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APRESENTAÇÃO
Há pouco mais de uma década, no 42º Congresso Brasileiro de Geologia, realizado em Araxá
(MG), o tema Patrimônio Geológico ganhava um espaço de discussão em um evento científico no
Brasil e, juntamente com ele, os temas Geodiversidade, Geoconservação, Geoturismo e
Geoparques. Este espaço se tornou cativo nas edições seguintes dos Congressos Brasileiros de
Geologia, e os temas foram incorporados por um número cada vez mais expressivo de
pesquisadores, instituições e publicações.
A arregimentação nacional em torno destas temáticas foi consagrada com a criação de um
evento específico sobre as mesmas, o qual teve sua primeira edição no ano de 2011, na cidade do
Rio de Janeiro. O I Simpósio Brasileiro de Patrimônio Geológico (SBPG) ocorreu concomitantemente
ao II Congresso Latino-americano e do Caribe sobre Iniciativas em Geoturismo e reuniu
pesquisadores e acadêmicos de todo o Brasil e de várias partes do mundo, debatendo amplamente o
trinômio conceitual Geodiversidade, Geoconservação e Geoturismo. Nesta primeira edição se decidiu
que o evento seria bianual e foram escolhidas as três próximas cidades-sedes, com base nos polos
mais atuantes nos referidos temas no Brasil naquele momento.
O II SBPG ocorreu em Ouro Preto (MG) em 2013, valorizando o patrimônio mineiro e
espeleológico em seus eixos temáticos, além de incluir um Workshop sobre Patrimônio Geológico
Construído. A terceira edição do SBPG ocorreu em 2015, na cidade de Lençóis (BA). Além dos
temas tradicionais, discussões sobre políticas públicas relacionadas à Geodiversidade e as relações
da Geodiversidade e a água foram suscitadas.
Durante a trajetória do SBPG, iniciada em 2011, ampliou-se o número de participantes e de
trabalhos apresentados, como também das instituições envolvidas e apoiadoras. As parcerias com
pesquisadores e instituições internacionais também têm se alargado, promovendo intensa troca de
conhecimentos e apoio técnico e científico. Desta forma, o SBPG se tornou um evento de referência
no que concerne ao temário Geodiversidade, Geoconservação, Geoturismo, Geoparques e
Patrimônio Geológico e seus desdobramentos no território brasileiro.
O IV Simpósio Brasileiro de Patrimônio Geológico foi realizado, essencialmente, nas
dependências da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), entre os dias 9 e 14 de outubro
de 2017 na cidade de Ponta Grossa (PR). O mesmo aconteceu em conjunto com o II Encontro LusoBrasileiro de Patrimônio Geomorfológico e Geoconservação, que teve sua primeira edição em
Coimbra, Portugal, em 2014.
A programação envolveu uma ampla gama de atividades: um curso ministrado pelo escocês
John Murray Gray, referência mundial em estudos sobre a geodiversidade; grupos de trabalho
dedicados ao patrimônio geomorfológico; palestras, incluindo uma aberta à comunidade, proferida
por um dos maiores responsáveis pela promoção dos temas do evento no Brasil, o pesquisador
português José Brilha; mesas de debate sobre questões em evidência do patrimônio geológico;
apresentações de trabalhos em sessões orais e painéis e excursões a geossítios representativos da
geodiversidade paranaense.
O evento abordou temas tradicionais como geodiversidade, geoconservação, geoparques,
geoturismo, patrimônio geológico, e suas conexões com o ensino, divulgação e popularização das
geociências, políticas públicas, cultura e desenvolvimento territorial sustentável. Abriu-se ainda
espaço para uma integração com pesquisadores dedicados ao patrimônio geomorfológico e estudos
realizados sobre este tema no Brasil e em Portugal.
O IV Simpósio Brasileiro de Patrimônio Geológico e II Encontro Luso-Brasileiro de Patrimônio
Geomorfológico e Geoconservação contou com 231 participantes que acompanharam 9 palestras,
três mesas de debate e 6 excursões técnicas, além de 146 apresentações de trabalhos distribuídos
em sessões orais e painéis.
Comissão Organizadora IV SBPG e II ELBPGG
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Rafael Lima Dessart
Samara Moleta Alessi, Antonio
Liccardo
Carla Silvia Pimentel; Antonio
Liccardo
Marco Aurélio Riesemberg
Hundsdorfer; Antonio Liccardo
Deize de Souza Carneiro; Daniela
Roque de Oliveira; Eliana Marinho
Branches Farias; Denize de Souza
Carneiro
Sílvia Maria Teixeira Silveira; Kátia
Leite Mansur
Gilberto Lima; Marina das Graças
Perin
Ana Paula Souza Corrêa; André
Weissheimer Borba; Felipe
Guadagnin; Bianca Merces Leite
Pessoa Carreño; Karina
Assumpção da Costa Nóbrega
Eliana Marinho Branches Farias;
Deize de Souza Carneiro
Daiana da Silva Rodrigues;
Patrícia Anselmo Duffles Teixeira
Erick Matheus Vaz Guedes;
Camila Evangelista Fonseca de
Souza; Naiara Pereira Ramalho;
Ricardo Galeno Fraga de Araujo
Pereira; Andréia Gonçalves de
Araújo Nunes Rangel; Milena Ítala
Batista dos Santos; Renato
Oliveira Fanha; Clara Paola
Fernandes Mimoso; Ivison Iurian
Ferreira de Sousa
Raquel Mamblona Marques
Romão; Maria da Glória Motta
Garcia

ANÁLISE DA PAISAGEM E PRÁTICA DE CAMPO

264-268

MAPA GEODIDÁTICO DE IRATI E SUA
APLICABILIDADE NA EDUCAÇÃO

269-273

DIVULGAÇÃO DO TEMA GEODIVERSIDADE E
GEOCONSERVAÇÃO NO ENSINO MÉDIO
ATRAVÉS DE PROJETO DE EXTENSÃO

274-278

GEOCONSERVAÇÃO E ENSINO DO PATRIMÔNIO
GEOLÓGICO DO ESCUDO SUL-RIO-GRANDENSE
ATRAVÉS DO MUSEU VIRTUAL GEOLÓGICO DO
PAMPA
GEOPATRIMÔNIO E SUAS RELAÇÕES COM A
APRENDIZAGEM POR LIVRE ESCOLHA NO
PARANÁ
FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM AÇÕES DE
EXTENSÃO – CONTRIBUIÇÕES DO PROJETO
GEODIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO
PATRIMÔNIO GEOLÓGICO E EDUCAÇÃO NÃO
FORMAL: EXEMPLO DA CRATERA DE VISTA
ALEGRE, PARANÁ
PERCEPÇÃO DE BELEZAS NATURAIS E
PRÁTICAS DE GEOCONSERVAÇÃO NA
EDUCAÇÃO BÁSICA, EM SANTARÉM/PA
USO DE PERSONAGENS NO ENSINO E
DIVULGAÇÃO DA GEOLOGIA NO GEOPARQUE
COSTÕES E LAGUNAS (RJ)
USO DE GEOROTEIRO NO ENSINO DE
GEOCIÊNCIAS: RESGATE DO TEXTO CIENTÍFICO
DO PROFESSOR AZIZ NACIB AB’SABER “NOTAS
SOBRE A GEOMORFOLOGIA DO JARAGUÁ E
VIZINHANÇAS”
A EXPERIÊNCIA DO GEO.DIA COMO
FERRAMENTA DE VALORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO
DO CONHECIMENTO GEOLÓGICO NO MUNICÍPIO
DE CAÇAPAVA DO SUL, RS
GEODIVERSIDADE AMAZÔNICA NA EDUCAÇÃO,
SANTARÉM-PA
O POTENCIAL DIDÁTICO DA GEODIVERSIDADE
URBANA IN SITU E EX- SITU DE PARAÍBA DO SUL

279-282

283-287
288-292
293-297

298-301

302-306

307-311

312-315

316-319
320-323

ROTEIRO GEOTURÍSTICO SOBRE A HISTÓRIA
GEOLÓGICA DE SALVADOR

324-329

IDENTIFICAÇÃO DO POTENCIAL USO EDUCATIVO
E TURÍSTICO NO GEOSSÍTIO “PROCESSOS
EROSIVOS DOS DEPÓSITOS LITORÂNEOS DA
ENSEADA DA BALEIA”, ILHA DO CARDOSO, SP

330-334
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Fernanda Machinski; Gilson Burigo
Guimarães
Pedro Crist; Isonel Sandino
Meneguzzo
Joyce Clara Vieira Ferreira; Ana
Beatriz Câmara Maciel; Cleanto
Carlos Lima da Silva, Zuleide
Maria Carvalho Lima
Ligia Tomaz da Silva; Ana Beatriz
Câmara Maciel; Caroline Barros de
Sales; Matheus Soares Ferreira;
Samara Sayonara Candida da
Silva; Tatiane Rafaela Gonçalves
da Silva; Vinnícius Vale Dionizio
França; Yuri Marques Macedo
Luiz Paulo Martins e Souza;
Elisângela Lopes da Silva; Jaciele
Carine Sell; André Weissheimer de
Borba
Juliane Roberta Santos Moreira;
Ivan Rossi; Tayná Gruber
Valéria Schmidt; Victor Rodrigues
Ribeiro

A GEODIVERSIDADE COMO INSTRUMENTO PARA
PROPORCIONAR UMA ABORDAGEM MAIS
DINÂMICA DAS GEOCIÊNCIAS NA EDUCAÇÃO
BÁSICA
O POTENCIAL DIDÁTICO DA GEODIVERSIDADE
DO PARQUE ESTADUAL DO VALE DO CODÓ
JAGUARIAÍVA-PR

335-339

340-344

GEODIVERSIDADE DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN:
INTRODUÇÃO À TEMÁTICA AOS ALUNOS DO
ENSINO FUNDAMENTAL

345-349

RECICLANDO PENSAMENTOS PARA A
CONSTRUÇÃO DO AMANHÃ: MEIO AMBIENTE E
GEODIVERSIDADE NA ESCOLA LAURO DE
CASTRO, NATAL/RN

350-353

GEO.ESCOLA E GEO.DIA: ATIVIDADES DE
EDUCAÇÃO GEOPATRIMONIAL NO MUNICÍPIO DE
CAÇAPAVA DO SUL, “CAPITAL GAÚCHA DA
GEODIVERSIDADE”
GEOCONSERVAÇÃO NAS AULAS DE HISTÓRIA:
POSSIBILIDADES PARA A CONSCIENTIZAÇÃO
SUSTENTÁVEL
ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS DE INSERÇÃO DE
TEMÁTICAS DAS GEOCIÊNCIAS NO COTIDIANO
DE JOVENS CUIABANOS

354-358

359-361
362-366

Geomorfologia e Patrimônio: Perspectivas Teórico-Metodológicas
Vanessa Costa Mucivuna; Maria
da Glória Motta Garcia
Flávia Lopes Oliveira; Vivian
Castilho da Costa; Nadja Maria
Castilho da Costa
Bianca Lima Magalhães; Daniel
Souza dos Santos; Thais Batista;
Kátia Leite Mansur

MÉTODO PARA SELEÇÃO DE POTENCIAIS
GEOSSÍTIOS E GEOMORFOSSÍTIOS DO
INVENTÁRIO DO PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA
APLICAÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO NA
IDENTIFICAÇÃO DE FRAGILIDADE GEOTURÍSTICA
EM ÁREAS DE SÍTIOS
GEOLÓGICOS/GEOMORFOLÓGICOS
GEOMORFOSSÍTIOS COMO FERRAMENTAS DE
EDUCAÇÃO GEOAMBIENTAL: ESTUDO DE CASO
SOBRE EROSÃO COSTEIRA EM RIO DAS
OSTRAS, RJ

367-371

372-376

377-381

Geoparques
Matheus Lisboa Nobre da Silva;
Marcos Antonio Leite do
Nascimento; Katia Leite Mansur
Tatiane Ferrari do Vale; Jasmine
Cardozo Moreira; João Carlos
Nunes; Gilson Burigo Guimarães
Caiubi Emanuel Souza Kuhn;
Thaís Cardoso Tobias
Ana Karina de Oliveira Maia;
Idiamara Nascimento de Freitas;
Nayara Cristina Santana da Silva;
Edson Domingos Nascimento;
Maria Aparecida de Araújo; Marcos
Antônio Leite do Nascimento; Júlio
Cezar Barbosa Patrício

SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS DA
GEODIVERSIDADE COMO FORMA DE DEFINIÇÃO
DE ROTEIROS NO GEOPARQUE SERIDÓ
A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO GEOLÓGICO EM
ILHAS VULCÂNICAS: COMPARAÇÃO ENTRE OS
ARQUIPÉLAGOS DE FERNANDO DE NORONHA
(BRASIL) E AÇORES (PORTUGAL)
GEOPARQUE DE CHAPADA DOS GUIMARÃES:
NOVAS ÁREAS POTENCIAIS PARA DELIMITAÇÃO
DE GEOSSITIOS

387-390

O GEOFOOD COMO FATOR IDENTITÁRIO
ESTIMULADOR DE UMA ATIVIDADE TURÍSTICA
SUSTENTÁVEL E GEOCONSERVADORA

395-398
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391-394

_______________________________________________________________________________
Clébia Bezerra da Silva; Marcos
Antônio Leite do Nascimento
Vitor Manoel Rodrigues do
Nascimento; Kátia Leite Mansur;
Cícera Neysi de Almeida; Mariany
Marques de Souza; Dafne Alves
Ribeiro da Rosa; Marcus Felipe
Emerick Soares Cambra; Leonardo
Frederico Pressi
Violeta de Souza Martins; Rogério
Valença Ferreira; Antônio José
Dourado Rocha; Thiago Santos
Gonçalves; Antônio Raimundo
Leone Espinheira
Ítalo Sousa de Sena; Luciano José
Alvarenga
Maria Izabel Lima de Manes;
Sandro Marcelo Scheffler

André Weissheimer de Borba
Aline Correia da Silva; Marjorie
Cseko Nolasco; Antônio José
Dourado Rocha; Gilmar Novais
Renato Pimenta de Azevedo;
Ricardo Galeno Fraga de Araújo
Pereira
Alexandre Fornaro

REFLEXÕES SOBRE A EDUCAÇÃO AMBIENTAL
NO PROJETO GEOPARQUE SERIDÓ/RN (NE DO
BRASIL)
CONSTRUÇÃO E APROPRIAÇÃO DOS
CONCEITOS RELATIVOS AO GEOPARQUE
ATRAVÉS DE CURSOS DE FORMAÇÃO
CONTINUADA DE PROFESSORES NO
TERRITÓRIO DO GEOPARQUE COSTÕES E
LAGUNAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO –RJ

403-407

PROPOSTA DO GEOPARQUE ALTO RIO DE
CONTAS – CHAPADA DIAMANTINA, BAHIA

408-412

PROPOSTA DE ANÁLISE ESPACIAL DO FLUXO
TURÍSTICO EM PONTOS DE INTERESSE
GEOLÓGICO NA REGIÃO DA SERRA DA
CANASTRA, MINAS GERAIS
CONSIDERAÇÕES PARA O PROGRAMA DE
CAPACITAÇÃO DE MONITORES DO GEOPARK
BODOQUENA-PANTANAL, MATO GROSSO DO
SUL, BRASIL
AVANÇOS E OBSTÁCULOS PARA A
CERTIFICAÇÃO DE UM GEOPARK EM CAÇAPAVA
DO SUL, “CAPITAL GAÚCHA DA
GEODIVERSIDADE”
SÍTIOS GEOLÓGICOS NA PROPOSTA DO
GEOPARQUE MORRO DO CHAPÉU: UMA
AVALIAÇÃO
GEOPARQUE SERRA DO SINCORÁ - BAHIA:
ESTÁGIO ATUAL DA CRIAÇÃO E
IMPLEMENTAÇÃO DE UM GEOPARQUE
ASPIRANTE NA PORÇÃO CENTRAL DA BAHIA
POTENCIAL PARA O ENSINO DE GEOCIÊNCIAS
NA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO GEOPARK
BODOQUENA-PANTANAL

399-402

413-417

418-422

423-427
428-432

433-437

438-442

Geoturismo
Juraci Colpani; Karin Linete
Hornes; Mauro José Ferreira Cury
Barbara Cristina da Fonseca; Karin
Linete Hornes; Ericson Hideki
Hayakawa
Gil F. Piekarz; Antonio Liccardo
Yasmim Rizzolli Fontana dos
Santos; Jairo Valdati
Ivanara Pereira Lopes dos Santos;
Dante Severo Giudice; Débora
Correia Rios
José Francisco de Araújo Silva;
Hikaro Kayo de Brito Nunes;
Cláudia Maria Sabóia de Aquino
André Ademir Weber; André
Weissheimer de Borba; Greice
Kelly Perske da Silva

GEODIVERSIDADE INTEGRADA DOS PARQUES
NACIONAIS DO IGUAÇU E IGUAZÚ

443-447

GEODIVERSIDADE DE SÃO ROQUE – MARECHAL
CÂNDIDO RONDON – PR

448-452

A GEODIVERSIDADE DA ROTA DOS TROPEIROS
NO ESTADO DO PARANÁ
POTENCIALIDADES GEOTURÍSTICAS DA
LAGOINHA DO LESTE, FLORIANÓPOLIS – SC
NOVA QUANTIFICAÇÃO DOS GEOSSÍTIOS
INSELGEBIRG DA CARACONHA E CASTLE
KOPPIE DO LOPES – FOMENTO PARA O
GEOTURISMO DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ
ESTRATÉGIAS DE VALORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO
DE GEOMORFOSSÍTIOS DA MICRORREGIÃO DE
PICOS (PIAUÍ), COM VISTAS À SUA UTILIZAÇÃO
PELO GEOTURISMO
PROPOSTA DE VALORAÇÃO DE QUEDAS D’ÁGUA
PARA O MUNICÍPIO DE ITAARA – RS, BRASIL
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463-466

467-471

472-476
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Jéssica Camila Garcia Ribeiro;
Jasmine Moreira Cardozo; Robert
Burns
Renan Gomes Paiva da Silva;
Kátia Leite Mansur
Geisy Candido da Silva; José
Eduardo Zaine; Denise Balestrero
Menezes

PARQUE ESTADUAL DE VILA VELHA (PR) E A
PERCEPÇÃO DOS VISITANTES EM RELAÇÃO AOS
ASPECTOS DA GEODIVERSIDADE
ROTEIRO GEOTURÍSTICO E GEOEDUCATIVO NO
CENTRO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
POTENCIAL GEOTURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE
BURITI DOS LOPES-PI

477-481
482-486
487-491

Raquel Berlim do Carmo; Kátia
Leite Mansur; Antonio Carlos
Sequeira Fernandes

INVENTÁRIO E VALORAÇÃO DE LUGARES DE
INTERESSE GEOLÓGICO COMO FERRAMENTA
PARA CONSTRUÇÃO DE ROTEIRO
GEOTURÍSTICO NOS MUNICÍPIOS DE MARICÁ,
SAQUAREMA, ARARUAMA E IGUABA GRANDE, RJ

492-496

João Antônio Motta Neto, Sidneia
de Jesus Soares, Ariane Carla
Nogueira, Cátia Gabriela Soares,
Henrique de Almeida Hugo, Sidney
Alexandre de Queiroz

LEVANTAMENTO DE IMPACTOS AMBIENTAIS E
DOS FREQUENTADORES DE UMA TRILHA COM
POTENCIAL GEOTURÍSTICO EM DIAMANTINA
(MG)

497-501

Aline Martinhago; Eduardo Vedor
de Paula
Jaciele Carine Sell; André
Weissheimer de Borba
Fernando Amaro Pessoa; Maria
Naíse de Oliveira Peixoto; Kátia
Leite Mansur
Naiara dos Reis Ribeiro; Thiara
Oliveira Rabelo; Nayara Marques
Santos; Michel Rodrigues
Camara;Ulisses Denache Vieira
Sousa
Carlos Alexandre Rogoski ; Maria
Lígia Cassol Pinto
Brenda Rafaele Viana da Silva;
Elisabeth Mary de Carvalho
Baptista; Liége de Souza Moura
Regiane Januário da Silva; Camila
Souza da silva
Geovane Schumacher Brandão;
Roberto Verdum
Jasmine Cardozo Moreira; Tatiane
Ferrari do Vale; Ana Claudia
Folmann; Carlos Alberto Maio;
Valéria de Meira Albach; Robert
Burns

GEOTURISMO E TURISMO RURAL: PROPOSTA DE
ROTEIRO DE GEOTURISMO INTEGRADO NO
MUNICÍPIO DE COLOMBO, PR
ROTEIRO GEOTURÍSTICO NA ESTRADA
PAISAGÍSTICA GUARITAS (SANTANA DA BOA
VISTA E CAÇAPAVA DO SUL, RS, BRASIL)

502-506
507-511

ROTEIRIZAÇÃO GEOECOTURÍSTICA DA TRILHA
DOS CASTELOS DO AÇU – PETRÓPOLIS, RJ

512-516

GEODIVERSIDADE E POTENCIAL GEOTURÍSTICO
DA PLANÍCIE COSTEIRA DO SETOR SUDESTE DA
ILHA DO MARANHÃO

517-521

TRILHAS DE AVENTURA EM MOUNTAIN BIKE, EM
PONTA GROSSA – PR

522-526

GEOTURISMO: CONCEITOS E ABORDAGENS
COMO ESTRATÉGIA PARA A GEOCONSERVAÇÃO

527-531

GEOTURISMO EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO:
O POTENCIAL DO PARQUE NACIONAL DE SÃO
JOAQUIM E DO PARQUE ESTADUAL DA SERRA
DO TABULEIRO, SANTA CATARINA-BRASIL
POTENCIAL GEOTURÍSTICO E EDUCACIONAL
DOS GEOSSÍTIOS DA APA DE CARAÁ - RIO
GRANDE DO SUL - BRASIL
A PERCEPÇÃO DO VISITANTE SOBRE OS MEIOS
INTERPRETATIVOS DO PARQUE ESTADUAL DE
VILA VELHA (PR)

532-536

537-541

542-546

Inventário e Cartografia do Patrimônio Geomorfológico
Maurício Mendes Von Ahn;
Adriano Luís Heck Simon
Jairo Valdati; Yasmim Rizzolli
Fontana dos Santos; Felipe Guntin
Rodriguez
Julio Manoel França da Silva;
Chisato Oka-Fiori

ANÁLISE DO PATRIMÔNIO GEOMORFOLÓGICO
ANTROPOGÊNICO DO GEOSSÍTIO MINAS DO
CAMAQUÃ (RS/BRASIL)
A CARTOGRAFIA GEOMORFOLÓGICA DE
DETALHE NA REPRESENTAÇÃO DO PATRIMÔNIO
GEMORFOLÓGICO
CARACTERIZAÇÃO E ESTABELECIMENTO DE
ÍNDICES DE DIVERSIDADE DO GEOMORFOSSÍTIO
SALTO E CANYON DO RIO SÃO FRANCISCO,
ESCARPA DA ESPERANÇA – PR
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547-551
552-555

556-560
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Yasmim Rizzolli Fontana dos
Santos; Jairo Valdati
Márlon Roxo Madeira; Adriano
Luís Heck Simon
José Francisco de Araújo Silva;
Hikaro Kayo de Brito Nunes;
Cláudia Maria Sabóia de Aquino
Lucas Barros Esteves Daniel; Jairo
Valdati
Gracieli Trentin; Adriano Luis Heck
Simon
Luciana Freitas de Oliveira França;
Lucas Costa Souza Cavalcanti;
Márcia Evangelista Sousa;
Robinson Guarniere de Lima
Barros; Gorki Mariano
Michel Rodrigues Camara; Thiara
Oliveira Rabelo; Ada Cristina
Scudelari; Maria de Fátima Alves
de Matos; Venerando Eustáquio
Amaro
Laryssa Sheydder de Oliveira
Lopes; Rafael Celestino Soares
Renato Silva; António Vieira; Sílvio
Rodrigues
António J. Bento-Gonçalves;
António Vieira

INVENTARIAÇÃO DA DIVERSIDADE
GEOMORFOLÓGICA: PARTICULARIDADES DA
LAGOINHA DO LESTE, FLORIANÓPOLIS – SC
CARACTERIZAÇÃO GEOMORFOLÓGICA DO
SETOR CENTRAL DO GEOMORFOSSÍTIO
GUARITAS DO CAMAQUÃ – RS
INVENTARIAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE
GEOMORFOSSÍTIOS NA MICRORREGIÃO DE
PICOS (PIAUÍ)
ZONEAMENTO DOS PROCESSOS
GEOMORFOLÓGICOS NA ILHA DO CAMPECHE,
FLORIANÓPOLIS, SC
IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS COM POTENCIAL
PATRIMÔNIO HÍDRICO E GEOMORFOLÓGICO DA
BACIA HIDROGRÁFICA DO ARROIO SÃO
LOURENÇO (RS/BRASIL)
INVENTARIAÇÃO E DIAGNÓSTICO DA
GEODIVERSIDADE DO MUNICÍPIO DE PETROLINA
– PE
GEOTECNOLOGIAS APLICADAS AO
MAPEAMENTO DE RECUO EM FALÉSIAS COMO
SUBSÍDIO PARA A CONSERVAÇÃO DO
PATRIMÔNIO GEOMORFOLÓGICO COSTEIRO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL
PEDRA DO CASTELO: PATRIMÔNIO NATURAL E
CULTURAL DO PIAUÍ
O PERCURSO PEDESTRE DA LEVADA DE
PISCAREDO: POTENCIALIDADES, FRAGILIDADES
NA DIVULGAÇÃO DE GEOPATRIMÔNIO
PERCURSOS DAS VEZEIRAS NO PARQUE
NACIONAL DA PENEDA-GERÊS (NW DE
PORTUGAL) E O SEU POTENCIAL PARA A
EDUCAÇÃO GEOAMBIENTAL E O GEOTURISMO

561-565
566-570
571-575
576-580

581-585

586-590

591-595
596-600
601-605

606-610

Patrimônio Geológico
Jhone Caetano de Araujo; Pedro
da Cunha e Menezes; José Carlos
Sícoli Seoane
Bruno Martins Ferreira; Cláudia
Valéria de Lima; Jefferson Paulo
Ribeiro Soares; Lizandra Ribeiro
Cavalcante
Luiza Corral Martins de Oliveira
Ponciano; Joana David Caprário
de Lima
Ana Cláudia Dantas da Costa;
Natália Martins; Amanda Moura de
Souza; Tainah A. de Matos; Alex
da Silva Agra; Thainá Bispo
Rangel; Gabriel Fávaro; Renan
Fernandes; Carlos Humberto da
Silva

Guilherme Navarro Diogo Tavares

LEVANTAMENTO DE POSSÍVEIS LUGARES DE
INTERESSE GEOLÓGICO A PARTIR DE FONTE
NÃO CIENTÍFICA PARA A TRILHA
TRANSCARIOCA, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL

611-615

ANÁLISE DO GEOSSÍTIO PONTE DE PEDRA:
PATRIMÔNIO GEOLÓGICO NO MUNICIPIO DE
PARAÚNA EM GOÍAS

616-619

BRAZILIAN GEOLOGICAL HERITAGE IN KENNETH
EDWARD CASTER (1908-1992) PERSONAL
CORRESPONDENCE AND FIELD NOTEBOOKS

620-624

A GEODIVERSIDADE DO CENTRO DE CUIABÁ-MT:
PALÁCIO DA INSTRUÇÃO E IGREJA NOSSA
SENHORA DO RYASMNOSÁRIO-SÃO BENEDITO

625-628

QUANTIFICAÇÃO PRELIMINAR DOS GEOSSÍTIOS
PROPOSTOS PARA O GEOPARK BODOQUENAPANTANAL E EXPERIÊNCIA COM O APLICATIVO
GEOSSIT

629-633
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Areli Nogueira da Silva Júnior;
Kátia Leite Mansur; Úrsula
Ruchkys de Azevedo; Bruno
Fernandes de Aguiar
Débora Pires da Silva Rodrigues;
Regina Maria Pereira Sampaio
Fernandes Gomes; Luiza Corral
Martins de Oliveira Ponciano
Silas Samuel dos Santos Costa;
Ana Beatriz Câmara Maciel; João
Correia Saraiva Junior; Edson
Neves dos Santos
Debora Silva Queiroz; Maria da
Glória Motta Garcia, Eliane
Aparecida Del Lama
Gilnei Machado
Stephani Somekawa; Maria da
Glória Motta Garcia
Flávio Henrique Rodrigues;
Diamantino Insua Pereira; José
Eduardo Zaine
Josiane Kunzler; Deusana Maria
Machado da Costa
Aline Rocha de Souza Ferreira de
Castro
Elisângela Lopes da Silva; Luiz
Paulo Martins e Souza; André
Weissheimer de Borba
Douglas Rosa da Silva; Kátia Leite
Mansur; Leonardo Fonseca Borghi;
Josias Lourenço de Lima; Carlos
Alberto Tinoco Alvarenga
Fernanda Caroline Borato Xavier;
Kimberlym Tábata Pesch Vieira;
Raquel Virgínia Rapanelli; Laís
Luana Massuqueto; Henrique
Simão Pontes; Marcus Vinícius
Ducati Cambará; Dhiego Cunha da
Silva; Thaís Bruna Bento;Oziel
Souza Araújo; Durval Nascimento
Neto; Luiz Alberto Fernandes
Henrique Simão Pontes; Simone
Koniski Guimarães; Laís Luana
Massuqueto
Laís Luana Massuqueto; Henrique
Simão Pontes
José Margarida da Silva

INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO GEOLÓGICO DO
MUNICÍPIO DE DIAMANTINA

634-638

ANÁLISE DO PATRIMÔNIO GEOLÓGICO EX SITU
ARMAZENADO NO MUSEU NACIONAL:
DOCUMENTOS NÃO PUBLICADOS

639-642

PATRIMÔNIO GEOMINEIRO DA MINA BREJUÍ,
CURRAIS NOVOS/RN, NE DO BRASIL

643-647

VALORES E USOS DO GEOSSÍTIO GRANITO
SANTOS, BAIXADA SANTISTA, LITORAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO
GEODIVERSIDADE E GEOTURISMO:
POTENCIALIDADES DA ÁREA DA BACIA
HIDROGRÁFICA DO RIO IVAÍ – PR
PATRIMÔNIO GEOLÓGICO EM ÁREAS
PROTEGIDAS: GEOSSÍTIOS DA ESTAÇÃO
ECOLÓGICA JUREIA-ITATINS EM IGUAPE,
LITORAL SUL DO ESTADO DE SÃO PAULO
INVENTÁRIO E AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOS
SÍTIOS DE GEODIVERSIDADE NA REGIÃO NORTE
DA ILHA DE SÃO SEBASTIÃO, ILHA BELA (SP)
O “DISCURSO OFICIAL” SOBRE O FÓSSIL COMO
PATRIMÔNIO
REFLEXÕES SOBRE A COMPREENSÃO DA
GEODIVERSIDADE COMO PATRIMÔNIO
DESVENDANDO O ‘SEGREDO’ DA SERRA:
AVALIAÇÃO GEOPATRIMONIAL QUALITATIVA DA
SERRA DO SEGREDO, CAÇAPAVA DO SUL (RS)

648-652
653-657

658-662

663-668
669-673
674-677
678-682

MAPEAMENTO DAS PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS
DE ESTRUTURAS MICROBIANAS DA LAGOA
SALGADA – RJ

683-687

ENSAIO DE LEVANTAMENTO DOS POTENCIAIS
GEOSSÍTIOS DO PATRIMÔNIO GEOLÓGICO DO
ESTADO DO PARANÁ

688-693

TOMBAMENTO DA CAVERNA DAS ANDORINHAS
E DO SUMIDOURO DO RIO QUEBRA-PERNA:
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INTRODUÇÃO
Os Serviços Ecossistêmicos (SE) são bens tangíveis e intangíveis produzidos pelos ecossistemas,
utilizados pela sociedade em busca do bem-estar humano, a exemplo da provisão de alimentos,
água potável, atividades de lazer, proteção a desastres naturais, regulação climática, entre outros
(CONSTANZA et al., 1997).
Porém, mais recentemente tem se considerado a diversidade das características abióticas do
ambiente para fins de conservação, ou seja, considerando a geodiversidade local e sua contribuição
para a prestação destes serviços (GRAY, 2004; BRILHA, 2005; GRAY; GORDON; BROWN, 2013).
O ecossistema manguezal caracteriza-se como uma das áreas de elevada importância ecológica
(SCOTT; JONES, 1995; JUNK et al., 2014). Neste ambiente ocorrem intensos processos biológicos
e geoquímicos, além de representar fonte de alimento e renda para populações ribeirinhas.
Contudo, para que seja possível essa intensa produtividade, o manguezal depende do aporte de
sedimentos fluviais e marinhos, oscilações da maré, redução da energia de ondas, relevo plano,
elementos relacionados diretamente à natureza abiótica (LACERDA, 2001). Considerando estes
pressupostos, o objetivo desta proposta foi analisar a importância de compreender a relação entre
Geodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, enfatizando a influência dos recursos abióticos na
dinâmica de prestação dos serviços por este ecossistema.
METODOLOGIA
O presente artigo teve como principal procedimento metodológico a realização de uma revisão e
análise bibliográfica de trabalhos que abordam os temas: geodiversidade, manguezal e serviços
ecossistêmicos. Como elementos métricos desta revisão, buscou-se realizar a obtenção de
informações em livros e periódicos indexados, associando-se as palavras-chave com base nos temas
acima descritos. Com o propósito de compreender a influência dos elementos abióticos na prestação
dos serviços do manguezal, esta relação foi realizada tendo como parâmetro a Common International
Classification of Ecosystem Services - CICES (HAINES-YOUNG; POTSCHIN, 2013), que classifica os
serviços prestados pelos ecossistemas em serviços de Provisão, Regulação e Culturais. A partir disto,
foi feita uma relação através das informações levantadas na bibliografia sobre a classificação de
serviços ecossistêmicos em áreas de manguezal, relacionando as características abióticas destes
ambientes, segundo a proposta de Gray, Gordon e Brown (2013) e sua contribuição para a prestação

1

_______________________________________________________________________________
de serviços do ecossistema manguezal.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Identificou-se alguns dos principais Serviços Ecossistêmicos prestados pelo manguezal, como:
pesca, proteção costeira, proteção contra sedimentação, produção de madeira, indicador de risco
ambiental, armazenamento de carbono, valor estético, alimento, ecoturismo e recreação, redução
da poluição, produção de mel, biorremediação através da água, recursos energéticos, forragem e
produtos farmacêuticos (CONSTANZA et al., 1997; MUKHERJEE et al.,2014).
Considerando-se que os bens produzidos pelo manguezal para sociedade são resultantes da
combinação de processos envolvendo elementos bióticos e abióticos, tem-se um cenário em que
fica evidente a relação de dependência com a geodiversidade para a prestação dos serviços deste
ecossistema, destacando-se principalmente a contribuição da geologia, geomorfologia e de
fatores oceanográficos.
Em áreas de manguezais, destaca-se a importância de relacionar a contribuição da
geodiversidade para o oferecimento destes serviços (Quadro 1), visto que fatores como geologia,
relevo, salinidades e dinâmica de ondas e marés são fundamentais para a estrutura deste
ecossistema, podendo contribuir a fixação de espécies florísticas distintas e para o abrigo de
certas espécies da fauna (LACERDA, 2001).
Quanto à geologia, o ecossistema manguezal é compreendido como portando depósitos flúviomarinhos constituídos por areia fina, silte e argila, cuja laminação é fina e ocorrendo a
incorporação da matéria orgânica, dando origem às argilas orgânicas marinhas (MARAGON,
2008). Esses sedimentos podem influenciar, por exemplo, a distribuição espacial das tocas de
caranguejos, animais típicos destes ecossistemas, como foi indicado nas pesquisas de Menezes
(2007). Este autor enfatiza ainda características como temperatura, salinidade, características dos
sedimentos e conteúdo dos substratos, como importantes para o habitat destes animais (Quadro
1).
Em pesquisas realizadas no México, Mouton e Felder (1996) concluíram que a distribuição
espacial dos caranguejos do gênero Uca está altamente relacionada com as características do
sedimento. Corroborando esta hipótese, em estudos realizados em áreas de manguezais no norte
do Brasil por Kock, Wolff e Diele (2005), estes autores afirmam que a morfologia dos apêndices
alimentares destas espécies está adaptada ao manuseio do substrato, variando entre as espécies
de acordo com a quantidade de material orgânico no substrato em que vivem.
Paixão et al. (2007) afirmam que os sedimentos do substrato do mangue e a pluviosidade
exercem influência da dispersão e ocorrência das espécies de caranguejos, especialmente do
gênero Uca spp. (Crustacea: Ocypodidae) no manguezal do Araçagy, na Ilha do Maranhão. Estes
exemplos ajudam a destacar como elementos da geodiversidade (ex. sedimentos, minerais, solos
e substratos) podem influenciar nos processos e serviços ecossistêmicos prestados pelo
manguezal (SANTOS; SOUZA, 2016).
2
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No que se refere aos fatores oceanográficos, a oscilação da maré e a energia das ondas são
importantes fatores controladores na ocorrência e manutenção deste ecossistema (Quadro 1).
Quadro 1 – Relação entre os elementos da geodiversidade e os serviços ecossistêmicos prestados pelo
manguezal.
ELEMENTOS DA
INFLUÊNCIA NO
SERVIÇOS
FATORES
GEODIVERSIDADE
MANGUEZAL
INFLUENCIADOS
- Devido a sua estrutura,
favorecem: os processos
biológicos e geoquímicos; a - Acúmulo de carbono;
sedimentação para formação manter populações e
GEOLOGIA
Sedimentos
do substrato; incorporação habitats de berçário;
da
matéria
orgânica; coleta de caranguejo.
diversidade de espécies de
caranguejo.
- O relevo plano favorece a
diminuição da força das
águas,
permitindo
a - Estabilização e controle
dissolução da água salgada; de taxas de erosão;
RELEVO
Topografia
e a deposição de sedimentos proteção da linha de
finos (areia, silte e argila) costa.
para formação das planícies
maré.
- Recuperação das áreas
- A baixa energia de ondas
de manguezal degradado
Ondas
favorece o desenvolvimento
através da utilização de
deste ecossistema.
propágulos.
- Entrada de água salgada
- Pesca, diluição de
no estuário; renovação da
substâncias provenientes
Maré
água e do oxigênio; aporte
do despejo de esgotos;
de nutrientes; manutenção
criação de mariscos.
OCEANOGRAFIA
dos níveis de sal.
- Limita a ocorrência das - Utilização das plantas
glicófitas;
controle
de do
mangue
para
processos fisiológicos das alimentar
gado;
os
halófitas;
quando
se serviços de provisão de
Salinidade
apresenta em altos níveis no pesca são limitados pela
solo,
limita
o menor diversidade da
desenvolvimento estrutural fauna
(ambientes
do manguezal.
hipersalinos).
Dissolução da água
- Diversidade de fauna e
HIDROLOGIA
Aporte fluvial
salgada;
aporte
de
flora do manguezal.
sedimento e nutriente.

O regime de marés é importante para a entrada da água salgada, nivelamento do solo e do teor
de sal, transporte de sedimentos e nutrientes nos ambientes onde eles ocorrem (ex., estuários,
baías, etc.). Quanto às ondas, o manguezal se desenvolve melhor em áreas com baixa energia de
ondas, pois ondas fortes retiram as plântulas estabelecidas e os sedimentos (LUGO; SNEDAKER,
1974; TOMLINSON, 1986).
É importante destacar que o manguezal se desenvolve em áreas planas, mais especificamente de
planícies flúvio-marinhas, que geomorfologicamente são áreas de baixa cota altimétrica em
relação ao nível médio do mar (< 1 m), contribuindo principalmente para dissolução da água
salgada em contato com a doce, combinação química homogênea necessária a ocorrências
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destes ambientes (MIRANDA et al., 2002). O clima é um dos elementos que exerce influência
sobre o aporte fluvial, aporte de nutrientes e os gradientes de salinidade. Esses aspectos são
regulados, pela temperatura, pluviosidade, evapotranspiração que variam de acordo com as
características climáticas.
CONCLUSÕES
O manguezal tem seu funcionamento fortemente associado aos elementos abióticos, a
combinação com a biota é responsável por diversos processos geoquímicos, portanto a presença
dos elementos da geodiversidade é essencial na produção dos SE. Compreender a relevância das
características abióticas na produção dos Serviços Ecossistêmicos é necessário para conhecer os fatores
que potencializam ou limitam a diversidade e oferta dos serviços, assim como os diferentes usos pela
sociedade. A discussão dos serviços abióticos da geodiversidade é uma temática que necessita ser
trabalhada sob a ótica da abordagem sistêmica, considerando o contexto ambiental, social e econômico, e
desta forma possa subsidiar o uso sustentável dos recursos naturais pela sociedade.
AGRADECIMENTOS
Agradecemos a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior pela concessão
da bolsa de mestrado através do Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte para realização da pesquisa.
REFERÊNCIAS
BRILHA, J.B.R. Património geológico, geoconservação: A conservação da natureza na sua
vertente geológica. Braga, Portugal: Palimage, 2005
COSTANZA, R.; D'ARGE, R.; FARBER, S.; GRASSO, M.; HANNON, B.; LIMBURG, K.; The value
of the world's ecosystem services and natural capital. Nature, v. 1, p. 3-15, 1997.
GRAY, M. Geodiversity: valuing and conserving abiotic nature. Londres: John Wiley & Sons Ltd.,
2004. 434p.
GRAY, M.; GORDON, J.E.; BROWN, E. J. Geodiversity and the ecosystem approach: the
contribution of geoscience in delivering integrated environmental management. Proceedings of
the Geologists’ Association, v. 124, 2013, p. 659–673.
HAINES-YOUNG, R.; POTSCHIN, M. Common International Classification of Ecosystem
Services (CICES): Consultation on Version 4, August-December. EEA - Framework Contract, n.
EEA/IEA/09/003. Nottingham: University of Nottingham/Centre for Environmental Management,
2013.
JUNK, W.J. et al. Brazilian wetlands: their definition, delineation, and classification for research,
sustainable management, and protection. Aquatic Conserv: Mar. Freshw. Ecosyst., v. 24, p. 5–
22, 2014.
KOCH, M.; MATTHIAS, W. e DIELE, K. Comparative population dynamics of four fiddler crabs
(Ocypodidae, genus Uca) from a North Brazilian. Marine Ecology Progress Series. Vol. 291:
177–188,
Abril,
2005.
Disponível
em:
http://www.intres.com/articles/meps2005/291/m291p177.pdf..
Lacerda LD. 2001. Mangrove Ecosystems: Function and Management. Springer Verlag: Berlin.
LUGO, A. E.; SNEDAKER, S. C. The ecology of mangroves. Annual Review of Ecology and
Systematics, v. 5, 1914, p. 39-64.
MARAGON, M. Geotecnia de Fundações. Formação Geológica dos Solos. Nugeo. Universidade

4

_______________________________________________________________________________
Federal do Rio de Janeiro. 2008. Disponível em : http://www.ufjf.br/nugeo/files/2009/11/GF111Formacao-Geologica-dos-Solos-2008.pdf.
MENEZES, C. O Substrato influencia a distribuição espacial de tocas de caranguejos
Chama-Maré Uca sp. (Decapoda, Ocypodidae)? Ecologia da Mata Atlântica. 2007. Disponível
em: http://ecologia.ib.usp.br/curso/2007/pdf/individuais/i_cristiano_menezes.pdf.
MIRANDA, L.B.; CASTRO, B.M.; KJERFVE, B. Princípios de oceanografia física de estuários.
São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2002, 424 p.
MOUTON, E.C.; FELDER, D.L. Burrow distributions and population estimates for the fiddler crabs
Uca spinicarpa and Uca longisignalis in a Gulf of Mexico salt marsh. Estuaries, v. 18, n. 3, 1995,
p. 469-481.
MUKHERJEE, N. et al. Ecosystem service valuations of mangrove ecosystems to inform decision
making and future valuation exercises . Plos One, v. 9, n. 9.: e107706. 2014. Disponível em:
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0107706.
PAIXÃO, V.M. et al. Ocorrência e abundância de caranguejos chama-marés do gênero Uca
(crustacea, ocypodidae) no manguezal do araçagy, Ilha São Luís, Maranhão. In: VIII Congresso
de Ecologia do Brasil. Anais. Caxambu – MG, 23 a 28 de Setembro de 2007,. 2 pg. Disponível
em: http://www.seb-ecologia.org.br/viiiceb/pdf/803.pdf.
SANTOS, G.C. dos. E SOUZA, R. M. Manguezais do litoral sul centro e sul de Sergipe:
vulnerabilidade e perda da vegetação associada aos tensores naturais e antropogênicos. In:
SOUZA, R. M. et al. Riscos e Vulnerabilidades da Gestão Territorial. Aracaju: Criação editora.
2016.
p.
149-167.
Disponível
em:
http://www.geoplan.net.br/Livro_Geoplan_III_Ciclo_de_Palestras.pdf.
SCOTT, D.A.; JONES, T. A. Classification and inventory of wetlands: a global overview.
Vegetatio, v. 118, n. 3, p.16, 1995
SILVA, J. de P. Avaliação da Diversidade de padrões de canais fluviais e da geodiversidade
na amazônia – aplicação e discussão na bacia hidrográfica do Rio Xingu. Tese apresentada
ao Departamento de Geociências da USP. São Paulo. 2012.
TOMLINSON, P. B. The botany of mangroves. Cambridge-UK, Cambridge University Press,
1986. 419p.

