panels. In Armação dos Búzios, three of
the interviewees were from Argentina, all of them older
than 45 years, and two were from Uruguay, with ages
ranging from 20 to 30 years. Only one of them suggested
improvements in the panels’ pictures. In the Dedo de Deus
viewpoint, only one interviewee was from the USA; he was
older than 45 years and had no criticisms. All of them
possessed higher education and only 27% were female.
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Regarding the signs themselves, some questions were
asked about the text and language, pictures, maintenance,
and place of installation. For 60 people, the text and the
language used were good, for two people the text was
regular, and no one considered the text poor. Nonetheless,
nine people suggested that the text could be shorter and the
illustrations bigger. Curiously, three interviewees would
like the texts to be longer. In relation to the pictures, 56
people thought they were good, five classified them as
regular, and for one person they were poor (Fig. 8).
The maintenance of the signs was the most criticized
item by the interviewees. For 33 people, the maintenance
was good, 17 considered it regular and 12 classified it as
poor. When asked to complement their answers, five
interviewees gave suggestions for the adoption of other
materials and/or building methods (Fig. 9).
Regarding the place of the panels, 49 people stated that it
was good and three considered it regular. However, for ten
interviewees, the place is not the most adequate one, being
classified as poor. It is important to highlight that among
those who considered the place poor, six were referring to
the Pão de Açúcar sign. At the time of the interview, access
to the panel was difficult due to renovations at the site. Of
the 59 suggestions about the panels, 16 concerned
localization and seven pointed out the need for secondary
signs to guide the visitor to the place.
Educational level
total number of interviewees

Poll Results

Age
total number of interviewees

The information was tabulated and plotted into graphs.
Besides direct questions, which allow the quantification of
the data, the questionnaires also contained fields that
required qualitative answers so as to identify the visitor’s
sensibility regarding the importance of the signs for
geoheritage education and to also receive suggestions
aimed at improving the project.
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Fig. 9 Maintenance was the item that was most criticized

Figure 10 shows two cases in which better panel
maintenance is needed and the solution found to make the
panels more durable, reduce maintenance time, and improve
their aesthetic appeal.
During the interviews, four visitors suggested putting up
more signs, three asked for lighting for night visits, and
eight suggested changes in panel layout. Some proposals,
though not cited, deserve our attention, such as the ones to
include in the signs ways on how to preserve the heritage
and to not interrupt the project. The Cláudio Coutinho Trail
visitors were the ones that made more suggestions
concerning aesthetic changes to the panel.
For 21 people, the project’s goal has been totally
achieved, for 38 the target has been partially achieved,
and for three people the objective has not been achieved.
Some people commented that it is necessary to have a
higher degree of the population with at least Basic
Education since its lack may prevent the project’s goal in
terms of understanding of the message (Fig. 11).
When they were inquired about the efficiency of the
panels for geoconservation, 55 people stated that the signs
were efficient for preservation, whereas seven declared that
signs alone were not enough. In the qualitative poll, the
importance of knowledge for the preservation of the
geological heritage was mentioned 22 times, and 11 people

Good

total number of interviewees
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Fig. 8 Assessment of panel text/language and pictures

suggested other means of passing on information, such as
scripts, electronic totems, computers, leaflets, brochures,
and websites (Fig. 12).

Discussion of the Results
As in England (Hose 1998), most of the visitors arrived in
pairs. But there is a considerable difference in the age group
of the Brazilian visitors when compared to the results of the
study conducted in England (Hose 1996; 1998). While in
the poll conducted in the State of Rio de Janeiro there is a
wide predominance of the 21- to 30-year-old age group, in
England, the majority of the interviewees were between 45
and 64 years of age. It is important to highlight that only 2
of the 12 foreign interviewees were younger than 30 years
of age. Notwithstanding the fact that Brazil is a young
country, it is important to stress that there is a clear interest
of this age group in deciphering the geological landscape
since the group that stopped to read the panels and made
themselves available to answer the questionnaire was larger
than the one for people older than 45 years old, or younger.
This seems quite auspicious, for it demonstrates that
scientific information related to geology in places of
touristic interest attracts young adults. It is worth mentioning
that the group of visitors in a higher age group stopped to read
the signs, although not all of the youngsters did. Even though
not all of the young people stopped at the sign to read because
of their large number, they still respond for a significant
number of interviews. This result shows that the communication channel with young people needs to be improved.
Regarding the educational level, Moreira (2008) presented statistical data obtained in the polls that he
conducted in the Parque Nacional do Iguaçu (PNI—Iguaçu
National Park) and in the Parque Nacional de Vila Velha
(PNVV—Vila Velha National Park). Both are located in the
State of Paraná (see Fig. 2) and have interpretive panels
from Paraná’s Geological and Paleontological Sites Project,
developed and maintained by the public company Minerais
do Paraná SA (MINEROPAR). In order to compare these
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Fig. 10 Panel at the Dedo de
Deus viewpoint: a At the day
of the poll. b With a change in
layout and building material,
this solution is being extended
to other panels. Panel at Bardot
Shoreline: c At the day of the
poll, the panel had been vandalized; so a transparent film was
placed over the panel to
protect it (d)

data with those collected in the State of Rio de Janeiro, the
groups were homogenized and the results are presented in
Fig. 13. The acronym PCG means Projeto Caminhos
Geológicos and the panels in Pão de Açúcar, Trilha Cláudio
Coutinho and Dedo de Deus are also located in Conservation
Units.
The graph clearly shows the predominance of interest by
those with higher education, this being more significant in
the State of Rio de Janeiro than in Paraná where, in Vila
Velha, this group almost tied with the high school one.
Hose (1998) shows a greater balance between the three
educational levels among English visitors in the four cities
researched, as well as in a geological theme park 200 km
from London (Hose 1996). But this also reflects the
different cultural situations in both countries. One must
also note that in Brazil, the popularization of geology