5

_______________________________________________________________________________

BATALHA DE POEMAS: VAMOS BRINCAR DE POESIA NAS GEOCIÊNCIAS?
1

1

Lilaz Beatriz Monteiro Santos (lilazbms@gmail.com) ; Luiza Corral Martins de Oliveira Ponciano
Laboratório de Tafonomia e Paleoecologia Aplicada, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

1

INTRODUÇÃO
Este trabalho apresenta a concepção e aplicações do jogo “Batalha de Poemas” nos estados do
Pará e Rio de Janeiro, em escolas públicas de ensino fundamental II e médio e no Museu
Ciências da Terra - CPRM (MCTer), durante os anos de 2016 e 2017. Este jogo foi desenvolvido
pelo GeoTales, grupo de performances artísticas coordenado pela Dra. Luiza Ponciano, que está
associado a três projetos de extensão da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
(UNIRIO). O objetivo do GeoTales é divulgar as Geociências através de performances
geopoéticas baseadas em histórias em prosa e verso, possibilitando uma vivência dos conteúdos
científicos por meio de atividades interativas e lúdicas, sob a perspectiva da aprendizagem afetiva
(PONCIANO, 2015; SANTOS et al., 2016).
O termo “Batalha de Poemas” faz referência à dinâmica do próprio jogo, baseado na interação
entre as equipes de jogadores com os membros do grupo GeoTales. Dessa forma, a "batalha", ou
o desafio do jogo, é correlacionar os poemas e histórias apresentadas pelo GeoTales com os
conceitos de Geociências. Promove-se, assim, um ambiente de educação não formal, com o
intuito de despertar o interesse pela Geologia e Paleontologia ao demonstrar como os conceitos
das Geociências estão relacionados a diversos termos e representações do cotidiano. Desta
forma, as performances estimulam uma variedade de interpretações, enriquecendo a troca de
saberes promovida pelo jogo. O sentido do termo Geopoética utilizado pelo GeoTales
(performances geopoéticas) está de acordo com a linha de pensamento desenvolvida por Kenneth
White, fundador do Instituto Internacional de Geopoética, que em 1979 associou esse termo com
as diversas formas de relação dos seres humanos com o planeta Terra, e não apenas às
representações literárias das paisagens naturais e culturais.
METODOLOGIA
O jogo foi estruturado dentro da concepção de aprendizagem afetiva (ALLEN, 2002), onde a
mesma poesia pode ser interpretada ou correlacionada com outros elementos de diversas formas,
variando de acordo com as experiências prévias do indivíduo que entra em contato com elas,
sendo influenciado por sua visão de mundo, formação acadêmica, entre outros fatores. Para a
Batalha de Poemas foram selecionados poemas e histórias de autores diversos que compõem o
repertório geopoético do GeoTales, em constante ampliação. Nos anos de 2016 e 2017 foram
utilizados: “Ando, ando” (Maria Rezende), A escrita me tomou de volta (Maria Rezende), Aquela
(Maria Rezende), Amar (Carlos Drummond de Andrade), Aninha e suas pedras (Cora
Coralina), Eterno (Carlos Drummond de Andrade), Idade (Mia Couto), Metamorfoses do vento
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(Mário Quintana), O vento (Cleonice Rainho), Outros nomes da Terra (Mia Couto), Pedra rolada
(Mario Quintana), Pegadas (Eduardo Galeano) e Sua ausência (Maria Rezende).
Destaca-se que estes poemas são parcialmente modificados, visando uma utilização mais
adequada para as performances geopoéticas. A partir do repertório foram realizadas análises com
o objetivo de mapear o maior número possível de prováveis correlações das histórias em prosa e
verso com os conceitos de Geociências, resultando no gabarito geopoético, servindo de base para
a aplicação da atividade. Destaca-se que todas as novas correlações que os participantes
sugerem são avaliadas e incluídas neste gabarito inicial, desde que sejam devidamente
justificadas. Por exemplo, sobre o poema Outros nomes da Terra (Mia Couto), temos como parte
do gabarito geopoético: o trecho “mais do que magma e rocha / a Terra é feita de tempo” pode ser
relacionado aos temas Tempo Geológico e Ciclo das rochas. A partir da solidificação do magma
são formadas as rochas ígneas, e da erosão destas surgem os sedimentos, que podem formar as
rochas sedimentares, e assim continua o ciclo das rochas. Porém, para que isto ocorra é
necessário um longo período de tempo. A história da Terra tem 4,6 bilhões de anos, e no decorrer
do Tempo Geológico diversos eventos geológicos e biológicos aconteceram...
Num primeiro momento o projeto GeoTales é apresentado, assim como o jogo e suas regras. Para
jogar a Batalha de poemas as turmas atendidas foram divididas em duas equipes. Em cada
rodada foi realizada a performance de um poema ou história e as equipes escolheram a palavra
que melhor representava a correlação da performance com as Geociências. As palavras não
podiam se repetir, em todo o jogo, o que evita que apenas as correlações mais aparentes sejam
realizadas. Após a última rodada, foram contados os pontos de cada equipe. Quando as palavras
citadas não apresentam uma correlação evidente, é aberta uma polêmica, ou seja, a equipe que a
citou tem de explicar e defender o motivo pelo qual escolheu a palavra polêmica. Caso a
justificativa seja aceita pela outra equipe e pelo GeoTales, ela é contabilizada. Valendo um ponto
extra, foram selecionadas as correlações mais inusitadas de cada equipe para que elas
desenvolvam mais detalhadamente o motivo das suas escolhas. Finalizando, depois de informar
quem foi o grupo vencedor, as amostras de rochas, réplicas de fósseis e fósseis da UNIRIO são
distribuídas para as equipes tocarem nestes materiais, proporcionando muitas vezes o primeiro
contato do público com estes elementos. Ainda nesse momento de interação livre, a equipe do
GeoTales conversa sobre os conceitos apresentados que tenham despertado o interesse do
público presente, e o contato com as instalações geopoéticas (Varal da higiene mental, Varal de
remédios para a alma, Chuva de poesia, Poemas (in)orgânicos, Conselhos geopoéticos, Origamis
paleontológicos e Pílulas de poesia) é o fechamento da performance. Os jogos foram filmados
integralmente e as palavras escolhidas foram registradas num quadro de resposta. A partir destes
dados as correlações foram identificadas e analisadas.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Batalha de Poemas promoveu uma ampla diversidade de correlações entre a Geopoética e os
conceitos de Geologia e Paleontologia, identificadas a partir dos quadros de respostas dos alunos
e transcrições das filmagens. Destaca-se como especialmente relevantes os momentos de
escolha das palavras pelas equipes, pois ao debater em conjunto sobre qual seria a melhor
palavra o fator afetivo e cognitivo aparece de forma mais evidente nas justificativas (figuras 1 e 2).
Embora o processo seja feito em conjunto, as correlações têm significado pessoal e variam
quanto ao aprofundamento obtido em cada conceito envolvido.
O desenvolvimento deste jogo, classificado como de estratégia ou de construção de conceito,
tendo como desafio intrínseco não se poder repetir as palavras, tornou as correlações cada vez
mais complexas ao longo da atividade. Isso demonstra que a construção dos conceitos não ocorre
de forma pontual, focada apenas na performance de cada rodada, sendo na realidade um produto
contínuo. As correlações afetivas e cognitivas vão compondo as peças iniciais que auxiliam na
edificação das correlações seguintes. O caminho da construção de cada conceito varia de acordo
com os grupos, assim como o mesmo poema pode apresentar correlação com mais de um
conceito. No poema Sua Ausência (Maria Rezende) "Sua ausência cava um poço de petróleo em
meu estômago", algumas equipes rapidamente associaram o petróleo às geociências, enquanto
outras relacionaram a intensidade da dor da perda de um ente querido ao poço de petróleo por
eles serem muito profundos, assim como a palavra extinção também foi associada com ausência.
Uma escolha interessante foi o termo “Anhanguera”, nome de um gênero de pterossauro. A
equipe que a citou justificou a correlação do trecho “entre outras flores / o medo” com a imagem
deste pterossauro por eles terem sido grandes predadores durante o Mesozoico.

Figura 1 – Apresentação da Batalha de poemas no MCTer: (a) performance dos poemas e (b) debate entre
os alunos para a escolha das correlações.

Figura 2 – Exemplos do quadro de palavras (resumo das respostas dos grupos).
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Por exemplo, no poema Aquela (Maria Rezende) "é bom ser calma / mas às vezes faz falta o
vulcão" foram recorrentes as associações do vulcanismo e das erupções com as fases
sentimentais dos seres humanos, que incluem momentos de explosões. Já no poema Pegadas
(Eduardo Galeano) "pegadas do amor e da dor / que não são vistas / mas que não se apagam",
as cicatrizes emocionais adquiridas ao longo da vida foram relacionadas com os vestígios de
ações biológicas no substrato geológico, ou com marcas deixadas por catástrofes geológicas.
Outras escolhas para o mesmo poema (trecho que não se apagam) foram os termos fósseis e
rochas, representando a escala de tempo envolvida no registro da história da Terra, que não se
apaga tão rapidamente quanto os registros dos seres humanos.
Temas como evolução da vida foram associados com os poemas Aninha e suas Pedras (Cora
Coralina), "não te deixes destruir / ajuntando novas pedras / e construindo novos poemas / recria
tua vida” e Metamorfoses do vento (Mário Quintana), que inicia falando sobre seres extintos como
pterossauros e depois tem o trecho "o vento tem todas as formas / o triste é que ninguém
consegue vê-las”, que foi correlacionado com a mudança dos paleoambientes ao longo do Tempo
geológico, associando os conceitos de erosão eólica e intemperismo com a palavra metamorfose.
Entretanto, nem todos os poemas são facilmente correlacionados com Geociências. Um fator que
dificulta estas conexões é a escala de tempo inerente às Geociências: o Tempo Geológico. Isso
foi observado no poema Idade (Mia Couto), "mente o tempo / a idade que tenho só se mede por
infinitos" e em outros poemas que relacionam o infinito com a intensidade de um momento vivido,
onde a vida é lembrada pelos momentos que foram realmente marcantes. Como estes poemas
abordam o conceito de Tempo Geológico de forma mais indireta, esta associação foi uma das que
mais demorou a ser identificada pelas equipes.
Até o momento a Batalha de Poemas alcançou 185 alunos de ensino fundamental II e ensino
médio, oriundos das escolas Instituto Educacional Renascer Belford, Escola Externato Alfredo
Backer, Colégio Estadual Amaro Cavalcanti, Centro de Educação e Crescimento Arco-Íris e
Escola Professor Manuel Leite.
O material produzido pelo GeoTales, incluindo o repertório geopoético completo utilizado na
Batalha de poemas, fotos das atividades, artigos e livros digitais, é disponibilizado por meio de um
site (http://geotalesunirio.wixsite.com/geotales), na página do Facebook (GeoTales UNIRIO) e no
instagram (@geotales), a fim de ampliar a divulgação dos materiais produzidos pelo grupo.
CONCLUSÕES
A atividade demonstrou estar adequada para a faixa etária de ensino fundamental II e ensino
médio. A Batalha de Poemas alcançou o objetivo de promover a divulgação dos conceitos das
Geociências e estimular a curiosidade sobre a História da Terra. A utilização do jogo, associado
com as visitas mediadas aos Museus de Ciências, demonstrou ser um recurso promissor para
interagir com as exposições.

9

_______________________________________________________________________________
REFERÊNCIAS
ALLEN, S. Looking for learning in visitor talk: A methodological exploration. In: LEINHARDT, G.;
CROWLEY, K.; KNUTSON, K. Learning Conversations in Museums. Mahwah, Lawrence
Erlbaum Associates, 2002, p.259-303.
PONCIANO, L.C.M.O. Geomitologia: Era uma vez... na história da Terra. Revista Sentidos da
Cultura, Pará. V. 2, n. 2, p. 22 – 42, 2015.
SANTOS, L.B.M.; HÖRMANSEDER, B.M.; SANTOS, L.F.; ARAUJO, D.O.; LOPES, M. L.O. C.;
LEME, G. F. P.; PONCIANO, L. C. M. O. Paleontologia cultural: uma análise sobre fósseis e
monstros da Amazônia – O Mapinguari. IN: I Colóquio de Zoologia Cultural – Livro do Evento /
Luci Boa Nova Coelho, Elidiomar Ribeiro DaSilva. –Perse, Rio de Janeiro, 2016.

10

_______________________________________________________________________________
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INTRODUÇÃO
A espeleologia é a ciência dedicada ao estudo das cavidades naturais subterrâneas e de suas
circunvizinhanças, buscando conhecer e preservar o patrimônio singular que é o ambiente
subterrâneo. No Brasil, esta ciência possui pouco mais de um século de existência, sendo que a
criação da primeira entidade dedicada ao assunto, a Sociedade Excursionista Espeleológica (SEE),
surgiu somente no ano de 1937 na Escola de Minas de Ouro Preto (MG), a partir da troca de
material entre a SEE e a Societé de Spéléologie de France. Somente 32 anos após o surgimento da
SEE, no ano de 1969, foi criada a Sociedade Brasileira de Espeleologia (SBE), que desde então
vem agindo de maneira importante no incentivo à ciência espeleológica. Entretanto, apesar dos
esforços da SBE e da comunidade espeleológica em contribuir para a difusão da espeleologia no
Brasil, atualmente ainda não existe um método eficaz de conscientização do público em geral para a
importância e a necessidade de conservação do patrimônio espeleológico nacional.
Os cursos de introdução à espeleologia (CIE), como os oferecidos periodicamente pela SEE, não
têm como objetivo principal a formação de espeleólogos, mas sim a apresentação da espeleologia e
suas particularidades, bem como sua importância ambiental e científica para interessados nesta
ciência ainda pouco difundida. A partir desta primeira apresentação, os alunos interessados
pleiteiam vaga dentro da entidade, onde conceitos e práticas em espeleologia são adquiridos em
maior detalhe. Com a evolução do conhecimento sobre a espeleologia é possível compreender a
real fragilidade das cavidades e perceber os impactos causados pelo uso indevido do patrimônio
espeleológico.

Por

conseguinte,

adquire-se

a

percepção

sobre

a

essencialidade

da

geoconservação.
Morais (2007) e Aguiar (2015) constataram em seus estudos a ausência da temática espeleológica
nas escolas públicas de Ouro Preto (MG) e a necessidade de introduzir esta consciência da
conservação nos jovens. É perceptível que a espeleologia exerce um papel importante como
ferramenta pedagógica no ensino das geociências e de todas as ciências correlatas, principalmente
devido ao fascínio cênico pelas estruturas geológicas presentes nas cavidades e as suas relações
com o entorno (TRAVASSOS, 2005).
A espeleologia tem a interdisciplinaridade como um fator intrínseco, por essa razão cursos
introdutórios devem abordar todas as suas áreas de atuação. Esta abordagem multidisciplinar é
fundamental para o desenvolvimento da ciência, possibilitando ramificações nas áreas de estudo e
atuação do espeleólogo, despertando interesse em profissionais de diversas áreas.
Assim sendo, cursos de introdução à espeleologia são, na maioria das vezes, o primeiro contato
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com a espeleologia para muitas pessoas, promovendo o entendimento da importância da
conservação deste ambiente. Por vezes os CIE, despertam o interesse para a atuação profissional
na área, porém não existem no Brasil cursos avançados ou profissionalizantes, o que implica na
necessidade do aprendizado através de estudos independentes ou pela troca de experiências com
outros espeleólogos.
METODOLOGIA
Os cursos de introdução à espeleologia (CIE) da SEE são ministrados semestralmente por
membros da entidade, principalmente para alunos da Universidade Federal de Ouro Preto
(UFOP), sendo separado em duas partes. A primeira, teórica, com carga horária média de 11
horas, separadas em 11 palestras com temas interdisciplinares: Arqueologia e Paleontologia /
Bioespeleologia / Espeleofotografia / Espeleotemas / Espeleoturismo / Exploração e Segurança /
Geomorfologia Cárstica / Introdução Histórica / Legislação Ambiental e Espeleológica /
Mapeamento Espeleológico / Meteorologia Hipógea (Figura 1).

Figura 1: Palestras ministradas durante o Curso de Introdução à espeleologia – CIE. Equivalente à etapa
teórica do curso. Fotos: Acervo da SEE

Nessa primeira etapa, são abordados temas relativos à geologia, como a formação e gênese das
cavernas e do terreno cárstico, com suas feições externas e internas, bem como os depósitos
químicos e as condicionantes climáticas para formação dos espeleotemas. Na bioespeleologia
são demostradas as peculiaridades da fauna subterrânea, e os principais animais encontrados
nas cavernas. São também expostos os principais tipos de registros arqueológicos e
paleontológicos e sua importância. Os conceitos e as técnicas de exploração e metodologias de
prospecção e espeleometria são explicitadas para facilitar o entendimento da dinâmica no campo.
Na parte de legislação são expostos os atuais meios legais de proteção e também os principais
usos das cavernas e suas regulamentações, além disso, é dado um enfoque no uso turístico das
cavernas em uma das palestras, demostrando as estratégias para o uso sustentável desse
patrimônio.
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A segunda etapa envolve um trabalho de campo em alguma província cárstica onde a SEE possuí
trabalhos e pesquisas, e que possuam exemplos didáticos do exo e endocarste, como, por
exemplo, Pains (MG) e Cordisburgo (MG). Nesta etapa, os alunos participantes do curso colocam
em prática o que foi visto nas aulas teóricas, identificando algumas estruturas e depósitos
presentes nas cavidades (Figura 2). Em seguida, um trabalho de espeleometria apresenta as
técnicas utilizadas pela SEE para produzir mapas seguindo as normas e padrões da BCRA,
completando uma carga horária total de 30 horas.

Figura 2 – Alunos do Curso de Introdução à espeleologia 2017 na gruta Morena, Corsdisburgo - MG. Foto:
Felipe Tomassini Loureiro

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O primeiro CIE utilizando esta metodologia aconteceu em 1981. A partir deste foram realizados
cursos anualmente até meados da década de 1990, onde começaram a ser realizados
semestralmente. Nos arquivos da SEE, a maioria dos relatórios antigos não apresenta o número
dos participantes e pode-se somente ter a informação dos participantes a partir de algumas listas
de inscritos que ainda existem e por conversas com ex-membros da entidade. No início dos anos
2000, começaram a ser ministrados cursos para um maior numero de alunos, e também alguns
cursos em outras cidades. Consequentemente, nos últimos dez anos, mais de 500 alunos
completaram o curso.
Normalmente, os cursos são ministrados para um total médio de 60 alunos por ano. Destes, um
pequeno número se torna membro ativo da entidade, e nos anos subsequentes participam como
instrutores do curso. Independente da futura adesão à entidade, os participantes terminam o curso
com o entendimento sobre a importante necessidade de conservação e o conhecimento básico
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para analisar quando o uso deste patrimônio está sendo feito de forma correta ou não. Os
estudantes que se tornam membros espeleólogos, têm a oportunidade de participar de um
ambiente de troca de experiências e de aprender mais a respeito da ciência com os antigos
membros da entidade, se aprimorando no entendimento das peculiaridades e fragilidades do
sistema cavernícola.
A realização periódica de cursos é fundamental para a manutenção do quadro de membros da
SEE, o que é imprescindível para realização de projetos, pesquisas e publicações da entidade,
colaborando com o aprimoramento e a divulgação da ciência espeleológica no âmbito nacional.
Os membros da SEE, ao realizarem os cursos, estão sempre formando novas parcerias com
prefeituras, escolas, empresas e outras instituições ampliando a rede de difusão da ciência. No
ano de 2016, através dessa busca por parcerias e visando ampliar a rede de interações entre as
universidades, foi realizado um curso em Diamantina (MG) levando o CIE para alunos da
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, ampliando, assim, a comunidade
espeleológica.
Os meios legais de proteção às cavidades naturais vêm evoluindo ao longo dos anos, sendo a
primeira referência ao tema feita pela Constituição Federal de 1988, que atribuiu às cavernas o
título de bem da União (BRASIL, 1988). Desde então, vários artifícios legais foram criados, sendo
o mais recente publicado em 24/01/2017, a Instrução Normativa Nº1 do Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade, que define procedimentos para outras formas de compensação
para o impacto negativo irreversível em cavidades naturais subterrâneas de grau de relevância
alto. As mudanças na legislação e nas condições para o uso e preservação das cavidades só são
possíveis graças à comunidade espeleológica, que tem o conhecimento da singularidade das
cavidades naturais e entende a importância da necessidade da geoconservação e do
aperfeiçoamento dos parâmetros legais de proteção.
CONCLUSÕES
Os cursos de introdução à espeleologia são realizados por diversas entidades no Brasil utilizando
diferentes metodologias. Entretanto, a metodologia utilizada pela SEE abrange todas as áreas da
espeleologia, o que é fundamental para transmitir o caráter multidisciplinar da ciência
espeleológica. Ademais, este modelo de curso é um dos primeiros no Brasil e vem sendo
realizado a mais de trinta anos, proporcionando para mais de mil alunos os conhecimentos
básicos da espeleologia. A contínua realização dos CIE é uma ferramenta importante para a
difusão da ciência espeleológica proporcionando a conscientização ambiental de um grande
número de pessoas ao longo dos anos. A educação ambiental e conscientização a respeito do
patrimônio espeleológico é imprescindível para a conservação. Somente a partir do conhecimento
a respeito das peculiaridades e fragilidades das cavidades é que as pessoas entendem a
necessidade da conservação. Conforme o constatado por Brilha (2005), a divulgação e o ensino a
respeito do patrimônio são ferramentas importantes para a geoconservação possibilitando o uso
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sustentável do patrimônio. Desta forma, o ensino através dos CIE é uma ferramenta importante
para a transformação das pessoas em agentes conservadores do patrimônio espeleológico.
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INTRODUÇÃO
A história do nosso planeta ainda é pouco conhecida pela maioria das pessoas, e a inspiração
para a criação do grupo de performances geopoéticas GeoTales, coordenado pela Dr. Luiza
Ponciano, é promover uma transformação das formas de divulgação e ensino das Geociências
através da linguagem poética, do encantamento, do imaginário. O ensino e a divulgação dos
conteúdos de Geociências ainda são muito restritos às escolas e universidades, e mesmo nestes
locais ainda há certa resistência dos alunos a estes temas. Mas acredita-se que essa reação
inicial possa ser transformada através da utilização de diversas formas de expressão artística, o
que originou novas propostas de apresentação do conteúdo. As poesias, mitos, lendas e outras
formas de expressão artística conseguem se conectar e despertar o interesse de todas as faixas
etárias e em todos os lugares, sendo uma forma diferente de “pensar o mundo” e fazer uma leitura
da realidade (PONCIANO, 2015).
O GeoTales está associado a três projetos de extensão da Universidade Federal do Estado do Rio
de Janeiro (UNIRIO), tendo como objetivo divulgar as Geociências através de performances
baseadas em histórias em prosa e verso, possibilitando uma vivência dos conteúdos científicos
por meio de atividades práticas interativas e lúdicas, sob a perspectiva da aprendizagem afetiva.
Entendendo por atividade prática todas as atividades em que o indivíduo esteja ativamente
envolvido de forma cognitiva, motora ou afetiva na realização de uma tarefa (ALLEN, 2002), onde
o público não é apenas receptor de conhecimento, mas ator no processo de ampliação da cultura
e criação de novos saberes. Essas ferramentas, relacionadas com a educação não formal,
também visam auxiliar o desenvolvimento global das pessoas, contribuindo para a constituição da
sua identidade e do seu autoconhecimento, ao desenvolver o senso crítico e estético, despertar o
imaginário e a reflexão sobre as relações do “eu” com o outro e com o planeta Terra.
METODOLOGIA
As apresentações realizadas pelo GeoTales combinam principalmente três momentos: no início, é
realizada uma performance geopoética sobre as histórias em prosa e verso, a fim de despertar o
interesse do público pelo assunto. De acordo com a faixa etária, as narrativas podem ser
complementadas por efeitos sonoros, fósseis (originais e réplicas), minerais, rochas, e alguns
adereços para auxiliar o processo de imersão nas histórias. No segundo momento são realizadas
as atividades práticas associadas com os temas das performances, através da aplicação de jogos
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geopoéticos (Batalha de poemas, PaleoJenga, Dominó, entre outros), simulações corporais
(Dança da fossilização, Dança da serpente, ...) e outras brincadeiras associadas com os materiais
das instalações geopoéticas, para trabalhar o conteúdo científico de formas complementares e
interativas. O terceiro momento é um debate final sobre as correlações entre os conceitos de
Geociências e as histórias apresentadas pelo grupo, para estimular a assimilação dos conceitos
científicos que foram apresentados ao longo das duas etapas iniciais da atividade. Todo o material
utilizado, incluindo as instalações geopoéticas, as ilustrações e parte das histórias, são criados
pela própria equipe do GeoTales.
O repertório geopoético está em constante acréscimo, contendo hoje mais de 50 poemas
(histórias em verso) de autores como: Adélia Prado, Carlos Drummond de Andrade, Eduardo
Galeano, Cora Coralina, Manoel de Barros, João Cabral de Melo Neto, Ferreira Goulart, Maria
Rezende, Mia Couto, Mario Quintana, Antônio Juraci Siqueira, Pedro Bandeira, Cleonice Rainho e
Marina Colasanti. Também foram elaboradas pela equipe do GeoTales 24 histórias em prosa,
cada uma com diversas versões e atividades práticas associadas (jogos, simulações corporais e
brinquedos geopoéticos), abrangendo diferentes faixas etárias. Seguem os nomes das histórias e
atividades: Vulcana (Jogo ‘’Meus vulcanes, venham cá!’’, caixas sensoriais, moldes de R-X para
pintura e desenho), Mapinguari (patas do Mapinguari, garras do Mapinguari, simulação corporal,
caixa sensorial, moldes de R-X para pintura e desenho), O menino e o couro (fantoches, O vento
lá fora, andando pela fazenda, caixa mágica), A montanha dos Macuxi (tocando nos fósseis),
Dançando com Jarina (dança da serpente), O encanto de Éder (cobra de fogo), As curvas de
Morgana (serpente de barbante), Potyra - a protetora das águas (utilização do público como
cenário), Zaratana (jogo de sombras, casco tectônico), Pandora estelar (dança do Big Bang),
Boleira do Maecuru (fósseis de chocolate, bolo de rochas sedimentares), Olódùmarè, Assobio
feito pássaro, Amazonsaurus, Nymphas da Terra, O tempo da Terra, Sumaúma, Pororoca de
pedras, Memórias do Sertão, Os minerais de Ashanti, Águas do Sertão, O sonho de Emília, O
canto de Elisama e Maracajá. Esta etapa de criação das histórias utilizou inicialmente o acervo de
narrativas orais do projeto “O imaginário nas formas narrativas orais populares da Amazônia
paraense”, da Universidade Federal do Pará - UFPA. As performances geopoéticas foram
apresentadas pela equipe do GeoTales em setores educativos de museus, creches, escolas e
universidades particulares e públicas, com análise e avaliação continuada, ao final de cada
apresentação. As fotografias e filmagens das performances, associadas com os resultados das
atividades práticas (desenhos, quadros de respostas e poemas recriados pelos participantes,
além de questionários) foram utilizados para analisar as correlações cognitivas e afetivas sobre os
conceitos de Geociências abordados pelo grupo durante as apresentações.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O projeto já realizou atividades nas seguintes instituições do Rio de Janeiro: Museu de Ciências
da Terra / Urca; Museu de Geodiversidade / UFRJ / Ilha do fundão; Museu Nacional / UFRJ / São
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Cristóvão; Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM /RJ / Urca; Departamento de
Geografia - UFRJ / Ilha do fundão; Instituto Benjamin Constant / Urca; Escola Augusto Pinheiro
Carvalho / Marechal Hermes; Escola Municipal Jacques Raimundo / Realengo; Escola Municipal
Ministro Edgard Romero / Madureira; Creche Municipal Vitorino Freire / Vila Valqueire; Creche
Municipal Vitorino Freire / Urca; Escola Fundação Bradesco / Niterói; Pré-vestibular comunitário /
Belford Roxo; Instituto Educacional Renascer Belford / Tijuca; Escola Centro Educacional Miguel
de Cervantes / Cachambi; Escola Jockey / Gávea; Colégio e curso Revisa / Vicente de Carvalho;
Externato Alfredo Backer / São Gonçalo; Pré-Vestibular comunitário (Prevestenge – Engenharia
da UFF) / Niterói Creche Gabriela Mistral / Urca; Colégio Estadual Amaro Cavalcanti / Largo do
Machado; CEC Arco-Íris / Vassouras; Colégio PH / Barra; Colégio PH / Icaraí; Universidade
Estácio de Sá / Cachambi, além de diversos espaços dentro da UNIRIO (Auditórios Vera
Janacópolus, Tércio Pacitti e Paulo Freire, Restaurante Universitário, Jardim do CLA e ônibus da
UNIRIO), na Urca. No Estado do Pará foram realizadas apresentações e oficinas na Escola
Professor Manuel Leite, em Mosqueiro. Nestes locais já participaram das atividades oferecidas
pelo GeoTales 2.073 pessoas em 2016 e 1.343 até Julho de 2017, nos estados do Rio de Janeiro
e do Pará, abrangendo uma faixa etária de 02 a mais de 80 anos.
O material produzido pelo GeoTales, além de artigos e livros digitais, é disponibilizado por meio
de num site (http://geotalesunirio.wixsite.com/geotales), na página do Facebook (GeoTales
UNIRIO) e no instagram (@geotales), a fim de ampliar a divulgação da produção do grupo. Como
o repertório é muito amplo, foram selecionadas duas histórias e suas respectivas performances
para exemplificar as formas de aplicação do material.
A história do Mapinguari é baseada na lenda de um monstro gigante que habitaria a floresta
amazônica, sendo correlacionada com fósseis de preguiças gigantes. Na versão do Mapinguari
criada pelo GeoTales as características físicas e seus hábitos de vida foram um pouco
modificados, a fim de evidenciar a sua associação com os fósseis (SANTOS et al., 2016). A
performance do Mapinguari foi realizada de diversas formas, variando a quantidade de
narradores, a utilização de recursos concretos e as atividades práticas. Para o público infantil é
utilizado um narrador em primeira pessoa e para o público jovem-adulto são vários narradores, em
terceira pessoa, no estilo de história de terror. Os recursos concretos são um fantoche de cabeça
humana decaptada e um esqueleto (representando os restos cuspidos pelo Mapinguari) e os
recursos sonoros são sons da floresta e os gritos do Mapinguari, que são associados com as
ilustrações autorais do GeoTales de um fóssil de preguiça gigante e da recriação do Mapinguari. A
história do Mapinguari já contemplou 745 pessoas e abordou conceitos como fossilização,
extinção, megafauna, paleoambientes, valorização do Patrimônio Natural e conservação da
Natureza.
A Boleira do Maecuru enfoca a divulgação da fauna de invertebrados devonianos da Formação
Maecuru (Bacia do Amazonas), entrelaçando as Geociências com a cultura paraense. A
elaboração desta performance foi baseada na união dos conceitos de tempo geológico, fósseis de
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invertebrados, paleoambientes, processos de fossilização e formação de rochas sedimentares.
Termos tradicionais pesquisados no dicionário paraense (ASSIS, 1992) e o estudo de
manifestações culturais da região, como as festividades associadas ao Círio de Nazaré, também
foram incluídas na história. A “Boleira do Maecuru” é uma senhora que passou sua infância no Rio
Maecuru, um dos afluentes do Rio Amazonas, perto da cidade de Monte Alegre. Ao longo da
história a Dona Boleira cria o recheio de bolo sabor "Maecuru", em homenagem às expedições
dos paleontólogos para coleta dos fósseis. Enquanto o bolo é feito, ela conta como era esse
ambiente durante o Devoniano, quando o mar invadiu o continente, assim como a fauna de
invertebrados que existia naquela época, comparando-os com os doces. O bolo sabor "Maecuru"
é composto por grãos de açúcar refinado e orgânico, para representar os arenitos finos e grossos
da Formação Maecuru. Entre os grãos de açúcar estão chocolates no formato dos fósseis,
representando a fauna característica (braquiópodes, biválvios e trilobitas). A produção deste bolo
aborda a deposição das camadas de sedimentos, o processo de fossilização e a origem das
rochas sedimentares. A Boleira do Maecuru foi inicialmente desenvolvida para o ensino
fundamental I, sendo adaptada para a educação infantil e público adulto. Para o público infantil, a
narrativa tem dois momentos: a imersão no mar devoniano, explicando a fauna de invertebrados e
seus hábitos de vida através da dança da fossilização e da dança das conchas assassinas
(simulações corporais desenvolvidas num cenário marinho imaginário, onde cada indivíduo é um
invertebrado com concha, mais especificamente um biválvio epibentônico que vive sobre a areia
do fundo do mar) e num segundo momento a contação da história da Dona Boleira. Esta parte
utilizou recursos concretos como réplicas de fósseis em gesso e chocolate, a boneca de pano da
personagem e a maquete do bolo. A finalização desta performance tem a elaboração de
desenhos como caráter avaliativo. A Boleira do Maecuru já atendeu 311 pessoas, demonstrando
que as narrativas orais, especialmente quando complementadas por recursos concretos, sonoros
e atividades práticas, são formas efetivas de divulgação das Geociências para qualquer tipo de
público.
CONCLUSÕES
Após a elaboração, desenvolvimento e análise das performances geopoéticas, foi confirmada a
hipótese de que as linguagens poéticas são formas eficientes de divulgar as Geociências. Devido
a simplicidade e a mobilidade que as performances podem ter (baseando-se apenas na voz e
outros poucos recursos opcionais), elas alcançam todos os tipos de públicos, podendo ser
utilizadas numa ampla variedade de espaços e auxiliando num dos principais problemas do
ensino e divulgação das Geociências, que é o seu enclausuramento ao meio acadêmico. Elas
também demonstram que a história da Terra é do interesse do público adulto, que ao ser
sensibilizado pelas linguagens poéticas volta à “infância”. A adaptação de diversas formas de
expressões artísticas incentivaram a integração dos projetos de pesquisa, ensino e divulgação
das Geociências associados a diversos cursos (Ciências Biológicas, Ciências Ambientais,
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Museologia e Mestrado em Ecoturismo e Conservação da Natureza) da UNIRIO, resultando na
elaboração de produtos interdisciplinares que integram os conhecimentos científicos com os
aspectos culturais e sociais de várias regiões do Brasil e do mundo, valorizando o Patrimônio
Natural e Cultural de forma holística.
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INTRODUÇÃO
A Geopoética é uma das áreas enfocadas pelo GeoTales, grupo de performances artísticas
associado a três projetos de extensão da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
(UNIRIO). Todas as atividades desenvolvidas pelo GeoTales foram criadas a partir de reflexões
sobre um dos maiores desafios que as instituições de pesquisa, ensino e divulgação da Ciência
enfrentam: a comunicação com o seu público.
Propostas que envolvam a combinação da transmissão de informações com diversas formas de
entretenimento possibilitam uma estrutura mais eficiente para a realização de ações educativas,
ampliando e multiplicando as experiências sensoriais, afetivas e cognitivas que cada pessoa pode
usufruir. Essas ferramentas e atividades relacionadas com a educação não formal, quando bem
construídas, podem exercer papel fundamental na ampliação de uma consciência de conservação
do Patrimônio Geológico, despertando o interesse pela Geologia e Paleontologia ao demonstrar
como os seus conceitos estão relacionados a diversos termos e representações do cotidiano
(PONCIANO, 2015).
Apesar de a poesia ser considerada uma forma de expressão difícil de ser trabalhada e
compreendida por muitas pessoas, estes problemas estão associados geralmente a aplicações
equivocadas desta Arte. Quando utilizada em escolas, geralmente a poesia é apresentada através
de poemas extremamente didáticos, com muitas lições de moral e quase sem linguagem poética.
Estes recortes, realizados usualmente por educadores que pretendem apenas se manter dentro
dos seus temas tradicionais, não refletem a potencialidade de aplicações que a linguagem poética
pode apresentar.
A poesia é um dos meios mais eficazes para trabalhar o desenvolvimento das habilidades de
percepção sensorial, do senso crítico e estético e das competências leitoras e simbólicas. Como já
dizia Carlos Drummond de Andrade, a escola deve ser facilitadora de um ensino voltado para a
criatividade como meio formador da sensibilidade. A poesia pode e deve ser trabalhada não só
nas aulas de Literatura e Redação, mas também nas aulas de Ciências, História e Geografia,
entre outras disciplinas que apresentam conteúdo das Geociências.
Segundo Moreira (2002), a poesia e a Arte devem fazer parte das atividades interdisciplinares nas
escolas, e existe uma profunda relação entre cultura, ciência e Arte no processo de
desenvolvimento humano. Entretanto, uma discussão interligada sobre essas três dimensões
raramente é abordada. A poesia está presente no dia a dia das pessoas, e essa linguagem é cada
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vez mais necessária à vivência humana por ser uma das mais representativas formas de Arte.
Uma forma de trabalhar a poesia de forma lúdica é trabalhando com métodos diversos, como
performances, teatro, desenho, dança, e outras expressões artísticas que os alunos gostem e se
identifiquem.
O termo Geopoética no sentido utilizado pelo grupo GeoTales está associado não apenas a
representações literárias das paisagens naturais e culturais (como em análises sobre a obra de
Manoel de Barros, que construiu imagens geopoéticas a partir da paisagem do Pantanal) ou na
forma em que aparece em outros trabalhos associados com a Geografia, mas inclui de forma
predominante a Geologia e a Paleontologia, ou seja, as Geociências de um modo geral dentro da
Geopoética.
Este sentido “geológico” da Geopoética está de acordo com a linha de pensamento desenvolvida
por Kenneth White, fundador do Instituto Internacional de Geopoética, que em 1979 associou este
termo com as diversas formas de relação dos seres humanos com o planeta Terra. Segundo este
autor, no campo geopoético fundamental podem ser incluídos pensadores e poetas de todos os
tempos e países. Por exemplo, Henry Thoreau era ornitólogo, meteorologista e poeta, já incluindo
as ciências em sua poética. As relações da Geopoética com a Geografia são evidentes, mas há,
igualmente, afinidades com a Biologia, Ecologia, Oceanografia e Ciências da Natureza de um
modo geral. A Geopoética oferece um terreno de encontro e estímulos recíprocos entre Poesia,
Arte, Filosofia e Ciência, incluindo as disciplinas mais diversas, desde o momento em que as
pessoas que trabalham com estas áreas estejam prontas para saírem dos seus espaços isolados
e restritos.
METODOLOGIA
Inicialmente foi realizado um levantamento de poemas na língua portuguesa (de autores
brasileiros, africanos e portugueses) que se alinham com possibilidades de correlação dos seus
temas com os conceitos associados às Geociências. Apesar da busca ser um pouco complexa,
dado que este tipo de material está muito disperso e há a necessidade de um “olhar geológico”
para encontrá-los, mais de 50 poemas já foram selecionados pelo Geotales. Como resultado da
pesquisa de repertório, citamos abaixo os principais poemas e autores selecionados: Outros
nomes da Terra (Mia Couto), Briga no beco (Adélia Prado), A educação pela pedra (João Cabral
de Melo Neto), Aninha e suas pedras (Cora Coralina), O guardador de rebanhos (Fernando
Pessoa), VIII (Hilda Hilst), Eterno (Carlos Drummond de Andrade), Pegadas (Eduardo Galeano),
Sua ausência (Maria Rezende), Metamorfoses do vento (Mário Quintana), Entre erótica e mística
(Olga Savary), Uma didática da invenção (Manoel de Barros), Do desejo (Hilda Hilst), Idade (Mia
Couto), Pedra rolada (Mario Quintana), A louca da casa (Maria Rezende), Matinal (Mario
Quintana), Amar (Carlos Drummond de Andrade), “Ando, ando” (Maria Rezende), Eros e Psique
(Fernando Pessoa), O cheiro da tangerina (Ferreira Gullar), Desejar ser (Manoel de Barros), “Na
praia” (Maria Rezende), “Murilo Mendes” (João Cabral de Melo Neto), A escrita me tomou de volta
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(Maria Rezende), A passagem das horas (Fernando Pessoa), Mensagem aos bruxos (Antônio
Juraci Siqueira), As estrelas (Mia Couto) e O vento (Cleonice Rainho). Destaca-se que estes
poemas são parcialmente modificados para o uso nas performances geopoéticas, usualmente
pela diminuição do seu tamanho original, a fim de destacar as partes que apresentam mais
conteúdos que podem ser correlacionados com as Geociências.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O desenvolvimento do repertório do GeoTales e das instalações geopoéticas foi inspirado em um
trecho do poema Convite, de José Paulo Paes (Poesia é... brincar com as palavras / como se
brinca com bola, papagaio, pião. / Só que bola, papagaio, pião / de tanto brincar se gastam. / As
palavras não: / Quanto mais se brinca com elas, / mais novas ficam.) e nos outros poemas
selecionados, citados acima.
A equipe do GeoTales, composta por professoras e alunas de graduação (dos cursos de Ciências
Biológicas, Ciências Ambientais e Museologia) e pós-graduação (Mestrado em Ecoturismo e
Conservação da Natureza) da UNIRIO também produzem poemas autorais, como Memórias
(in)orgânicas (Luiza Corrales), Geogênesis (Filipe Oliveira e Luiza Corrales), Árvores de pedra
(Dio Artemus), Água de pedra, sumo de rocha e Para ser forte (Gabriel Mação) e Voltar no tempo
(Mallu Oliveira). Como exemplo da produção do grupo, reproduzimos aqui Memórias (in)
orgânicas: No reflexo do mundo/ Eu bebo a água,/ e a água me bebe./ Herança ancestral/ Os
átomos de hidrogênio/ continuam/ a combinar-se,/ a dissolver-se,/ a incorporar-se./ Sólidos,
líquidos, gasosos./ No refluxo dos elementos/ existo em compostos/ (in) orgânicos./ Entre os (des)
limites./ Entre os (des) acasos./ Entre as (des) mutações./ Desse ponto contemplo a Terra./ E com
olhos de tormenta/ Vejo a repetição das memórias do Universo. Alguns poemas (Libação da
Geopoética / Luiza Corrales) são intertextos baseados em recortes do livro Água viva, de Clarice
Lispector, por meio da recombinação de fragmentos diversos (“Pronunciando sílabas cegas de
sentido, meu corpo incógnito te diz: dinossauros, ictiossauros, plesiossauros.”) e inclusões
autorais (“Sou um bloco errático, de origem glacial e exótica.”).
Durante a pesquisa sobre o tema, foi verificado que no meio acadêmico ainda há uma ampla
discussão sobre a utilização de poemas e da literatura em geral para finalidades didáticas, e por
vezes destacar a presença de conteúdo didático/pedagógico na poesia é considerado como um
dos seus maiores defeitos, por “didatizar” excessivamente a Arte. Esta, contudo, é obviamente a
característica mais valorizada pelas instituições de ensino, sendo, inclusive, o único critério
utilizado por muitos professores ao adotarem um texto para ser trabalhado nas escolas. Um dos
exemplos deste debate é o escritor Olavo Bilac, um dos principais ativistas das campanhas de
alfabetização, que entendia como uma de suas missões suprir a infância brasileira de livros
“adequados” à sua boa formação. Como contraponto, na poesia infantil contemporânea (por
exemplo, nos poemas de Vinícius de Moraes), pode-se observar a incorporação das técnicas de
vanguarda, assim como a adoção de um modo de ver o mundo mais próximo ao da criança, com
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a presença de um ritmo cadenciado que estimula a participação corporal, através de gestos ou
dança. Quanto aos temas, nota-se o desaparecimento dos motivos patrióticos e a diminuição da
intenção pedagógica, incluindo os conteúdos de forma mais indireta.
Os materiais desenvolvidos para as instalações geopoéticas foram elaborados para serem
associados com as performances realizadas pelo GeoTales em museus, creches, escolas,
universidades e outros espaços de ensino formal e não formal (Figura 1). Os principais materiais
produzidos nos últimos dois anos são os “Conselhos geopoéticos” (frases compostas por
conselhos baseados em conceitos das geociências), o “Varal da higiene mental” (poemas escritos
em rolos de papel higiênico, instalados nos banheiros e outros espaços alternativos da UNIRIO), o
“Varal de remédios para a alma” (poesias distribuídas dentro de caixas de remédio, visando
destacar que a poesia também pode curar as pessoas), a “Chuva de poesia” (trechos de poemas
escritos em gotas transparentes, penduradas dentro de guarda-chuvas), os “Poemas
(in)orgânicos” (partes de poemas escritos em folhas secas, rochas e minerais), os “Origamis
paleontológicos” (origamis baseados em fósseis) e as “Pílulas de poesia” (partes de poemas
impressos em pequenos pedaços de papel que são distribuídos enrolados, dentro de cápsulas).

Figura 1 – Instalações geopoéticas na UNIRIO (varal de remédios para a alma nas paredes).

Todas estas instalações geopoéticas são produzidas com materiais reciclados e ficam disponíveis
para que o público tenha uma interação livre com elas, sendo que as pessoas são estimuladas a
inclusive arrancar partes das instalações para levar as poesias para casa ao final das
performances. Como resultado desta pesquisa sobre formas alternativas de divulgação das
Geociências por meio das Artes também foram criados mais de 70 “Conselhos geopoéticos”, que
abordam conceitos como diversos tipos de fósseis (Se lance do abismo como um pterossauro.
Você nunca vai conseguir voar se não acreditar em suas asas.), minerais (Não se preocupe, você
sempre será um diamante para quem te ama), dinâmica interna (Não se deixe abalar por um
estremecer longínquo de terra que mal se soube ser início de terremoto.) e dinâmica externa (Se
afaste de pessoas sujeitas a inundações catastróficas, para que o seu caminho não seja
frequentemente interrompido.). Estes conselhos são associados com desenhos que também são
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produzidos pela equipe do GeoTales, sendo apresentados em cartas ou em bandejas, para que o
público possa “tirar a sorte” e receber um conselho “da Terra”.
CONCLUSÕES
Acredita-se que as performances e as instalações geopoéticas conseguiram alcançar o equilíbrio
entre os dois caminhos extremos que a utilização da poesia pode seguir, o da intenção e
utilização pedagógica da poesia de forma muito direta e o da fruição simplesmente da Arte pela
Arte (se recusando a ter qualquer uso pedagógico). A busca por um “caminho do meio” foi a
tendência adotada pelo GeoTales para o desenvolvimento das instalações e das performances
geopoéticas, e o retorno do público tem corroborado a hipótese inicial de trabalho de que as Artes
são extremamente eficazes como forma de divulgação dos conceitos das Geociências. Por
exemplo, um grupo de alunos do primeiro ano do ensino médio do Colégio Estadual Amaro
Cavalcanti (RJ) correlacionou o pterossauro Anhanguera com o poema “Sua ausência” (Maria
Rezende) por causa da palavra medo, e a justificativa apresentada foi que na exposição do
Museu de Ciências da Terra (MCTer) eles viram as imagens e a reconstituição destes animais,
que eram grandes predadores durante o Mesozoico, demonstrando as possibilidades da
aprendizagem afetiva pela correlação dos seus sentimentos com um fóssil da exposição e os
conceitos das Geociências abordados nos poemas apresentados no setor educativo do MCTer.
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INTRODUÇÃO
O desenvolvimento da cidade de Natal, no que concerne ao espaço ocupado pela urbis, foi um
processo lento. Até a década de 1930, a capital do Rio Grande do Norte possuía apenas seis
bairros, reflexo das tentativas, algumas vezes frustradas, de planejamento urbano desenvolvidas
ao longo da história natalense, como aponta Souza (2008).
É possível, portanto, afirmar que boa parte da história da cidade está presente nestes bairros,
sobretudo nos primeiros (Cidade Alta e Ribeira), que compõem o chamado Centro Histórico de
Natal. Em julho de 2014 foi publicada no Diário Oficial da União a portaria que oficializa o
tombamento desse Centro Histórico, uma área de 28 hectares compreendida, principalmente,
entre os bairros da Cidade Alta e Ribeira (Figura 1).
Dentro desta região, agora protegida legalmente, há uma ampla utilização de rochas na
pavimentação de ruas, construção e ornamento de prédios e monumentos diversos, que
remontam ao início da colonização da cidade e perpassam os séculos com o emprego de
diferentes tipos de rochas. Estes elementos são exemplos da geodiversidade local, pois são
representantes da diversidade natural dos componentes geológicos da região.
Nos últimos anos a proposição de percursos urbanos que integram os aspectos geológicos com a
história e a cultura do local em que estão inseridos vem funcionando como uma importante
ferramenta para promover a educação patrimonial e ambiental, constituindo assim importante
instrumento de divulgação das atividades ligadas ao trinômio geodiversidade-geoconservaçãogeoturismo. Desta forma, a descoberta e observação dos aspectos geológicos da cidade induzem
àqueles que participam do percurso a adotarem uma postura mais consciente e empenhada na
construção da qualidade do meio ambiente urbano.
A proposição de um roteiro geoturístico urbano, principal objetivo desse artigo, percorrendo os
principais pontos do Centro Histórico de Natal se justifica pelo fato de que, ao longo de sua
evolução urbana, materiais geológicos extraídos das pedreiras e depósitos dos arredores da
cidade foram utilizados em seus principais monumentos e logradouros. Estes materiais, por se
encontrarem fora do seu contexto geológico original, podem ser considerados “afloramentos
artificiais”, materializando-se perante os olhos sob a forma de pavimentos, revestimentos,
cantarias, obeliscos e pedestais.
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Figura 1 – Imagem de satélite com os limites de tombamento dos bairros Cidade Alta e Ribeira, que
compõem o Centro Histórico de Natal. Fonte: Google Earth (imagem de janeiro/2013).

METODOLOGIA
A coleta de informações necessárias para a realização do trabalho ocorreu através do estudo de
trabalhos anteriores (livros, artigos, revistas, trabalhos acadêmicos). A seleção das edificações e
monumentos estudados foi feita com base em uma prospecção inicial, na qual foi realizado um
mapeamento de campo, identificando aqueles que apresentam interesse geológico e históricocultural. Para cada obra selecionada, foi feito um registro fotográfico, além do preenchimento de
fichas de inventário contemplando informações como: tipo de rocha, composição mineralógica,
texturas, locais de origem, descrição geral das características arquitetônicas e históricas, dentre
outros aspectos. Para aquelas rochas nas quais foi possível se obter uma amostra ou identificar a
procedência (pedreiras fornecedoras, por exemplo) foram feitas lâminas e procedeu-se à
descrição petrográfica mais detalhada.
Por fim, foram elaborados mapas e gráficos com o intuito de ilustrar, o mais detalhadamente
possível, o roteiro geológico traçado para a área em estudo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A área proposta para o roteiro geoturístico em lide está localizada na região central da Cidade de
Natal, abrangendo especificamente uma fração do bairro da Cidade Alta (primeiro bairro de Natal).
Todos os pontos de observação estão inseridos nas poligonais de tombamento do Centro
Histórico de Natal aprovado pelo Ministério da Cultura em 16 de julho de 2014, que também fazem
parte do Circuito Cultural de Natal. A área, de fácil acesso e locomoção, foi escolhida por abranger
um conjunto representativo de logradouros, edifícios e monumentos históricos, construídos em
épocas distintas, nos quais foi empregada uma grande variedade de tipos de rochas (Figura 2). A
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arquitetura das edificações do bairro da Cidade Alta são exemplos da Arquitetura Colonial da
época e apresentam singeleza em seus traços arquitetônicos, sendo marcados pelo peso, rigidez
e caráter estático de suas formas. Esta estética está presente principalmente nos templos
religiosos, como a Igreja de Santo Antônio, a Igreja de Nossa Senhora da Apresentação e a Igreja
do Rosário dos Pretos. Também são encontrados exemplos de uma Arquitetura Eclética que
apresentam um conjunto de características de diversas épocas combinadas, com influências
neoclássicas, neocoloniais e art nouveau (CARVALHO, 2010).
A Cidade de Natal, fundada em 1599, foi construída com três tipos de rochas: arenitos
ferruginosos, arenitos calcíferos e granitos (Figura 3) de acordo com Nascimento e Carvalho
(2013) e como representada na Figura 2. Em diversos lugares do mundo, a geodiversidade local é
atualmente utilizada como objeto principal de atividades turísticas e de recreação por meio do
chamado Geoturismo, que é caracterizado por Dowling e Newsome (2011) como a ação de
turismo em que as paisagens, fósseis, rochas e minerais são usados para a divulgação dos
processos que criaram estes aspectos naturais. Apesar de tratar dos exemplos de natureza
abiótica, o Geoturismo não está restrito a ser desenvolvido em ambientes naturais de ocorrência.
Nos centros urbanos também é possível criar roteiros que mostrem o uso da geodiversidade na
construção e desenvolvimento das cidades, utilizadas nos monumentos, prédios e ruas para
sustentação ou beleza arquitetônica. Stern et al. (2006) mostram que a diversidade de uso das
rochas nas cidades está atrelada, principalmente, à facilidade de obtenção e durabilidade do
material pétreo e que roteiros geoturísticos nas cidades podem também incluir outros atrativos
culturais, históricos e até mesmo facilidades e serviços, como lojas, restaurantes e bares.
No Brasil, algumas cidades já possuem roteiros geoturísticos bem desenvolvidos e que vem
sendo oferecidos aos visitantes de grandes cidades, como Curitiba e São Paulo. No caso da
capital paulista, Del Lama et al. (2015) apontam um possível roteiro geoturístico por meio de
prédios e monumentos históricos, que recontam a evolução da cidade e nos quais foram utilizados
os diferentes tipos de granito que ocorrem no estado. Em Natal, em especial no bairro da Cidade
Alta, um roteiro geoturístico foi criado focando a união dos elementos da geodiversidade que
foram empregados nos principais monumentos históricos e culturais da região (Figura 2).
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Figura 2 – Mapa do bairro da Cidade Alta com destaque para os diferentes monumentos históricos
construídos com diferentes tipos de rochas (arenito ferruginoso, arenito calcífero e granito).

Figura 3 – Imagens das diferentes rochas utilizadas nos monumentos históricos. Da esquerda para direita
tem-se em (a) arenito ferruginoso com a rocha em campo, nas falésias da Praia de Cotovelo, na construção
de paredes e em seção delgada mostrando o cimento rico em ferro que aglutina grãos de quartzo; (b)
arenito calcífero com um fragmento obtido na reforma de Igreja de Nossa Senhora da Apresentação, sob a
forma de cantaria na Igreja de Santo Antônio e em seção delgada com cimento formado por calcita
agrupando grãos de quartzo; (c) granito como um fragmento obtida em pedreira na cidade de Macaíba,
utilizada como obelisco e em seção delgada mostrando diferentes minerais, como anfibólio (verde), minerais
opacos (preto) e biotita (castanho).
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CONCLUSÕES
A região central da cidade de Natal apresenta uma grande diversidade de materiais rochosos
usado na construção de seus prédios e na pavimentação de seus espaços públicos. O estudo das
rochas utilizadas nos monumentos e fachadas de edifícios do Centro Histórico de Natal permite
traçar uma relação entre os principais tipos de rochas empregadas nestas construções e o
período histórico, econômico e social da cidade. Desta forma, de acordo com as características
geológicas (composições mineralógicas, texturas e estruturas peculiares), estéticas (cores,
aparência, resistência) e econômicas (custo e facilidade de obtenção), os diferentes tipos de
rochas assinalam períodos de uso mais ou menos intenso daqueles materiais ao longo da
evolução urbana da cidade. Este trabalho apresenta um roteiro de visitação pelo Centro Histórico
de Natal, com enfoque nas rochas e suas características geológicas, utilizadas em doze pontos de
destaque (monumentos, praças e logradouros) distribuídos ao longo de um roteiro geoturístico
proposto para a área. O critério utilizado para a seleção destes pontos foi apresentar edificações e
monumentos que representassem uma amostragem mais diversificada possível dos tipos de
rochas e estilos arquitetônicos. Os chamados “afloramentos urbanos” destacados neste trabalho,
integrados aos percursos de interpretação e educação ambiental e patrimonial, permitem que as
pessoas se apropriem de um conhecimento mais abrangente do meio natural, sem que seja
necessário se deslocar para fora da cidade. A aquisição destas informações resulta numa
participação consciente e empenhada na construção da qualidade do ambiente urbano. Além
disso, na medida em que a população amplia o conhecimento da cidade através da realização de
percursos que visam à interpretação e educação patrimonial com registro de diversos tipos de
rochas, com diferentes características, proveniências e condições de formação, chama a atenção
para a noção do tempo geológico e para as alterações que o meio ambiente sofre ao longo da
evolução do Planeta.
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INTRODUÇÃO
As temáticas Geoconservação, Geodiversidade, Geoturismo, Geoparque e Geopatrimônio (5
Geo’s) vêm apresentando bons resultados em relação à produção acadêmica na Universidade
Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Acredita-se que isto se deve ao perfil de alguns
pesquisadores, notadamente aqueles que trabalham em cursos relacionados aos às Ciências da
Terra, às Ciências Biológicas. Além dessa, outras situações parecem favorecer e ampliar o
interesse por estas temáticas; como crescente impacto das relações do mundo econômico como
as peculiaridades regionais, a ampla legislação ambiental e algumas políticas públicas, a partir de
2000, voltadas à proteção ambiental, e, a implantação do Programa de Pós-Graduação em
Gestão do Território, a partir de 2006, constituído de professores das duas grandes áreas
conhecimento citadas.
A localização da UEPG (Figura 1) nesta porção do estado do Paraná, também deve ser
considerada como favorável: inserida, privilegiadamente, na transição do Primeiro para o Segundo
Planalto Paranaense, cujas condições geológicas favoreceram uma geomorfologia de exceção
com seu relevo dominado por feições tanto ruiniformes quanto carsteiformes. A geodiversidade da
Região fitogeográfica dos Campos Gerais, assim denominada por Maack (1981), se expressa em
cenários e paisagens cuja beleza natural se sobrepõe aos artefatos, construções e obras
humanas.

Figura 1 – Localização da UEPG e situação de Ponta Grossa no Paraná. Fonte:
http://www.uepg.br/dicion/campos_gerais.htm
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Assim, o presente trabalho teve por objetivo geral apresentar o estado da arte da produção
acadêmica realizada na UEPG a partir do ano de 2000, tendo como ponto de partida as temáticas:
Geodiversidade, Geoconservação, Geoturismo, Geoparque e Geopatrimônio.
METODOLOGIA
A pesquisa fundamentou-se nas produções acadêmicas em forma de livros, capítulos de livros,
artigos em periódicos impressos ou digitais, dissertações de mestrado do Programa de PósGraduação em Geografia e trabalhos de conclusão (TCC - apenas dos cursos de Geografia:
Bacharelado e Licenciatura, adscritos ao Departamento de Geociências DEGEO). A busca
ocorreu em sites facilmente encontrados no Google Acadêmico, nos repositórios dos Programas
de Pós-Graduações da UEPG e IES regionais, assim como na biblioteca digital do DEGEO. As
informações sobre os projetos de pesquisas – pesquisas continuadas e os projetos de extensão
voltados às temáticas em pauta – foram obtidas nos currículos dos pesquisadores orientadores
e/ou pessoalmente via e-mail.
O trabalho iniciou-se pela produção de alguns pesquisadores referência na área, a partir dos quais
estabeleceram-se os procedimentos de busca mais gerais. Priorizando os currículos dos
professores e seus orientandos de Iniciação Cientifica, Mestrado e Doutorado, foi possível elencar
as produções e, posteriormente, após a leitura dos resumos e identificação de palavra-chave, fezse a distribuição de acordo com categorias indicados (Tabela 1).
Fez-se necessário estabelecer uma palavra de comando - Patrimônio Natural - a partir da qual
definiu-se o que seria considerado nas temáticas dos 5 Geo’s.

O termo Geopatrimônio, foi

considerado como correlato de Patrimônio Natural, para facilitar a inclusão da produção dos
primeiros anos da década de 2000. Ainda foram consideradas as adjetivações de Geopatrimônio:
Geológico, Espeleológico, Geomorfológico e Paleontológico.
Em relação ao Geoturismo, considerou-se também turismo, quando associado a alguma das
adjetivações do Geopatrimônio. Para Geodiversidade foi considerada a temática mais ampla, pois
foram incluídos todos os trabalhos que tratam de paisagem natural, rios, fósseis, bem como as
pesquisas voltadas aos temas da Biodiversidade, com destaque para a vegetação rupestre, os
campos gerais e o cerrado. No caso da Geoconservação foram incluídos os trabalhos voltados às
discussões sobre preservação ambiental, educação ambiental, caracterização de Unidades de
Conservação (UCs) ou hot spot.
Esses critérios de classificação foram adotados após discussão entre os integrantes do
Laboratório de Geografia Física da UEPG, que atuam na pesquisa continuada “Geomorfologia:
processos erosivos; áreas degradadas e patrimônio natural, inscritos no Grupo de Pesquisa –
CNPq- ROTAGEO”.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A busca de informações pelas temáticas em questão mostrou que a publicação com maior citação
é o livro Patrimônio Natural dos Campos Gerais, organizada por Mario Sergio de Melo, Rosemeri
Segecin Moro e Gilson Burigo Guimarães, publicada pela editora da UEPG, em 2007. Obra
constituída por vinte e três capítulos (23), de autoria de trinta e cinco (35) pesquisadores da
UEPG, tratando de assuntos relativos à Geodiversidade regional. É resultado de projetos de
pesquisas desenvolvidos por seus autores entre 2000 e 2006.
É, principalmente, a partir dessa publicação, coordenada a partir de professores do Departamento
de Geociências – DEGEO, que se verifica a ampliação da proposição de novos projetos de
pesquisa, projetos de extensão, publicação de artigos científicos, as primeiras dissertações de
mestrado do Programa de Pós-graduação em Geografia - Curso de Mestrado em Gestão do
Território (PPGG) - a partir de 2008, além do aumento de trabalhos de conclusão de curso
(tabelas 1 e 2). A liderança das publicações é do DEGEO - PPGG, mas compartilhada com o
Departamento de Biologia Geral.
Tabela 1 – Número de publicações acerca dos 5 Geo’s de professores, acadêmicos
e pós-graduandos, adscritos à Universidade Estadual de Ponta Grossa a partir de 2000
PATRIMÔNIO NATURAL-CULTURAL

Livros

GEOPATRIMÔNIO

Capítulos de

Artigos

Livros

Científicos

GEOCONSERVAÇÃO

1

1

15

GEOTURISMO

2

9

8

GEODIVERSIDADE

6

9

24

GEOPARQUE

-

3

-

GEOPATRIMÔNIO

1

5

9

Total

10

27

56

Fonte: LAGEF- Laboratório de Geografia Física – DEGEO/UEPG

Foram encontrados artigos em periódicos indexados com Qualis A/B/C, bem como livros,
capítulos de livros, com corpo editorial, nacionais e alguns internacionais. Registra-se, dentre os
periódicos: Revista Terra Plural (PPGG/UEPG); Revista Brasileira de Geociências (PPGeo-USP);
Geologia – USP; Geociências - UNESP; Anuário do Instituto de Geociências - UFRJ; Raega
(UFPR); Boletim Paranaense de Geociências; Revista Brasileira de Geomorfologia; Revista
Espaço e Geografia (UNB); Geonomos (UFMG); Sociedade Natureza (UFU); Revista Geológica
Acta (Barcelona); Quaternary International; Global Tourism; Journal of South American Earth
Science e SBE- Revista Científica da Seção de Espeleoturismo da Sociedade Brasileira de
Espeleologia.
A pesquisa mostrou um crescimento significativo ao considerar que, no período entre 2000 e 2008
foram publicados 21 artigos, e entre 2009 e 2016, atingiu-se 35 artigos. Cabe ressaltar que as
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produções divulgadas no site do Grupo Universitário de Pesquisas Espeleológicas (GUPE) não
foram mencionadas neste primeiro levantamento.
A publicação de livros, iniciada com o trabalho de Melo (2006), Formações rochosas do Parque
Estadual de Vila Velha, avança com Geahl e Melo (2010) e Moreira (2011), tendo novo impulso
com o trabalho de Liccardo e Guimarães (2014) e Meneguzzo (2015).
Em relação aos capítulos de livros, a produção é continua, mas com maior frequência nos anos de
2011 (4); 2012 (4); 2014 (5); 2015 (4), sendo três internacionais. Ressalta-se o capítulo
“Geoparque dos Campos Gerais”, de Guimarães et al. (2012) no livro Geoparques do Brasil:
propostas, organizado por Schobbenhaus e Silva (2012).
Tabela 2 – Projetos de Pesquisa e de Extensão, concluídos ou em andamento, Dissertações de Mestrado e
Trabalhos de Conclusão de Curso no DEGEO/PPGG - UEPG a partir de 2000.
PATRIMÔNIO

NATURAL

-

CULTURAL GEOPATRIMÔNIO

Projetos

Projetos

Dissertações

Conclusão

Pesquisas

Extensão

PPGG

Graduação
DEGEO

GEOCONSERVAÇÃO

4

-

5

4

GEOTURISMO

5

1

6

2

GEODIVERSIDADE

6

1

6

9

GEOPARQUE

-

-

-

-

GEOPATRIMÔNIO

6

1

-

3

Total

21

3

17

19 (¹)

1 - Um TCC envolvendo Geodiversidade, Geoturismo e Patrimônio Natural

Como ponto de partida para outras publicações tem-se o desenvolvimento dos projetos de
pesquisa concluídos (17) e projetos de extensão (1), mas cabe destacar a Exposição Permanente
de Geologia e Geodiversidade, coordenada pelo professor Antônio Liccardo, situada no hall do
Bloco L-Campus Uvaranas/UEPG.
Em relação aos Trabalhos de Conclusão de Curso, a escolha por essas temáticas aparece com
maior frequência entre os alunos do curso de Bacharelado em Geografia, a partir de 2002 (1);
2003 (2), reaparecendo o interesse a partir de 2007 (1); 2009 (4); 2010 (3); 2012 (1); 2013 (1)
2014 (1) e 2016 (3). As Dissertações, do PPGG/UEPG, começam a ser defendidas a partir de
2008 (1); 2010 (3); 2013 (2); 2013 (4); 2014 (3); 2015 (4) e 2016 (1).
CONCLUSÕES
Entende-se, a priori, que a produção acadêmica de uma Instituição de Ensino Superior (IES) deva
refletir o perfil de seus cursos, de seus pesquisadores e, de certa forma, o contexto regional no
qual se encontra localizada. Partindo-se dessa premissa, é fácil entender o crescimento da
produção acadêmica na Universidade Estadual de Ponta Grossa em torno das temáticas
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Geoconservação, Geodiversidade, Geoturismo, Geoparque e Geopatrimônio. Isto porque tem
havido uma convergência positiva e favorável de condições para tal situação.
Parte-se do crescente interesse, de parte de um grupo expressivo de professores, acadêmicos e
pós-graduandos, engajado nas questões ambientais, motivados, de um lado pelos desmandos no
uso do solo e pelo fortalecimento das políticas públicas voltadas à proteção ambiental, de outro,
pelas características geoecológicas da região na qual se localiza a UEPG: a Região
Fitogeográfica dos Campos Gerais, na transição geológica do embasamento para a Bacia
Sedimentar do Paraná, além dos registros estruturais legados pelo Arco de Ponta Grossa.
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INTRODUÇÃO
O Projeto Caminhos Geológicos (PCG) do Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio
de Janeiro (DRM-RJ), lançado em 2000 e inaugurado em 2001, tem como principal objetivo
promover a difusão do conhecimento geológico do estado como base para a preservação de seus
monumentos naturais, verdadeiro patrimônio de todos os cidadãos (MANSUR e ERTHAL, 2003;
MANSUR e NASCIMENTO, 2007).
O PCG vem atuando na divulgação científica do Parque Estadual da Serra da Tiririca (PESET)
desde o ano de 2002, quando foi elaborado o painel sobre as rochas da Serra da Tiririca para ser
instalado no Costão da praia de Itacoatiara em Niterói (RJ). No entanto, essa parceria com o
parque ganhou força a partir da criação do Projeto Caminhos de Darwin em 2008, sob a
coordenação executiva do PCG, da Casa da Ciência e do Departamento de Geologia da UFRJ.
Este projeto remonta através da análise de mapas e documentos históricos os caminhos
percorridos pelo famoso cientista Charles Darwin durante a sua excursão da cidade do Rio de
Janeiro ao norte fluminense de 8 a 24 de abril de 1832, quando passou por doze municípios
(SIMÕES et al., 2011). Um dos caminhos está situado dentro da área do parque, o trecho que o
cientista percorreu nos primeiros dias da excursão, quando atravessando a Serra da Tiririca saiu de
Niterói e chegou à Fazenda de Itaocaia em Maricá.
O PESET, com uma área de 3.493 há, está inserido entre Niterói e Maricá, sendo a cumeeira da
serra que dá nome ao parque um divisor natural entre estes municípios. Localizado às margens do
Oceano Atlântico, configura-se como um maciço costeiro de direção preferencial NE-SW que
atinge a linha de costa formando pontões rochosos, entremeado por planícies fluviomarinhas,
fluviolagunares e depósitos colúvio-aluvionares, incluindo áreas de floresta, costões rochosos,
restinga, manguezal, brejos, além de área marinha e insular.
O presente trabalho pretende mostrar a atuação do PCG e do Projeto Caminhos de Darwin na
divulgação da geodiversidade do PESET e seu entorno durante os anos de 2014 a 2017, através
do desenvolvimento de atividades pedagógicas e da instalação de painéis interpretativos na área
do parque.
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METODOLOGIA
A atuação do PCG no PESET de 2014 a 2017 pode ser vista através das seguintes atividades: em
2014, a Caminhada de Darwin na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de Niterói (SNCT) em
parceria com o Departamento de Geologia da UFRJ; em 2016, o 1º Curso de Condutores de
Visitantes do PESET; em 2017, a implantação de seis painéis interpretativos na área do parque,
dois do PCG e quatro do Projeto Caminhos de Darwin.
A Caminhada de Darwin fez parte da programação da SNCT de Niterói, que é anualmente
organizada pela Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia – SEMECT. A caminhada
percorre o trecho que o cientista atravessou a Serra da Tiririca em 1832, se iniciou na pracinha do
bairro Engenho do Mato em Niterói (RJ) e terminou na sede da Fazenda Itaocaia, situada na
localidade de Itaocaia Valley em Maricá (RJ).
O 1º Curso de Condutores de Visitantes do PESET, que ocorreu de maio a agosto de 2016, foi
promovido pelo Conselho Consultivo do parque através da sua Coordenação de Uso Público e
Educação Ambiental; e integra as ações do projeto “Consolidação da Gestão do Uso Público nas
unidades de conservação estaduais do estado do RJ” do Instituto Estadual de Ambiente - INEA.
O projeto de instalação de seis painéis interpretativos no PESET em 2017 tem as parcerias dos
pesquisadores e professores da Casa da Ciência e das universidades públicas (UERJ, UFF e
UFRJ) para a elaboração dos seus conteúdos científicos. Estes painéis foram integrados ao projeto
da nova sinalização geral do parque financiado pela Concessionária Ponte Rio-Niterói S/A, a
Ecoponte, que é responsável pela gestão de 13,2 quilômetros da Ponte Rio-Niterói.
Um dos painéis do PCG será instalado no mirante da Pedra do Elefante em Maricá e o outro na
sub-sede do parque situada na praia de Itacoatiara em Niterói, onde se tem acesso para a subida
do Costão. Os quatro painéis do Projeto Caminhos de Darwin serão alocados ao longo do trecho
percorrido pelo cientista em 1832 entre os municípios de Niterói e Maricá.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Caminhada de Darwin na SNCT de 2014 foi promovida para alunos e professores dos ensinos
fundamental e médio das escolas da rede municipal de Niterói e alunos de graduação dos cursos
de Geologia e de Ciências Matemáticas e da Terra da UFRJ.
Ao longo do percurso foram mostradas as rochas que despertaram o olhar geológico de Darwin em
sua passagem no século 19, quando o cientista constatou o predomínio das rochas graníticas
(Granito Itacoatiara) e metamórficas (Gnaisse Facoidal) no litoral do Rio de Janeiro. Estas rochas
se formaram durante a colisão continental na formação do Gondwana há 560 milhões de anos.
Algumas ocorrências de estrias de falhas no Granito Itacoatiara foram observadas em um
afloramento ao longo da trilha.
No chão da trilha foi mostrado um afloramento de dique de diabásio com o mineral magnetita em
sua composição, constatado pela forte atração magnética de seus fragmentos ao aproximar um
imã da rocha. Este dique, que registra a quebra do paleocontinente Gondwana há
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aproximadamente 130 milhões de anos, ocorre em uma faixa estreita (cerca de 1 metro) no meio
do gnaisse, cortando-o. A sua composição se assemelha às rochas do assoalho do Oceano
Atlântico que se formou a partir desta separação continental.
A história da passagem de Darwin pela região foi contada ao final da caminhada, na sede da
Fazenda Itaocaia, onde o cientista passou a noite e escreveu sobre as moradias e condições de
vida dos escravos negros da fazenda. Um painel interpretativo do Projeto Caminhos de Darwin
instalado na entrada da fazenda mostra tais escritos que demonstram o seu repúdio à escravidão
humana. Em um dos seus trechos conta a história de uma velha negra que, “a ser capturada de
novo, preferiu se patifar em pedaços e jogou-se bem do alto do topo da montanha” (Pedra de
Itaocaia).
No curso de condutores do PESET, o PCG ministrou três disciplinas com uma carga horária total
de 30 horas, abordando conteúdos de Geografia, Geologia, Hidrologia Regional, Cartografia e
Sensoriamento Remoto. Dos trinta alunos inscritos, todos de maior idade com ensino fundamental
completo e residentes nos bairros do entorno do PESET, vinte e seis se formaram e receberam
certificado de conclusão do curso e um crachá de condutor de visitantes credenciado pelo INEA.
Em termos de trabalhos de campo do curso, o mesmo percurso geológico feito na SNCT de Niterói
se realizou no Caminho de Darwin. Na Pedra do Elefante (pico culminante de Niterói com 412 m de
altitude) e no Costão de Itacoatiara (217 m), os alunos puderam conhecer mais de perto as suas
rochas (Granito Itacoatiara) e observar a geomorfologia, a hidrologia e a geografia do parque e do
seu entorno. Ao longo da trilha do Costão foram realizados exercícios de orientação e localização
no campo através do auxílio de cartas topográficas, GPS e aplicativos de celulares. Os dados
coletados em campo foram plotados pelos alunos no Google Earth, onde foram produzidos o
caminhamento expedito e o perfil topográfico da trilha percorrida pela turma.
Em janeiro de 2017 iniciou-se o processo de implantação de dois painéis interpretativos do PCG e
quatro do Projeto Caminhos de Darwin na área do parque. O painel do mirante da Pedra do
Elefante conta a história dos 50.000 anos de evolução geológica dos depósitos sedimentares que
formaram a planície costeira de Maricá, e mostra a formação do beachrock na praia de Itaipuaçu
(datado em 8.100 anos) e a sua correlação com a composição mineralógica das atuais areias da
praia (SILVA et al., 2008; SILVA, 2011; SILVA et al., 2014a; SILVA et al., 2014b; SILVA et al.,
2014c; SILVA e SILVA, 2016). Cita também o beachrock da praia de Jaconé entre Maricá e
Saquarema (RJ) que foi descrito por Darwin em 9 de abril de 1832 na então localidade conhecida
pelo nome de Mandetiba (MANSUR et al., 2011; MANSUR et al., 2012).
Já o painel de Itacoatiara se refere à formação do Granito Itacoatiara que compõe as principais
elevações da Serra da Tiririca: o Costão de Itacoatiara, a Pedra do Elefante e o Morro das
Andorinhas. Destaca-se a composição mineralógica do granito e as suas condições de formação
durante o tectonismo colisional dos antigos continentes do Gondwana há 560 milhões de anos. Os
diversos veios relativamente finos e claros (quartzo e feldspato) que cortam a rocha em todas as
direções explicam a etimologia da palavra indígena Itacoatiara, que significa “pedra pintada”.
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Os painéis no Caminho de Darwin buscam o “olhar geológico” do visitante ao longo do percurso em
pontos que afloram as rochas graníticas (Granito Itacoatiara), metamórficas (Gnaisse Facoidal e
gnaisse com granada) e o dique de diabásio que ocorrem no litoral fluminense.
CONCLUSÕES
As recentes participações na SNCT de Niterói em 2014 e no 1º Curso de Condutores de Visitantes
do PESET em 2016 atenderam um significativo número de professores e alunos de todos os níveis
de ensino (fundamental, médio e superior). O trabalho desenvolvido no curso possibilitou a
retomada dos projetos de instalação dos painéis, despertando novamente o reconhecimento de
sua importância para os propósitos da educação ambiental e do turismo científico no parque.
Os condutores formados pelo curso atuam periodicamente no parque, principalmente nas trilhas de
acesso à Pedra do Elefante, ao Morro das Andorinhas e no Caminho de Darwin. Em setembro de
2016, um grupo de oito condutores iniciou a criação de uma ONG denominada de P7 (ainda não
havia sido registrada), que também colaborou no projeto da nova sinalização do parque.
Após a instalação dos seis painéis previstos pretende-se elaborar novos projetos para os demais
pontos de alta visitação do parque, a pedido da sua própria gestão. Este reconhecimento se deve
ao sucesso dos resultados obtidos pelas atividades pedagógicas desenvolvidas em 2014 e 2016 e
pelos painéis do Projeto Caminhos de Darwin instalados em 2008 no Engenho do Mato (Niterói) e
em Itaocaia (Maricá), os quais intensificaram as visitações turísticas, científicas e educativas no
local.
Apesar de não ser um assunto vinculado diretamente aos antigos moradores da região, a
passagem de Darwin na Serra da Tiririca ressalta a importância ecológica dessa região e atribui a
ela um destaque histórico significativo. Neste sentido, constata-se que a divulgação desta
passagem de Darwin e da geodiversidade do parque agrega valor científico ao turismo local, como
também contribui para uma identidade cultural dos moradores do entorno e visitantes do PESET
com esta região de alto valor ambiental e histórico-cultural.
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MODELAGEM 3D DE GEOMORFOSSÍTIOS COM AUXÍLIO DO JOGO DIGITAL
MINECRAFT© - ESTUDO DE CASO DA RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO
NATURAL “SANTUÁRIO DO CARAÇA”
Ítalo Sousa de Sena (italosena@ufmg.br)1; Pedro Benedito Casagrande1; Bráulio Fonseca Magalhães1
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Instituto de Geociências/UFMG

INTRODUÇÃO
Apesar dos vídeo games serem projetados na maior parte das vezes para o entretenimento, estes
podem oferecer funções que vão além da diversão. Este aspecto está presente no sandbox game
Minecraft©, onde a lógica de gerar um mapa aleatório baseado no mundo real dá a oportunidade do
jogador vivenciar uma experiência de realidade virtual ampla, com a possibilidade de interagir com o
ambiente.
Percebendo a paisagem como parte integrante da geodiversidade, esta é compreendida segundo
Sharples (2002) como a “gama (ou diversidade) de arranjos, processos e sistemas geológicos
(substrato), geomorfológicos (geoformas) e pedológicos, dotados de valores intrínsecos, ecológicos
e antropocêntricos", apresentando a agregação de valores à geodiversidade, associando à
paisagem relevância didática, turística e científica. Tratando-se da divulgação das geociências, os
geomorfossitios (geoformas) são elementos da geodiversidade que possibilitam a interpretação da
paisagem e analisar seu contexto.
A geovisualização pode ser compreendida como ferramentas e técnicas para interpretação da
paisagem (DYKES et al., 2005). Neste contexto, o jogo Minecraft© apresenta-se como uma
ferramenta com alto potencial para uso didático e divulgação das geociências, dado que permite ao
jogador interagir com o mundo digital em uma experiência de fazer o que sua imaginação quiser. A
lógica de bloco traz ao jogador uma experiência de conexão endógena para aprender, quando o
ambiente leva o jogador a explorar o território para reunir suprimentos da natureza e construir
estruturas como casas, castelos, minas, etc. Estes aspectos do jogo tem um potencial intrínseco
para o aprendizado pois é necessário interpretar a paisagem para nela atuar (ANDRADE et al.
2016).
O presente trabalho apresenta a potencialidade do Minecraft© como uma ferramenta de modelagem
espacial, lançando mão de modelos digitais de terreno e imagens de satélite, sendo utilizados na
confecção de um modelo virtual baseado em dados reais dentro do ambiente do jogo. Esta
facilidade apresenta-se com considerável potencial de uso para o planejamento e gestão da
paisagem, tanto pela geovisualização dos dados que compõem a paisagem, quanto para a
participação coletiva de jogadores que podem realizar projetos nesta paisagem modelada.
Como teste deste potencial, foram usados alguns dos geomorfossítios que compõem o Quadrilátero
Ferrífero, na Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Santuário do Caraça. Esta Reserva
abriga geomorfossítios com considerável representatividade na região, como são os casos do Pico
do Sol, com 2.072 m de altitude, e do Pico do Inficionado, com 2.068 m de altitude, os pontos mais
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altos do Quadrilátero Ferrífero (Figura 1). O local ainda abriga a Gruta do Centenário, que é um dos
geossítios cadastrados na SIGEP (Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos). A
cavidade conta com um desenvolvimento linear de 4.710 metros e um desnível de 484 metros
(DUTRA et al., 2002).

Figura 1 – Localização da RPPN Santuário do Caraça.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada nesta pesquisa assentou em quatro etapas: aquisição dos dados de
imagens de satélite; pré-processamento; modelagem do mapa; exploração dos mapas (Figura 2).

Figura 2 – Fluxograma metodológico.
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Foram adquiridos dois tipos de dados de imagens de satélite, correspondendo aos dados
altimétricos SRTM (Shuttle Radar Topography Mission, da NASA) e à cobertura do solo (Google
Earth©). Estes dados foram previamente processados a fim de extrair as informações necessárias
para o presente trabalho. Foi extraída da imagem SRTM o recorte do quadrante de interesse
correspondente à RPPN Santuário do Caraça, sendo o mesmo quadrante aplicado à extração da
imagem do Google Earth. Posteriormente os dados foram processados com o auxílio do software
WorldPainter©, que consiste numa ferramenta gratuita criada para elaboração de mapas para o
jogo digital Minecraft©. Nesta etapa foi realizada a modelagem do relevo do quadrante estudado, e
com o auxílio da imagem do Google Earth© foram aplicadas camadas de informação referentes à
cobertura do solo.
Após a etapa de modelagem o mapa foi exportado para o jogo, onde foi realizada uma exploração
da paisagem a fim de identificar feições geomorfológicas representativas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O mapa gerado possibilita uma exploração da paisagem da RPPN Santuário do Caraça bem
como a observação de feições como o Pico do Inficcionado e o vale onde está situada a sede do
santuário (Figuras 3a e 3b). O mapa foi renderizado numa escala de 1:5, com exagero vertical,
gerando declives mais íngremes do que na realidade mas facilitando a percepção das feições
geomorfológicas.
Durante a exploração foi utilizado o modpack JourneyMap©, desenvolvido pela comunidade de
jogadores. Esta extensão permite o uso de um pequeno mapa de navegação e a visualização do
mapa como um todo, tendo ferramentas de plotagem de pontos e orientação espacial (Figura 4).

Figura 3 – Exploração da paisagem geomorfológica da RPPN Santuário do Caraça através do jogo
Minecraft©: A – Pico do Inficcionado; B – Vale no platô da Serra.
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Figura 4 – Visualização da Serra do Caraça pelo modpack JourneyMap©.

CONCLUSÕES
A modelagem de dados da superfície terrestre através do jogo digital Minecraft© afigura-se como
uma ferramenta potencial de ampla aplicação na divulgação das geociências e para atividades
ligadas ao geoturismo e à geoconservação, permitindo modelar cenários da realidade tais como
substrato geológico e feições geomorfológicas.
O Minecraft© permite uma interação com a paisagem, sendo possível a construção virtual de
estruturas ou a extração de blocos de interesse, aumentando a experiência com dados
relacionados com a geodiversidade.
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SÍNTESE EVOLUTIVA DA MINERALOGIA ENTRE O PALEOLÍTICO INFERIOR E O
FINAL DO SÉCULO XVIII POR MEIO DA FILATELIA
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INTRODUÇÃO
Dentre as diversas subdivisões da Geologia tem-se a mineralogia que, de acordo com Betejtin
(1970, p. 9), corresponde, literalmente, “à ciência dos minerais”. O mesmo autor cita, ainda, que a
mineralogia é a ciência das combinações químicas naturais (e inorgânicas), cujos métodos de
estudos envolvem a química, a física, a cristalografia, dentre outras ciências.
Apesar da sua extrema importância, visto que todos os ramos da indústria utilizam recursos
minerais na forma de matérias-primas ou de produtos manufaturados, um grande número de
pessoas não tem a menor ideia sobre a natureza dos minerais, bem como da existência de uma
ciência que se dedica ao seu estudo (KLEIN; HURLBUT JR, 1999).
Tendo em conta que os selos postais, objeto de estudo da filatelia (ABRAFITE, 2007), representam
importantes meios de informação, expondo em suas emissões aspectos relacionados ao patrimônio
natural e a fatos históricos, culturais, econômicos, científicos, dentre outros dos países emissores
(CASTRO et al., 2007; NORKUS et al., 2007; RABINOVICH, 2007; SALCEDO, 2013; PENEREIRO
et al., 2015 ), esta pesquisa objetiva utilizar a filatelia como material auxiliar para o ensino e a
divulgação da mineralogia.
METODOLOGIA
Os métodos adotados nesta pesquisa foram iniciados com o levantamento e a análise da
bibliografia abordando os mais diversos aspectos relacionados à mineralogia, tais como: utilização
de produtos de origem mineral desde os tempos pré-históricos, pesquisadores responsáveis pela
evolução dos conhecimentos e consolidação da mineralogia como ciência, relação da mineralogia
com outras ciências, etc.
Na sequência efetuou-se a análise dos selos postais pertencentes à coleção de um dos autores,
selecionando-se aqueles que mostrassem afinidade ao tema e que foram agrupados, então, em
duas coleções: Coleção Brasil, com selos emitidos pelo Brasil e Coleção Mundial, com selos
emitidos pelos demais países.
A classificação e a catalogação das peças filatélicas selecionadas foram realizadas tendo-se
como referência, para a Coleção Brasil, o Catálogo de selos do Brasil, também chamado de
Catálogo RHM (MEYER, 2016), que contêm descrições detalhadas dos selos emitidos pela
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT entre 1843 e 2015. O material filatélico
pertencente à Coleção Mundial foi classificado e catalogado com base no Standard postage stamp
catalogue (SCOTT, 2013) que contêm as emissões de todos os países do mundo até os anos de
2011/2012.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A coleção Brasil, analisada nesta pesquisa, inclui a quase totalidade das estampas postais
emitidas pelo Brasil entre 1843 e 2015, enquanto a Coleção Mundial conta com parcela
significativa dos selos de outros países emitidos entre 1840 e 2011/2012.
Desde o lançamento da sua primeira série de selos, os Olhos de Boi, em 01/08/1843, até
dezembro de 2015, o Brasil emitiu 4.807 selos postais (MEYER, 2016).
Quanto ao total de selos emitidos pelos demais países até os anos de 2011/2012, o mesmo foi
estimado em cerca de 545.000, levando em conta o número de páginas e a quantidade de selos
catalogados nos volumes 1 e 2 do Standard postage stamp catalogue (SCOTT, 2013), os quais
foram extrapolados à 8.771 páginas dos seis volumes desse catálogo.
De acordo com o Catálogo RHM (MEYER, 2016) o Brasil emitiu 78 selos com motivos (imagens)
relacionados à mineralogia, todos constantes na Coleção Brasil. Na Coleção Mundial foram
identificados 1.455 selos emitidos por 139 diferentes países, representando, provavelmente,
menos de 20% das emissões mundiais relacionadas ao tema. Portanto, face à diversidade de
motivos estampados nas peças filatélicas selecionadas (1.533 selos), as mesmas foram
agrupadas em 15 categorias, conforme relacionadas na Figura 1.