through systematic signaling of geosites is not even 10 years
old, while in the UK, the population is in contact with such
information in natural areas and science centers.
Considering this profile, it becomes clear that the users
of the State of Rio de Janeiro project that were polled are,
in their majority, young people with a higher education
level. Another interesting factor is that the local dwellers
also read the panels. It is worth highlighting that the panels
in Armação dos Búzios were implanted in 2001, the one in
Cabo Frio was inaugurated in 2003, and the others in 2005/
2006.
Still, it is possible to compare the results relating to the
content of the panels in Rio de Janeiro with the ones from
the PNI to the PNVV, as presented by Moreira (2008). In
both cases, the vast majority of the interviewees considered
positive the implantation of interpretive panels for the
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Fig. 13 Comparison between the educational level of the interviewees in this study and the ones cited by Moreira (2008) in the State of
Paraná

purpose stated here. However, while in Paraná the
suggestions referred mainly to the technical language and
the long texts, in Rio de Janeiro the criticisms were directed
only to the fact that the texts should be shorter, there being
no criticism regarding the difficulty in understanding the
message. Nonetheless, it is important to state that although
97% of the interviewees considered the text good and 3%
considered it regular, 14% of the interviewees suggested
shortening the written content in Rio de Janeiro.
The parameters related to the maintenance of the panels
were more criticized than those related to the content. Around
20% of the interviewees considered the maintenance of the
signs poor. It is worth mentioning that two of the panels had
been vandalized at the time of the interviews.

In relation to the place of the signs, approximately
80% of the visitors evaluated it as being good. The
majority of the people that considered the place poor
were referring to the sign located in Morro da Urca
where some renovation work prevented access at the
moment of the interview.
These results guided changes in the building parameters of
the panels like the use of corrosion-resistant materials that
would also make them less susceptible to vandalism. The iron
parts of the panels were replaced with plastic, aluminum, or
wood ones, and a transparent plastic film was placed over the
scientific information to facilitate cleaning and to prevent
damage caused by graffiti left by a few visitors.
Another aspect observed in all the panels is the abrasion
on the place where the maps have the sentence “You are
here.” The attrition of the visitors’ fingers partially erases
these parts of the maps (Fig. 14). This shows that
localization is an important item for the public in the
content of the panels.
Generally speaking, the interviewees showed interest in
the subject presented. No one refused to answer the poll
and all interviewees offered their opinion about the project
and collaborated with suggestions, usually talking about the
location of the panels and their layout with the goal of
increasing its attraction to people. Among the interviewees,
96.7% considered the panel text good and 90% approved
the pictures, stating that they understood the message.
However, they thought that this might not be the case for
those with a lower education level. Furthermore, almost all
of the interviewees (88.7%) stated that they believe that the
information given about the importance of the geosite is an
efficient tool to promote the conservation of geological
heritage (geoconservation). With these data, one can state
that the interviewed visitor could decode the message and
that the main goal of the Caminhos Geológicos Project is,
apparently, being reached.

Fig. 14 Details (right) of the panels’ localization maps in the Cláudio Coutinho Trail (left). The erased portion shows the interaction of the
visitors’ fingers with their position in the map. This occurs in most of the panels
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Conclusions
The results obtained by the poll, in spite of being restricted,
allow a preliminary assessment that the Caminhos Geológicos
Project has achieved part of its general objective, which is to
promote the issue of geoconservation by the popularization of
geology. Thus, a new poll series, projected to last 1 year, was
initiated in September 2010 so as to increase the range of
people being interviewed and the number of localities.
Regarding qualitative aspects, besides the already approached
issues, the new poll will cover those visitors that do not stop to
read the panels. It will try to understand their apparent
disinterest for the theme and include questions about geology
as a science and the visited site based on the understanding
gained through the panel experience.
It also became clear that it is necessary to improve even
more the written communication with the users by
shortening the text, maintain a program of systematic
maintenance, and change the building parameters of the
panels. Additional products, such as brochures and guides,
should also be produced to complement the information.
The building parameters of the panels are under constant
revision, adopting more weather-resistant materials with the
aim of preventing acts of vandalism and reducing the need
for maintenance visits. A new type of panel, with less
exposed metallic areas, is replacing those placed in coastal
areas, with the goal of increasing their service lives.
According to the answers that were obtained, it was
identified that the visitors understood the scientific content
of the panels. Even with the registered good perception,
changes in the layout and shortening of the text in already
implanted panels are in progress.
Despite all of these factors, what became more evident in
the poll was the need to widen even more the evaluated
universe, both in relation to the poll sites and the issues to
be approached. Information on the quantity of users that
ignore, read, or are partially attracted by the panels needs to
be gathered. On the other hand, requirements for acquiring
qualitative data related to the content and understanding of
the message need to be better formulated.
The educational use of the panels was another relevant
aspect identified. During the field research in Armação dos
Búzios, it was verified that a high school in Rio de Janeiro
uses the panels as supporting educational material for the
students’ fieldwork. The teachers annually take the students
out in a field trip in which the themes geology and plate
tectonics are approached. This was observed in Geribá and
at Bardot Shoreline. The educational use of these and other
panels by universities in their field disciplines in the
courses of geology and geography is also frequent,
including institutions from other States in Brazil.
Finally, it is believed that communication between the
project and the users has already been established. New

polls will bring even more information and other improvements can be implemented.
The results already achieved show that there is a demand
for this type of information and that there is a lot more to be
done in order for the geological message to be fully
decoded by the visitor.
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