Figura 1 – Número de selos postais analisados nesta pesquisa e respectivas categorias

Em termos mundiais, a categoria predominante é a de Espécies Minerais, com 314 selos (22,6%
das emissões selecionadas), evidenciando certa disparidade em relação aos 14 selos
pertencentes à mesma categoria emitidos pelo Brasil (17,9% das emissões brasileiras
relacionadas ao tema), conforme ilustrado na Figura 1.
Quanto à utilização da filatelia como material didático, a combinação de selos postais
pertencentes a diferentes categorias anteriormente citadas possibilita inúmeras abordagens, de
forma que nesta pesquisa os selos postais serão utilizados para mostrar, em linhas gerais, um
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breve panorama evolutivo da mineralogia entre o Paleolítico Inferior e o final do século XVIII.
O interesse pelas rochas e minerais como fonte de materiais úteis teve início há uns 2,5 M.a., no
Período da Pedra Lascada (Paleolítico Inferior), quando os primeiros hominídeos (Homo habilis)
passaram a produzir artefatos líticos utilizando sílex, calcedônia, opala, quartzo e outros materiais
de origem mineral (Figuras 2A e 2B) e, no Paleolítico Superior (há cerca de 40.000 anos), o
Homem atual (Homo sapiens sapiens) produziu as primeiras pinturas rupestres usando pigmentos
naturais obtidos da hematita e da goethita (Figura 2C). Mais recentemente, entre 8.000 e 5.000
anos atrás, o Homem descobriu o primeiro metal, o cobre, iniciando o período conhecido como
Idade dos Metais e, em decorrência, as atividades de mineração e de metalurgia, o que
possibilitou a produção de adornos e utensílios, bem como de armas mais elaboradas (Figura 2D)
(ROSA, 2012).
Na Grécia antiga, Empédocles (490 - 430 a.C.) propôs a Teoria dos Quatro Elementos
Primordiais, constituintes fundamentais da matéria: ar, água, fogo e terra (Figuras 2E, 2F, 2G e
2H). Na mesma época, Demócrito (460 a.C. - 360 a.C., Figura 2I) expandiu os conceitos das
partículas fundamentais de Leucipo, propondo que tais partículas seriam os átomos. Pouco tempo
depois, Aristóteles (384 - 322 a.C., Figura 2J), opositor ao atomismo de Demócrito, ampliou a ideia
de Empédocles incluindo, a cada um dos quatro elementos, quatro qualidades: quente, frio, seco
e úmido (GREENBERG, 2009). De acordo com Aristóteles, os minerais cresciam no interior da
Terra a procura de um estado de perfeição que seria atingido quando o mineral se tornasse ouro.
Da Antiguidade Clássica até início do século XVI, poucos avanços ocorreram nos campos da
mineralogia e da química, apesar dos estudos de Paracelso (Figura 2K) utilizando compostos
químicos e minerais de zinco, de cobre, de chumbo e de magnésio. No entanto, na segunda
metade do século XVI a mineralogia começou a se desenvolver com a publicação de importantes
obras como “De La Pirotechnia”, do italiano Vannoccio Biringuccio, publicada em 1540 e “De Re
Metallica”, do alemão Georgius Agricola (Figura 2L), publicado postumamente, em 1556,
descrevendo claramente os problemas de extração e tratamento de minerais (AGRICOLA, 1950;
BELTRAN, 1998).
A mineralogia firma-se definitivamente como ciência, somente a partir de meados do século XVIII
(BETEJTIN, 1970). Um dos trabalhos que dá início à consolidação da mineralogia como ciência
deve-se ao cientista russo Mikhail V. Lomonosov (Figura 2M) que, dentre inúmeros outros
trabalhos na área, desenvolveu, em 1749, uma teoria sobre a estrutura cristalina dos materiais,
antecipando em um século as concepções de Bravais (1850) sobre a estrutura cristalina das
substâncias (SMITH, 1912). Merece destaque, ainda, o notável mineralogista brasileiro, José
Bonifácio de Andrada e Silva (Figura 2N), descobridor das espécies minerais escapolita (Figura
2O), petalita, espodumênio e criolita, no final do século XVIII.
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Figura 2 – Selos postais selecionados nesta pesquisa mostrando aspectos e personagens da história
relacionados à evolução da mineralogia até o final do século XVIII

CONCLUSÕES
Como se procurou mostrar nesta pesquisa, os selos postais desempenham um papel muito
importante e maior do que o simples franqueamento pelos serviços prestados pelos correios,
tendo em conta que os motivos contidos nos mesmos constituem importantes fontes de
comunicação e de informação em praticamente todos os campos dos saberes.
Quanto às emissões brasileiras, principalmente relativas à categoria Espécies Minerais, são pouco
representativas (apenas 14 selos), não condizendo com o grande e diversificado patrimônio
mineral do Brasil que levou o país a uma posição de destaque no cenário mundial, tanto em
reservas quanto em produção. A última vez que a ECT emitiu selos com imagens de minerais
pertencentes ao nosso rico Patrimônio Geológico foi há quase 16 anos, em 30 de novembro de
2001, com a série “Riquezas Minerais - Topázio e Granada”.
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INTRODUÇÃO
A divulgação de conhecimento geocientífico para públicos não especializados exige uma
interpretação do meio físico coerente com os dados fatuais, mas ao mesmo tempo uma
comunicação baseada em recursos que possam despertar mais interesse do que os fatos
investigados e registrados pelos dados acadêmicos. Uma boa interpretação busca revelar
significados por meio de objetos, de experiências e de mídias ilustrativas, em vez de apenas
comunicar informação fatual (TILDEN, 2007). Neste sentido, as mídias ilustrativas são o canal por
onde se dá a comunicação interpretativa (COSTA, 2009) e podem ser divididos em meios
personalizados, que fazem uso de pessoas como intermediários, e meios não personalizados
(MOREIRA, 2011).
Sob esse prisma, o Núcleo de Apoio à Pesquisa em Patrimônio Geológico e Geoturismo
(GeoHereditas) vem produzindo, desde sua fundação, recursos diversos para divulgação em
Geociências. Neste trabalho, são apresentadas três experiências com esse tipo de recurso:
1. Webmap com interpretação a partir de trilhas ambientais do litoral norte do estado de São
Paulo - (http://www.igc.usp.br/index.php?id=1031);
2. Roteiro

geoturístico

para

o

centro

velho

da

cidade

de

São

Paulo

-

(http://www.igc.usp.br/?id=899);
3. Aplicação de questionários online por meio de “Qr codes” em painéis interpretativos
instalados no litoral norte de São Paulo - (http://www.igc.usp.br/index.php?id=987).
METODOLOGIA
A produção de materiais de interpretação difere da produção de trabalhos acadêmicos
tradicionais, particularmente no que se refere ao tipo e estilo de mensagem adotada, visto que
esse é o componente da interpretação que fornecerá conteúdo e significado aos receptores
(COSTA, 2009). A produção de recursos digitais também difere em escopo dos trabalhos
acadêmicos em Geociências e exige, na maioria dos casos, conhecimento específico dos
responsáveis.
Um webmap é um sistema que permite visualizar e interagir com mapas online. A criação de um
webmap envolve trabalhos em Sistemas de Informação Geográfica (SIG) e em linguagens de
programação para produtos de internet. A produção da ferramenta pode ser sistematizada em
dois itens: 1) criação/tratamento de dados em SIG e; 2) desenvolvimento de códigos e web design
usando HTML, CSS, Javascript e ferramentas Google. Os dados que alimentam o webmap podem
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ser visitados em http://www.igc.usp.br/index.php?id=1032. O roteiro geoturístico do centro velho
de São Paulo foi elaborado usando ferramentas SIGs, para tratamento dos dados, e divulgação
com aplicativo da Google (Google My Maps). Os dados que alimentam a ferramenta foram
apresentados em Del Lama et al. (2015).
O GeoHereditas produziu 12 painéis interpretativos, que foram instalados nos quatro municípios
do litoral norte de São Paulo. Cada painel possui um Qr code, que é um código de barras que
pode ser lido por dispositivos móveis e convertido em um endereço web ou em algum elemento
audiovisual. Os Qr codes associados aos painéis permitem ao visitante acessar um endereço de
uma ficha de questionário do aplicativo Google Forms. Cada painel possui um questionário
próprio, com questões apresentadas informalmente e de baixo nível de dificuldade sobre o
conteúdo do painel. Há também um questionário socioeconômico único para todo o projeto. As
respostas são registradas pelo aplicativo utilizado, que tabela os resultados e gera gráficos com
base no conjunto das respostas. O primeiro tipo de questionário permite avaliar o entendimento do
visitante sobre o painel; o segundo fornece o perfil do público visitante.
Para todos os recursos interpretativos produzidos o uso de imagens foi privilegiado e a redação
sempre adaptada para não assemelhar-se ao estilo textual acadêmico. O teor dos textos procura
provocar e instigar curiosidade ao invés de descrever exaustivamente os fatos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
No contexto dos trabalhos em Geoconservação, no plano internacional, aplicações que façam uso
de tecnologias digitais vêm ganhando destaque, fato que é registrado por uma publicação
especial do periódico Geoheritage dedicada integralmente ao tema (CAYLA et al., 2014).
Recursos como webmaps, roteiros geoturísticos online e questionários online acessíveis por Qr
codes inserem-se em uma tendência internacional de uso das possibilidades proporcionadas
pelas tecnologias digitais.
O webmap das trilhas pode ser acessado pelo seguinte endereço http://webmap.igc.usp.br/. Em
termos práticos, trata-se de um portal de dados geoespaciais com acesso a uma seleção de
trilhas e mapas temáticos do estado de São Paulo (Figura 1). O visitante pode interagir com todas
as trilhas e temas.
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Figura 1 – Recursos digitais para divulgação de Geociências: a) webmap das trilhas interpretativas; b)
roteiro geoturístico do centro velho de São Paulo acessado por um computador (à esquerda) e em
smartphone (à direita); c) plataforma Google com algumas respostas de questionário de um painel (à
esquerda) e exemplo de um Qr code usado no projeto (à direita).
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O roteiro geoturístico do centro velho de São Paulo apresenta um tipo de interação similar ao
webmap, mas sua elaboração obedeceu aos limites da ferramenta Google em que foi criado. Por
isso, não existem mapas temáticos e a atenção do visitante é dedicada integralmente ao percurso
sugerido na região e aos pontos de visitação e observação de materiais litológicos nos prédios
históricos.
Os Qr codes foram adicionados aos painéis como adesivos e desde sua instalação até o presente
momento continuam transmitindo respostas dos visitantes que demonstrem interesse em
responder aos questionários.
Uma das vantagens dos recursos produzidos é a reprodutibilidade, visto que a programação do
webmap pode ser utilizada para criação de outros sistemas do mesmo tipo. Está em andamento a
criação de um sistema semelhante para divulgação dos painéis interpretativos neste tipo de mídia.
Se o conhecimento técnico estiver disponível, os limites desse tipo de recurso são imensuráveis,
um fato que abre o debate sobre as novas possibilidades proporcionadas pela ampliação dos
limites das mídias audiovisuais convencionais no que diz respeito à interpretação dos elementos
da geodiversidade, o que se reflete em novas possibilidades de abordagem no ensino e
divulgação das Geociências (MARTIN et al., 2014).
O roteiro geoturístico do centro velho é comparativamente mais acessível a realizadores sem o
conhecimento técnico exigido em um webmap, este recurso é mais objetivo, visto que apresenta
um roteiro bastante específico de curta duração com informações úteis e pontuais.
O uso de Qr codes é a forma mais acessível aos produtores de recursos interpretativos. Em
realidade, o que garantirá uma experiência de uso agradável ao usuário é a página ou elemento
audiovisual que o código mostrará. No exemplo dos questionários online os dados produzidos
estão ajudando os realizadores dos painéis a entenderem o grau de sucesso na escolha dos
locais de instalação, o grau de eficiência da mensagem de cada painel de acordo com as
respostas, e o perfil do visitante de cada painel, o que futuramente indicará o perfil do visitante
deste tipo de mídia interpretativa.
CONCLUSÕES
Os recursos descritos neste trabalho foram desenvolvidos com ferramentas gratuitas e têm como
grande trunfo indicar e ampliar as possibilidades de trabalho com interpretação em Geociências
sem adição de custos. Dentre as informações que podem ser obtidas estão dados sobre a
eficiência destes recursos na comunicação interpretativa, além do perfil do visitante e alcance da
transmissão de conteúdo via painéis. Adicionalmente, a quantidade de respostas dos
questionários pode dar indicações sobre a adequação do local de instalação e a integração com
os atores locais, que devem atuar como parceiros. A análise preliminar das interações com o
webmap indicou a necessidade de desenvolver meios alternativos para sua divulgação, tais como
vídeos de apresentação dos recursos disponíveis, entre outros. No roteiro do centro velho, há
necessidade de levantamento de estatísticas de uso e aproveitamento da ferramenta. Além de
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promover o conhecimento geocientífico, estes recursos são experimentos de trabalho com mídias
interpretativas e podem servir de exemplo para interessados em desenvolver projetos de
interpretação, tais como professores e escolas, museus, unidades de conservação e parques
temáticos.
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INTRODUÇÃO
A acessibilidade no Brasil ganhou certa visibilidade. A realização dos jogos paraolímpicos, na
cidade do Rio de Janeiro em 2016, contribuiu para mudar a forma de avaliar, de pensar e de
arquitetar ações que possam permitir acessos igualitários, seja no campo cultural, científico ou
educacional (FIALHO, 2016). Contudo, o trabalho começou muito antes. Para promover princípios
igualitários, de cidadania e de respeito foram criadas leis para garantir o acesso dos surdos à
informação. A Lei de LIBRAS (10.436/2002), que completou 15 anos em abril de 2017, é um
exemplo disso. Essa lei oficializou a Língua Brasileira de Sinais como meio legal de comunicação
e expressão e inaugurou novos caminhos para a comunidade surda. Outro exemplo legal é a Lei
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (13.146/2015) que ampliou as perspectivas da
pessoa com deficiência junto à sociedade. Essas leis auxiliaram a inclusão dos surdos nos
espaços educacionais, culturais e científicos.
Neste sentido, o Museu da Geodiversidade (MGEO/IGEO/UFRJ) tem buscado propiciar a
acessibilidade e a inclusão da pessoa com deficiência em seus projetos educacionais e em suas
exposições. Parte desse trabalho consiste na interpretação e tradução das mediações para a
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), reconhecendo a cultura, a língua e a preservação da
história dos surdos, a fim de contribuir para a inclusão e a adaptação dos métodos científicos para
a formação de surdos nessa área.
Com o desenvolvimento do trabalho, os intérpretes de LIBRAS e surdos voluntários que atuam em
espaços museológicos ligados as Geociências observaram que ainda não existem sinais que
traduzam a maior parte dos termos geocientíficos. A complexa terminologia empregada nessa
área é a maior dificuldade encontrada. De fato, esse é o tema que nos convoca a desenvolver
pesquisas e ações conjuntas em torno de criação de glossários e de desenvolver ferramentas que
registrem, organizem e divulguem os sinais catalogados.
METODOLOGIA
O trabalho desenvolvido é fruto da experiência cotidiana do Museu da Geodiversidade
(MGEO/IGEO/UFRJ). Ainda são poucos os museus de ciências no Brasil que atuam com
acessibilidade para o público surdo, por isso, essa é uma metodologia que ainda está em construção e
se mescla com a narração da experiência adquirida no decorrer do projeto de acessibilidade do MGEO.
Essa parte do trabalho teve início com a inserção de um bolsista do curso de Letras-LIBRAS da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), na equipe e começou-se a pensar as mediações
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voltadas para os surdos em conjunto com os demais bolsistas. É necessário conhecer sobre a
comunidade surda para se pensar na melhor forma de traduzir e adaptar o conteúdo, num processo de
interculturalidade (QUADROS, 2006).
A experiência avançou para o recebimento de grupos com surdos. Antes da visita há uma conversa
com responsável para se conhecer melhor o grupo como a faixa etária, a escolaridade e o assunto que
deseja enfocar durante a visita. O grupo é convidado a informar, a qualquer momento, se as estratégias
utilizadas estão adequadas ao grupo ou se é necessário haver modificações, podendo haver sugestões
práticas. A equipe também se reúne ao final para debater sobre os pontos positivos e os desafios a
serem superados. Várias mudanças já ocorreram por sugestões dos visitantes ou da equipe. Quando
as visitas começaram, o mediador (bolsista do curso de Geologia) coordenava a visitava e o intérprete
fazia a tradução para LIBRAS. Com a avaliação junto à equipe e através da observação da
participação do grupo, verificou-se que essa forma não estava sendo adequada. Uma nova forma de
recepcionar os grupos com surdos foi pensada, onde o intérprete passou a ser o mediador. Essa se
demonstrou ser a melhor forma, mas exige que o intérprete aprofunde seus conhecimentos na área
das Geociências. Ainda há a presença do bolsista que cursa Geologia. No entanto, ele só intervém
caso o intérprete/mediador tenha dúvidas.
Para complementar a visita são utilizados alguns materiais de apoio como as lanternas. Elas são úteis
para chamar atenção e apontar para algo que mereça destaque. Além dela, outros objetos como lupas,
animais de brinquedos, minerais, rochas, planeta Terra em miniatura, entre outros itens que são
utilizados para ilustrar o conteúdo e fazer comparação.
Por fim, cabe destacar que o trabalho é orientado pela visão sociointeracionista da linguagem,
propondo

a

interação

entre

sujeitos

surdos

ativos,

empenhados

em

uma

atividade

sociocomunicativa (VAN DIJK, 2004). Essa é uma abordagem interacional (dialógica) da língua,
na qual os sujeitos são vistos como protagonistas sociais no processo de formação da identidade
e da língua (HALL, 2003).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As experiências vivenciadas entre a equipe do Museu da Geodiversidade (IGEO/UFRJ) e o intérprete
de Libras revelam que, mesmo com a inclusão deste profissional nesse espaço, as dificuldades
geradas para traduzir nomenclaturas técnicas ou jargões da área das Geociências são bastante
comuns. A falta de sinais em LIBRAS relacionados aos conteúdos geocientíficos durante a
mediação, pode dificultar a compreensão destes conteúdos para o surdo.
Em dois anos nesse trabalho específico com os surdos, as relações interpessoais presenciadas
entre eles e ouvintes mostraram-se motivadas pela curiosidade sobre os eventos geológicos. A
formação do planeta Terra, a diversidade de minerais, o aparecimento dos primeiros seres vivos e
dos dinossauros, as pinturas rupestres e objetos líticos, o domínio das tecnologias pela
humanidade e a descoberta e a exploração do petróleo são temas que despertam a curiosidade
dos surdos que visitam o Museu da Geodiversidade (IGEO/UFRJ) e os inserem nesse meio
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científico.
Com a presença de surdos no Museu da Geodiversidade, inseridos em alguma instituição de
ensino, sejam escolas, universidades ou do próprio Instituto Nacional de Educação de Surdos
(INES), há o questionamento sobre a inexistência de sinais em Libras dos objetos que se
encontram na exposição. Por exemplo, nela estão expostos muitos fósseis, mas não há sinais em
Libras que o representem. Também se desconhece sinais para os minerais que se encontram no
museu, tais como enxofre, quartzo, pirita, diamante, nem para os tipos de rochas (ígneas,
metamórficas ou sedimentares) que fazem parte da exposição.
Durante a mediação, a datilologia é o recurso utilizado com maior frequência para descrever
esses elementos, no entanto, torna a visita mais demorada e exaustiva. Uma alternativa para essa
situação está na criação de um glossário na Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) com conteúdo
relacionado às Geociências. Essa é uma ação complexa, mas que deve ser abraçada pela
comunidade geocientífica, pois é essencial para que a comunidade surda tenha mais contato com
as Ciências da Terra. Para ser eficaz, esse desafio deverá envolver diferentes grupos de trabalho
com pessoas que atuam na área das geociências, tradutores/intérpretes e também a comunidade
surda.
Um exemplo de uma iniciativa similar a esta proposta é o Projeto Surdos (IBMQ-UFRJ), referência
na criação de glossários científicos, com enfoque nas Ciências Biológicas, em parceria com o
Laboratório de Ensino de Ciências para Surdos (LADICS). Dentre outras ações, o laboratório
oferece cursos de extensão em Biociências para capacitação e a formação de profissionais
surdos. O projeto teve sua origem em 2005, quando surgiu em parceria do Instituto de Bioquímica
Médica (IBqM) da UFRJ, com o Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), por meio do
Núcleo de Orientação em Saúde e Sexualidade (NOSS). Com esse apoio estratégico e
colaboração do INES, as atividades estão sendo desenvolvidas (PROJETO SURDOS, s/d).
O Museu da Geodiversidade (IGEO-UFRJ), espelhado no Projeto Surdos (IBMQ-UFRJ), busca
promover a inclusão participativa do público surdo com autonomia. Com o desenvolver do projeto,
espera-se conseguir capacitar mediadores surdos para atuarem na divulgação das Ciências da
Terra. No entanto, ainda é necessário encontrar parceiros que queiram trabalhar na construção do
referido glossário.
CONCLUSÕES
Com a criação do glossário Libras – Geociências será possível contribuir para a ampliação do
vocabulário em Libras, sendo relevante não só para os surdos, mas também para os profissionais
tradutores/intérpretes da LIBRAS e pesquisadores da área. Essa iniciativa amplia a divulgação
das Geociências e também conscientiza gestores, museólogos e principalmente a comunidade
surda sobre a importância de se conhecer os eventos históricos relativos a épocas geológicas do
nosso planeta.
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A formação de públicos surdos é o fator referencial para a criação desse glossário. O
enriquecimento cultural, o conhecimento científico e as trocas sociais, entre o museu e a
comunidade surda para o favorecimento de uma inclusão/bilíngue é o objetivo por trás deste
projeto. Neste sentido, deve-se destacar também a necessidade de formação de públicos surdos, pois
uma vez que o trabalho foi inicializado, os surdos não visitaram a exposição. Por isso, tornou-se
necessário iniciar a divulgação do trabalho para formar esse público. A divulgação foi feita por meio das
redes sociais e visitas a instituições que trabalham com a educação de Surdos e o resultando foi
satisfatório.
Com o engajamento das pessoas surdas, especialmente no que se refere à produção e
compartilhamento de vídeos nas redes sociais, é possível divulgar e registrar uma quantidade
realmente significativa de neologismos a cada dia. Com o acesso das pessoas surdas às
universidades, este fenômeno está ainda mais evidente e, assim como nas línguas orais, será
importante registrar as transformações da Língua Brasileira de Sinais. As redes sociais também
podem ser um instrumento de uso para a divulgação científica. Por isso, os processos
pedagógicos e museológicos que possuem como meta a inserção também dos surdos,
contribuirão na divulgação do conhecimento científico para esse público e incentivarão os demais
setores da sociedade a fazerem o mesmo.
Iniciativas como essas são frutos das reflexões da equipe do MGeo sobre os desafios que a nossa
sociedade enfrenta em relação à inclusão. É inaceitável conceber a acessibilidade somente como
uma adaptação para atendimento da legislação. Por isso, o Museu da Geodiversidade busca
atender a todos de forma integrada, evitando ao máximo separar as pessoas com deficiência do
restante do grupo. Atendendo ao lema “Nada sobre nós sem nós”, busca-se inserir a pessoa com
deficiência em todos os processos de uma ação e não apenas na validação final. Essa não é uma
tarefa fácil, mas pode ser o caminho para se contribuir para uma sociedade mais justa.
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DIVULGAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO GEOPATRIMÔNIO: ROTEIRO GEOECOLÓGICO
DA COSTA DE ARARANGUÁ (SANTA CATARINA, BRASIL)
Samanta da Costa Cristiano (samantaccristiano@gmail.com)1, 2, 3; Julia Pires da Silva3; Pedro Nasser de
Carvalho3
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INTRODUÇÃO
A geoconservação se dá atualmente de forma indireta, devido ao fato de políticas e práticas de
implementação de Unidades de Conservação (UCs) darem maior atenção ao biótico, em cenário
mundial (BORBA, 2011). Existe relação direta entre a biodiversidade e a geodiversidade (BRILHA,
2005), contudo, são aspectos tratados distintamente na gestão dos recursos naturais. Neste
contexto, se insere a geoecologia, pois analisa as mudanças nos recursos de sustentação da
geosfera sob a influência de fatores naturais e antropogênicos, bem como sua proteção, uso
racional e controle (OSIPOV, 1997). A função do meio geológico como suporte para os sistemas
ecológicos deve ser divulgada e esclarecida para o público em geral a partir da visão geoecológica,
pois a proteção do patrimônio natural só se dará através divulgação dos seus diversos aspectos. A
importância científica e didática do geopatrimônio deve ser tão realçada quanto a beleza cênica,
fauna e flora, geralmente também relacionadas as atrações turísticas (MANSUR, 2009).
Projetos de implantação de painéis interpretativos têm se disseminado por vários estados do Brasil
por apresentarem sucesso na divulgação ambiental. São instrumentos amplamente difundidos em
UCs para descrever a biota, assim como na identificação e descrição de monumentos históricos ou
arquitetônicos (MANSUR, 2009). Outros meios também podem ser utilizados na divulgação do
patrimônio natural como: folders, passeios virtuais, jogos, sites (MANSUR, 2009), aplicativos para
dispositivos móveis, redes sociais e canais de vídeo.
O Projeto Roteiro Geoecológico é uma ferramenta de promoção da geoconservação que consiste
na identificação e divulgação de pontos e roteiros de interesse geoecológico. Tem como objetivo
fortalecer o potencial geoturístico da região, com a criação de circuitos de visitação com base na
evolução do relevo e descrição de aspectos geológicos, ecológicos e antrópicos, para assim,
aproximar a sociedade ao conhecimento do ambiente onde se insere.
O projeto surgiu do anseio da ação compartilhada, onde a interdisciplinaridade auxilie na
conservação ambiental como indutor do desenvolvimento local a partir da valorização de seus bens
naturais e patrimoniais. Em Araranguá, Santa Catarina, o roteiro foi demandado na implementação
do Projeto ORLA, entre outras ações do Plano de Gestão Integrada. O Grupo de Estudos
Geoecológicos e Socioambientais (GEGS) é responsável pelo desenvolvimento do Roteiro
Geoecológico e em Araranguá, contou com o apoio institucional e crítico da Organização Não
Governamental Sócios da Natureza, parceria com o Poder Público Municipal e apoio financeiro do
Fundo Socioambiental Casa. Ademais, a costa de Araranguá contempla um geossítio da proposta
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de Geoparque Caminhos dos Cânions do Sul – Morro dos Conventos (GODOY et al., 2012), que
também instigou a implantação do roteiro.
As ações do Roteiro Geoecológico consistem basicamente na identificação e divulgação de pontos
de interesse geoecológico, através da construção e instalação de painéis de interpretação da
paisagem e do monitoramento da percepção ambiental dos frequentadores. As informações dos
painéis são voltadas às interações da geodiversidade com a biodiversidade e curiosidades
antrópicas. Os painéis servem para educação ambiental, como base de informações para turistas e
nativos, guias de turismo, e saídas de campo de ensino e pesquisa, com o slogan “Conhecer para
Preservar”. A geoconservação depende do apoio da sociedade, que só será obtido quando houver o
entendimento da importância das relações naturais na concepção geoecológica. Neste sentido, a
educação ambiental difundida com o Roteiro Geoecológico é uma estratégia pedagógica de postura
social condizente com as necessidades atuais para uma convivência mais harmoniosa com a
natureza.
METODOLOGIA
Para a identificação dos pontos de interesse e criação do conteúdo dos painéis a equipe multidisciplinar
(biologia, geografia e design) efetuou revisões bibliográficas, trabalhos de campo, levantamentos
fotográficos e entrevistas com turistas e nativos. As ações consistem na construção de painéis
interpretativos da paisagem, voltado às interações da geodiversidade com a biodiversidade local,
selecionando roteiros de visitação para turismo e ensino, podendo ser realizadas atividades de
educação ambiental, entre outras, a serem conhecidas conforme as necessidades da localidade. Os
enfoques interdisciplinares tornam-se essenciais para a aplicabilidade de ações educativas de caráter
ambiental. Para passar informações sobre o geopatrimônio é importante uma linguagem apropriada e
sem perder a profundidade do conteúdo científico. As revisões dos dados (científicos, culturais e de
linguagem) foram efetuadas por voluntários de diferentes áreas e titulações (geologia, oceanologia,
história, geografia e pedagogia). As entrevistas foram coletadas em pontos turísticos e compostas de
questões relacionadas à geoecologia local, efetuou-se apenas a coleta de dados sobre conhecimentos
anteriores ao projeto, que irá compor um dos indicadores de monitoramento do projeto.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para a divulgação do geopatrimônio da costa de Araranguá e suas interações geoecológicas foi
primeiramente

criada

uma

página

do

projeto

na

rede

social

Facebook

(https://www.facebook.com/roteirogeoecoararangua/), a fim de divulgar o processo de instalação e
outras ações. Ao longo da implantação do projeto efetuou-se 61 entrevistas, 43%
turista/frequentador e 57% moradores de Araranguá. Com as entrevistas foi possível salientar a
importância do projeto pois o conhecimento prévio da comunidade frequentadora acerca da
geoecologia local é raso, algumas pessoas ainda desconhecem o nome do principal rio da cidade,
que também dá nome a mesma, além de sua poluição potencial (Figura 1A e B). Ao se questionar
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sobre dados mais científicos, como a proveniência da areia das dunas e o tipo de rocha do
afloramento do Morro dos Conventos, o desconhecimento prevalece (Figura 1C e D).

Figura 1: Resultados das entrevistas para levantamento dos conhecimentos prévios dos frequentadores dos
pontos de interesse geoecológico da costa de Araranguá.

A partir dos dados obtidos foram identificados cinco pontos de interesse geoecológico principais
na costa de Araranguá (Figura 2A). Para a divulgação destes pontos foram construídos e
instalados em local acessível e de grande circulação (Posto de Abastecimento Morro dos
Conventos): um painel informativo com a localização do roteiro e um painel indicando a existência
de três UCs na área a ser percorrida (Figura 2B). Para identificação dos pontos e divulgação das
relações das paisagens observadas foram construídos e instalados sete painéis de interpretação
da paisagem (Figura 2C-G e Tabela 1).
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Figura 2: Pontos de interesse geoecológico da costa de Araranguá. A) Mapa de localização dos painéis do
Roteiro Geoecológico da Costa de Araranguá; B) Painéis de localização e de identificação das Unidades de
Conservação, no Posto de Abastecimento Morro dos Conventos; C) Composição de painéis da orla
marítima; D) Mirante do Farol; E) Bar Beco das Dunas; F) Balsa de travessia do Rio Araranguá; e G)
Balneário da comunidade tradicional de Ilhas.
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Tabela 1: Painéis de interpretação dos pontos de interesse geoecológico de Araranguá.
Pontos de interesse
1- Mirante do Farol do Morro dos
Conventos

Título do Painel
Costa de Araranguá
Orla Marítima

2- Orla (Guarda-vidas Central
Balneário Morro dos Conventos)

Vegetação das Dunas
Conhecer para Preservar

3- Bar Beco das Dunas
4- Balsa de travessia do Rio
Araranguá
5- Balneário de Ilhas

Morro dos Conventos
Rio Araranguá
Barra Fluvial

Assunto Principal
Aspectos gerais da barreira costeira
observada e suas espécies.
Dinâmica e processos costeiros; danos pela
remoção das dunas frontais.
Importância das dunas; problemas da
vegetação exótica invasora.
Importância da costa de Araranguá;
problemas e soluções ambientais.
Geologia de afloramentos; dinâmica das
dunas; vegetação de restinga; conflitos
antrópicos históricos.
Importância e problemas do rio, com
destaque para os resíduos do carvão.
Depósitos fluviais; conflitos da pesca.

CONCLUSÕES
A função do meio físico como suporte para os sistemas bióticos deve ser melhor divulgada sob a
concepção geoecológica ao público geral, pois a proteção do patrimônio natural só se dá através do
conhecimento dos seus aspectos pela sociedade. As entrevistas preliminares ao projeto do Roteiro
Geoecológico da Costa de Araranguá indicam desconhecimento acerca da natureza local. Neste
sentido, o Roteiro Geoecológico ajuda a elucidar a importância geoecológica da área, na busca por
um desenvolvimento mais sustentável. Conclui-se que a divulgação de dados ambientais através de
painéis de interpretação da paisagem aliados à rede social configura uma boa estratégia para
aproximar a sociedade ao conhecimento sobre o meio onde se insere.
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CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS SOBRE PAINÉIS INTERPRETATIVOS: O CASO
DO ROTEIRO GEOTURÍSTICO DA ILHA DO CATALÃO / UFRJ
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INTRODUÇÃO
A Ilha do Catalão é uma das nove ilhas que foram unidas por aterro entre 1949 e 1957 para
configurar a Cidade Universitária da UFRJ (Figuras 1 e 2). Esta área foi preservada como uma
reserva de Mata Atlântica dentro do campus universitário.

Ilha do
Catalão

UFRJ – Cidade
Universitária

Figura 1 – Localização da Ilha do Catalão.

Figura 2 – Arquipélago que deu origem à Cidade Universitária. Fonte: Acervo da UFRJ.
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A partir de um projeto de educação ambiental desenvolvido pelo Horto da Cidade Universitária,
diversas unidades da UFRJ foram convidadas a desenvolver projetos de extensão no Catalão.
Durante as visitas, foi identificada a existência de registros de uma antiga mineração que, após
pesquisas históricas, mapeamento geológico e uso de ferramentas de geoestatística, permitiu a
descrição do método de lavra, sua extensão, as rochas lavradas, o período em que se
desenvolveu e, ainda, o uso dado aos produtos minerais (RAMOS et al., 2014; RAMOS et al.,
2015; VIEIRA FILHO et al., 2016; RAMOS et al., 2017).
Os resultados da pesquisa foram transformados em quatro painéis interpretativos e incorporados
ao Projeto Caminhos Geológicos - PCG, como parte de uma cooperação que vem sendo realizada
desde 2005, quando da inauguração de um painel do PCG na Cidade Universitária, elaborado e
confeccionado com recursos da UFRJ (http://www.drm.rj.gov.br/index.php/downloads/category/68rio-de-janeiro). O objetivo da sinalização interpretativa é de promover uma forma de musealização
in situ das rochas e de outros sítios e elementos da geodiversidade, como parte da atuação do
Museu da Geodiversidade – MGeo no campus.
A partir dos levantamentos de campo realizados, foram elaborados painéis interpretativos para a
área, considerando que sua geologia permite uma abordagem didática, dada as evidentes
estruturas observadas, além de uma caracterização histórica da mineração, cujas fases são
facilmente identificadas.
A oportunidade de financiamento para confecção dos painéis veio pela compensação devida pela
implantação da empresa L’Oréal na Cidade Universitária que, além do plantio de espécies nativas
no Catalão e na Cidade Universitária, foi direcionada para a sinalização de áreas de interesse.
O objetivo deste trabalho é discutir como foram elaborados os painéis interpretativos, buscando
demonstrar a coerência entre localização, design, texto e imagens utilizados, além de apresentar a
estratégia de comunicação utilizada.
METODOLOGIA
Os técnicos do Escritório e do Horto Universitário ficaram responsáveis pelo design e escolha dos
materiais construtivos para os painéis, bem como pela elaboração de outros painéis com
informações de cunho orientativo e histórico (Figura 3). Foi criada uma identidade visual para o
projeto.
Em visita de campo foi estabelecida a colocação de quatro painéis interpretativos sobre geologia e
mineração, implantados em pontos estratégicos do Catalão, segundo um roteiro que acompanha
as trilhas existentes (Figura 4): (a) Geologia – na entrada; (b) Aterro – origem dos blocos de
cantaria encontrados no aterro; (c) Mineração I - quando ocorreu e as ferramentas utilizadas; e (d)
Mineração II – as rochas lavradas, como eram cortadas e o uso dado ao produto beneficiado.
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Figura 3 – Esquerda: Estrutura em madeira e plástico adesivado usada como modelo para os painéis
orientativos. Direita: Modelo dos painéis sobre Geologia.

Figura 4 – Mapa de localização dos painéis, com indicação do posicionamento de cada um deles (marcados
com um ponto na figura). Este mapa está presente em todos os painéis. O aglomerado de pontos marca o
local onde existem todas as feições descritas.

O texto foi elaborado de forma a provocar a participação do visitante. Foram utilizadas perguntas
para estimular a observação das rochas, estruturas e paisagem. Com isto, espera-se que o
visitante possa identificar as etapas do método de lavra e entender o processo que levou ao
descobrimento das informações disponíveis nos painéis. Foram elaborados na expectativa de que
o leitor atue como um detetive que, pela lógica e observação, consegue desvendar um mistério
(Figuras 5 e 6).
Os textos são curtos e diretos e os locais representados nas fotografias são de fácil observação
para quem está lendo o painel.
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Figura 5 – Esquerda: Painel sobre o aterro que ligou a Ilha do Catalão ao restante das ilhas que formaram a
Cidade Universitária. Direita: detalhe do texto e figuras do mesmo painel.

Figura 6 – Painel Mineração I – quando ocorreu e como era realizada.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os quatro painéis deverão estar implantados até o segundo semestre de 2017 e pretende-se,
realizar pesquisas com visitantes para identificar possíveis melhorias nos textos e figuras, de
forma a torná-los mais amigáveis e interessantes.
Desta forma, busca-se ampliar a área de atuação do MGeo para além de suas paredes por meio
de musealização do espaço universitário. A divulgação da geodiversidade permite, assim, a
inserção da Geologia na visitação ao Catalão, onde a biodiversidade é muito evidente.
CONCLUSÕES
A geo e a biodiversidade são parte de um todo que é o meio natural. Por meio de painéis
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interpretativos sobre geologia e mineração no Catalão busca-se inserir esta temática como parte
da visitação que, antes, estava focada apenas nos aspectos bióticos da natureza. Assim, a
experiência dos visitantes será aumentada por esta nova vertente de conhecimento
disponibilizada.
Ao mesmo tempo, busca-se dar mais um passo para implantação do geoturismo na cidade do Rio
de Janeiro e, em particular, para a Cidade Universitária, onde outros painéis estão previstos,
explorando os afloramentos que restaram do arquipélago que foi unificado.
Assim, a UFRJ pode se tornar um polo de visitação geoturística, considerando seus museus com
foco na Geologia (Museu Nacional e Museu da Geodiversidade) e georroteiros implantados.
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INTRODUÇÃO
A partir da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em
Estocolmo, em 1972, se observou na sociedade um despertar ambiental, onde o meio biótico foi
valorizado e o termo biodiversidade ganhou propagação no nível global (MACHADO e RUCHKYS,
2010; MEIRA, 2016). Porém, somente a partir da década de 1990, acontece um despertar para a
valorização do meio abiótico, o qual compõe base para toda forma de vida, fazendo com que o
termo geodiversidade venha ganhando espaço nas Geociências. A sociedade brasileira ainda é
pouco sensível em relação à importância do Geopatrimônio, havendo necessidade de efetivar a
Geoconservação, por meio de programas específicos e/ou sensibilização do público em geral
(NASCIMENTO e SANTOS, 2013). Desse ponto de vista, o presente trabalho foi desenvolvido no
município Itapipoca, Ceará, o qual possui uma peculiaridade ambiental devido ao fato de possuir
três distintos ambientes: litoral, sertão e serra. O município de Itapipoca está localizado na
mesorregião geográfica do Norte Cearense, possui uma área de 1.016 km² (SOUSA, 2009) e está
distante a 130 km da capital Fortaleza. O clima é semiárido, porém a influência da pluviosidade
advinda do Oceano Atlântico e a orografia do Maciço de Uruburetama possibilita a formação de um
clima regional mais úmido em relação ao seu entorno.
Além dessa peculiaridade ambiental, uma política de desenvolvimento do turismo faz-se necessária.
Uma atividade para além do litoral nordestino, fomentando o desenvolvimento de regiões do interior
dos estados, nas zonas rurais dos municípios, contribuindo para uma maior integração regional
(MOURA-FÉ, 2015).
A analise sistêmica dos componentes da paisagem foi a norteadora da pesquisa. Tomando como
base a caracterização da paisagem pelo viés geossistêmico de Souza (2002) e em face desses
aspectos peculiares e diversificados, o presente trabalho tem como objetivo popularizar o
conhecimento sobre os recursos abióticos, realizando a divulgação/valorização dos componentes do
meio físico da paisagem presentes no município de Itapipoca, caracterizando a estruturação física
dos sistemas mais expressivos do ponto de vista geográfico, turístico e/ou científico.
Dessa forma, com a identificação da geodiversidade em cada uma dos sistemas ambientais
definidos através da metodologia de (SOUZA, 2000), apresentou-se uma avaliação das
potencialidades da paisagem para a promoção do desenvolvimento econômico de cunho
sustentável considerando diferentes valores que alguns geossítios, ou conjunto desses,
apresentam, servindo como subsídio para o planejamento e gestão socioambiental.
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METODOLOGIA
A pesquisa assume caráter qualitativo, enquanto que os procedimentos técnico-metodológicos
contemplaram os trabalhos em campo e laboratório, além de revisão bibliográfica sobre as
temáticas aqui tratadas. A condução das etapas tiveram suas diretrizes fundamentadas no modelo
sistêmico (geossitêmico). A análise integrada de todos os componentes da paisagem orientou a
compartimentação geoambiental do município, tomando como base a metodologia criada por
Souza (2000) elaborada para todo o Estado do Ceará, o que possibilitou uma melhor
compreensão da relação homem-natureza. A utilização de softwares de informações espaciais
disponíveis gratuitamente, como o Quantum GIS, deu-se devido às potencialidades que os
softwares dessa categoria vêm ganhando. O georreferenciamento da área, a aquisição de bases
cartográficas, a aquisição de imagens através de sobrevôos com Drone DJI Phanton 4 Pro e a
geração de mapas temáticos, foram medidas adotadas tendo em vista a construção de um banco
de dados geográfico para armazenar as informações geradas pelas investigações. Dessa forma,
o mapeamento de campo foi direcionado ao estudo da dinâmica que acontece nos Sistemas
Ambientais do município de Itapipoca, a partir das suas características bióticas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os sete Sistemas Ambientais foram caracterizados, primeiramente, a partir de quatro morfoestruturas, definidas por Souza (1988), e as quais compõem a paisagem geomorfológica do
município de Itapipoca, a saber: Planícies e terraços fluviais; Maciço pré-litorâneo da Serra de
Uruburetama; Depressão Sertaneja; e pelos Tabuleiros pré-litorâneos. Através dos estudos
bibliográficos, mapeamento e reconhecimento de campo, constatou-se que o município está
composto, por sete Sistemas Ambientais (SOUZA, 2000), a saber: Glacis de Acumulação Prélitorâneos e Interiores; Planície Fluviomarinha; Faixa de Praia, Terraços Marinhos e Campos de
Dunas; Planície Lacutres, Fluvio-Lacustres, Áreas de Acumulação Inundável; Serras Secas e
Vertentes Subúmidas; Níveis de Cimeira e Vertentes Úmidas; Sertões do Centro Norte (Figura 1).
Nas análises para a proposta de divulgação e valorização do Geopatrimônio do Município de
Itapipoca, destacaram-se os quatro últimos sistemas citados, pois, para o entendimento dos
autores, se mostram mais expressivos, tendo em vista suas características bióticas.
As caracterizações dos componentes da paisagem que virão a seguir estão baseadas nas
observações dos componentes da paisagem em sua integração sistêmica.

71

_______________________________________________________________________________

Figura 1 – Mapa dos Sistemas Ambientais do Município de Itapipoca (CE).
Fonte: SOUZA (2000). Organização: MACHADO e OLIVEIRA NETO (2017).

O Sistema Ambiental denominado de Níveis de Cimeira e Vertentes Úmidas recebe a pluviosidade
proveniente das massas de ar frias oriundas do Oceano Atlântico o que proporcionam a formação
de um clima regional mais ameno em relação ao seu entorno semiárido. O turismo de serra seria
uma possibilidade para a valorização dessa unidade ambiental, tendo em vista a possibilidade de
prática de esportes de aventura, como o tracking, e áreas para camping.
O Sistema Ambiental denominado de Faixa de Praia, Terraços Marinhos e Campos de Dunas,
comporta uma morfologia de lençóis formada por lagoas interdunares presentes no campo de
dunas que recobre a área, morfologia costeira essa que se mostra exuberante na quadra chuvosa,
que vai de fevereiro a maio de cada ano, devido ao aumento no afloramento das lagoas e ganho
de aporte hídrico das que já existem.
Esse sistema está situado em território de índios Tremembé. É possível que esses índios possam
além de gerar renda, abrir espaço para produção de conhecimento. Inserir esses índios por meio da
capacitação seria uma forma de fazer com que o turismo deixasse de alguma forma seus lucros ali
na comunidade e que a conscientização vinda por parte dos que ali habitam, trouxesse, juntamente
com a sensação de pertencimento, a noção mais humanizada do sentido de zelar pelos recursos
naturais.
O Sistema Ambiental denominado de Serras Secas e Vertentes Subúmidas apresenta-se segundo
Oliveira (2002) e Sousa (2009) fortemente degradado, porém suas disposições rochosas expostas
por conta de uma vegetação desnuda compõem um laboratório a céu aberto, onde os processos de
extensão sofridos pelo maciço se expõem para compor a paisagem. Dentre outros processos,
também temos o processo de plintossolização e consequentemente a disponibilidade de
plintossolos (OLIVEIRA, 2002) para análise de interpretações nas mudanças das paisagens, tendo
em vista que esses solos se formam a partir de concreções ferruginosas, evidenciando um período
de maior umidade em um momento pretérito.
O Sistema Ambiental denominado de Sertões do Centro Norte, apresenta morfologias de Marmitas
(BIGARELLA, 1994), as quais são geradas através de dissolução e polimento das fissuras através
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da caldalosidade dos cursos de água. Os trabalhos de Ximenes (2003) mostraram fósseis da
megafauna desentulhados dessas morfologias antes encobertas por sedimentos mesclados com
fósseis de animais de grande porte, sustentando a ideia que ali antes fora um corredor de umidade
onde esses animais se refugiavam em um período de maior escassez hídrica. Outras morfologias
como esta estão dispostas em lajedos que afloram e dificultam o desenvolvimento da agricultura
familiar. Uma alternativa seria a capacitação das comunidades ali circundantes para atrair cientistas
e turistas com ânsia de aprendizado.
CONCLUSÕES
Analisar o comportamento da geodiversidade nos períodos de chuva e estiagem faz-se
necessário no município de Itapipoca, devido ao cambio na fisionomia da paisagem, inclusive para
servir de estratégia de gestão para alternativas sustentáveis de desenvolvimento local e regional.
Também foi percebido que ocorre há muito tempo a visitação a locais de alto valor cênico,
inclusive sendo oferecidos passeios de buggy sobre os campos de dunas e a visitação aos
afloramentos que comportam as marmitas, as quais estão sob responsabilidade do Museu de PréHistória de Itapipoca – MUPHI – órgão oficial da Prefeitura, o qual detém os fósseis oriundos dos
desentulhos das marmitas.
A pesquisa alcançou seus objetivos no sentido de ter, por meio dos argumentos expostos no
presente ensaio, elucidado a forma como a diversidade de fatores geográficos e geológicos, do
município de Itapipoca, podem ser agregados e aplicados cientificamente em função do
desenvolvimento da educação ambiental (voltada ao entendimento do meio físico de forma
integrada), com perspectiva de fomentar a produção teórica sobre a problemática ambiental
vinculada à questão da Gestão dos Recursos Naturais, e de sua contribuição para a divulgação e
valorização da temática da Geoconservação e do Desenvolvimento Sustentável, sempre na busca
de alternativas e incentivos para avançar no rumo de uma sociedade mais consciente da
importância de ser menos degradante do ponto de vista ambiental.
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INTRODUÇÃO
Nos últimos anos tem sido comum, no ensino-aprendizagem, a utilização de mídias diversas para
apresentação de conteúdos em salas de aula. O uso de smartphones, tablets e notebooks ganhou
espaço e maior atenção por parte dos professores, a título de complemento das aulas ou
mecanismo de pesquisas (PAULA, 2017). Também o uso de informações em celulares para
visitação turística alcançou patamares de visitação muito intensa, utilizando interfaces com o Google
Maps (MEDEIROS e NASCIMENTO, 2016).
Já existe disponível grande número de aplicativos para smartphone, utilizados por educadores com
os alunos, que estão cada vez mais conectados, e com isso, as aulas extrapolam os limites físicos
da sala. Também, muitos aplicativos surgiram na área educacional como frutos de teses de
mestrado e doutorado, entre eles um que coleta dados georreferenciados por reconhecimento de
voz (PAULA, 2017) ou o desenvolvimento de aplicações multiplataformas para dispositivos móveis
(MONTEIRO, 2017). Esses aplicativos e outros surgiram da necessidade de apresentar seus
resultados para que outros acadêmicos e pesquisadores os acessem e façam com que o
conhecimento continue em evolução. Podem ser considerados trabalhos em rede, com uma
evolução participativa a partir dos vários membros que constituem a rede.
Recentemente, Medeiros e Nascimento (2016) apresentaram o uso de um mecanismo em
plataforma de livre acesso que apresenta os principais atrativos de geodiversidade do Projeto
Geoparque Seridó, no Rio Grande do Norte. Segundo esses autores o aplicativo, além de divulgar
turisticamente a região, permite trabalhar com a conscientização dos futuros visitantes e da
população local, já que enfatiza a importância de evitar depredação e outras formas de destruição
dos geossítios, contribuindo para a geoconservação na área do geoparque. Essa proposta
considera, portanto, a divulgação de ciência e o turismo como uma possibilidade de educação não
formal.
Desde 2003 levantamentos sobre a geodiversidade e patrimônio geológico vêm sendo realizados no
Paraná (GUIMARÃES et al., 2013), na esteira de um movimento de escala mundial que busca a
valorização do meio abiótico para sua conservação e uso turístico. O geoturismo (HOSE, 2005),
como vem sendo chamado, apresenta vários levantamentos importantes no Paraná e pretende
agregar valor a pontos turísticos tradicionais da geodiversidade ou mesmo revelar novos atrativos
geoturísticos. Entre os trabalhos paranaenses sobre o tema estão Geoturismo em Curitiba
(LICCARDO et al., 2008), Mapa Geoturístico de Tibagi (LICCARDO et al., 2011), Geoturismo no
Carste (PIEKARZ, 2010), além de um levantamento geoturístico ao longo da Rota dos Tropeiros no
estado, que resultou na determinação de mais de duzentos geossítios com potencial (LICCARDO e
PIEKARZ, 2017).
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Não há um levantamento sistemático para inventariação de geossítios no Paraná e a sua
geodiversidade, portanto, ainda não é completamente conhecida. É unanimidade entre
pesquisadores que a preservação do patrimônio geológico depende não só de levantamentos, mas
também da divulgação dos geossítios entre as comunidades locais, pois só o conhecimento
permitirá a sua valorização e preservação.
No sentido de contribuir com a valorização do patrimônio estadual, foi criado o aplicativo
“Geodiversidade do Paraná”, a ser disponibilizado gratuitamente pelo Google Play e que pretende
disponibilizar dados essenciais sobre os principais geossítios paranaenses. O papel deste
mecanismo é o de integração de dados e busca o alcance de estudantes e turistas, além de
usuários que queiram aprender sobre o tema pelo seu manuseio. Esse aplicativo foi criado no
âmbito do projeto de extensão Geodiversidade na Educação que, desde 2011, busca mecanismos
para a difusão pública de Geociências (LICCARDO e GUIMARÃES, 2014).
METODOLOGIA
A partir de uma busca no Google Play e a constatação de poucos aplicativos ligados à temática de
geodiversidade e nenhum sobre o Paraná, foi iniciado o planejamento das diretrizes principais
desta proposta.
Foram definidas as principais funcionalidades esperadas do sistema e vários esboços para a
definição de layout. Na programação foi utilizada a IDE (sigla em inglês que significa Ambiente
Integrado de Desenvolvimento) da Android Studio, que possibilita a implementação dos códigos.
Aplicativos desenvolvidos para dispositivos móveis Android utilizam a linguagem de programação
Java, que é uma linguagem orientada a objetos, desenvolvida na década de 90. Tais programas
são executados por meio de uma máquina virtual (conhecida por programadores como JVM, que
em português significa Máquina Virtual Java). Um programa em Java utiliza a arquitetura
MCV(sigla em inglês que significa modelo, visualização e controle).
Um fator determinante para a escolha do sistema operacional para desenvolvimento do aplicativo,
é que, segundo as revistas especializadas em tecnologia (e.g. Tecmundo), nos anos de 2015 e
2016, o Android foi o sistema mais vendido, conforme estatísticas do Quadro 1.
Sistema
operacional
Android
iOS
Windows
Blackberry
Outros
Total

Unidades em
2016

Participação no
mercado 2016(%)

Unidades em
2015

296.912,8
44.395,0
1.971,0
400,4
680,6
344.359,7

86,2
12,9
0,6
0,1
0,2
100,0

271.647,0
48.085,5
8.198,2
1.153,2
1.229,0
330.312,9

Participação no
mercado
2015(%)
82,2
14,6
2,5
0,3
0,4
100,0

Quadro 1 – Quadro comparativo dos sistemas operacionais mais vendidos em 2015 e 2016. Fonte:
https://www.tecmundo.com.br/mercado/108748-5-sistemas-operacionais-mobile-vendidos-2016.htm
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Foram definidos, então, campos de informações padronizadas e imagens que são oferecidas para
cada geossítio e que constam em planilhas Excel compartilhadas em rede. Num segundo
momento a ideia é de que vários participantes possam agregar novos pontos, permitindo uma
atualização constante em colaboração. A interface apresenta estas informações por município
cadastrado ou pelo Google Maps, permitindo a visualização da espacialidade dos pontos.
Preliminarmente foram introduzidos dados essenciais dos municípios de Curitiba, Ponta Grossa,
Irati, Arapoti e Tibagi, que disponibilizaram seus levantamentos em publicações especializadas.
Na medida em que novos dados de outras localidades vão sendo levantados, serão inseridos
quase em tempo real, o que deve permitir um rápido aumento no volume de informações
oferecidas.
O menu de opções disponibiliza o acesso a informações gerais sobre a geologia do Paraná; o
comando Municípios em que se buscam os geossítios elencados para estas cidades; o comando
Mapa, que permite a visualização interativa por mapas regionais do Google Maps; e um botão
Quem Somos, que apresenta algumas informações sobre o projeto de extensão e seus objetivos. A
Figura 1 apresenta o layout das telas de visualização do aplicativo.

Figura 1 – Tela de abertura do aplicativo Geodiversidade do Paraná e menu principal de interface,
desenvolvido inicialmente para plataforma Android.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A integração dos dados já existentes na literatura sobre a geodiversidade do Paraná permite uma
visão ampla do patrimônio geológico do estado e o conhecimento deste patrimônio por uso de
smartphone está em sintonia com a comunicação moderna e acessibilidade democrática à
informação.
Dados a partir de 2014 apontam que o número de acessos à internet por celulares já ultrapassou
os acessos por computadores no Brasil (IBGE, 2016), e oferecer informação de qualidade por

77

_______________________________________________________________________________
estes aparelhos portáteis tornou a possibilidade de consultas em tempo real sobre locais visitados
uma realidade. Navegação integrada com informações sobre os locais é uma abordagem nova
tanto na educação quanto no turismo, o que permite multiplicação muito veloz.
O aplicativo é conectado ao site www.geocultura.net por código QR (para ser baixado) que vem
ancorando todos os produtos e resultados do projeto Geodiversidade na Educação, com mais de
200 mil acessos. Além disso, a mútua difusão entre as diferentes mídias tem sido a principal
estratégia de popularização de temas e informações no ambiente virtual.
O aplicativo em sua primeira versão apresenta os dados essenciais de alguns municípios, mas
com a eventual difusão espera-se, por participação de colaboradores, a inserção de novos
geossítios e de novos municípios. Atualizações de versões tenderão a oferecer maior
interatividade para usuários e participações em rede mais efetivas.
CONCLUSÕES
O resultado da construção e divulgação de um aplicativo como o Geodiversidade do Paraná
promove uma tendência de aprendizado por livre escolha com as informações disponíveis e um
possível uso por professores em diferentes níveis. A divulgação de ciência é fundamental para o
processo de educação não formal e para a própria evolução da ciência.
No turismo, a oferta de informação geocientífica em pontos de grande visitação agrega valor
cultural a esses locais, permitindo uma evolução no perfil cultural do visitante ou mesmo uma
contribuição para a divulgação dos locais. A experiência de visitação a geossítios é enriquecida
com a disponibilização rápida de informações de qualidade sobre eles e acesso amplo,
democrático e facilitado.
Sistemas de construção em rede de colaboração permitem, atualmente, grande rapidez de
atualização e aumento exponencial do volume de dados, graças a ferramentas disponíveis no
ambiente virtual. O aplicativo desenvolvido para oferecer informações de qualidade em sistema de
rede de colaboração sobre o patrimônio geológico do Paraná deve potencializar a divulgação e o
conhecimento geocientífico do território e promover um processo de valorização dos locais, seja
por meio da educação ou pela eventual visitação turística.
REFERÊNCIAS
GUIMARÃES, G.B.; LICCARDO A.; PIEKARZ G.F. A valorização cultural do patrimônio geológicomineiro do Paraná. Boletim Paranaense de Geociências. v. 70, 2013, 41-52.
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – Celular é principal meio de acesso à
internet no Brasil. Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/201604/celular-e-principal-meio-de-acesso-internet-na-maioria-dos-lares. Acesso em: 06 de agosto de
2017.
MEDEIROS, M.C.; NASCIMENTO, M.A.L. Uso de geoaplicativo para popularização do Projeto
Geoparque Seridó, RN. Anais do 48 Congresso Brasileiro de Geologia, SBG, 2016.
PAULA, L.J.L.; Desenvolvimento de aplicativo para dispositivos móveis para coleta de dados
georreferenciados através de reconhecimento de voz. Biblioteca Digital USP. Disponível em:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11152/tde-10062013-091453/pt-br.php. Acesso em: 12
de Junho de 2017.

78

_______________________________________________________________________________
MONTEIRO, J.D.A.; Desenvolvimento de aplicações multiplataformas para dispositivos
móveis.
Biblioteca
Digital
USP.
Disponível
em
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-24072006-103336/pt-br.php. Acesso em
12 de Junho de 2017.
HOSE T.A. Geo-tourism – appreciating the deep time of landscapes. Niche Tourism:
contemporary issues, trends and cases. London, 2005.
LICCARDO, A.; PIEKARZ, G.F., SALAMUNI, E. Geoturismo em Curitiba. Mineropar, Curitiba,
2008. 122p.
LICCARDO, A.; GUIMARÃES, G.B. (Orgs). Geodiversidade na Educação. Ponta Grossa:
Estúdio Texto, 2014.
LICCARDO, A.; GUIMARÃES, G.B.; HORNES K.L. Mapa Geoturístico de Tibagi. Tibagi, 2011.
LICCARDO A.; PIEKARZ G.F. Tropeirismo e Geodiversidade no Paraná. Ed Estúdio Texto.
Ponta Grossa, Paraná. 2017. No prelo.
PIEKARZ G. F. Geoturismo no Carst. Ed. Mineropar. Curitiba. 2010. 121p.

79

_______________________________________________________________________________

PEDRA SOBRE PEDRA: CONSTRUINDO O CONHECIMENTO EM GEOCIÊNCIAS
1

Felipe Campos Ribeiro¹; Mayara Cordeiro Brasil (petgeo.ufpr@gmail.com)¹; Elvo Fassbinder ; Daniele Patrícia
Mathias¹, Fabrício Alves Mendes¹, Franciele Filipaki Dombroski¹, Gabrielle Amanda Poi¹, Giovana dos Santos
Aizona¹, Joana Caroline de Freitas Rosin¹, Júlio Teixeira Brita¹, Luís Guilherme Moreira da Silva¹.
¹Universidade Federal do Paraná

INTRODUÇÃO
O conhecimento das Geociências é de extrema importância para a educação da população, pois a
partir dele é possível destacar a necessidade da utilização consciente dos recursos naturais. O
presente projeto teve origem no ano de 2012 e desde então vem sido desenvolvido e aprimorado
ao longo dos 5 anos de execução pelo grupo PET Geologia da Universidade Federal do Paraná,
tendo como enfoque a interação sustentável da sociedade com o meio ambiente e o incentivo a
atitudes responsáveis no que tange à dinâmica natural, além de despertar e instigar o interesse
pela área científica e das Geociências, promovendo assim, a interdisciplinaridade e a expansão do
conhecimento nas mais diversas áreas, tanto no meio acadêmico quanto no âmbito social.
Recorre-se a atividades lúdico-pedagógicas, técnicas didáticas e práticas alternativas, o projeto
busca alcançar o aprendizado máximo das crianças sobre os temas abordados e propõe a difusão
do conhecimento adquirido na Universidade para o ensino básico, proporcionando assim uma
nova perspectiva de futuro às crianças e a socialização de grupos em situação de vulnerabilidade
pessoal e social. O projeto também desenvolve o espírito competitivo saudável, a habilidade de
leitura de mapas e interpretação de figuras, o raciocínio abstrato e espacial, valoriza a origem e a
utilização da matéria-prima mineral no cotidiano, incentiva o desenvolvimento de senso crítico e
da capacidade de observação e interpretação dos alunos.
METODOLOGIA
O projeto é dividido em três subprojetos. a) Terra em Foco - os temas de Geociências são
apresentados ao público-alvo por alunos, graduandos em Geologia, envolvidos no projeto. Antes
da aula, os alunos da graduação revisam os temas que serão abordados e realizam pesquisas
sobre formas didáticas que podem ser utilizadas para facilitar o entendimento por parte do público.
O conteúdo é apresentado oralmente com o auxílio de aulas expositivas na forma de slides, junto
com as quais se utilizam materiais alternativos (em sua grande maioria produzidos pelos alunos
envolvidos no projeto) tais como maquetes, réplicas de fósseis, exposição de rochas e minerais,
paper models, jogos e cartazes expositivos (figuras 1 e 2). Os alunos que participam das aulas
respondem a questionários, aplicados após as apresentações, com o intuito de avaliar os
conhecimentos adquiridos e a fixação do conteúdo exposto; b) Bamburrando – são realizadas
atividades práticas em um espaço fora da sala de aula, procurando associar o ensino de
Geociências com atividades lúdicas, buscando a revisão e a aplicação dos conteúdos ministrados
em sala. Geralmente é feita em forma de gincana, a qual procura abordar de forma prática e
descontraída os conhecimentos absorvidos por parte do público alvo e c) Afloramento de Ideias –
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são escolhidos pelos participantes do projeto temas de relevância na área de Geociências para
serem debatidos em mesas redondas e palestras, ministradas por membros da comunidade
geocientífica interna à Universidade, bem como profissionais externos convidados.

Figura 1 – Atividade sobre formação dos solos

Figura 2 – Atividade sobre solo e água

RESULTADOS E DISCUSSÃO
As atividades de extensão dos subprojetos “Terra em foco” e “Bamburrando”, realizadas na escola
municipal Rachel Mader Gonçalves, vêm se mostrando muito satisfatórias. A maior parte das
crianças demonstra bastante interesse na maioria dos conteúdos abordados nas aulas
expositivas, e também está sempre empolgada com as atividades práticas realizadas dentro e
fora da sala de aula. Apesar de haver algumas crianças dispersas e não interessadas nas
atividades, no geral as crianças se mostram bastante atentas ao que está sendo ensinado.
Quanto à absorção do conhecimento por parte das crianças, esta é medida quantitativamente por
meio das avaliações escritas, passadas ao final de cada atividade de extensão. As avaliações
mostraram que apesar da constante dificuldade em transmitir informações e linguajar cientifico
para crianças, ainda assim elas obtiveram bons resultados, ficando a maioria das notas acima de
8 (Figura 3).
É importante ressaltar que o método avaliativo aplicado às crianças evolui de uma atividade de
extensão para outra, pois a cada avaliação são feitas as devidas alterações baseadas na
compreensão das crianças, tanto no quesito de conteúdo apresentado quanto na formulação das
questões. Portanto ainda não foi estabelecido um parâmetro com o qual os resultados obtidos nas
avaliações possam ser comparados.
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a) Ciclo
a) da água

b) Minerais e rochas

Figura 3 – Resultados das avaliações realizadas nas duas últimas atividades de extensão. a) Atividade
sobre o ciclo da água realizada com alunos do 4° ano em dezembro de 2016. b) Atividade sobre minerais e
rochas realizada com alunos do 5° ano em março de 2017.

Quanto ao subprojeto “Afloramento de ideias”, a maioria das palestras realizadas atraiu um
número significativo de participantes, considerando o número de estudantes de Geologia da
UFPR. Na roda de conversa sobre o mercado de trabalho de Geotecnia, realizada no dia 26 de
abril com a Professora Drª. Adriana, participaram 22 alunos, incluindo alguns de outros cursos. Já
na palestra sobre primeiros socorros, realizada no dia 11 de maio, e ministrada pelo corpo de
bombeiros de Curitiba, participaram 29 alunos de graduação. Na palestra sobre “Rochas
carbonáticas e sua importância como rochas-reservatórios”, com o geólogo da Petrobras Eduardo
Roemers, realizada no dia 22 de maio, participaram 60 alunos e professores. O número pequeno
de participantes em algumas palestras pode ser devido ao horário em que elas ocorreram, que
pode não ter sido atrativo aos estudantes; também pode ter sido um fator limitante o fato de
algumas palestras não terem tido um tempo tão grande de divulgação.
Tanto as atividades de extensão realizadas na escola Rachel Mader Gonçalves, quanto os
eventos voltados ao público acadêmico, além de ter um impacto positivo no público alvo, também
exercem importante contribuição no desenvolvimento pessoal e profissional dos estudantes
envolvidos no projeto, já que permitem o exercício de habilidades que não são necessariamente
trabalhadas durante a graduação.
CONCLUSÕES
Os subprojetos “Terra em foco” e “Bamburrando”, desde sua criação, continuam tendo bons
resultados, e são uma importante ferramenta de inserção de crianças e adolescentes no âmbito
das Ciências da Terra. Pelo fato da maioria das atividades ser realizada em escolas da periferia, o
projeto também é um importante canal pelo qual crianças podem ter acesso a novas informações
e práticas que não lhes seriam apresentadas sem a intervenção do mesmo. O conhecimento
científico passado as crianças, ainda que restrito as Geociências, revela a elas portas que antes
não eram visíveis, dando um caráter emancipador às atividades aqui descritas.
Já no âmbito acadêmico, as atividades realizadas pelo subprojeto “Afloramento de ideias”, são de
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vital importância para oferecer aos alunos de graduação, por meio de palestras, a inserção e
discussão de assuntos relacionados às Geociências, os quais não são totalmente contemplados
pelo curso. O subprojeto também se mostra necessário como sendo uma maneira de apresentar
novas ferramentas relevantes aos estudantes e professores, como por exemplo, com palestras de
primeiros socorros e minicursos.
Como um todo, o projeto deve continuar buscando maneiras inovadoras de contribuir na
divulgação das Geociências, principalmente aos jovens em situação de fragilidade social. Além
disso, deve também suplementar a formação dos estudantes na graduação, buscando trazer
diferentes profissionais e debates para o meio acadêmico.
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INTRODUÇÃO
O processo de ensino-aprendizagem pode ocorrer de diferentes modos e em diferentes locais. As
salas de aula são os espaços frequentemente utilizados pelos professores para as atividades
educacionais. No entanto, tão importante quanto a educação formal é a utilização de outros
espaços que permitam que os alunos compreendam os conteúdos abordados. Assim, os centros
de ciência e de interpretação ambiental se configuram como uma importante ferramenta para o
sistema educacional.
O arquipélago dos Açores é uma região autônoma de Portugal, formado por nove ilhas e diversas
pequenas ilhas no Oceano Atlântico Norte a aproximadamente 1.815 km da costa portuguesa. As
Ilhas que compõem o arquipélago são Santa Maria, São Miguel (grupo oriental), Terceira,
Graciosa, São Jorge, Pico, Faial (grupo central) Flores e Corvo (grupo ocidental).
Em termos ambientais o arquipélago possui diversos tipos de áreas protegidas, congregadas em
nove Parques Naturais de Ilha e um Parque Marinho, que reúnem as essas áreas protegidas em
categorias de acordo com a União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN). O
arquipélago é uma das duas regiões no mundo que tem as quatro designações da Organização
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO): Patrimônio da
Humanidade (2 áreas), Reservas da Biosfera (4), Sítio Ramsar (13) e um Geopark Mundial.
O título de geopark confere ao arquipélago reconhecimento ao seu excecional patrimônio
geológico de relevância internacional, e das ações desenvolvidas em prol da sua conservação,
divulgação e popularização da pesquisa e do ensino das geociências. A gestão do geopark ocorre
pela associação sem fins lucrativos denominada GEOAÇORES, de modo descentralizado, que
atua em parceria com diversas entidades públicas e privadas distribuídas pelas nove ilhas.
Algumas destas entidades são denominadas Centro de Ciência, Centro de Interpretação
Ambiental e Centro de Visitantes, que são verdadeiros laboratórios em contexto real que
aproximam a população do conhecimento científico. Os Açores contam atualmente com 6 centros
de Ciência e 21 centros de Interpretação Ambiental e Visitantes.
O objetivo desse estudo foi discutir a importância destas infraestruturas e os serviços que
oferecem à comunidade, como ferramenta de ensino e divulgação das geociências no Geopark
Açores.
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METODOLOGIA
A metodologia incluiu: i) pesquisa bibliográfica; ii) visitas in loco a dois centros de ciência e três
centros de interpretação ambiental entre maio e junho de 2016, nas ilhas de São Miguel e Santa
Maria e iii) observação participante com observações semiestruturadas, na qual algumas
categorias de meios interpretativos foram previamente definidas como painéis interpretativos,
publicações, audiovisuais e exposições. Os centros de ciência visitados em São Miguel foram o
Observatório Astronômico dos Açores (OASA) e Observatório Vulcanológico e Geotérmico dos
Açores (OVGA). Os centros de interpretação ambiental foram: Centro de Interpretação Ambiental
da Caldeira Velha e Centro de Interpretação da Gruta do Carvão, em São Miguel, e Centro de
Interpretação Ambiental Dalberto Pombo, em Santa Maria.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A relação que o homem tem com o desconhecido e a necessidade de descobrir e chegar a
lugares inexplorados está presente no imaginário de muitas pessoas. Visitar um vulcão, explorar
uma caverna, ou simplesmente caminhar por montanha motiva algumas pessoas a viajarem para
ter essas experiências singulares e, estão presentes nos imaginários de muitas crianças.
Entretanto, apesar do evidente interesse que muitas crianças têm por conhecer novos lugares,
muitas vezes relacionados com ambientes geológicos, parece que na medida que se tornam
adultas, ele desaparece. Um dos principais fatores que pode causar esse desinteresse é a própria
estrutura curricular que não contempla uma disciplina específica de geologia e quando estes
conteúdos são trabalhados, na maioria das vezes eles ficam restritos, as salas de aula, o que
dificulta a sensibilização dos alunos quanto à importância de se conservar, explorar e difundir os
conhecimentos geológicos. Como destaca Mansur (2009, p.64) “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.” As
geociências por si só contemplam um vasto campo de estudo, mas pode-se dizer que ele se
concentra na Terra sólida, e inclui a maneira com que ela interage com a atmosfera, oceanos e
biosfera, sendo uma das mais amplas disciplinas científicas (IMPERIAL COLLEGE LONDON,
2017).
Como ressalta Newsome e Dowling (2006), as rochas e paisagens não estão vivas como os
animais e plantas, e dependem de explicações sobre sua origem para se tornarem mais atraentes.
De acordo com os autores, com a interpretação adequada, qualquer paisagem, afloramento
rochoso ou forma de superfície pode ser tão impressionante quanto flores ou animais selvagens.
Interpretar esta parte da natureza “não viva” é um desafio, que com os meios adequados atingem
objetivos satisfatórios no processo de educação ambiental. Para Moreira (2011) as técnicas de
interpretação ambiental podem estimular a compreensão do patrimônio geológico e minimizar os
impactos negativos.

85

_______________________________________________________________________________
A educação ambiental deve começar nas salas de aulas e um complemento no processo de
ensino-aprendizagem são as saídas de campos. Tais saídas incluem geralmente visitas a
geossítios, e como complemento das atividades já realizadas, os centros de ciência e
interpretação ambiental são também uma boa maneira do público ter contato com conceitos
geológicos. Estes locais usam outras ferramentas de interpretação ambiental que muitas vezes
não estão disponíveis nos geossítios. Alguns destes locais são os centros de interpretação
ambiental e centros de ciência, apresentados neste artigo.
Um Centro de Interpretação Ambiental é uma estrutura vocacionada para a promoção do
patrimônio natural e tem a função primordial de divulgar os valores ambientais intrínsecos. Permite
ao visitante descobrir “in loco” as especificidades dos locais de interesse, tornando-o um espaço
complementar de educação informal, ao mesmo tempo em que oferece uma vasta rede de
recursos e promove um componente turístico. Convida o visitante a mexer, descobrir,
experimentar. Tais centros estão relacionados à sustentabilidade dos locais (áreas protegidas, de
interesse geológico, etc.) e estão direcionados ao desenvolvimento de ações de sensibilização
ambiental e de formação destinados a diferentes públicos. Também são destinados a impulsionar,
apoiar e/ou executar projetos de investigação científica, subordinados à temática da conservação
do patrimônio natural de onde se inserem (SIARAM, 2017).
Já os Centros de Ciência estão voltados ao ensino de questões ligadas ao conhecimento, à
pesquisa e as descobertas científicas e frequentemente utilizam recursos tecnológicos como
ferramentas de interpretação ambiental. De acordo com Daneshamooz et al. (2014, p. 111)
“Centros de ciência oferecem aos visitantes oportunidades interessantes para explorar ideias
científicas e formas de pensar através de diversão, interação e exposições práticas de ciência.”
Os Centros de Ciência e de Interpretação Ambiental diferem dos museus, no sentido que estes
estão ligados ao colecionismo. Tanto os centros de ciência e de interpretação ambiental como os
museus podem auxiliar no ensino e divulgação das geociências, no entanto, é importante destacar
que cada um tem um objetivo específico, que se devidamente explorado e com a utilização de
recursos adequados ajudam a despertar o interesse de diferentes públicos, aproximando assim, a
sociedade destes espaços.
Exemplos de centros de ciência e de interpretação ambiental utilizado como ferramenta de
divulgação das geociências no Geopark Açores
Os centros de ciência e interpretação ambiental são também uma forma de divulgar e promover o
conhecimento geocientífico e quando utilizam ferramentas de interpretação adequadas podem
tornar as visitas atrativas e despertar o interesse do público. A seguir, são apresentados exemplos
de centros de ciência e de interpretação ambiental que contribuem com a popularização
geocientífica, sendo parceiros do Geopark Açores.
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O primeiro exemplo é o Observatório Astronômico dos Açores (OASA), uma instituição que realiza
exposições e atividades sobre astronomia e o universo. Um aspecto positivo é a realização de
cursos, observações do espaço, oficinas e eventos.
O Observatório Vulcanológico e Geotérmico dos Açores (OVGA) é um centro de ciência localizado
na Ilha de São Miguel, que contêm exposições de amostras de rochas e fósseis, vídeos e painéis
com informações geológicas do arquipélago e de outras regiões de mundo, réplicas de
dinossauros e maquetes.
O Centro de Interpretação Ambiental da Caldeira Velha permitiu a valorização deste geossítio e
surgiu no intuito de facilitar a sua utilização de forma ordenada e responsável, promovendo a
proteção do patrimônio natural. Este espaço possui painéis explicativos sobre a geodiversidade,
biodiversidade, centrais geotérmicas, o Geopark Açores e as áreas protegidas da ilha de São
Miguel. Há também amostras de rochas e exemplares da flora nativa, onde a interpretação do
meio envolvente é uma das mais-valias proporcionadas no local.
No Centro de Interpretação da Gruta do Carvão há painéis interpretativos com informações sobre
os Açores, e posters com específicações geográficas e físicas, de proteção, principais
características e fatos históricos da Gruta do Carvão. Há também um vídeo e visita guiada sobre
patrimônio geológico.
O Centro de Interpretação Ambiental Dalberto Pombo, na Ilha de Santa Maria, é um espaço que
possui exposições de amostras de rochas do arquipélago, fósseis de animais marinhos e animais
taxidermizados (empalhados). Há também painéis interpretativos com explicações sobre estes
conteúdos e uma sala para exibição de vídeos.
Estes cinco centros são bons exemplos de espaços que desenvolvem exposições e atividades
ligadas à temática da geodiversidade. Com relação à interpretação ambiental nestes locais,
considera-se que cada um tem uma característica própria, mas todos possuem meios
interpretativos capazes de elucidar os conteúdos propostos, pois apresentam informações que
atingem diferentes públicos.
CONCLUSÕES
A variedade de centros de ciência e de interpretação ambiental no território do Geopark Açores é
um dos seus diferenciais, pois aliam conhecimentos geocientíficos com ferramentas de
interpretação ambiental que despertam o interesse dos visitantes.
Cada centro possui atributo e conteúdo específico, como o uso de recursos tecnológicos no
OASA, amostras de rochas, painéis e recursos audiovisuais no OVGA, Caldeira Velha e Gruta do
Carvão e amostras da fauna no Adalberto Pombo, retratando a geodiversidade e a biodiversidade
das ilhas.
Estes locais além de serem importantes para o processo de ensino-aprendizagem, também se
configuram como um importante atrativo turístico, gerando emprego e renda para a região.

87

_______________________________________________________________________________
AGRADECIMENTOS
Agradecemos à CAPES e ao Geopark Açores pelo apoio a esta pesquisa.
REFERÊNCIAS
DANESHAMOOZ, S. et al. Science center and attitude. Global Science Research Journal of
Science and Technology. v. 2, n.1, p. 111-117, jun. 2014.
IMPERIAL COLLEGE LONDON. Earth Science: What is geoscience and why study it? Disponível
em:
<https://workspace.imperial.ac.uk/earthscienceandengineering/Public/Undergraduate/Infosheetswhatisgeoscience.pdf>. Acesso em: 01 de mai. 2017.
MANSUR, K. Projetos educacionais para a popularização das geociências e para a
geoconservação Geologia USP. Publicação Especial, v. 5, p. 63-74, oct. 2009.
MOREIRA, J. Geoturismo e interpretação ambiental. Ponta Grossa: Editora UEPG, 2011.
NEWSOME, D.; DOWLING, R. K. The scope and nature of geoturismo. In: DOWLING, R;
NEWSOME, D. (Eds.). Geotourism. Oxford: Elsevier Butterworth Heinemann, 2006. cap. 1, p.325.1
SIARAM. Sentir e interpretar o ambiente dos Açores, Centro de Interpretação Ambiental.
Disponível em: <http://siaram.azores.gov.pt/centros-interpretacao/_intro.html>. Acesso em: 02
ago. 2017.

88

_______________________________________________________________________________

POTENCIAL GEOTURÍSTICO DO SUL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Patrícia Anselmo Duffles Teixeira (pduffles@geologist.com)1; Lucas Nogueira Gonçalves2
Departamento de Ciências do Meio Ambiente, ITR, UFRRJ; 2 Programa de Pós Graduação em Ecologia, UFJF

1

INTRODUÇÃO
O termo Geodiversidade tem sido utilizado para descrever a variedade dentro da natureza abiótica e
vem ganhando força desde a publicação da Declaração internacional dos Direitos à Memória da
Terra (DIGNE, 1991). Gray (2004) ressalta a importância de vivermos em um planeta com grande
variedade de sistemas físicos e ambientes naturais. Brilha (2005) defende que o ato de proteger e
conservar é designado a algo que lhe é atribuído valor intrínseco, cultural, estético, econômico,
funcional, científico e didático.
No Brasil, a Declaração de Aracajú, recomenda que “o patrimônio geológico brasileiro seja
resguardado para as gerações futuras, como testemunho de uma história geológica particular”. Na
última década, foram publicados diversos documentos retratando a geodiversidade brasileira
(SHOBBENHAUS et al, 2002; SILVA, 2008; WINGE et al, 2009; WINGE et al, 2013;
SCHOBBENHAUS e SILVA, 2012).
Neste contexto, o Estado do Espírito Santo destaca-se por sua geodiversidade, resultante de uma
série de eventos geotectônicos responsáveis pela amalgamação do paleocontinente Gondwana. A
mais notável característica do Espírito Santo é a grande quantidade de rochas plutônicas que datam
do Neoproterozóico Superior (cerca de 630 Ma) ao Cambro-Ordoviciano (cerca de 480 Ma),
tratando-se de uma sucessão de eventos de longa duração com produção de granitóides e gnaisses
relacionados. Níveis crustais rasos a profundos estão expostos em uma área de cerca de
350.000km2 (De Campos et al, 2016), com montanhas imponentes que variam de 700 a mais de
1.000 metros de altitude, emergindo diretamente da planície (Figura 1).

Figura 1: Cadeia de montanhas sul capixabas observadas a partir de Marataízes - ES.

O conjunto que abrange o Complexo Intrusivo Santa Angélica, Maciço Alto Chapéu e o Ortognaisse
Estrela, nos municípios de Alegre e Castelo possui beleza paisagística única e, apesar de se
localizar entre duas Unidades de Conservação (Parque Nacional do Caparaó e Parque Estadual do
Forno Grande) e apresentar excelente potencial para ser incluído em rota geoturística, vem sendo
ameaçado pela falta de conservação ambiental. Sendo assim, este estudo tem como objetivo
enfatizar o potencial geoturístico da região.
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METODOLOGIA
Este estudo contou com ampla revisão bibliográfica sobre os aspectos geológicos do estado do
Espírito Santo. Expedições de reconhecimento, com realização de perfis desde o distrito de Rive,
município de Alegre até o distrito de Estrela do Norte, município de Castelo, passando por uma
série de acessos por estrada de terra que cortam o Complexo Intrusivo Santa Angélica, o Maciço
Alto Chapéu e o Ortognaisse Estrela para fins de avaliação do potencial geoturístico. Mapeamento
geológico detalhado no Maciço do Alto Chapéu, cujos resultados foram apresentados no 14º
Simpósio de Geologia do Sudeste (OLIVEIRA e DUFFLES, 2015) e no 48º Congresso Brasileiro de
Geologia (BREDER et al, 2016). Além de atividades de ensino para alunos do quinto período de
graduação em geologia, desenvolvido no Complexo Intrusivo Santa Angélica e no Maciço Alto
Chapéu, durante a disciplina “Mapeamento geológico de terrenos magmáticos”.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O Espírito Santo é dotado de notável beleza cênica, limitado a leste por uma extensa e bela faixa de
litoral e a oeste por uma imponente cadeia de montanhas, que abrange, além do terceiro mais alto
cume brasileiro (Pico da Bandeira, 2.892m de altitude), uma série de plútons graníticos que
conferem ao estado uma beleza única quanto à paisagem natural.
O Complexo Intrusivo Santa Angélica constitui importante exemplo de magmatismo (WIEDEMANNLEONARDOS et al, 2000) e consiste na intrusão de plútons cálcio-alcalinos de composição
intermediária a ácida com formas circulares a elípticas cobrindo cerca de 50-150 km2 (Bayer, 1987).
A região vem sendo considerada como local-tipo para a observação de feições de mistura de
magmas. Apesar da impactante beleza geomorfológica (Figura 2), a história geológica da região
segue desconhecida pela maioria dos habitantes.

Figura 2 – Complexo Intrusivo Santa Angélica. Serra dos Pirineus visto do distrito de Santa Angélica,
município de Alegre, ES.

O Maciço do Alto Chapéu, localizado a noroeste da cidade de Castelo, é composto por uma série de
granitóides cuja composição varia desde sieno-granito à tonalito, passando por quartzo-sienítos e
monogranitos (BREDER et al, 2016). Apresenta forma elipsoidal com aproximadamente 52km2
encaixado no Ortognaisse Estrela (OLIVEIRA e DUFFLES, 2015). O local tem sido frequentado para
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a prática de voo livre e para caminhadas com fins religiosos.
O Ortognaisse Estrela, definido a oeste do distrito de Estrela do Norte, se estende por cerca de 80
km com aproximadamente 20 km de largura e compreende montanhas cônicas imponentes (Figura
3) com ampla variação composicional, formando corpos de algumas centenas de quilômetros
quadrados (BAYER, 1987; SCHMIDT-TOME, 1987). Neste conjunto destacam-se a Pedra da
Estrelinha (1171m) e da Estrela (995), Pedra da Lembrança (1139m), Pedra do Fio (1130 m), a
Pedra da Galinha (976m), Pedra do Fogo (930m) e Pedra Sombra da Tarde (794m) que juntos
formam um verdadeiro portal para o Vale da Lembrança, um planalto localizado 300m acima do
distrito de Estrela do Norte.

Figura 3: Pontões do Ortognaisse Estrela. Pedra do Fogo à esquerda. Pedra do Fio à direita. Pedra da
Galinha e Pontões de Campos Elísios ao fundo.

O conjunto que abrange o Complexo Intrusivo Santa Angélica, Maciço Alto Chapéu e o Ortognaisse
Estrela, vem sendo amplamente utilizado para fins didáticos, atividades de lazer e turismo religioso.
A área possui beleza paisagística única, mas encontra-se extremamente degradada. A inclusão de
uma rota geoturística na região pode despertar para a necessidade de conservação ambiental.
O grau de conhecimento científico da região (SCHMIDT-TOMÉ, 1987; BAYER, 1987;
WIEDEMANN-LEONARDOS et al, 2000, 2002; DE CAMPOS et al, 2004; DE CAMPOS, 2014; DE
CAMPOS et al, 2016) demonstra a importância que lhe é atribuída pela comunidade acadêmica.
Embora diversos trabalhos tenham sido desenvolvidos na região, nenhum ainda foi voltado para a
geoconservação. O número de afloramentos, o acesso fácil através de estradas secundárias, não
pavimentadas, permitem boa circulação de veículos e a proximidade com povoações, conferem ao
local condições de observação privilegiada permitindo sua utilização anual para fins didáticos.
CONCLUSÕES
O sul do estado do Espírito Santo acumula valores de geossítios de âmbito nacional, tais como:
raridade de afloramentos similares, alto grau de conhecimento científico, reconhecimento da área
como local-tipo para a observação de feições de mistura de magmas, bom estado de conservação
no que tange a observação de afloramentos rochosos, possibilidade de realização de atividades
científicas, pedagógicas, turísticas, recreativas e religiosas.
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INTRODUÇÃO
A região do município de Rio Claro (SP) está inserida no contexto estratigráfico da Bacia do
Paraná e apresenta uma assembleia natural única, reunindo sítios com conteúdo de alto valor
espeleológico, estratigráfico, geomorfológico, paleoambiental, paleontológico e sedimentológico
(RIBEIRO et al., 2013), fazendo-se essencial, portanto, o desenvolvimento de estratégias que
visem a conservação desse patrimônio natural.
Sob esta perspectiva, o estudo da geodiversidade e geoconservação vem avançando na região,
graças à mobilização para o desenvolvimento de um Geopark na Bacia do Rio Corumbataí,
envolvendo, além de Rio Claro (SP), outros sete municípios circunvizinhos. Neste sentido, este
trabalho busca demonstrar o valor e a necessidade de proteção da geodiversidade, a partir da
aplicação de estratégias de conservação em um geossítio específico.
O geossítio selecionado situa-se na porção norte da cidade de Rio Claro (SP), mais precisamente
entre o Distrito Industrial e o bairro Santa Clara II (Fig. 1). O local compreende afloramentos das
unidades Formação Rio Claro (Cenozóico) e Corumbataí (Permiano), onde existem notáveis
feições de valor paleontológico, hidrogeológico, geomorfológico, sedimentar, estratigráfico e
estrutural. Segundo Zaine (2000), a área compreende um anfiteatro de nascentes, o que contribui
para a fragilidade ambiental local.
Seu elemento geológico de maior interesse é o afloramento de uma camada de coquina em uma
área de aproximadamente 4 m², exposta a partir da remoção de vegetação e início de abertura de
rua no local. Os níveis de conchas fósseis, abundantes antes da urbanização do município, são
atualmente de ocorrência rara. Mendes (1952) definiu três biozonas de distribuição de bivalves na
região, sendo a coquina estudada, pertencente à biozona média.
A coquina exibe cerca de 2 a 4 cm de espessura, na qual pode-se reconhecer diversas conchas
fragmentadas e valvas silicificadas bem preservadas (Fig.2), de forma bastante incomum,
reforçando a importância desta localidade como sítio de alto valor paleontológico.
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Figura 2: Localização do geossítio no município de Rio Claro (SP).

Figura 3: Camada fossilífera, vista em planta (A) e em perfil (B).

MÉTODOS
Para a idealização da pesquisa, adotou-se a metodologia de Brilha (2005), que apresenta uma
estratégia de geoconservação baseada nas seguintes etapas: inventário, quantificação,
classificação, conservação, valorização, divulgação e monitorização dos geossítios.
Este trabalho aplica essencialmente as etapas de quantificação e de conservação, isto é, o
estabelecimento da relevância do geossítio a partir de diferentes critérios e a avaliação da
vulnerabilidade de perda por causas naturais e/ou antrópicas, respectivamente. A quantificação do
valor científico, potenciais de uso e risco de degradação foram realizadas a partir do método
quantitativo de Brilha (2016).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Quantificação do Geossítio
O levantamento demonstrou que o geossítio possui elevado potencial de uso educacional, porém
em condições de alto risco de degradação. O valor científico e potencial de uso turístico são
moderados (Tabela 1). O resultado obtido pode ser comparado com outros geossítios na região,
desde que se utilize o mesmo método de quantificação.
A localização do geossítio é um fator que contribui para o elevado potencial de uso educacional.
Em um raio de 10 km do geossítio existem universidades, 18 escolas estaduais, além de diversas
outras municipais e particulares. Além disso, a coquina, principal elemento geológico presente, é
facilmente reconhecida até pelo público infantil, destacando o aspecto didático.
Tabela 1 – Quantificação do Geossítio
Aspecto

Valor Absoluto / % em relação ao valor máximo

Valor científico

215 / 54%

Potencial de Uso Educacional

325 / 81%

Potencial de Uso Turístico

271 / 67%

Risco de Degradação

355 / 89%

Conservação do Geossítio
O valor do risco de degradação obtido para o geossítio é considerado alto, sendo necessário,
portanto, protegê-lo de modo a assegurar sua integridade física.
Os principais fatores de ameaça levantados são: (i) sua fragilidade intrínseca, devido ao pequeno
tamanho do elemento geológico de interesse e à facilidade de obtenção de amostras; (ii) sua
fragilidade ambiental e alta susceptibilidade aos processos de dinâmica superficial, principalmente
erosivo, muito em função do contexto geomorfológico de meia encosta em que o local se
encontra, do solo superficial exposto, assim como da presença de nascentes; (iii) sua
vulnerabilidade a ações antrópicas devido à proximidade de bairro residencial e de área industrial,
sem qualquer controle de acesso.
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Figura 4: Sulcos e ravinas produtos do processo erosivo instalado na localidade do geossítio.

A partir disso, de forma a diminuir o risco de degradação do geossítio, propõe-se as seguintes
medidas: proteção legal a partir de declaração da área como relevante interesse científico;
proteção física do afloramento, aplicando-se controle de acesso e/ou medidas para redução da
ação erosiva (implementação de canaletas de drenagem, por exemplo), além do investimento em
educação ambiental e conscientização popular a respeito da importância da geodiversidade e do
geossítio. Em último caso, propõe-se a recolha de amostras para posterior exposição em
instituições, medida esta aplicada quando as anteriores se mostram ineficazes.
CONCLUSÕES
A área de estudo é um geossítio único na zona urbana do município de Rio Claro. A situação atual
da área em que se encontra o geossítio consiste de um empreendimento imobiliário paralisado em
processo de regularização, do qual já foi realizada a abertura de ruas não pavimentadas. Cabe ao
poder público, portanto, motivado pela responsabilidade jurídica de proteção do patrimônio
natural, tomar medidas para reduzir a vulnerabilidade e aproveitar o potencial educacional do
geossítio.
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INTRODUÇÃO
Aproximar o mundo real da sala de aula é um dos grandes desafios que o docente encontra no
âmbito escolar, pois, além de planejar, organizar e aplicar os conteúdos o professor deve buscar
metodologias que valorizem a vivência do aluno e que consigam trazer o ensino próximo de sua
realidade.
De acordo com Libâneo (2002) um processo didático é o conjunto de atividades que o professor
realiza com seus alunos, visando uma assimilação dos conteúdos e que desenvolva as suas
habilidades e capacidades de compreensão dos mesmos. Por isso a importância de aplicar
métodos que façam com que os alunos não só memorizem conceitos, mas relacione-os com
elementos práticos, de seu cotidiano.
Para Brilha (2005), a geoconservação pode ser entendida como um conjunto de estratégias com
finalidade de se preservar as características do patrimônio geológico, fazendo com que seus
processos ocorram no tempo e intensidade naturais.
O patrimônio geológico por sua vez, de acordo com Nascimento (2008) pode ser compreendido a
partir do conjunto de fósseis, rochas e minerais que estão presentes em meio natural
(afloramentos) ou em exposições em museus, que possuem valor do ponto de vista científico e
educativo.
Quando esses conceitos são trabalhados no ensino de Geografia, por exemplo, é de fundamental
importância que o professor utilize uma forma mais dinâmica, para que tais conteúdos não se
tornem algo desinteressante para os estudantes.
Diante disto, surgiu o interesse em utilizar aulas práticas em campo como uma metodologia de
valorização da geoconservação.
É relativamente comum em instituições de ensino, principalmente na educação básica, referir-se a
práticas de campo na disciplina de Geografia como sendo passeios com caráter recreativo.
Porém, este pensamento não condiz com a realidade sob o viés técnico e científico. De acordo
com Bosetti (2009) as atividades diferenciadas na disciplina de Geografia objetivam tornar o
ensino dessa disciplina mais interessante, buscando nas atividades práticas, despertar o
interesse, a criatividade e a curiosidade dos alunos sobre a paisagem e a relação da sociedade
com a natureza. Dessa forma, cabe ressaltar a importância da prática de campo como uma
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metodologia mais dinâmica, que permita aos estudantes aliar a teoria, trabalhada em sala de aula,
com a realidade observada nas saídas de campo.
Portanto, diante do contexto acima exposto, o presente trabalho tem por objetivo descrever a
prática de campo no âmbito da disciplina de Geografia, enquanto uma estratégia de valorização
da geoconservação, dando o exemplo de uma atividade prática realizada no Parque Estadual de
Vila Velha, Estado do Paraná.
METODOLOGIA
As aulas em campo ocorreram no dia 12 de maio de 2017, com participação de trinta e nove
estudantes de turmas de 6º ano do ensino fundamental, do Colégio Estadual Meneleu de Almeida
Torres (município de Ponta Grossa - PR). Também participaram a professora, os acadêmicos do
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e o professor coordenador do
sub-projeto.
Para a realização do campo, primeiramente trabalhou-se a teoria, em uma aula pré-campo,
desenvolvida pelos acadêmicos e supervisionada pela professora. Nesta aula, por meio de slides,
apresentou-se o Parque Estadual de Vila Velha (local da saída em campo), sua história, sua
geodiversidade e o roteiro a ser seguido durante o campo. Também se trabalharam conceitos de
geoconservação, patrimônio geológico e unidades de conservação e, por fim, as principais
características que o local possui e que representam as características naturais da região dos
Campos Gerais. Os alunos também receberam orientações sobre como se portar em uma saída
de campo, quais objetos poderiam ou não levar, bem como informações sobre as normas da
unidade de conservação.
Durante o campo, foram visitados três locais:
A primeira parada ocorreu nas Furnas, que são formações geológicas originadas a partir da
erosão da rocha (Figura 1). O arenito, que sofre erosão pela água, forma uma cavidade
subterrânea e ao longo do tempo perde sustentação e seu teto acaba por desabar, completando o
processo de formação, que recebe o nome de furna.
Nesse local foi possível abordar o assunto geoconservação com os alunos, levando em conta que
há nessa furna um elevador desativado, mas que antigamente funcionava e derramava óleo no
lago dentro da furna, o qual alterava as características naturais do local.
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Figura 1 – Furna do Parque Estadual de Vila Velha.

O segundo local visitado foi a Lagoa Dourada, onde foi possível visualizar mais um elemento da
geodiversidade local e a biodiversidade, representada pela vegetação situada às margens da
Lagoa.

Figura 2 – Lagoa Dourada do Parque Estadual de Vila Velha.

A última parada ocorreu nas formações areníticas que, para os alunos, se tornou referência
quando se fala em patrimônio geológico, devido à imponência da formação que chama a atenção
de quem a observa (Figura 3).
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Figura 3 – Arenitos do Parque Estadual de Vila Velha.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após a saída houve uma aula pós-campo. Nesta aula os acadêmicos e a professora puderam
avaliar os resultados da proposta. Também houve a apresentação das fotos registradas no
campo. Assim, os alunos relataram suas observações realizadas em campo e foi possível realizar
uma discussão sobre a importância da geoconservação, e como esse tema vem sendo abordado
atualmente.
Além disso, para avaliar os resultados da proposta, foi desenvolvido pelos acadêmicos do PIBID
um folder, composto de informações sobre a geodiversidade e a conservação referente ao local
visitado (Figura 4). Também foram incluídas atividades lúdicas, como caça-palavras e questões
sobre os assuntos trabalhados durante a atividade.

Figura 4 – Modelo do folder.
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Durante a saída em campo os estudantes conseguiram relacionar os conceitos trabalhados em
sala de aula com a realidade observada na aula prática. Percebeu-se ainda, um debate sobre a
importância da geoconservação no Parque Estadual de Vila Velha.
CONCLUSÕES
No ambiente escolar, quando se propõe trabalhar conceitos de geodiversidade, geoconservação e
patrimônio geológico, é de fundamental importância que o docente busque uma forma de
aproximar esses conteúdos com a vivência do aluno, para que tais assuntos se tornem algo
relevante no processo ensino-aprendizagem dos mesmos.
Esta proposta de valorizar a geoconservação, a partir da realização de práticas de campo
balizadas do ponto de vista técnico-científico e pedagógico, se mostrou relevante quando foi
utilizada com estudantes do ensino fundamental, que puderam compreender e tirar suas próprias
conclusões sobre a geoconservação e suas aplicações.
Nesta perspectiva, pode-se concluir que a aula em campo no Parque Estadual de Vila Velha
serviu como uma metodologia que, além de aliar a teoria com a prática, despertou nos alunos uma
reflexão acerca da preservação do patrimônio geológico e a importância da geoconservação.
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INTRODUÇÃO
João Dourado está localizado a 452 km da capital Salvador, inserido na microrregião de Irecê,
centro-norte baiano (Figura 1). Faz fronteira com os municípios de São Gabriel, Irecê, América
Dourada, Morro do Chapéu e Lapão. Possui 25.431 habitantes, em uma área de aproximadamente
915 km² (IBGE, 2016). Para acessar o município a partir de Salvador, utilizam-se as rodovias BR324 até Feira de Santana e depois a Rodovia do Feijão BA-052. Em seu território afloram
majoritariamente rochas da Formação Salitre, de idade neoproterozoica, pertencentes à bacia
sedimentar de Irecê. Esta formação corresponde a uma sucessão de calcilutitos, calcarenitos,
calcirruditos, estromatólitos fosfáticos e sedimentos siliciclásticos (FRAGOSO et al., 2008).

Figura 1 – Localização do município de João Dourado, Bahia. Modificado de Abreu (2006).

Considerados registros raros com valores atribuídos pela sociedade e por especialistas, os
geossítios, elementos do patrimônio geológico, sítios e elementos da geodiversidade (no sentido de
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BRILHA, 2016) contam a história de uma região e podem levar cientistas a estudos reveladores
sobre nosso planeta. Nos últimos anos ocorreram importantes descobertas paleontológicas no
município de João Dourado que também integra, parcialmente, a área proposta para implantação do
Geoparque Morro do Chapéu (ROCHA e PEDREIRA, 2013). Diante disso, o objetivo do estudo foi
identificar no município a existência de sítios e elementos da geodiversidade de valor patrimonial
com o intuito de realizar uma avaliação quantitativa e classificar sua relevância. Para isso utilizou-se
o aplicativo GEOSSIT da CPRM – Serviço Geológico do Brasil.
METODOLOGIA
Inicialmente foi realizada uma análise geral da área de estudo, por meio de consulta prévia da
bibliografia publicada, para avaliação dos aspectos geológicos do município de João Dourado,
bem como suas características. Posteriormente, foram realizados dois trabalhos de campo, o
primeiro nos dias 25 e 26 de junho de 2015 e o segundo entre os dias 29 de fevereiro e 04 de
março de 2016, em que o propósito foi fazer o inventário da geodiversidade de João Dourado. O
levantamento dos locais de interesse foi realizado a partir de informações dos habitantes do
município que possuem considerável conhecimento a respeito dos aspectos naturais da área.
Neste trabalho foram selecionados dezesseis locais de interesse que permitem observar aspectos
relacionados à geodiversidade de João Dourado. O inventário e a quantificação desses locais de
interesse

foram

feitos

utilizando

o

aplicativo

GEOSSIT

(disponível

em:

http://www.cprm.gov.br/geossit/), que adota metodologia e conceitos de Brilha (2016) e GarcíaCortés e Carcavilla (2009) com adaptações. Caso o Valor Científico (VC) seja igual ou superior a
200, será caracterizado como um geossítio, e caso seja inferior a esse valor, tratar-se-á de um
sítio da geodiversidade. Um local de interesse geológico é considerado um geossítio de relevância
nacional quando, durante a avaliação por este aplicativo, seu VC for igual ou maior que 200, e de
relevância internacional quando este valor for igual ou superior a 300. Já os sítios da
geodiversidade são considerados como de relevância nacional quando o Potencial Uso Educativo
(PUE) e/ou o Potencial Uso Turístico (PUT) apresentam valor igual ou superior a 200. Valores
menores que 200 qualificam sítios da geodiversidade de relevância regional/local.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A localização dos dezesseis sítios do município de João Dourado (Figura 2), bem como a listagem
dos nomes e a classificação quanto à relevância de cada um deles seguem no Quadro 1. Os
nomes foram estabelecidos de acordo com as localidades e através do conhecimento da
população local.

104

_______________________________________________________________________________

Figura 2 – Localização dos locais de interesse identificados no município de João Dourado sobre base do
Mapa Geológico - Folha SC.24-Y-C Jacobina 1:250.000. Modificado de CPRM (1998).

O Geossítio Lapa dos Brejões ilustra elementos ou processos relacionados à Espeleologia, além
de existirem artigos científicos internacionais publicados sobre o local. O Geossítio Lajedo das
Pombas é o único a apresentar elementos geológicos bem preservados relacionados à Geologia
Estrutural. O Geossítio Vajado apresenta tipos diferentes de aspectos geológicos com relevância
científica, inclusive belas feições cársticas do tipo lapiás e também estromatólitos do tipo
Jurussania Krylov (SRIVASTAVA, 1986). No Geossítio Fazenda Faveleira foram identificados
fósseis da megafauna do Quaternário, além de haver uma dissertação (FARIA, 2016) sobre o
local. No Geossítio Gameleira pode-se observar laminitos algais, falhas e dobras, marcas de
cristais de sal dissolvidos, além de estruturas sedimentares que ocorrem nas rochas carbonáticas,
conhecidas como tepees.
O Sítio da Geodiversidade Floresta apresenta fósseis da megafauna do Quaternário e
estromatólitos Jurussania Krylov (SRIVASTAVA, 1986).
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Quadro 1 – Classificação da relevância de cada local de interesse de João Dourado
SÍTIO

NOME

CLASSIFICAÇÃO

G11

Lapa dos Brejões

Geossítio de relevância internacional

G4

Lajedo das Pombas

Geossítio de relevância nacional

G2

Vajado

Geossítio de relevância nacional

G8

Fazenda Faveleira

Geossítio de relevância nacional

G1

Gameleira

Geossítio de relevância nacional

G10

Floresta

Sítio da Geodiversidade de relevância nacional

G7

Morro do Prego

Sítio da Geodiversidade de relevância nacional

G9

Fazenda Poço Verde

Sítio da Geodiversidade de relevância nacional

G5

Fazenda Boa Vista

Sítio da Geodiversidade de relevância nacional

G12

Gruta da Igrejinha

Sítio da Geodiversidade de relevância nacional

G13

Fazenda Baixa da Pedra

Sítio da Geodiversidade de relevância nacional

G14

Poço da Praça

Sítio da Geodiversidade de relevância nacional

G15

Poço da Gameleira

Sítio da Geodiversidade de relevância nacional

G16

Poço do Sabino

Sítio da Geodiversidade de relevância nacional

G6

Nêgo de Clarindo

Sítio da Geodiversidade de relevância regional/local

G3

Lagoa de Ademar

Sítio da Geodiversidade de relevância regional/local

O Sítio da Geodiversidade Morro do Prego pode ser utilizado como um mirante, proporcionando
uma visão da escarpa que delimita a Bacia de Irecê a sudeste. No Sítio da Geodiversidade
Fazenda Poço Verde foram encontrados fósseis e também estilolitos nas rochas calcárias. O Sítio
da Geodiversidade Fazenda Boa Vista exibe espeleotemas e pinturas rupestres ao longo dos
afloramentos. O Sítio da Geodiversidade Gruta da Igrejinha apresenta espelotemas, e no seu
portal de entrada pode-se observar uma grande estalactite. No Sítio da Geodiversidade Fazenda
Baixa da Pedra observou-se uma grande dolina de abatimento que pode ter sido formada devido
à intensa exploração do recurso hídrico. Os sítios da geodiversidade Poço da Praça, Poço da
Gameleira e Poço do Sabino são emblemáticos para a história e economia do município. No Sítio
da Geodiversidade Nêgo de Clarindo observaram-se estromatólitos fosfáticos Jurussania Krylov
(Srivastava, 1986) e estruturas sedimentares do tipo tension gashes. O Sítio da Geodiversidade
Lagoa de Ademar apresenta concreções que, segundo Dantas (2016), consistem de horizontes de
nódulos endurecidos devido à oscilação do nível freático.
CONCLUSÕES
Os

geossítios

sedimentológico,

e

sítios

da

geodiversidade

geomorfológico,

de

espeleológico,

João

Dourado

apresentam

tectônico-estrutural,

interesse:

paleontológico,

hidrogeológico e arqueológico. A geodiversidade do município é ameaçada em decorrência,
principalmente, da expansão da agricultura irrigada e da exploração dos solos para uso em olarias
e rochas para usos diversos. Ao realizar o inventário e a avaliação quantitativa da geodiversidade
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de João Dourado contribui-se para sua conservação, na medida em que se aproxima o público
das Geociências, permitindo sua conscientização para a necessidade da procura de equilíbrio na
relação com os aspectos abióticos da natureza.
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INTRODUÇÃO
Na década de 1990 o termo geodiversidade surge como uma nova forma de conceituar a
multiplicidade geológica, dos relevos e do solo, e vem sendo tratado como forma de agregar valor
ao meio abiótico. O seu estudo possibilita a difusão do conhecimento geológico-científico, além de
fundamentar práticas de sustentabilidade e conscientização ambiental, uma vez que, como
descreve Parks e Mullingan (2010), os componentes ambientais da geodiversidade são motores
da biodiversidade.
Analisar uma paisagem, sustentado pelos pilares de geodiversidade valorada e geoturismo como
ferramenta para geoconservação, como sugeridos em Nascimento et al. (2008) compreende em
conhecer o espaço geográfico assumindo sua complexidade física natural considerando também a
relação com seus elementos bióticos e valores sociais, o que contribui e potencializa o despertar
para práticas de geoconservação, por meio das quais todos são beneficiados.
No estado do Rio Grande do Norte, o relevo proporciona cenários de grande valor estético, com
destaque para serras e picos popularmente conhecidos. Considerando que na esfera do
geoturismo, valoriza-se a possibilidade de proporcionar experiência não só da contemplação da
paisagem, mas também a compreensão de como o cenário foi formado em escala de tempo
geológica, é possível perceber o potencial desta prática, no município de Barcelona, localizado na
mesorregião Agreste Potiguar do RN, nordeste do Brasil. Neste, encontram-se o sítio Boqueirão e
a Serra da Fé, objetos de estudo deste trabalho.
Inserida em região de clima semiárido, a cidade de Barcelona é dotada de elementos de
geodiversidade particulares, como algumas feições geomorfológicas, geoformas e afloramentos
rochosos naturais associados a um legado cultural, nos quais, justifica-se esta produção científica
que tem como intuito contemplar aspectos geológicos da paisagem local. Neste contexto, este
trabalho objetiva analisar a geodiversidade dos sítios Boqueirão e Serra da Fé identificando e
descrevendo os elementos da geodiversidade existentes.
METODOLOGIA
A área de estudo localiza-se no município de Barcelona, o acesso aos locais se dão pela BR-226
e RN-203 (Figura 1). Tanto o sítio Boqueirão quanto a Serra da Fé estão localizados em
propriedade privada denominada Fazenda Boqueirão e tem seu acesso dado por estrada
carroçável, estando abertos à visitação.
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Figura 1 – Localização da área de estudo – RN.

Para alcance dos objetivos, foram adotados os seguintes procedimentos metodológicos: a)
levantamento e agrupamento bibliográfico em bases científicas e repositórios universitários sobre
o marco geológico da área em estudo; b) visita de campo aos sítios Boqueirão e Serra da Fé,
onde foram realizados registros fotográficos, medições de atitudes de camadas dos afloramentos
e adesão de coordenadas geográficas em GPS portátil; c) coleta de cotas de altitude com auxílio
do Google Earth e produção de mapas de correlação geológica-geomorfológica com os recursos
de geoprocessamento do ArcMap 10.1, subsídio da etapa seguinte; d) análise geossistêmica
abiótica da paisagem, descrita na abordagem teórica-metodológica de Dantas et al. (2015), de
modo a identificar a geodiversidade dos sítios por meio da interpretação dos processos
geológicos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os sítios estudados encontram-se geologicamente inseridos na porção norte do Plúton Granítico
Barcelona (PGB) intrusivo nos complexos gnáissicos do Arqueano e Paleoproterozoico, com
origem associada aos magmatismos graníticos da orogênese Neoproterozoica Brasiliana. A
intrusão do PGB foi controlada pelos sistemas de zonas de cisalhamento transcorrentes Lajes
Pintadas e Sítio Novo, tendo geometria arredondada ao sul e afinada ao norte (CAVALCANTE,
2015).
A topografia, geomorfologia e alguns aspectos fisiográficos da área estudada oferecem subsídios
para construção de modelos de evolução da paisagem. A noroeste do geossítio Boqueirão existe
uma barragem (Figura 2m) de nome homônimo, e a norte se encontra a Serra da Arara (Figura
2s), com altitude aproximada de 270 m. A Serra do Boqueirão, junto ao geossítio Boqueirão,
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possui 250 m. Por fim, a Serra da Fé (Figura 2a) ou Pedra da Fé, que constitui o outro geossítio
descrito neste trabalho, possui 220 m.
Partindo da intrusão do PGB e da possível ativação tectônica ou erosão diferencial ou ainda a
concomitância dos processos (TURNER e WILLIAMS, 2004; PAIN e OLLIER, 1995) é possível
interpretar os inselbergues que compõem o relevo dos sítios Boqueirão e Serra da Fé,
associando-os também ao clima tropical da região com a drenagem do rio Potengi. Sugere-se que
a separação dos inselbergues se dá pela inserção em ambiente fluvial com vales e planícies em
meio a um conjunto de maciços residuais dissecados, pelos quais foram assim mantidos corpos
de granitos mais resistentes e definidores dos limites drenantes. O lineamento estrutural do corpo
intrusivo, por sua vez, indica que os corpos dos inselbergues eram contínuos, sendo alinhados em
aproximados 45° NE-SW, assim como o sistema de falhas instalados no alinhamento (Figura 2d).
Os pedimentos dos inselbergues estão associados à redução da altimetria pela dissecação e
fixação de vegetação. Nas Figuras 2a, 2c e 2s é possível perceber a redução dos corpos
graníticos.
À atuação do intemperismo físico atribui-se o alargamento de um sistema de juntas que
originaram os matacões e os grandes blocos presentes no sítio Boqueirão, geradores também do
aspecto gráfico referido ao termo “Fé” no sítio Serra da Fé (Figura 2i), agregando o valor religioso
associado a esse elemento de geodiversidade. O desplacamento mostrado na Figura 2g também
está associado a este sistema de juntas e fraturas, onde percebe-se a figura de uma feição,
popularmente relacionada a um perfil de rosto humano.
Nascimento et al. (2015) sugere dois agrupamentos petrográficos e geoquímicos para o PGB. As
rochas presentes na Suíte Cálcio-Alcalina de Alto K Porfirítica afloram em ambos os sítios: as
fácies leucocráticas monzograníticas com megacristais de K-feldspato, assim como os diques
micrograníticos e os enclaves intermediários (Figuras 2d, 2e e 2f). E justamente atribui-se à ação
da química da água nos K-feldspatos a coloração alaranjada no inselbergue Serra da Fé,
justificando o nome dado de Serra Vermelha por moradores.
Seja qual for modelo de evolução do relevo, o paleofluxo e o fluxo do rio Potengi são
imprescindíveis para explicar as feições geomorfológicas atuais. A ação da água fluvial na
mineralogia, por exemplo, provoca a desintegração do granito também pela alteração dos seus
minerais, na Figura 2p os cristais de K-Feldspato se mostram resistentes a denudação. O granito
desintegrado forma saprolito (Figura 2p), que pode ser carreado por fluxo trativo, posteriormente.
Importantes geoformas do sítio Boqueirão também estão associadas a erosão fluvial do rio
Potengi. Na Figura 2q observa-se o canal, provavelmente produto de abrasão e escavação de
múltiplas marmitas, evidenciado pelo formato arredondado das rochas do leito. O estágio inicial de
formação dessas marmitas pode ser observado nas Figuras 2j e 2k.
A relação do homem com a geodiversidade local dá-se pela participação desses elementos no
cotidiano dos habitantes do município de Barcelona. O sítio Boqueirão possui duas pequenas
barragens ao longo do Rio Potengi para a captação de água, que em períodos de cheia, recebe
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visitantes para fins recreativos em atividades de pesca e banho. O local possui uma geoforma
popularmente conhecida como “Pedra da Baleia” (Figura 2r). A água retida também é utilizada
para irrigação e manutenção do gado em períodos de cheia. É possível notar nas Figuras 2m e 2o
a utilização de rocha aflorante para a construção das barragens. O mesmo acontece na
construção de casas que utilizam afloramentos como sustentação (Figura 2n). Já na área da
Pedra da Fé, como mostram as Figuras 2b e 2c, as atividades contemplam visitas ao museu de
cultura nordestina, e o turismo de aventura (Figura 2h).

Figura 2 – Elementos de geodiversidade dos sítios Serra da Fé e Boqueirão. (a) Visão panorâmica da Serra
da Fé; (b) e (c): Museu de cultura e tradição nordestina, Imagens de George Azevedo; (d) e (f) Constituintes
petrográficos da Suíte Cálcio-Alcalina de Alto K Porfirítica e lineamento estrutural dado por falha conjugada
de cisalhamento; (e) Mineralogia das fácies leucocráticas monzograníticas; (g) Visão lateral da Serra da Fé,
onde é possível visualizar feição humana; (h) Rapel na Pedra da Fé, Imagem de ECOTURBRASIL; (i) Visão
frontal da Serra da Fé; (j) e (k) Marmitas escavadas no leito do rio Potengi; (l) Degradação de afloramento
rochoso com pichações; (m) e (o) Barragem Boqueirão; (n) Casa construída sobre afloramento granítico; (p)
Extensiva desintegração do granito com veios de quartzo resistentes; (q) Canal aberto por mecanismo
erosivo de escavação; (r) Geoforma “Pedra da Baleia”; (s) Serra da Arara.

CONCLUSÕES
O estudo realizado em Barcelona/RN, especificamente nos sítios Boqueirão e Serra da Fé,
permitiu o reconhecimento da área com o intuito de fomentar práticas didáticas em geociências, e
identificou componentes do patrimônio geológico da região, atrelados aos seus aspectos
religiosos e culturais, como na “Pedra da Fé”, ou de valor geocientífico-didático, em ambos sítios.
Sugerem-se ações de conscientização e divulgação do conhecimento geológico em comunidades
próximas aos potenciais geossítios, circundantes de afloramentos e paisagens com conteúdo de
elementos de geodiversidade relevantes. A valorização por parte da população local evita
possíveis danos às feições estudadas, possibilitando também um contínuo estudo da geologia da
região. Portanto, propõe-se estudos que apliquem metodologias de valoração dos elementos de
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geodiversidade na área, que contemplem a relação da geodiversidade com a sociedade e de que
forma essa informação geológica pode chegar à população para que haja reconhecimento
efetivo da importância da geoconservação local.
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INTRODUÇÃO
As quedas d’água são elementos da geodiversidade que podem ter valor patrimonial, já que
muitas cachoeiras e seu entorno possuem valor de ordem científica (biodiversidade e
geodiversidade), ambiental, estética, econômica, cultural, religiosa e turística e serviços da
geodiversidade. No entanto, não existem leis específicas englobadas nas resoluções ambientais,
inclusive aquelas referentes aos recursos hídricos, para proteção das cachoeiras, bem como
critérios para classificar sua relevância (OLIVEIRA, 2016).
Neste contexto, este trabalho objetiva elencar a classificação de relevância de vinte quedas
d’águas na porção mineira da Estrada Real, a partir da metodologia desenvolvida por Oliveira
(2016) e assim colaborar para a conservação deste patrimônio geológico, legalmente
desamparado.
METODOLOGIA
No intuito de selecionar critérios que viabilizem a classificação de relevância das quedas d’água,
foram consultados 62 especialistas em Minas Gerais ligados aos seguintes temas: geomorfologia,
turismo, biologia, engenharia, recursos hídricos e órgãos ambientais A aplicação da técnica Delphi
foi executada em duas rodadas por meio eletrônico, contendo 26 critérios de ordem física,
geomorfológica, ambiental e paisagística. Quando do retorno dos questionários com as respostas
dos participantes, fez-se a tabulação dos dados e foram calculadas as médias e as medianas dos
pesos conferidos aos critérios avaliados pelo grupo. No intuito de aperfeiçoar os dados obtidos e
facilitar a análise, selecionou-se os critérios que atingiram mais de 75% de inclusão pelos
especialistas ou que tenha atingido pelo menos 3 (três) na média dos pesos na segunda rodada
do painel Delphi. Neste contexto, nove critérios foram selecionados como relevantes: (1) Altura
da queda; (2) Beleza cênica; (3) Preservação da vegetação do entorno; (4) Condições de
balneabilidade E.coli (NMP/100mL); (5) Claridade visual (turbidez); (6) Fluxo hídrico; (7)
Importância histórico-cultural, religiosa, científica e educativa; (8) Dimensões do poço (área
e profundidade) e (9) Praia fluvial (OLIVEIRA, 2016).
O protocolo montado via Delphi foi testado na prática, para tanto, foram selecionadas vinte quedas
d´água de reconhecida beleza cênica e/ou potencial de visitação, todas localizadas na porção
mineira da Estrada Real. Essa organização amostral objetivou avaliar quedas d’água em
diferentes contextos, foram selecionadas as seguintes regiões e quedas d´água: Serra da
Mantiqueira em Aiuruoca: Cachoeira das Fadas; Cachoeira do Fundo; Cachoeira dos Garcias;
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Cachoeira dos Macacos. Serra de Carrancas: Cachoeira da Fumaça; Cachoeira Véu da Noiva;
Cachoeira das Esmeraldas; Cachoeira do Índio. Quadrilátero Ferrífero: Cachoeira do Capivari;
Cachoeira Santo Antônio; Cachoeira das Andorinhas; Cachoeira Chica Dona. Serra do Cipó
(Serra do Espinhaço Meridional): Cachoeira da Farofa; Cachoeira do Tabuleiro; Cachoeira Rabo
de Cavalo; Cachoeira Grande. Planalto de Diamantina: Cachoeira dos Cristais; Cachoeira das
Fadas; Cachoeira Telesforo; Cachoeira do Moinho.
A etapa seguinte consistiu na consolidação do sistema de auxílio à decisão que admitisse a
classificação de relevância de quedas d’água. Para tanto, optou-se pela utilização da Teoria de
Utilidade Multiatributo, devido à facilidade de aplicação do mesmo (tendo em vista a utilização
futura pelos tomadores de decisão no contexto de classificação de relevância de quedas d’água).
Para associação dos critérios foi utilizada a função de valor linear aditiva, que avalia os
desempenhos das alternativas conforme os múltiplos critérios, através da equação:
∑

.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após a utilização da técnica multicritério, as quedas d’água investigadas nesse estudo foram
enquadradas em classes de acordo com sua relevância. As classes foram definidas de acordo
com a pontuação alcançada por cada queda d’água. Considerando que o intervalo de notas
possíveis a serem obtidas nas cachoeiras foi de 33 até 99 pontos, foi realizada uma estatística
simples de quartis para definir a pontuação correspondente a cada uma das classes de
relevância: extrema, alta, média e baixa. Os quartis são representados pela pontuação de cada
classe, por cores e sugestão de ações (Tabela 1). O sistema de cores e as sugestões de ações
foram baseados no trabalho “Áreas Prioritárias para Conservação, Uso Sustentável e Repartição
de Benefícios da Biodiversidade Brasileira”, Portaria MMA nº 9, de 23 de janeiro de 2007
(BRASIL, 2007). Em seguida a Tabela 2 apresenta a classificação de relevância para as quedas
d’água do estudo de caso. As cachoeiras estão ordenadas de acordo com a pontuação alcançada
e as quedas d’água visitadas foram enquadradas nas seguintes classes: (i) extrema, (ii) alta e (iii)
média. Nenhuma cachoeira foi classificada com de baixa relevância.
Há de se ressaltar ainda que a classificação final de relevância das quedas d’água mostrou-se
coerente e condizente com a realidade das cachoeiras estudadas. As cachoeiras de extrema
relevância (Figura 1) são aquelas de excepcional beleza, reconhecimento científico e cultural, e
com excelente preservação tanto das águas quanto da vegetação do entorno. Por esse motivo o
grupo que pertence a essa classe é naturalmente mais seleto. No atual estudo de caso somente 7
(sete) quedas d’água se enquadram nessa classificação.
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Tabela 1 - Modelo da Classificação Final de Relevância de Quedas d’água
Classes de Relevância

Pontuação

Extrema

>84 pontos

Alta

67 – 83 pontos

Média

50 – 66 pontos

Baixa

33 – 49 pontos

Sugestões de Ações
Criação de unidades de conservação de proteção integral,
estudo de capacidade de carga, monitoramento de
balneabilidade*, ações de conservação para o entorno,
zoneamento, fiscalização, outras ações especificas.
Medidas legais para assegurar a preservação do patrimônio
geológico, pesquisas científicas, fiscalização, estudo de
capacidade de carga para quedas d’água, monitoramento de
balneabilidade*, pesquisas e educação ambiental, outras ações
específicas.
Pesquisas científicas, ações para apoiar geoconservação,
monitoramento de balneabilidade*, recuperação de áreas
degradadas, ações e estrutura para o turismo ecológico,
educação ambiental, estudo de capacidade de carga, outras
ações especificas.
Ações para apoiar geoconservação, monitoramento de
balneabilidade*, medidas socioeconômicas para o turismo,
recuperação de áreas degradadas, outras ações especificas.

* Monitoramento de balneabilidade recomendado para áreas onde o uso recreacional de contato primário
seja identificado ou demandado como uso futuro.
Tabela 2 - Ordenamento Final Obtido pelas Quedas d’água do Estudo de Caso
Classes de
Relevância

Extrema

Alta

Média

Critérios

Total

Cachoeira do Tabuleiro

89

Cachoeira dos Garcias

89

Cachoeira do Capivari

89

Cachoeira Rabo de Cavalo

89

Cachoeira Chica Dona

88

Cachoeira Santo Antônio

87

Cachoeira da Farofa

85

Cachoeira da Fumaça

82

Cachoeira do Fundo
Cachoeira das Fadas
(Conselheiro Mata)

81
80

Cachoeira dos Cristais

79

Cachoeira do Telésforo

78

Cachoeira do Índio

76

Cachoeira Grande

76

Cachoeira do Moinho

76

Cachoeira Véu da Noiva

71

Cachoeira dos Macacos

68

Cachoeira das Esmeraldas

67

Cachoeira das Fadas (Aiuruoca)

63

Cachoeira das Andorinhas

52
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Figura 1 - Cachoeiras de Extrema Relevância

A classe de alta relevância (Figura 2) abriga a maioria das quedas d’água, 12 (doze) ao todo.
Esse número atesta que as cachoeiras visitadas, estão inseridas no grupo das principais quedas
da Estrada Real. As cachoeiras pertencentes a essa classe, possuem boa preservação,
importância cultural ou científica e reconhecida beleza. E todas as cinco regiões visitadas
apresentam cachoeiras com essa classificação. Demonstrando a aplicabilidade do protocolo de
classificação de relevância de quedas d’água independentemente do contexto ambiental.

Figura 2 - Cachoeiras de Alta Relevância

A classe de média relevância (Figura 3) apresenta apenas uma cachoeira e, não por
coincidência, esta é a única queda d’água que apresenta baixa pontuação nos critérios físicos e
nos critérios de qualidade tanto da água quanto do entorno.
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Figura 3 - Cachoeira de Média Relevância

CONCLUSÕES
A elaboração de uma metodologia para classificar a relevância de quedas d’água que seja de fácil
compreensão e manuseio, consiste em tarefa de contínuos incentivos e contribuições
multidisciplinares. O painel de especialistas permitiu uma análise científica na seleção dos
critérios, reduzindo o teor de subjetividades dos parâmetros. O sistema de auxílio a decisão se
mostrou apropriado, pois admite adequações dos critérios diante das características de cada área
ou disponibilidade de dados.
Diante do exposto, a proposta do presente trabalho, contribui incialmente para chamar atenção
para a necessidade de trabalhos relacionados à proteção das quedas d’água, que poderiam
contribuir em muito com o contínuo aperfeiçoamento da metodologia proposta. Metodologia essa
que demonstra que é possível, sim, classificar relevância deste elemento da geodiversidade, de
forma a colaborar para sua preservação.
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INTRODUÇÃO
A coleção científica “Fósseis Paleozoicos” da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
(UNIRIO) possui duas bases de dados inter-relacionadas: a base de dados dos registros fósseis e
a base de dados de mídias. Ambas as bases estão relacionadas às informações de trabalho de
campo e aos eventos de apresentação de trabalhos. Essas informações interligadas estão
estruturadas segundo os significados simbólicos que cada objeto possui (HODDER, 2006),
incluindo os de uma coleção científica: 1) DESCRITIVA; 2) CONTEXTUAL e 3) HISTÓRICA
(Figura 1). Na parte descritiva, a base de dados dos registros da coleção aborda os aspectos
morfológicos/anatômicos e taxonômicos de cada espécime encontrado nas amostras. Os
aspectos contextuais estão relacionados aos campos de procedências, estratigrafia e
sedimentologia. Mas a principal diferença é a relação desses espécimes com a base de dados da
mídia, onde cada grupo de espécimes está relacionado ao seu contexto histórico de coleta,
trabalhos científicos, extensão e etc.
Isso proporciona uma relação de interpretação das informações sobre os vários eixos patrimoniais
que podem ser abordados. Fica registrado a historicidade da instituição, os aspectos científicos e
os aspectos de musealização necessários para a formação de uma coleção paleontológica.
As coleções científicas são elementos da geodiversidade e, também, objetos de “testemunho do
processo científico e do desenvolvimento tecnológico” (GRANATO et al., 2010, p. 2) selecionados
a partir de critérios objetivos. Toda essa valorização simbólica já as caracteriza como patrimônio
geológico ex situ material e intangível, abrangendo os documentos (espécimes, publicações,
equipamentos) e conhecimentos geopaleontológicos e sociais (PINTO e MACHADO, 2011;
PONCIANO et al. 2011).
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Esfera descritiva

Esfera contextual

Esfera histórica

Figura 1 – Esquema ilustrativo dos significados simbólicos de um objeto proposto por Hodder (2006).

Para exemplificar a importância de uma coleção científica, o presente trabalho propõe analisar e
discutir a importância do patrimônio geológico, pelo estudo da subcoleção de Brachiopoda da
coleção “Fósseis Paleozoicos”, para a conservação e o resgate da memória institucional.
METODOLOGIA
Foram analisadas as fichas catalográficas de todos os registros da subcoleção de Brachiopoda e
correlacionadas com os registros existentes na base de dados de mídia (fotografias e vídeos). As
fotografias e mídias que não se encontravam cadastradas e importantes fontes de informações
para o presente trabalho foram catalogadas na base.
Das fichas de catalogação, foram selecionados os seguintes campos: nome, procedência, bacia,
litoestratigrafia, coletores, data de coleta, publicações. Foi confeccionada uma relação dos dados
das categorias anteriormente mencionadas, relacionando-os com os dados das fichas
catalográficas das fotografias e vídeos.
A partir dessa correlação, foram discutidos os dados obtidos para uma correlação da construção
de parte da memória institucional da Paleontologia na UNIRIO.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A coleção de “Fósseis Paleozoicos” da UNIRIO está organizada pela categoria SISTEMÁTICA,
sendo posteriormente separada sequencialmente por BACIA e LITOESTRATIGRAFIA (Figura 2).
Enquanto isso, na base de dados da coleção de Mídias, as fotografias e os vídeos estão com a
organização estruturada de acordo com a LOCALIDADE das campanhas de trabalho de campo. A
categoria PROCEDÊNCIA é o link entre as duas bases de dados.
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Figura 2 – Estrutura de organização da coleção “Fósseis Paleozoicos”

A subcoleção de Brachiopoda possui 745 números de registros distribuídos pelas três principais
bacias sedimentares paleozoicas.
Para a Bacia do Paraná, esse grupo fóssil apresenta 327 números de registros, abrangendo
coletas em dez localidades das formações Ponta Grossa e São Domingos. Estão representadas
oito campanhas de trabalho de campo, iniciadas em 1994, mas continuadas em 1995, 2000, 2003,
2004, 2005, 2007 e 2008. Todas essas campanhas foram coordenadas pela professora Dra.
Deusana Machado como parte de seus projetos de pesquisa, extensão e ensino.
Dados semelhantes foram encontrados para a Bacia do Parnaíba. Essa subcoleção possui 174
números de registros de 14 localidades fossilíferas, abrangendo dados de campanhas de
trabalhos de campo de 1994, 1999, 2005, 2007, 2008, 2009 e 2011. A história dessa subcoleção
está relacionada ao início do Laboratório de Estudo de Comunidades Paleozoicas (LECP) em
1999 e, consequentemente, com a criação da referida coleção. Atualmente, pode-se encontrar
espécimes representativos dos intervalos geológicos Devoniano e Carbonífero (formações
Pimenteira, Cabeças e Piauí). Essa última campanha estava relacionada com o edital do CNPq
para Apoio da Paleontologia no Brasil.
Uma importante informação histórica está relacionada com parte dessa subcoleção da Bacia do
Amazonas. Todos os seus 243 números de registros são do Devoniano, pertencentes às
formações Maecuru e Ererê, e foram coletados pela Expedição Orville Derby, coordenada pelo
geólogo Dr. José Henrique Gonçalves de Melo, financiada pela PETROBRAS S.A. Esse material
foi fragmentado no ano de 1989 no setor de depósito do material rochoso em Campos Elísios, no
município de Duque de Caxias, pela primeira autora do presente trabalho, quando realizava seu
mestrado e utilizou os biválvios como parte de seu estudo. Muitos anos depois, esse material foi
emprestado para o projeto de pesquisa que contava com a colaboração da pesquisadora e
professora do Museu Nacional Dra. Vera Maria Medina da Fonseca. A Petrobras, posteriormente,
doou a maior parte do material da Expedição Orville Derby para o Museu Nacional. Contudo, parte
do material da Bacia do Amazonas foi para a UNIRIO.
Todo esse material já foi parte de monografias, dissertações, teses e geo-oficinas de divulgação
da Paleontologia. Entretanto, não está evidente em nenhum lugar sua importância para a história
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da construção do conhecimento geocientífico dentro da UNIRIO. Isso nos leva a uma reflexão da
ausência de estudos patrimoniais em coleções não musealizadas (fora de museus),
principalmente, as consideradas coleções de pesquisa (PEARCE, 2006).
Não se deve esquecer que as coleções científicas são uns dos principais meios de conservação
de objetos, nesse caso de espécimes fossilíferos, assegurando sua “identidade; o seu caráter de
excepcionalidade; a sua valorização enquanto fonte de conhecimento e saber e produção
científica” (PINTO e MACHADO, 2011). Estas também evidenciam, como acima registrado, os
principais aspectos históricos, políticos ou científicos que influenciaram sua criação ou sua
permanência.
CONCLUSÕES
Percebe-se a necessidade de ampliar o debate em torno das coleções científicas de
universidades, traçando suas histórias, importância patrimonial e de salvaguarda de um
patrimônio cultural referendado pela constituição brasileira (BRASIL, 1988), assim como, mostrar
suas valorizações dentro e fora do meio acadêmico. A partir disto, também, discutir o patrimônio
científico como intangível, visto que também é o legado deixado pelas ideias produzidas pela
pesquisa científica.
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INTRODUÇÃO
As atividades de mineração, ao mesmo tempo em que são importantes para o desenvolvimento de
uma região, são geradoras de profundos impactos no meio natural. Tal fenômeno pode ser
observado na região de Rio Claro (SP), onde foram contabilizadas 49 minerações de explotação de
bens minerais (IPT, 2012). Os empreendimentos empregam milhares de pessoas e, em 2016,
geraram quase 1 milhão de reais para o município por intermédio da Compensação Financeira pela
Exploração de Recursos Minerais – CFEM (RIO CLARO, 2017), a 10ª maior arrecadação do
Estado. Por outro lado, um dos problemas históricos é o abandono ou a recuperação inadequada
das cavas de extração.
O Decreto Federal nº 97.632, de 10 de abril de 1989, estabelece que o licenciamento de
empreendimentos minerários está sujeito à aprovação de um Plano de Recuperação de Áreas
Degradadas pela Mineração (PRAD), cujo objetivo é recuperar as condições naturais do sistema
ambiental local. Todavia, na prática, muitas cavas de mineração da região de Rio Claro encontramse ocupadas por pastagens, plantios de cana-de-açúcar ou foram até mesmo abandonadas.
A partir do cenário exposto, este trabalho analisou o projeto de recuperação de um empreendimento
de extração de calcário sob a ótica da geoconservação e geodiversidade. O objetivo do estudo foi
levantar informações e elaborar materiais que deem suporte à implantação de um parque geológico
como forma de redestinação de uso futuro da frente de lavra.
A área de estudo está localizada no município de Rio Claro, em ocorrência de rochas da Bacia do
Paraná. A Formação Irati, fonte do calcário explotado, é uma unidade permiana, notável pelo seu
valor geopatrimonial de relevância internacional que inclui fósseis de amniotas da família
Mesosauridae, artefatos pré-históricos, entre outros (AMARAL, 1971; OELOFSEN; ARAÚJO, 1987;
MILLER JR, 1969).
MÉTODOS
Os precedimentos e métodos adotados neste trabalho foram: 1) Caracterização da geodiversidade
da Formação Irati, por meio de levantamento bibliográfico; 2) Enquadramento da área de estudo
nos

instrumentos

jurídicos,

políticas

públicas

e

demais

iniciativas

que

governam

a

geoconservação; 3) Identificação do público-alvo do parque geológico, pela análise dos dados de
visitação da mineração Partecal e participação em visitas monitoradas; 4) Elaboração de materiais
de interpretação e divulgação do patrimônio da Formação Irati, considerando o público-alvo, com
base nas diretrizes propostas por Cater (2001) e 5) Análise das etapas de implementação e
características do parque geológico, por meio de visitas técnicas e reuniões com uma equipe
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multidisciplinar composta por geólogos, engenheiros, arquitetos, membros do poder público e
representantes da mineradora.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Geodiversidade da Formação Irati
A Formação Irati, representada pelos aspectos listados na Tabela 1, compreende importante parte do
patrimônio natural/cultural paulista. A quantificação dos valores da geodiversidade na área destinada ao
parque revelou relevância acima da média, quando comparada com outros geossítios da região.
O caráter amplo da geodiversidade da Formação Irati favorece o desenvolvimento de atividades
científicas e educativas, justificando, assim, a destinação de um espaço para estes usos.
Tabela 1 – Mensuração de valores da geodiversidade da Formação Irati
Valores

Aspectos da Geodiversidade

Valor intrínseco

Formação Irati

Valor cultural

Calcário agrícola; Uso na construção civil; Folhelho pirobetuminoso; Artefatos
pré-históricos; Fósseis; Criação do curso de geologia em Rio Claro.

Valor estético

Cristais de pirita e nódulos de sílex; Amniotas mesossaurídeos

Valor

Calcário agrícola; Uso na construção civil; Folhelho pirobetuminoso

econômico
Valor funcional

Solo e rochas

Valor científico/

Unidade isócrona transcontinental; Amniotas mesossaurídeos; Cristais de pirita

Educativo

e nódulos de sílex; Artefatos pré-históricos; Campo escola em geologia

Classificação na legislação e em projetos de geoconservação
A conservação da geodiversidade da Formação Irati, por meio da implementação de um parque
natural, é amparada pela legislação brasileira nos âmbitos federal, estadual e municipal.
Segundo a Lei Orgânica do Município de Rio Claro, pelo menos 20% da receita oriunda da participação
no resultado da exploração de recursos naturais devem ser destinados à conservação e recuperação
ambiental. Além disso, o município possui competência para providenciar o tombamento dos sítios
naturais por intermédio do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e
Turístico de Rio Claro.
A área de estudo possui potencial de compor iniciativas regionais de geoconservação, como o Projeto
Monumentos Geológicos do Estado de São Paulo e o Projeto Geopark da Bacia do Rio Corumbataí.
Público-alvo e materiais interpretativos
A análise dos visitantes da Mineração Partecal permitiu dividí-los em quatro grupos com necessidades
diferentes (Tabela 2).
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Tabela 2 – Perfis do público visitante do patrimônio geológico da Formação Irati
Grupos de visitantes

Características

Alunos escolares

Grupos

numerosos,

que

se

beneficiam

de

informações

complementares por meio de visitas guiadas, atividades lúdicas e
materiais interpretativos de linguagem simples.
Alunos do ensino superior

Grupos numerosos, que podem estar acompanhados por pessoa com
conhecimento da área e/ou interessados em visitas guiadas. Procuram
informações técnicas e científicas.

Técnicos e pesquisadores

Grupos variados em termos de tamanho e grau de conhecimento, por
vezes compostos por estrangeiros. Podem estar acompanhados por
pessoa com conhecimento da área e/ou interessados em visita guiada.

Público em geral

Grupos pequenos, normalmente famílias, que procuram visitas
guiadas, exposições, atividades de educação/cultura/lazer e materiais
interpretativos de linguagem simples.

Com base nos perfis de público-alvo, foram elaboradas três propostas de material interpretativo
compostas por um folder de divulgação com linguagem simples, um poster educativo com linguagem
científica e uma animação com informações técnicas históricas (Figura 1).

Figura 1 – Material interpretativo: Folder à esquerda, poster ao meio e animação à direita.

Implementação do parque geológico
Com a orientação da comissão interdisciplinar de implementação do parque, a empresa Partecal,
proprietária do terreno e do processo de licenciamento (DNPM 820.887/2015), apresentou o
parque geológico como projeto de recuperação da mineração. O PRAD enviado ao órgão
ambiental (CETESB) prevê o reflorestamento e a terraplanagem da área segundo topografia
indicada no projeto (Figura 2). Em seguida, de acordo com a proposta da comissão, a empresa
fará a cessão do terreno à prefeitura.
A prefeitura municipal de Rio Claro será responsável pela manutenção e construção de
infraestrutura, de forma a oferecer segurança aos visitantes e valorizar e reduzir a vulnerabilidade
do patrimônio geológico.
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Figura 2 – Localização e desenho esquemático do parque. Fonte: Vila Arquitetos Urbanistas (2015).

CONCLUSÕES
A destinação de uma área de ocorrência da Formação Irati para a criação de um parque geológico é
justificada pela elevada relevância da geodiversidade e pela responsabilidade governamental na
conservação do patrimônio natural. Este trabalho mostrou ser possível a atuação conjunta dos
diferentes entes da sociedade em prol da geoconservação.
O poder público deve reunir subsídios para receber e manter o geossítio depois que a área for
devidamente recuperada e entregue pela mineradora. Assim, é necessário que o projeto do parque
seja incluído no planejamento de médio prazo da Prefeitura, podendo dispor de recursos próprios,
receitas destinadas à conservação ambiental, ou provenientes de editais ou emendas
parlamentares.
O êxito das estratégias de geoconservação depende de ações de valorização e divulgação
direcionadas aos perfis de público identificados para o parque. É recomendada uma parceria com as
instituições de ensino do município para a realização de visitas guiadas, atividades educacionais e
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divulgação da geodiversidade. Também deve-se estabelecer um planejamento condizente com
iniciativas regionais de geoconservação, formando uma rede organizada de geossítios.
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INTRODUÇÃO
No norte do estado do Tocantins, na região conhecida como Bico do Papagaio, às margens do rio
Tocantins, no município de Itaguatins, se encontra o geossítio onde originalmente haviam sete
trilhas de pegadas de dinossauros do Cretáceo Inferior (LEONARDI, 1980). Estes icnofósseis são
encontrados na comunidade São Domingos e foram descritos pela primeira vez por Leonardi
(1980) e re-descritas por de Valais et al. (2011, 2015) e de Valais e Tavares (2013), que os
atribuiu como sendo pegadas de dinossauros saurópodes.
Tavares et al. (2015) caracterizam melhor o Geossítio de Itaguatins que está em uma laje de
arenito fino, o qual se encontra ameaçado pela alteração do regime da vazão de águas,
principalmente nos últimos quatro anos com a entrada em operação da Usina Hidrelétrica de
Estreito, localizada a 150km montante das pegadas. Esta modificação do fluxo de água sobre o
arenito tem provocado a aceleração da degradação deste importante geossítio (TAVARES et al.,
2015), que é um dos poucos registros de dinossauros na região Norte do Brasil (e.g., LEONARDI,
1994; LEONARDI e DOS SANTOS, 2004; DE VALAIS et al., 2015).
No intuito de contribuir com o conhecimento acerca do geossítio de icnofósseis de Itaguatins e
com trabalhos relacionados à geoconservação, o presente trabalho tem como objetivo apresentar
esse patrimônio geológico/paleontológico como um importante registro histórico e natural da
região norte do Brasil, relatar seu estado de degradação e propor ações para a preservação e
salvaguarda desse geossítio.
METODOLOGIA
Este trabalho se utilizou dos seguintes passos metodológicos: (1) levantamento bibliográfico sobre
o tema trabalhado, sendo que as pesquisas bibliográficas foram desde a escala local com
produções já realizadas sobre a área e objeto de estudo a trabalhos em macroescala com foco na
Bacia Sedimentar do Parnaíba e na Formação Corda. (2) trabalho de campo na área de estudo,
para descrever e avaliar o estado de conservação dos icnofósseis, bem como verificar os
possíveis agentes que possam interferir na conservação do objeto de estudo e (3) reunião e
interpretação dos dados a partir de análises das informações coletadas tanto na literatura quanto
no campo.
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O GEOSSÍTIO DE TRILHAS DE DINOSSAUROS DA MUNICIPALIDADE DE ITAGUATINS
O município de Itaguatins localiza-se no extremo norte do estado do Tocantins, a geologia da área
é caracterizada por arenitos vermelhos de grão muito fino a médio, ricos em óxido de ferro e
zeolites, pertencente à Formação Corda do Cretáceo Inferior, da Bacia do Parnaíba (SANTOS e
CARVALHO 2009; ALVES 2010a; TAVARES et al, 2015).
A Formação Corda é caracterizada por possuir uma sedimentação de ambiente fluvial bastante
enérgico e desértico, onde o registro de preservação de fósseis é considerado um acontecimento
muito raro (CANDEIRO et al., 2011). Dessa forma, os icnofósseis do geossítio de Itaguatins é um
dos poucos conhecidos do período Cretáceo do Brasil (e.g., LEONARDI, 1994; TAVARES et al.,
2015).
O Geossítio de Itaguatins está localizado no distrito rural de São Domingos, distante
aproximadamente 3 km da sede do município (Figura 1). Leonardi (1980) descreveu as pegadas
que foram encontradas em uma superfície de rochas da Formação Corda (Bacia Parnaíba),
datada do Cretáceo Inferior. A primeira descrição realizada por Leonardi (1980) atribuiu as
pegadas à dinossauros iguanodontídeos. Mas recentemente, estas pegadas foram atribuíras a
dinossauros saurópodes (LEONARDI, 1994; DE VALAIS et al., 2011, 2015; DE VALAIS e
TAVARES, 2013). Os icnofósseis de Itaguantins foram consideradas como pertencentes ao grupo
de tipo Parabrontopodus ou “narrow-gauge” (DE VALAIS et al., 2015). Além disso, o seu valor é
aumentado porque é a única evidência de fósseis de vertebrados encontrados até hoje na
Formação Corda.

Figura 1 - Localização do Geossítio de Itaguatins, onde estão as pegadas dos dinossauros.
Fonte: Modificado de Tavares et al. (2015).

Na área de estudo a vazão do curso hídrico é acentuada e calha larga, o que o torna tão visado
para a construção de hidrelétricas e também muito utilizado para navegação. Outras
particularidades da região de Itaguatins incluem um clima classificado como Equatorial, tendo
como característica chuvas durante todo o ano, temperaturas médias em torno de 26°C possuindo
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uma amplitude térmica baixa. O relevo varia de plano a ondulado e a vegetação é caracterizada
por Campo Cerrado e Cerradão, com algumas porções de Floresta Semidecidual, as matas de
galerias ou as matas ciliares margeiam os cursos d’água (DAMBRÓS et al., 2003).
DISCUSSÃO SOBRE A GEOCONSERVAÇÃO DAS PEGADAS
A superfície de arenito portadora de pegadas de dinossauros saurópodes (Figura 2) está em
processo de erosão por se encontrar exposta a agentes de intemperismo, principalmente a força
da água do rio. Desta forma, estes motivadores erosivos vêm atingindo lentamente a rocha, porém
é a força mecânica da água do rio que desce mais abruptamente após a construção da
Hidrelétrica de Estreito que vem ocasionando uma ação erosiva mais acentuada na rocha em que
as pegadas estão inseridas (TAVARES et al., 2015).

Figura 2 - Trilhas in situ do geossítio de Itaguatins. Uma trilha de três pegadas, a trilha mais próxima (a) é
coberta por sedimentos modernos; (b) e (C) pegadas moderadamente preservadas. Barras de escala 50
cm. Fonte: Tavares et al. (2015).

Das sete trilhas originais, apenas quatro delas ainda se encontram em um estado de preservação
de mau à moderado (sensu de VALAIS e TAVARES, 2012; DE VALAIS et al., 2015), tornando
urgente atividades que objetivem sua geoconservação, uma vez que são um patrimônio de valor
científico e turístico. Para isso, ainda são necessários estudos científicos mais aprofundados na
estrutura e composição das pegadas para desenvolver melhores formas de se preservá-las.
É imprescindível conhecer bem o local de estudos e as atividades de conservação, para assim
não usar materiais ou métodos que ao invés de beneficiar agravem a destruição das rochas e
consequentemente dos icnofósseis (CALATAYUD et al., 2003). Estes estudos já estão sendo
desenvolvidos através de trabalhos de campo e acompanhamento especializado pelo Programa
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de Pós-graduação em Biodiversidade Ecologia e Conservação, da Universidade Federal do
Tocantins (UFT), campus Porto Nacional.
Tavares et al. (2015) e de Valais et al. (2011), fizeram uma descrição prévia das trilhas de
pegadas, após ter continuado esse trabalho, o próximo passo é seguir a metodologia utilizada por
Calatayud et al. (2003), onde é feita uma primeira análise mais profunda para saber se é preciso
utilizar tratamentos químico para evitar a circulação de água no interior das rochas em que as
pegadas estão impressas ou se apenas medidas mais superficiais resolvem o problema em
questão.
Para que as estratégias de conservação sejam realmente postas em prática, necessita-se
primeiramente do interesse do poder público, para que uma parceria possa ser criada e dessa
forma conservar esse patrimônio paleontológico. Outra ação importante é difundir para a
sociedade e principalmente para as escolas da cidade e região a importância do geossítio devido
ao seu inegável valor histórico.
Uma forma concreta e realmente eficaz de conservar esse patrimônio seria transformá-lo em uma
área natural de interesse do patrimônio, seja em nível municipal ou estadual, para assim garantir
sua continuidade com ações de preservação, além de usá-lo para fins educacionais e até mesmo
turístico, já que é um bem paleontológico de ocorrência única na região, mas que ainda é pouco
ou quase nada conhecido até mesmo na área em que se encontra.
CONCLUSÃO
Mediante a extensão dos vários fatores que afetam diretamente a conservação do patrimônio
paleontológico do geossítio de Itaguatins, deve-se tomar o quanto antes providências que
resultem na preservação desses icnofósseis.
Além de intervenções diretas na área de ocorrência das trilhas, também deve-se ter ações de
cunho educacional, pois a população local denota um baixo reconhecimento da importância do
patrimônio paleontológico para a região, sendo necessária uma colaboração do poder público
juntamente com a universidade para que estes procedimentos sejam, de fato, postos em prática.
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INTRODUÇÃO
O inventário do patrimônio geológico em desenvolvimento na porção centro-norte do Domínio Ceará
Central (DCC) é atualmente composto por 52 geossítios distribuídos em 8 categorias geológicas
temáticas. Dentre eles, 2 geossítios possuem interesse cárstico e estão incluídos na categoria
temática “Sequências Supracrustais”. Esta categoria refere-se a uma diversificada associação de
rochas metassedimentares paleo- a neoproterozoicas, sobretudo metapelitos e metapsamitos,
afetadas por metamorfismo de médio a alto grau e tectônica tangencial durante o Ciclo Brasiliano
(ARTHAUD, 2007; GARCIA e ARTHAUD, 2004). Na região de estudo, estas rochas supracrustais
encontram-se mapeadas em Cavalcante et al. (2003) sob a denominação de Complexo Ceará e
individualizadas em diversas unidades litoestratigráficas. Em uma delas, denominada Unidade
Independência, lentes de metacalcários e mármores podem ser encontradas com registros de
processos cársticos, aqui representadas pelos geossítios Gruta Casa de Pedra e Furna dos
Ossos (Figura 1).

Figura 1 – Localização dos geossítios e Unidades Litoestratigráficas presentes na área de estudo. Fonte:
Cavalcante et al. 2013 e imagem LANDSAT, disponível em Google Earth, 2016.
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Ao longo da história, a humanidade estabeleceu uma relação de valor cultural e funcional com
variados tipos de cavidades subterrâneas. Esta relação evoluiu para a classificação patrimonial
destes elementos da geodiversidade, mesmo que por muitas vezes seu reconhecimento não seja
em função das características geológicas. No Brasil, o patrimônio espeleológico é reconhecido
como Bem da União pelo Art. 20 da Constituição Federal de 1988 e protegido pelos Decretos
Federais nº 99.556/1990 e nº 6640/2008. Além disto, sob a perspectiva da geoconservação, estas
áreas podem ser avaliadas e classificadas como patrimônio geológico, caso atendam as
premissas necessárias, oferecendo possibilidades para o uso sustentável. Desta forma, este
trabalho tem por objetivo caracterizar os geossítios de interesse cárstico identificados no
inventário e avaliar as potencialidades de uso para programas educativos e geoturísticos que
possam contribuir para o desenvolvimento sustentável local.
MÉTODOS
Os geossítios foram selecionados seguindo o método descrito em Brilha (2016). A partir de
revisão bibliográfica e entrevista com especialistas, elaborou-se lista dos potenciais geossítios que
representassem, entre outras características, as litologias calcárias e feições cársticas presentes
na área de estudo. Os geossítios aptos a integrar a lista final foram selecionados após avaliação
qualitativa em campo, considerando os aspectos referentes à representatividade, integridade,
raridade e vulnerabilidade natural e antrópica. Também foram avaliadas características que
pudessem ser aplicadas em programas educativos e turísticos, tais como interesses culturais,
ecológicos e didáticos. A etapa seguinte consistiu na avaliação quantitativa do valor científico e do
potencial de uso educacional e turístico.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os geossítios Gruta Casa de Pedra e Furna dos Ossos destacam no inventário a relevância do
carste para o entendimento geológico evolutivo do DCC, desde a deposição sedimentar e
metamorfismo neoproterozoico até a influência das condições climáticas quaternárias sob a
superfície cárstica. O primeiro geossítio está localizado no município de Madalena e sua área
inventariada não possui nenhuma proteção legal ou barreira física. O segundo está localizado no
Parque Ecológico Furna dos Ossos, de autarquia do município de Tejuçuoca. Sua área
inventariada contempla as geoformas: Furna dos Ossos, Gruta do Veado Campeiro, Gruta do
Amor, Furna do Sino, Gruta do Jardim, Gruta da Mesa, Gruta do Encanto e Furna do Chico Lopes,
Cabeça do Índio, Arco de Deus e Platô das Acauãs, além de um mirante adjacente ao Arco de
Deus (Tabela 1, Figura 2).
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Tabela 1 – Caracterização dos geossítios Gruta Casa de Pedra e Furna dos Ossos. VC (Valor Científico),
RD (Risco de Degradação), PUE (Potencial de Uso Educativo), PUT (Potencial de Uso Turístico)

Figura 2 – Geossítio Furna dos Ossos: A) Espeleotemas da Furna do Sino; B) Detalhe da parede externa de
uma das cavidades, com destaque para o bandamento do metacalcário. Geossítio Gruta Casa de Pedra: C)
Aspecto geral da porção externa da gruta, com destaque para as feições de dissolução; D) Detalhe da
litologia predominante do geossítio, com destaque para as estruturas primárias preservadas

Avaliação quantitativa: valor científico, risco de degradação e potencial de uso
A avaliação quantitativa resultou em valor científico acima da média para os geossítios, se
comparado aos demais geossítios da mesma categoria geológica (175/400) e próximo à média
geral se considerados os 52 geossítios (265/400). O resultado destaca principalmente a raridade
134

_______________________________________________________________________________
destas áreas no contexto do DCC. No que diz respeito ao risco de degradação, os valores
apontam para risco moderado. No caso da Furna dos Ossos, a estrutura de gestão do Parque
Ecológico e sua localização distante de áreas urbanas densamente povoadas possibilitam a
preservação dos aspectos naturais do geossítio. A visitação ao local é controlada e realizada com
autorização do responsável pelo parque. Por sua vez, o geossítio Gruta Casa de Pedra apresenta
estágio avançado de pichações que prejudica a observação de algumas estruturas geológicas em
porções do afloramento. Considerando o potencial de uso educativo e turístico, os geossítios
também apresentam valores acima da média se comparados aos demais geossítios da mesma
categoria geológica do inventário (251 e 245/400, respectivamente). No geossítio Furna dos
Ossos existe um pequeno centro de apoio, com infraestrutura para visitantes e um pequeno
museu rural organizado pelos moradores locais, com potencial para receber materiais para a
interpretação geológica e ambiental do geossítio.
CONCLUSÕES
Os geossítios aqui descritos representam registros ímpares de processos cársticos no contexto do
DCC e permitem entender uma importante etapa da evolução geológica do local, desde a
formação de suas rochas até o desenvolvimento da superfície cárstica. Além disso, os registros
arqueológicos e históricos presentes nos geossítios ampliam as possibilidades de programas
educativos e turísticos que fomentem benefícios sociais para Madalena e Tejuçuoca. Contudo, é
necessário considerar a fragilidade destes ambientes, e qualquer uso futuro deve estar embasado
em um plano de manejo que considere a capacidade de carga dos geossítios, tanto do ponto de
vista geológico, quanto ecológico. Embora no Brasil existam legislações específicas para a
proteção das áreas de interesse espeleológico (Decreto Federal nº 99.556/1990 e nº 6640/2008),
o geossítio Casa de Pedra é exemplo prático de que estes instrumentos legais não têm sido
suficientes para garantir a proteção destas áreas. Em vista disto, o geossítio necessita de
medidas urgentes de proteção legal e física antes da implantação de qualquer ação de
valorização e incentivo às atividades didáticas e turísticas. Por outro lado, o enquadramento da
Furna dos Ossos como Parque Ecológico, embora não atenda integralmente o Sistema Nacional
de Unidades de Conservação, tem-se demonstrado fundamental para a proteção do geossítio e
pode ser utilizado como modelo para a proteção do geossítio Gruta Casa de Pedra.
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INTRODUÇÃO
O Brasil apresenta uma extensa zona costeira, rica em biodiversidade e geodiversidade, mas,
estudos de caso sobre a geoconservação do litoral do país são escassos. A geoconservação se dá
atualmente de forma indireta, pois políticas e práticas de implementação de Unidades de
Conservação (UCs) dão maior zelo à biota (BORBA, 2011), apesar da relação clara de
interdependência, o biótico e o abiótico são tratados separadamente. No entanto, podem-se
destacar alguns locais onde os aspectos físicos são tão relevantes que se destacam em ações
conservativas, como o caso estudado neste trabalho, a costa de Araranguá, Litoral Sul de Santa
Catarina. A costa do município é composta por um mosaico de ambientes interligados, de grande
importância para a conservação da história, geologia, arqueologia, biodiversidade e comunidades
tradicionais. Ainda, a costa comtempla um geossítio da proposta de Geoparque Caminhos dos
Cânions do Sul – o Morro dos Conventos (GODOY; BINOTTO; WILDNER, 2012). Neste resumo são
apresentadas as estratégias de geoconservação costeira implementadas e em fase de
implementação no município, que atendem as sete etapas básicas propostas por Brilha (2005):
inventário, quantificação, classificação, conservação, valorização, divulgação e monitoramento. Faz-se
uso de diferentes métodos para os levantamentos e análises deste estudo, que resultaram no
diagnóstico do panorama atual da geoconservação da costa de Araranguá, que pode servir de
modelo de mudança de paradigma na conservação da natureza costeira, com o uso da concepção
geoecológica para equilibrar o uso antrópico e o meio ambiente.
METODOLOGIA
Este trabalho consiste na apresentação das estratégias de geoconservação difundidas na costa
de Araranguá, Santa Catarina, dentro das sete etapas básicas citadas por Brilha (2005): inventário,
quantificação, classificação, conservação, valorização, divulgação e monitoramento. Efetuou-se o
inventário, a quantificação e a classificação do geopatrimônio de forma conjunta, descritivamente, a
partir de observações de campo, registros fotográficos, levantamentos bibliográficos, análise de
imagens, do modelo digital do terreno e de fotografias aéreas. Para a classificação tipológica do
geossítio utilizou-se o método de Fuertes-Gutiérrez & Fernández-Martínez (2010), adaptado para
“subgeossítos” dentro de um geossítio maior (tipo área complexa), em quatro categorias: tipo área, tipo
ponto, tipo seção e tipo mirante; a quantificação do geopatrimônio baseou-se nos tipos identificados.
Para a avaliação do geossítio utilizou-se dois métodos: o Geossit e o índice de Fassoulas et al. (2012).
O aplicativo do site do Serviço Geológico Brasileiro (http://www.cprm.gov.br/geossit/), Geossit, é
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destinado ao inventário, qualificação e valoração quantitativa de geossítios; baseado em metodologias
pré-existentes, com adaptações, leva em conta parâmetros de valor científico (7 parâmetros), risco de
degradação (5) e potencial de uso educativo e turístico (15). Por fim, o aplicativo classifica o geossítio
conforme sua relevância (valor científico) em nacional (>200) ou internacional (>300), e gera
recomendações. O método quantitativo de Fassoulas et al. (2012) também é baseado em uma ampla
revisão, com a avaliação de seis critérios: geocientífico (5 parâmetros), ecológico (2), cultural (4),
estético (2), econômico (3) e de uso potencial (5), aos quais se atribuem notas de 1 a 10; a partir dessa
pontuação são gerados valores médios para cada critério e com estes valores estima-se em fórmulas
específicas os valores turístico (Vtur), educacional (Vedu) e protecional (Vprot), e o Fator de risco ecológico
(Fecol), que também variam entre 1 e 10.
Tabela 1 - Fórmulas utilizadas para a avaliação do geossítio Costa de Araranguá.
Valor
Turístico

Equação
Vtur= 0,4 Estético + 0,2 Cultural + 0,2 Potencial de uso + 0,2 Econômico

Educacional
Protecional
Fator de Risco Ecológico

Vedu= 0,4 Científico + 0,2 Cultural + 0,2 Estético + 0,2 Ecológico
Vprot= [Científico + Fecol + (11- Integridade)] / 3
Fecol= impacto ecológico/ status de proteção

Fonte: Fassoulas et al. (2012).

Para analisar as estratégias de conservação do geopatrimônio costeiro do município, acompanhou-se
a implementação de políticas públicas - no caso, o Projeto ORLA, sua aglutinação ao zoneamento do
Plano Diretor e demais desdobramentos. A valorização e divulgação do geopatrimônio se dá com a
implantação do projeto Roteiro Geoecológico da Costa de Araranguá e o acompanhamento de outras
iniciativas, como o Projeto Geoparque Caminhos dos Cânions do Sul, mutirões de limpeza de praia e o
desenvolvimento de trabalhos acadêmicos. Os dados das entrevistas de percepção ambiental dos
frequentadores da costa municipal com a implantação do Roteiro Geoecológico e trabalhos
acadêmicos e técnicos constituem o monitoramento da geoconservação.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Observado que a costa de Araranguá é um mosaico de ambientes interligados em área ampla,
seu geopatrimônio foi qualificado como um grande geossítio tipo área complexa, diferente do
proposto por Godoy et al. (2012) – contemplado como um subgeossítio. No geossítio Costa de
Araranguá quantificou-se 37 subgeossítos, de quatro tipos distintos sendo 51,4% área (que inclui
a proposta de Godoy et al. (2012) – o Morro dos Conventos), 24,3% mirante, 13,5% seção e
10,8% ponto, identificados no mapa da Figura 1.
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Figura 1: Mapa de localização dos subgeossítios do geossítio área complexa Costa de Araranguá/SC.

Quanto às avaliações, o Geossit enquadrou o geossítio em relevância nacional, observado os
valores altos nos parâmetros educativo (330), científico (265) e turístico (305), além de indicar um
alto risco de degradação (325). Ainda, o Geossit recomenda a proteção global do geossítio a curto
prazo e UC de Proteção Integral. Os resultados do método de Fassoulas et al. (2012) também
foram positivos, observou-se Vedu= 8,3, Vtur= 7,8, e Vprot= 5,1, com a maior média (9,5) no critério
estético, e média 8 nos critérios ecológico, científico e cultural, devido a paisagem singular com
ambientes importantes para a biota, ciência e subsistência da comunidade tradicional pesqueira.
Os potenciais educacional e turístico apresentaram-se altos, o que indica aptidão da área para o
ecoturismo, vetor para o desenvolvimento sustentável da região. O Vprot encontra-se sob um limiar,
pois legalmente muitos ambientes já possuem proteção legal, mas há deficiência na fiscalização e
no exercício da cidadania.
Como estratégia de conservação observou-se no Projeto ORLA um importante aliado.
Acompanhou-se a construção do Plano de Gestão Integrada (PGI), e constatada a intenção
declarada pelo prefeito em exercício, aliada ao desejo da comunidade por medidas mais protetivas, foi
articulada a criação de três UCs: Área de Proteção da Costa de Araranguá, Reserva Extrativista do Rio
Araranguá e Monumento Natural Morro dos Conventos (Figura 2). Resta a criação de uma Reserva
Particular do Patrimônio Natural, a legitimação do Projeto ORLA e a implementação das UCs.
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Figura 2: Localização das UCs criadas na costa de Araranguá e da Reserva Particular do Patrimônio Natural
(RPPN), demandada, mas ainda não criada. Fonte: PGI Preliminar da Orla de Araranguá.

No Projeto ORLA houve demanda por outras ações que contribuem para a conservação como: os
mutirões de limpeza (Projeto Socioambiental A Praia é Nosso Pico), a supressão de espécies
exóticas invasoras e o Projeto Roteiro Geoecológico. O Roteiro Geoecológico da Costa de
Araranguá é um projeto do Grupo de Estudos Geoecológicos e Socioambientais, executado no
município com apoio financeiro inicial do Fundo Socioambiental CASA e institucional da ONG
Sócios da Natureza, e parceria com o Poder Público Municipal. Com o Roteiro Geoecológico
atende-se três estratégias básicas para a geoconservação – valorização, divulgação e
monitoramento. Foram identificados cinco pontos de interesse geoecológico principais na costa
municipal

e

para

a

divulgação

deles,

foi

criada

uma

página

no

Facebook

(www.facebook.com/roteirogeoecoararangua), além de construídos e instalados sete painéis de
interpretação da paisagem e dois painéis de localização. As ações servem para educação
ambiental, como base de informações para turistas e nativos, guias de turismo, e saídas de
campo de ensino e pesquisa. O slogan do projeto é conhecer para preservar, neste sentido, as
informações são voltadas à geoecologia da paisagem. Para o monitoramento da geoconservação
são utilizadas as entrevistas do Projeto Roteiro Geoecológico com os frequentadores do litoral do
município e observa-se nos conhecimentos prévios, grande desconhecimento acerca da
geoecologia local. No contexto da valorização, divulgação e monitoramento também se destaca a
execução de estudos acadêmicos na área, como o diagnóstico das trilhas e do potencial
geoturístico, as publicações vinculadas e apresentações em eventos nacionais e internacionais. A
costa de Araranguá também é contemplada com um geossítio (Morro dos Conventos) da proposta
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inicial do Geoparque Caminhos do Cânions do Sul, contudo, houve a redução da área da
proposta, que excluiu Araranguá, mas deixa o legado de divulgação nas publicações sobre o
geoparque, e mantem-se na rota turística, o que pode contribuir para a geoconservação.
CONCLUSÕES
A costa de Araranguá tem as etapas de geoconservação citadas por Brilha (2005) contempladas,
com algumas em processo de difusão ou implementação. Possui dados consistentes de
inventário, quantificação e classificação, há conservação através do Projeto ORLA com a criação
de UCs; e valorização, divulgação e monitoramento com o Roteiro Geoecológico da Costa de
Araranguá. Conclui-se que as estratégias de geoconservação de Araranguá podem servir de
inspiração para mudanças de paradigma na conservação da costa, ao utilizar a concepção
geoecológica para equilibrar o uso antrópico ao meio natural, e inserir a geoconservação nas
políticas de planejamento.
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INTRODUÇÃO
Os Campos Gerais do Paraná têm sido apontados como detentores de um patrimônio natural ímpar,
tanto por suas características bióticas como abióticas (MELO et al. 2007). Atendendo às
peculiaridades dos valores da geodiversidade desta região, uma série de medidas de
geoconservação já foram indicadas como necessárias (GUIMARÂES et al. 2009), com histórico de
implantação apenas parcial, acumulando êxitos (por ex., LICCARDO e GUIMARÃES 2014) e
insucessos (por ex., GUIMARÃES et al. 2012).
Parte significativa dos problemas regionais, incluindo aproveitamento responsável de recursos
naturais, uso e ocupação da terra, disposição de resíduos sólidos, gestão de unidades de
conservação ou preservação do patrimônio natural e cultural, exige conhecimentos e habilidades de
pesquisadores e profissionais liberais da área das Geociências.
A busca por soluções para estas situações, claramente uma ação no campo da geoconservação,
precisa se amparar em fundamentos da Geoética, o que leva diretamente a uma reflexão sobre
conduta e atuação de profissionais das Geociências. O fato dos Campos Gerais servirem como
laboratório a céu aberto de relevância nacional na formação de novos geocientistas, devido ao
grande valor didático e científico de sua geodiversidade, traz uma excelente oportunidade de
incorporar o debate de questões geoéticas durante a execução de trabalhos de campo na região,
especialmente dos cursos de Geologia e Geografia.
CAMPOS GERAIS DO PARANÁ
A região fitogeográfica dos Campos Gerais do Paraná está localizada na porção centro-oriental do
estado, abrigando uma rica biodiversidade do Bioma Mata Atlântica, dada atualmente por
remanescentes de campos e cerrado desenvolvidos em solos predominantemente rasos e
arenosos, além de capões com araucárias. Situada no Segundo Planalto Paranaense e
acompanhando o reverso de uma estrutura de relevo regional do tipo cuesta, conhecida como
“Escarpa Devoniana” (idade dos arenitos que a sustentam), possui diversos rios em lajeados,
cachoeiras, canyons, furnas e cavernas. Com o intuito de proteger parte desta espetacular
combinação de bio/geodiversidade e atributos culturais associados, os poderes públicos estadual e
federal criaram várias unidades de conservação na região.
Além da beleza cênica, também impressiona o patrimônio geológico de valor científico,
representado principalmente por atrativos geomorfológicos, evidências de antigas glaciações,
seções-tipo de unidades geológicas da Bacia do Paraná, jazigos fossilíferos clássicos e um rico
acervo cárstico em rochas não carbonáticas.
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GEOÉTICA
Acompanhando um movimento internacional que vem se adensando nas últimas décadas, o último
Congresso Internacional de Geologia (2016) testemunhou a divulgação da Declaração da Cidade
do Cabo sobre Geoética (DI CAPUA et al. 2016). Nela estão apresentados os princípios (ou
valores fundamentais) que devem guiar a atuação dos profissionais das Geociências, considerando
suas responsabilidades éticas e sociais decorrentes de suas atividades e de seu conhecimento
sobre o funcionamento do Sistema Terra.
A constatação do papel do ser humano como um agente geológico (WILKINSON 2005), os debates
sobre a existência de uma nova unidade na escala do tempo geológico (o Antropoceno) para marcar
a intervenção humana na Geosfera (CRUTZEN e STOERMER 2000; ZALASIEWICZ et al. 2011), a
proposição de que a biosfera enfrenta a 6ª grande extinção do Fanerozoico (BARNOSKY et al.
2011) e as discussões sobre mudanças climáticas, conduziram à conclusão de que o ser humano
em geral, e os geocientistas em particular, podem alterar de modo irreversível processos naturais do
planeta. Em termos éticos isto é ainda mais grave se realizado por aqueles que têm o preparo para
compreender as consequências de seus atos ou de sua omissão. Mas estes são exemplos de
situações extremas, distantes do Brasil, do Paraná e dos Campos Gerais, certo? Definitivamente
não.
GEOÉTICA APLICADA AOS CAMPOS GERAIS: ALGUNS EXEMPLOS
A Formação Furnas, unidade geológica que é o substrato de parte significativa dos Campos Gerais,
hospeda o principal aquífero regional, respondendo direta ou indiretamente por quase a totalidade
do abastecimento residencial e industrial de água de Ponta Grossa. Em especial nas proximidades
da Escarpa Devoniana, mas mesmo em áreas em que não aflora, desenvolve feições cársticas
(MELO et al. 2011) que tornam as rochas desta unidade extremamente sensíveis em termos
ambientais e geotécnicos, ao mesmo tempo em que se potencializa seu valor científico, didático,
ecológico, estético e cultural. Diversos geossítios emblemáticos, como o Buraco do Padre (Figura
1), Furnas Gêmeas e São Jorge situam-se neste contexto.
De posse deste conhecimento, hidrogeólogos, geofísicos, geólogos de engenharia, espeleólogos,
além de geógrafos e geólogos em geral, adquirem o dever de amparar a sociedade, trabalhando
para que a geodiversidade e seus serviços ambientais, o patrimônio geológico e seu valor natural e
cultural não estejam sob risco. Estas são posturas geoéticas embasadas na compreensão da
necessidade de geoconservação. Aterros sanitários, expansão de distritos industriais ou a
implantação de núcleos habitacionais são atividades incompatíveis com as áreas de exposição da
Formação Furnas. Se o cidadão comum desconhece, ou se um empreendedor ou gestor público
negligencia esta realidade, passa a ser uma obrigação geoética buscar as instâncias adequadas
para reverter o quadro, atuando na disseminação de conhecimento geocientífico, ocupando
posições em conselhos e comitês municipais/regionais ou denunciando irregularidades a órgãos
como o ministério público.
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Figura 1 – grupo de alunos de Geologia da UFRJ no geossítio Buraco do Padre (Parque Nacional dos
Campos Gerais, Ponta Grossa/PR).

Em episódio recente (GUIMARÃES 2017) foi apresentado um projeto de lei na Assembleia
Legislativa do Estado do Paraná prevendo a drástica redução da Área de Proteção Ambiental (APA)
da Escarpa Devoniana, unidade criada em 1992 especialmente para integrar o uso racional dos
Campos Gerais com a conservação de seus atributos excepcionais. Atendo-se a apenas um dos
aspectos negativos do projeto, seus proponentes alegam que a proposta está estruturada em
estudos científicos realizados com procedimentos e tecnologia de ponta. No entanto, tanto o órgão
ambiental estadual, como também a entidade pretensamente responsável pelos levantamentos e
análises, negam-se a fornecer os referidos estudos. Os profissionais de geociências envolvidos,
segundo Peppoloni e Di Capua (2015), em consonância com princípios geoéticos, deveriam sempre
adotar a disposição de compartilhar resultados com o objetivo de encontrar soluções técnicas
aceitáveis, economicamente sustentáveis e compatíveis com o meio ambiente. Os valores
fundamentais da Geoética pregam a necessidade de que os geocientistas devam atuar
primariamente a serviço da sociedade, inclusive resistindo a pressões de personagens
hierarquicamente superiores em uma estrutura de tomada de decisões, seja ela pública ou privada.
GEOÉTICA E GEOCONSERVAÇÃO: FORMANDO JOVENS GEOCIENTISTAS
A região dos Campos Gerais tem uma vocação natural de laboratório ao ar livre no ensino em
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Geociências. Como mencionado em Guimarães et al. (2009), instituições de diversos pontos do
país a visitam em função do elevado valor didático e científico de sua geodiversidade e patrimônio
geológico (Figura 1).
A execução de atividades de campo nos Campos Gerais, levando em conta o conjunto de valores
da geodiversidade exposto em Gray (2004) traz elementos para que os aprendizes de
geocientistas incorporem um conjunto de valores geoéticos fundamentais à execução de ações de
geoconservação (ver MOCHIUTTI et al. 2011). A Geoética, de acordo com Di Capua et al. (2016)
deveria ser introduzida precocemente nos currículos dos jovens geocientistas, assumindo um
papel central em seu treinamento científico e cultural (PEPPOLONI e DI CAPUA 2015).
Mesmo sem assumir o status de uma disciplina curricular, reflexões e posturas de caráter geoético
podem e dever permear a formação dos futuros profissionais e pesquisadores das Geociências.
Compreender a relevância da proteção da geodiversidade como essencial à manutenção de
ecossistemas, por seu papel na construção da identidade da população local e por integrar os
fundamentos do desenvolvimento de uma dada região, são objetivos tão desejados quanto saber
interpretar tratos transgressivos nas rochas da Formação Ponta Grossa ou associar o enxame de
diques do Arco de Ponta Grossa à abertura do Oceano Atlântico. Repensar o ímpeto de remover
uma amostra de um diamictito da Formação Iapó, presente em um dos raríssimos afloramentos da
porção leste da Bacia do Paraná, agrega tanto uma informação de correlação geológica
intrabacinal e geohistórica como de compromisso com a conservação do patrimônio geológico e
fundamentos geoéticos, em sintonia com uma nova conduta de atuação em trabalhos de campo
nas Geociências (MANSUR et al. 2017).
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INTRODUÇÃO
O Geossítio Riacho do Meio corresponde ao perímetro delimitado do Parque Ecológico Luís
Roberto Correia Sampaio (Decreto Municipal nº 007/98; Lei Municipal 1.425/00), com área de
14.740 ha, e altitude entre 450 e 900 m (Figura 1). Situado “no território do GeoPark Araripe, a 7
km da cidade de Barbalha, na CE-060, apresenta uma área de vegetação densa e úmida, com
três nascentes de água cristalina” (LIMA et al., 2012), as quais abastecem as três comunidades
que vivem em seu entorno.
.

Figura 1 – Mapa do Geossítio Riacho do Meio. Fonte: Arquivos GeoPark Araripe.

Alguns problemas ambientais estão presentes no geossítio, e se relacionam diretamente com os
recursos hídricos, tais quais: erosão, desmatamento e poluição. Conforme Reigota (2002), os
impactos ambientais alteram a viabilidade ambiental, em razão da degradação florística/
faunística, prejudicial à qualidade paisagística, podendo atingir a todos os atores envolvidos na
área. Considerem-se ainda os espécimes endêmicos com dependência dos mananciais, a
exemplo do pássaro Antilophia bokermanni (SILVA et al., 2007).
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Desse modo, delimitando-se os atores mais envolvidos com o geossítio, é possível considerar
elementos de percepção ambiental (TUAN, 2012) desses grupos para se construir estratégias
mais democráticas que auxiliem no gerenciamento da área, ao mesmo tempo que atendam aos
anseios e demandas de quem vive no local.
METODOLOGIA
Foram realizadas três visitas de reconhecimento ao Geossítio Riacho do Meio, sendo uma para
observação preliminar da área, e outras duas para aplicação de entrevistas orais. O enfoque
central da abordagem se centralizou na problemática dos recursos hídricos. O trabalho se
desenvolveu entre abril e maio de 2017.
As entrevistas foram estruturadas de acordo com os grupos identificados como atores de
considerável vivência/experiência no local estudado. Uma direcionada a Associação de Guias de
Turismo do Cariri – AGTURC; uma direcionada ao Setor de Geoconservação do GeoPark Araripe;
e uma direcionada à população local (12 indivíduos entrevistados) para investigar a problemática
dos recursos hídricos na comunidade. Neste último caso, se utilizou o método snowball (BALDIN;
MUNHOZ, 2011). Para tanto, foi utilizado um gravador de mão Zoom H1, além de uma câmera
NIKON AW 100 para registros fotográficos. As entrevistas e os objetivos das aplicações foram
explicados previamente a todos os participantes. Dados pessoais eventualmente fornecidos pela
comunidade foram omitidos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Segundo o grupo de entrevistados das comunidades, o parque começou a ser bastante visitado
após sua incorporação ao GeoPark Araripe. Destacam os grupos de aventureiros e estudantes
cearenses das localidades de Crato, Juazeiro do Norte, Caririaçu, Missão Velha, Jardim, Fortaleza
e Sobral. Afirmam também que, frequentemente, turistas do Sul e Sudeste brasileiro aparecem. E,
ocasionalmente, têm contato com estrangeiros que visitam o parque.
Todos os entrevistados associaram qualidade de vida com o meio ambiente, atentaram para
necessidade de valorização/conservação dos recursos naturais existentes no parque, e
concordam que a existência do GeoPark Araripe tem contribuído com o desenvolvimento da
comunidade. A associação de guias afirma que o Riacho do Meio funciona como um dos maiores
atrativos para visitação, no que concerne ao turismo dentro do território. Relata que as trilhas
acessíveis, leves, e um microclima agradável atraem as pessoas. Esse relato se confunde com a
fala do Setor de Geoconservação do GeoPark Araripe.
Dos entrevistados da comunidade, 90% afirma que a entrada do parque é aberta para todos que
quiserem conhecer o ambiente, não havendo um controle que julgam ser necessário,
especialmente em razão da produção de lixo no interior do parque que contamina as fontes.
Todos concordam quanto a não existência de suporte especializado aos turistas que chegam de
modo independente ao local representar uma falha grave. A associação de guias aponta a falta de
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segurança como sendo sua maior dificuldade. Percebem que a comunidade ainda tem um
comportamento insustentável, contribuindo para os próprios problemas que denunciam.
Em relação aos problemas de administração do parque, tanto a comunidade quanto a associação
de guias reiteram que são políticos e relacionados com as eleições municipais. A representação
do geoparque menciona que a gestão do parque é responsabilidade da Prefeitura Municipal de
Barbalha, visto que se trata de uma UC municipal. Declara que, como estratégia para contornar
questões políticas, se negocia atualmente para que seja efetuada por um comitê de gestão,
formado por um colegiado de órgãos públicos.
Sobre o sistema de distribuição das águas das fontes às comunidades e os problemas ambientais
ocasionados por ele, 60% dos entrevistados na comunidade relatam ter conhecimento do
processo e sabem suas consequências, porém nunca expuseram queixas oficiais. Para os guias,
é um caso de rever a logística de infraestrutura, pois a Companhia de Gestão dos Recursos
Hídricos – COGERH concedeu o direito de cada grupo colocar os canos diretamente na fonte,
para levar água até suas localidades. Em um sistema anterior de distribuição, a água era
concentrada em um tanque e, a partir deste, bombeada às comunidades. Por falta de
manutenção, este sistema foi descontinuado. A associação de guias afirma que a presença de
canos aumentou muito (Figura 2a). A canalização é revisada no período de quatro anos e, em
2014, se expandiu. A distribuição que ocorria apenas nas comunidades Riacho do Meio 1 e 2,
passou a ocorrer também nos sítios Lagoa Seca, Pinheiros, Formiga e Rua Nova. Os canos
poluem visualmente o local e modificam a estrutura física do espaço. O leito do riacho se encontra
praticamente seco (Figura 2b), pois o curso de escoamento das águas é alterado e, como
resultado, há mudanças consideráveis na dinâmica dos ecossistemas que se relacionam com a
necessidade de drenagem.
De acordo com os dados coletados nas entrevistas, os problemas/impactos ambientais apontados
(do mais para o menos citado) se relacionam com: Gestão/distribuição e poluição das águas, lixo,
fogueiras, desmatamento para extração de madeira.
Conforme Pereira e Diegues (2010), o quadro ambiental mundial tem, crescentemente, se tornado
motivo de preocupação para os diversos segmentos da sociedade. O GeoPark Araripe, na
perspectiva da geoconservação, geoeducação e geoturismo, tem realizado trabalhos educacionais
com as comunidades, minimizando o impacto dos problemas vivenciados no local. Seabra (2007),
destaca que a prática do turismo é uma forma de lazer fundamentada na paisagem natural, no
patrimônio cultural e no desenvolvimento social. No geoturismo pleno, as práticas tanto produzem
desenvolvimento local e regional como se fazem consequência deles (DOWLING, 2009;
SHAHHOSEINI et al., 2017).
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Figura 2 – (a) Distribuição de água - canalização; (b) Redução do fluxo de água.

Nos relatos coletados, o GeoPark Araripe é mencionado como “divisor de águas” para a realidade
do parque Riacho do Meio. É compreendido que o geoparque dinamizou a área e tem empenhado
esforços para firmar construções mais democráticas na área. Tem produzido/fornecido
informações geológicas/geomorfológicas através de mapas, perfis e fotos dos pontos de interesse
aos visitantes, nos quais já considera a percepção de comunidades e agentes envolvidos no local.
Isso tem resultado em diagnósticos mais sensíveis e aproximação social, elementos
imprescindíveis à prática do geoturismo. Conti (2003) descreveu o parque como possuidor de uma
beleza cênica indiscutível, geradora de possibilidades de intervenção à prática do Geoturismo.
Guerra e Marçal (2006), já mencionavam a importância dos recursos naturais da paisagem,
fazendo relação com sua utilização, quando afirmaram que “as características geológicas e as
formas de relevo são um dos componentes naturais da paisagem de uma área com aptidão
turística que necessitam ser conhecidas pelos envolvidos nas atividades de lazer e uso do
espaço”.
CONCLUSÕES
Os problemas ambientais pontuados pelos entrevistados coincidem com elementos que se fazem
entraves a qualquer proposta de desenvolvimento sustentável, e necessitam de resolução
urgente.
O GeoPark Araripe representou um avanço ao desenvolvimento do turismo local/regional, e vem
desempenhando papel fundamental na articulação entre poderes públicos, associações e
comunidades. Todos os grupos entrevistados têm afirmado e reconhecido esse papel.
Demonstra-se que considerar os diferentes atores envolvidos, em níveis de percepção ambiental,
pode contribuir para que as políticas públicas relacionadas a um local se realizem de forma mais
competente, avaliando e diagnosticando os problemas na sensibilidade percebida daqueles que
vivem e se relacionam com a área.
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INTRODUÇÃO
A ausência de contato da América do Sul com outros continentes durante grande parte do
Cenozoico, por quase 60 milhões de anos, propiciou o desenvolvimento de uma fauna particular
de mamíferos exclusivos ou nativos do continente. O que se conhece sobre a geocronologia, a
taxonomia e a sucessão de faunas de mamíferos sul-americanos durante o Paleógeno proveem
do estudo de cerca de 20 unidades biocronológicas intracontinentais que correspondem a “Idades
Mamíferos Terrestres da América do Sul” - SALMAs (e.g., SIMPSON, 1980; WOODBURNE et al.,
2014).
No Brasil, em apenas cinco formações geológicas ocorrem fósseis de vertebrados paleógenos:
Maria Farinha (Paleoceno-Eoceno), Itaboraí (Eoceno inferior), Entre-Córregos (EocenoOligoceno), Tremembé (Oligoceno-Mioceno superior) e Guabirotuba (Eoceno médio-superior). No
entanto, mamíferos fósseis só foram registrados nas bacias de Itaboraí, Taubaté e Curitiba.
A Bacia de Curitiba abrange cerca de 3.000km2 e apresenta uma espessura máxima de cerca de
80m. A Formação Guabirotuba é a principal unidade estratigráfica da Bacia de Curitiba
(SALAMUNI et al., 2003), que se localiza na porção sul do sistema de rift continental cenozoico do
sudeste do Brasil (ALMEIDA, 1976; RICCOMINI et al., 2004) onde se formaram bacias
sedimentares cenozoicas tais como Curitiba, São Paulo, Taubaté, Resende, Volta Redonda e
Itaboraí (MELO et al., 1985). A Formação Guabirotuba é constituída por depósitos de um sistema
fluvial distributário. Durante a deposição predominou condições climáticas úmidas com alternância
de períodos secos (CUNHA, 2011; LIMA et al., 2013) e a ocorrência de tartarugas aquáticas
(ROGÉRIO et al., 2012) evidencia a presença de alguns corpos d’água perenes, indicando
condições mais úmidas do que o proposto anteriormente.
O primeiro registro de vertebrados fósseis para a Formação Guabirotuba é de um dente de
crocodilomorfo (LICCARDO; WEINSCHÜTZ, 2010). Posteriormente Rogério et al. (2012)
descrevem restos de tartarugas aquáticas, e mais recentemente (SEDOR et al., 2014a,b, SILVA et
al., 2014a,b; DIAS et al., 2014; DIAS; SEDOR, 2014; SEDOR et al., 2017) apresentaram uma
diversificada fauna incluindo invertebrados, peixes, anfíbios, crocodilianos, aves e mamíferos.
Todos os fósseis de vertebrados até agora encontrados proveem de uma única localidade aqui
denominada “Geossítio Bacia Sedimentar de Curitiba 1” (GBSC 1) localizado na margem da rodovia
BR-277 (Contorno Sul), no Município de Curitiba (Figura 1).
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Figura 1 – Localização do Geossítio na região de Curitiba e área da Bacia Sedimentar de Curitiba.
Modificado de Sedor et al. (2017).

Sedor et al. (2017) descreveram uma fauna distinta de mamíferos que denominam de “Fauna
Guabirotuba”. Dentre os fósseis encontrados (Figura 2) estão sete representantes dos Xenarthra
tatus

e

aparentados

(Cingulata),

incluindo

um

novo

gênero

e

espécie

denominado

Proeocoleophorus carlinii; três ungulados nativos sul-americanos diferentes atribuídos a
Interatheriidae, Oldfieldthomasiidae e Astrapotheria; três formas de Metatheria (marsupiais)
representados por um Sparassodonta, um Palaeothentoidea e um Argyrolagoidea. Por meio da
correlação com outras faunas sul-americanas, Sedor et al. (2017) propuseram a idade eocênica
média-superior (Barrancano-SALMA) para a Formação Guabirotuba o que corresponde a um
intervalo entre 42 e 39 milhões de anos.
MATERIAL E MÉTODOS
Os estudos incluíram a caracterização geológica e topográfica da área, levantamento de ações de
conservação já adotadas para outras localidades de idades paleógenas, valoração científica,
avaliação de vulnerabilidade, estudo de medidas de mitigação, conservação e gestão do
geossítio. Também foram discutidos aspectos educacionais relacionados ao geossítio. O resgate
e a preparação do material de interesse paleontológico seguiram os métodos usuais da
Paleontologia.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
O geossítio (GBSC 1) tem sido desde longa data utilizado em aulas de campo de cursos de
Geologia e Geografia de diferentes instituições de ensino superior por representar um afloramento
característico da Formação Guabirotuba, ser de fácil acesso, e didático para diversos aspectos de
geologia sedimentar. Com a descoberta da Fauna Guabirotuba (SEDOR et al., 2014; SEDOR et al.,
2017), a localidade cuja importância era relacionada à geologia regional, passou a ter importância
tanto nacional como para a América do Sul, visto que seus fósseis auxiliam na compreensão da
evolução e distribuição geográfica de mamíferos do Paleógeno no continente.

Figura 2 - Reconstituição da Fauna Guabirotuba. 1- Sparassodonta (marsupial); 2- Pleurodira
(tartaruga); 3- Proeocoleophorus carlinii (cingulado); 4- Oldfieldthomasiidae (notoungulado);
5- Utaetus (cingulado); 6- Interatheriidae (notoungulado); 7- Phorusrhacidae (ave); 8- Astrapotheria
(ungulado); 9- Sebecidae (crocodilomorfo); 10- Argyrolagoidea (marsupial); 11- Palaeothentoidea
(marsupial); 12. Anura (anfíbio). Ilustração Renata F. Cunha.

O GBSC 1 atualmente se encontra em uma área bastante urbanizada dentro dos limites de três
propriedades e nele estão instaladas torres de transmissão de energia elétrica de alta tensão. Mais
recentemente o local foi parcialmente cercado por iniciativa da Prefeitura de Curitiba por situar-se ao
lado de um aterro sanitário hospitalar. A crescente expansão urbana de Curitiba com edificações,
pavimentação de vias, entre outras, vem diminuindo a exposição de rochas (afloramentos) de
grande importância para pesquisas geológicas e finalidades didáticas que representam testemunhos
da história geológica regional. Alguns destes importantes registros não podem mais ser
recuperados, outros ainda são passíveis de serem pelo menos parcialmente conservados e
tombados se nos atentarmos para esta necessidade. Isso seria justificável para o caso do GBSC 1,
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por se tratar da única localidade de uma formação geológica com rochas e fósseis de uma fauna
extinta tão peculiar e única de idade barrancana (Eoceno médio-superior) até recentemente inéditas
no Brasil.
Apesar da situação preocupante em função das significativas ameaças antrópicas e naturais, o
GBSC 1 ainda apresenta condições para o desenvolvimento de estratégias de conservação deste
patrimônio geológico e paleontológico, aliando o avanço da pesquisa científica com a educação em
geociências.
Com o intuito de implementar a geoconservação do GBSC 1, uma série de iniciativas e debates vem
sendo promovidos nos últimos anos com as instituições envolvidas na sua utilização racional. Desde
2015, especial avanço vem ocorrendo na parceria com a prefeitura de Curitiba para a conservação
deste patrimônio natural. Além do envolvimento dos gestores responsáveis pelo território, o fomento
a pesquisa e o incentivo ao uso educativo do geossítio são componentes fundamentais para
alcançar a conservação deste patrimônio de relevância nacional e internacional.
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INTRODUÇÃO
O geossítio Icnofósseis de Porto Primavera (SP) é formado por lajes de arenitos eólicos com
icnofósseis de animais tetrápodes, aflorantes a jusante da estrutura de concreto da Usina
Hidrelétrica de Porto Primavera. Localiza-se no município de Rosana, no extremo oeste do estado
de São Paulo, na região conhecida como Pontal do Paranapanema. A área de ocorrência das
pegadas tem cerca de 800m² e situa-se imediatamente adiante da barragem, na margem
esquerda do rio Paraná (coordenadas 52º 57’ 28,7”W/22º 28’ 57,3”S; Figura 1). O geossítio foi
cadastrado pela Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos – SIGEP (WINGE et
al., 2009).
Esta comunicação apresenta resultados de estudos sobre o geossítio, desenvolvidos pelo Grupo
de pesquisa do CNPq/UFPR em Geoconservação e patrimônio geológico, engenheiros da
Companhia Energética de São Paulo (CESP), geólogos do Departamento Nacional da Produção
Mineral (DNPM) e Instituto de Pesquisa Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT).

Figura 1 – Vista geral do local de ocorrência dos icnofósseis, margem esquerda do rio Paraná, a jusante da
UHE Porto Primavera, Rosana, SP.

CONTEXTO GEOLÓGICO E CARACTERIZAÇÃO DO GEOSSÍTIO
Os arenitos eólicos da Fm. Rio Paraná formaram-se na Bacia Bauru como extensos depósitos de
complexos de dunas, num grande deserto interior denominado Caiuá de cerca de 100.000 km2, em
clima dominante quente e seco. A bacia desenvolveu-se durante o Cretáceo Superior, na parte
centro-sul da Plataforma Sul-americana, após o rompimento do Gondwana e formação do Oceano
Atlântico (FERNANDES; COIMBRA, 1996; FERNANDES; MAGALHÃES-RIBEIRO, 2015). Foi
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preenchida por uma sequência siliciclástica essencialmente arenosa, de espessura máxima de 300
metros, composta pelos grupos Caiuá e Bauru, penecontemporâneos.
A Formação Rio Paraná, onde ocorrem as pegadas, é composta por quartzoarenitos finos a médios,
bem selecionados, textural e mineralogicamente maturos, marrom-avermelhados (red beds), com
típica estratificação tabular/acanalada de grande porte (sets com até 15m de altura). Corresponde a
depósitos de grandes complexos de dunas barcanóides (draas) acumulados por ventos para SW.
Os icnofósseis de Porto Primavera (FERNANDES et al., 2003) encontram-se arenitos situados de 6
a 8 m acima do contato com o embasamento basáltico, na base da sequencia neocretácea. A
associação faunística é composta por pegadas de dinossauros terópodes e pequenos mamíferos,
preservadas como epirrelevo côncavo em arenitos, exibindo a típica “meia lua“ de areia produzido
pelo deslocamento do animal em substrato arenoso inclinado. As pistas dinossauróides são bípedes
e apresentam ângulo do passo próximo de 180º, meio-passo com 13 cm. As pegadas são tridáctilas,
mesaxônicas, com garras, e apresentam cerca de 9 cm de comprimento e divergência total de
aproximadamente 80º. As pistas mamiferóides são possivelmente quadrúpedes com sobreposição
primária total. E apresentam grande variação nas dimensões da passada. As pegadas são elípticas
e apresentam cerca de 5 cm de comprimento. Os icnofósseis constituem raro registro de pegadas
de tetrápodes em arenitos do Grupo Caiuá. Atestam e ampliam a aérea de registro da ocorrência de
fauna pouco conhecida dos ambientes desérticos do Cretáceo brasileiro. A ocorrência desta
associação, e de algumas recentes descobertas (MANZIG et al., 2014), sugere que mesmo as
regiões mais centrais do antigo Deserto Caiuá eram ocasionalmente frequentadas por predadores
ou habitadas por animais adaptados à aridez. (FERNANDES et al., 2009).
MÉTODOS
Os estudos e ações seguiram, basicamente, as etapas de caracterização e valoração científica,
avaliação de vulnerabilidade, discussão de medidas de mitigação e soluções de conservação e
gestão do geossítio. Salvamento do material, divulgação científica, educacional e turística,
também foi discutido.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Desde a descoberta dos icnofósseis, no início de 2003, houve preocupação com sua
conservação. Constituem registros muito raros, de extrema relevância científica. Importância
devida a duas razões principais: 1) as pegadas são do interior de antigo deserto, de área de difícil
sobrevivência de animais de maior porte e 2) foram produzidas e preservadas em material
arenoso, pouco favorável à fossilização. Os icnofósseis foram estudados in loco em março de
2004, quando se optou pela mínima intervenção por se considerar não haver grandes riscos à sua
integridade. Foram confeccionados moldes de borracha de silicone de alguns setores para
garantir o registro e segurança das informações de maior interesse paleontológico.
O fato dos icnofósseis estarem em área interna da usina hidrelétrica assegura o controle de
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acesso e frequência de visitas. A CESP manifestou grande interesse em protegê-los, adaptando a
área com pequenas obras para a visitação controlada. Em acordo com pesquisadores da
Universidade Federal do Paraná foi estabelecida cooperação para criação e instalação de painel,
de folhetos de divulgação científica, cerca protetora para evitar pisoteamento das áreas com
pegadas, assim como eventual mureta de contenção de ondas. Em vistoria coordenada pelo
DNPM/SP, em novembro de 2012, pesquisadores da UFPR, IPT e engenheiros da CESP
concluíram ser necessário retirar quatro lajes com conjuntos de pegadas.
Constatou-se que a vulnerabilidade do geossítio é muito alta. Quando o arenito é submetido a
ciclos de saturação e secagem apresenta rápida alteração, desplacamento e desagregação. O
local é submetido a dois tipos de processos de ciclagem: o natural, causado pela chuva e o
induzido pela variação nível do rio devido à operação da barragem. O local está eventualmente
sujeito a outro tipo de desgaste, por atividades antrópicas do pisoteio sobre as lajes e
iconofósseis. Abandonou-se ideia inicial de proteção por mureta e/ou vidro, pois não evitariam a
circulação de água e a alteração rápida da rocha.
Até a visita técnica realizada nos dias 6 a 8 de novembro de 2012, havia consenso de que os
icnofósseis não deveriam ser removidos. Todavia, diante da constatação da rápida degradação
dos arenitos e feições (Figura 2), decidiu-se recomendar o salvamento e depósito do material em
instalações adequadas, como coleção científica. Os locais das lajes removidas seriam
substituídas por réplicas em resina sintética confeccionadas a partir de moldes em borracha de
silicone. O acesso de visitantes ao geossítio continuaria a ser realizado com acompanhamento de
pessoal de turismo capacitado em paleontologia/geologia, de escolas, assim como de
pesquisadores. Somente neste caso, a coleta de amostras ou confecção de moldes seria
permitida, e apenas quando autorizada por órgãos ou instituições científicas competentes.
Duas técnicas foram sugeridas para a remoção, corte com jato dirigido de água ou com fios
diamantados. Técnicas que envolvam tensão podem provocar desagregação fatal, pois os
arenitos são muito friáveis. A segunda técnica parece mais adequada, tanto para cortes verticais,
como horizontais. As operações seriam feitas com acompanhamento de pesquisadores do grupo
e engenheiros/geólogos da CESP e IPT, sob supervisão do DNPM.

Figura 2 – Conjunto PP 03, de pegadas de pequenos dinossauros Theropoda, em planos de estratificação
cruzada de arenitos, de antigos depósitos de frentes de dunas do Deserto Caiuá. Note o efeito da erosão
fluvial e pluvial (e intemperismo) em cerca de 9 anos.
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Os arenitos têm coesões distintas. Imediatamente abaixo de um estrato pouco friável pode haver
outro muito friável, ou muito menos. As resistências à compressão uniaxial variam entre 30 e
300Mpa, característica que deve ser levada em conta na solução adotada, pois condiciona o tipo
de equipamento utilizado. O uso de jato d'água depende se o equipamento produz um jato
suficientemente fino, pois pode haver problemas na passagem de contatos entre estratos,
descontinuidades naturais, ou de variação da coesão/cimentação entre estratos. A pressão da
água poderá distribuir-se radialmente, produzindo uma espécie de fraturamento hidráulico, e
descontrole do corte. Desta forma, o uso de fios diamantados deve induzir menos riscos, pois a
ação se concentra nas proximidades do corte e a pressão da água será apenas a gravitacional.
No corte horizontal com fio diamantado a ação mecânica (alavanca) para deslocar e levantar as
lajes tem grande chance de danificá-las. Resina Paraloid B-72 seria utilizada para impregnar o
arenito e torná-lo resistente, ao retirar as lajes com pegadas. A resina é solúvel em acetona pura e
seca torna-se totalmente transparente. Uma solução bem diluída aplicada sobre o material se
infiltra facilmente. Depois de cortadas, uma bandagem de gesso ao redor das placas aumentará a
resistência. As lajes seriam então removidas, talvez com uso guindaste embarcado, pois estão à
beira do rio. Para reduzir o efeito da desconexão do objeto de seu contexto geológico natural,
seriam depositadas no Museu de Memória Regional da CESP, situado nas proximidades do
geossítio.
CONCLUSÕES
O geossítio Icnofósseis de Porto Primavera (SP), além de integrar o cadastro da SIGEP, pertence
aos 141 geossítios do patrimônio geológico do estado de São Paulo (GARCIA et al. 2015, 2017).
Neste inventário obteve valor científico 2,6 (0-4) e vulnerabilidade 3,7 (0-4), sendo um dos 15
representantes da Bacia Bauru.
Os pesquisadores da UFPR e representantes do IPT, CESP e DNPM concluíram que, pelo menos
quatro lajes mais ameaçadas e/ou representativas do conjunto devem ser removidas
(salvamento), para guarda e exposição no Museu de Memória Regional da CESP. São marcas
raras, muito preciosas do ponto de vista científico. A CESP sempre demonstrou intenção de
proteger e promover o local como de interesse para divulgação científica.
A área foi delimitada com precisão pelo serviço de topografia da CESP. As próximas ações
previstas na retomada dos trabalhos pelo grupo de pesquisa CNPq/UFPR com a CESP, IPT e
DNPM são a definição de plano de salvamento das lajes, seu depósito no museu e financiamento
para sua execução. Também deverá será discutida a elaboração de um plano de manejo e
conservação da área. O grupo auxiliará na elaboração de painéis, textos e outros produtos de
divulgação científica, como colaboração das instituições envolvidas.
Em 2012 se propôs eleger o geossítio como Monumento Geológico do Estado de São Paulo. A
nomeação, entretanto, constituiria apenas um título científico, pois não integraria a área como
parte do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), nem a tornaria um bem
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tombado pelo Condephaat. O Estado não poderia dispor de verbas para ações de pesquisa,
conservação e divulgação (folhetos, painéis, e material áudio visual, por exemplo).
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INTRODUÇÃO
O município de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, é constituído por rochas do
ciclo geotectônico Brasiliano, diques cretáceos do Enxame de Diques Florianópolis e depósitos
quaternários continentais e transicionais. Do ponto de vista geológico-geomorfológico, podem ser
reconhecidas duas unidades principais: o embasamento ígneo/cristalino, também denominado de
domínio de morros, montanhas e elevações, e a planície costeira (TOMAZZOLI e PELLERI,
2015).
Com uma paisagem de beleza ímpar, Florianópolis é atrativo de milhares de turistas e todo ano
apresenta um crescente número de novos moradores. Entretanto, a ilha de Santa Catarina (área
de 424km²) e uma pequena parte continental (área de 11,9km²) que compõem o município,
possuem 45% do seu território definido como Área de Preservação Permanente. Áreas estas que
estão sendo degradadas ou fragmentadas para a construção de infraestruturas urbano-turísticas,
e ocasionando a perda de geodiversidade, ainda pouco reconhecida pela sociedade.
Para tanto, foi realizado um inventário para de geossítios e sítios de geodiversidade (BRILHA,
2016) de Florianópolis, com o objetivo de propor estratégias de geoconservação. Este resumo
apresenta as principais características dos 21 sítios identificados.
METODOLOGIA
O método utilizado para realizar o inventário foi o de Brilha (2016). De acordo com as etapas
propostas, iniciou-se com a revisão da literatura geológica, a inclusão dos geossítios do município
de Florianópolis previamente selecionados (COVELLO et al., no prelo) e a consulta a especialistas
que trabalharam na área. Posteriormente, para o inventário de sítios com valor educativo, também
foi realizada uma revisão dos locais utilizados em atividades de ensino, e para os sítios com valor
turístico, analisou-se a documentação turística sobre a área (folhetos, sites, cartões postais) e
pontos turísticos.
Desta etapa resultou uma lista de 46 potenciais sítios com valor educativo e 17 com valor turístico.
Durante o trabalho de campo, realizou-se a avaliação qualitativa de cada potencial sítio segundo
os critérios definidos na metodologia. Dos 46 sítios identificados, 25 sítios foram eliminados da
lista por não satisfazerem algum dos critérios avaliativos, principalmente o de potencial
didático/interpretativo, acessibilidade e segurança.
Na lista definitiva constam, portanto, 21 sítios geológicos com potencial usos educativo e turístico.
Destes, 11 podem ser considerados geossítios, por também apresentarem valor científico, e os
restantes 10, sítios de geodiversidade (BRILHA, 2016).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Todos os sítios identificados (Figura 1) possuem valor educativo, 8 também apresentam valor
turístico, 2 valor cultural e 11 valor científico. Os principais dados obtidos através formulário de
caracterização, estão expostos no quadro abaixo (Quadro 2), assim como também uma breve
descrição da geodiversidade de cada um dos sítios identificados.

Figura 1 - Localização dos sítios geológicos do município de Florianópolis.

1. Migmatitos e dique de diabásio no costão Sul da praia dos Ingleses: blocos rochosos de
migmatitos do Complexo Águas Mornas, rochas mais antigas da ilha, e diques de diabásio, os
quais neste local foram utilizados como oficinas líticas pelos povos primitivos.
2. Granito Ilha e dique de diabásio na ponta do Retiro: melhor afloramento para visualizar o
Granito Ilha, rocha mais abundante de Florianópolis, seccionado em suas zonas de fratura por
diques de diabásio de diferentes pulsos magmáticos.
3. Tufos e ignimbritos da ponta da Campanha: afloramento de rochas vulcânicas ácidas da Suíte
Pluto-Vulcânica Cambirela, formadas por explosões piroclásticas e por fluxo de lava, cujas
estruturas vulcânicas podem ser observadas in situ.
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Quadro 2 - Dados principais de caracterização dos sítios geológicos.
SÍTIO GEOLÓGICO
Valor* Proprietário
Proteção
ambiental
1. Migmatitos e dique de diabásio
E/C
Público
APP
no costão Sul da praia dos Ingleses
2. Granito Ilha e dique de diabásio
na ponta do Retiro
3. Tufos e ignimbritos da ponta da
Campanha
4. Furna da praia do Matadeiro
5. Pedras da praia de Itaguaçu
6. Paleodunas da praia Mole

Fácil

Tipo de
sítio
Ponto

Fácil

Ponto

Fácil

Área

E/Ci

Público

E

Público

E/Ci
E/T/C
E/Ci

APP
APP

Fácil
Fácil
Fácil

Ponto
Área
Área

E/Ci

Público
Público
Público/
Privado
Privado

-

Fácil

Área

E/T/Ci

Público

Fácil

Área

E/Ci
E/T

Privado
Público

Fácil
Moderado

Área
Área

11. Pontal da Daniela

E/Ci

Público

Fácil

Área

12. Pontal da praia do Campeche
13.Tômbolo do Caiacangaçu
14. Areias escuras da praia do
Pântano do Sul
15. Turfas da praia do Campeche
16. Depósito paludial do Itacorubi

E
E/Ci
E/Ci

Público
Público
Público

Parque
municipal
Parque
municipal
Reserva
ecológica
APP
APP
APP

Fácil
Fácil
Fácil

Área
Área
Área

E/Ci
E/Ci

Público
Público

Fácil
Fácil

Ponto
Área

7. Depósito lagunar do Pântano do
Sul
8. Campo de dunas da praia da
Joaquina
9. Cordões regressivos de Jurerê
10. Praia da Lagoinha do Leste

APP

Acessibilidade

APP
Parque
municipal
APP

17. Mirante do morro da Cruz
E/T
Público
Fácil
18. Mirante do morro das Pedras
E/T
Privado
Fácil
19. Mirante do Ponto de Vista
E/T
Privado
Fácil
20. Mirante do morro da Lagoa
E/T
Público
Fácil
21. Mirante da Pedra do Urubu no
E/T
Público
Fácilmorro do Lampião
moderado
*Valor: Educativo (E), Turístico (T), Cultural (C), Cultural e/ou Científico (Ci). APP - Área de
Permanente.

Mirante
Mirante
Mirante
Mirante
Mirante
Preservação

4. Furna da praia do Matadeiro: caverna marinha formada por abrasão durante um período que o
nível do mar estava mais alto do que o nível atual, apresenta coquina em seu interior.
5. Pedras da praia do Itaguaçu: matacões graníticos em meio à baía Sul depositados pela ação do
intemperismo nas elevações do entorno e variação do nível do mar.
6. Paleodunas da praia Mole: rampa arenosa pleistocênica caracterizada por desenvolver uma
feição geomorfológica eólica condicionada por um obstáculo topográfico, que chega a atingir uma
altitude de cerca de 61m.
7. Depósito lagunar do Pântano do Sul: seções colunares possibilitaram visualizar três estratos
sedimentares distintos. Do topo para base da sequência tem-se, Depósito flúvio-lagunar na forma
de uma planície lagunar, Depósito marinho praial, constituído de sedimentos arenosos e Depósito
lagunar composto por sedimentos areno lamosos, com presença marcante de biodetritos
carbonáticos.
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8. Campo de dunas da praia da Joaquina: originou-se pela acumulação de areia fina da praia da
Joaquina transportada pelo vento, conformando dunas fixas, semifixas e ativas, mantos eólicos de
diferentes idades, e várias depressões úmidas com lagoas temporárias.
9. Cordões regressivos de Jurerê: sequência de cristas e cavas resultantes de um processo de
progradação praial devido à variação do nível do mar durante o Holoceno.
10. Praia da Lagoinha do Leste: planície costeira originada durante episódios de transgressão e
regressão marinha no Pleistoceno e Holoceno localizada entre costas rochosas constituídas
principalmente por rochas ácidas da Suíte Plutono-Vulcânica Cambirela.
11. Pontal da Daniela: corresponde a um esporão arenoso, com dinâmica evolutiva significativa,
desenvolvido a partir do maciço cristalino, o morro do Forte, cuja deposição é decorrente da ação
das correntes litorâneas e de marés, atuantes na costa noroeste da ilha.
12. Pontal da praia do Campeche: pontal arenoso formado pela deposição de sedimentos
marinhos praiais em consequência da presença da ilha do Campeche, que funciona como uma
espécie de obstáculo ao transporte de sedimentos próximo a praia.
13. Tômbolo do Caiacangaçu: tômbolo arenoso, que uniu a ilha de Santa Catarina a uma pequena
ilha, formado por duas praias distintas, a praia de Fora com areia grossa rica em bioclastos e a
praia da Ponta constituída apenas por areia grossa.
14. Areias escuras da praia do Pântano do Sul: praia de enseada em que a areia apresenta
coloração escura devido a ocorrência de minerais pesados, predominantemente a ilmenita,
provenientes das rochas do entorno.
15. Turfas da praia do Campeche: sucessão de quatro estratos do sistema deposicional
transicional aflorantes após rigoroso evento erosivo costeiro. O estrato, entre os depósitos
marinho praial pleistocênico e holocênico, representa um antigo corpo lagunar formado a
aproximadamente 2,6 Ka AP, quando o nível médio do mar estava mais baixo que atual.
16. Depósito paludial do Itacorubi: adjacente à baía Norte na forma de planície de maré,
constituído de lamas e areias finas, sobre o qual estabeleceu-se a sedimentação do ecossistema
manguezal.
17. Mirante do morro da Cruz: em uma visão para oeste, observa-se a parte continental de
Florianópolis e a baía de Florianópolis e para leste, visualiza-se o manguezal do Itacorubi e os
bairros Santa Mônica, Trindade, Itacorubi e Pantanal.
18. Mirante do morro das Pedras: em uma visão para nordeste, observa-se a ilha do Campeche e
para sul/sudeste, a planície costeira da praia da Armação e lagoa do Peri.
19. Mirante Ponto de Vista: em uma visão para oeste, avista-se a laguna da Conceição e o
extremo leste da dorsal do maciço costeiro da ilha de Santa Catarina.
20. Mirante do morro da Lagoa: em uma visão para nordeste e sudeste, observa-se uma ampla
visão do setor leste da ilha voltada para o oceano Atlântico, as praias da Joaquina e Mole, o
campo de dunas da Joaquina, a laguna da Conceição e as elevações cristalinas cobertas por
Mata Atlântica.
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21. Mirante da Pedra do Urubu no morro do Lampião: visão de 360º que possibilita observar toda
Planície Entremares e do Campeche, até a praia do Moçambique ao norte e a praia do Matadeiro
ao sul, ilha do Campeche, baía Sul e setor continental, a oeste.
CONCLUSÕES
O inventário de sítios geológicos (geossítios e sítios de geodiversidade) é apenas o primeiro
passo das estratégias de geoconservação, mas a partir deste já é possível constatar as principais
características e vulnerabilidades dos sítios. A próxima etapa a ser realizada consiste na avaliação
quantitativa do potencial uso educativo e/ou turístico e de risco de degradação para, a partir dos
resultados, delinear propostas de gestão dos sítios geológicos do município.
A maioria dos sítios está localizada na ilha de Santa Catarina, apenas um, as Pedras da praia de
Itaguaçu, situa-se no continente. Em geral, os sítios tipo ponto e área possuem potencial uso
educativo para explicar as principais características geológicas e geomorfológicas da rocha ou
depósito sedimentar, e os tipo mirante, além de serem turísticos, podem ser utilizados para
elucidar como ocorreu a formação da planície costeira de Florianópolis através da sua
paleogeografia.
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INTRODUÇÃO
As quedas d’água são ambientes com alto valor para geodiversidade e biodiversidade,
além

disso,

as

quedas

d’água

podem

possuir

importância

cultural,

religiosa,

científica e na educação ambiental. Ainda assim, esses ambientes e outros elementos da
geodiversidade ficam susceptíveis à degradações acarretadas pelo desconhecimento, mal-uso e
pressões de empreendimentos econômicos. A conservação dos elementos da geodiversidade
vem tomando destaque no cenário acadêmico e nos órgãos ambientais, entretanto, as legislações
especificas e critérios técnicos sobre a temática, especialmente em relação ao patrimônio
geológico/geomorfológico, são escassas. Com as quedas d’água não é diferente, apesar da
relevância ambiental/geomorfológica e para sociedade, não existe legislação ou trabalhos
referentes à geoconservação desses ambientes.
Neste contexto, este trabalho tem por objetivo levantar, através da metodologia Delphi, critérios
que possibilitem classificar a relevância das quedas d'água, os resultados desse painel originaram
um protocolo de classificação de relevância de quedas d’água (OLIVEIRA, 2016), a fim de gerar
um suporte à legislação ambiental.
METODOLOGIA
A elaboração do protocolo de classificação de relevância de quedas d’água, foi desenvolvido a
partir de um painel de especialistas. A Técnica Delphi começou a ser disseminada no início da
década de 50, baseada nos trabalhos desenvolvidos pelos cientistas Olaf Helmer e Norman
Dalker (ESTES e KUESPERT, 1976). O Delphi foi criado como um método rápido e de baixo custo
para obter a opinião de especialistas em um assunto, que acabou sendo muito usado para a
solução de problemas complexos e hoje é o método ad hoc mais conhecido em todo mundo
(MARTINS, 2012). Uma pesquisa Delphi apresenta as seguintes características: garantia do
anonimato dos participantes, revisão das opiniões durante as rodadas de pesquisas
(possibilitando a reavaliação frente às opiniões dos demais participantes) e a representação
estatística dos resultados. Assim, procura-se reduzir a subjetividade imposta por um dado tema de
pesquisa por meio da consulta a determinado grupo de especialistas (LINSTONE e TURROF,
1975). O processo de seleção dos painelistas foi realizado através de consulta à Plataforma

Lattes do CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-Ministério de
Ciência e Tecnologia, ao todo foram selecionados sessenta e dois especialistas vinculados às
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instituições federais de ensino de Minas Gerais (Universidades e Institutos Federais) e membros
de órgãos e secretárias públicas de Minas Gerais relacionadas ao meio ambiente. O questionário
continha 26 parâmetros que foram baseados no SNUC, adaptações retiradas da Instrução
Normativa MMA N° 2, de 20 de agosto de 2009, referente à relevância das cavidades naturais, do
trabalho de inventariação do patrimônio geológico (BRILHA, 2005) e do trabalho de
monitoramento de balneabilidade em águas doces do Brasil (MARTINS, 2012).
Após analisar os parâmetros selecionados os respondentes tiveram as seguintes possibilidades
de resposta: Incluir; Excluir ou Indeciso. Para os parâmetros cujas respostas apontassem “Incluir”,
os pesquisadores deveriam atribuir pesos de 1 a 5. O participante também poderia sugerir novos
parâmetros e seus respectivos pesos, bem como fazer comentários e sugestões.
A partir da compilação e tabulação das informações obtidas na primeira rodada (OLIVEIRA et al,
2015), os resultados foram reenviados aos convidados, de forma que o participante poderia ou
não reavaliar suas respostas, a partir da opinião geral dos demais integrantes do painel. Na
segunda etapa os especialistas analisam suas respostas da 1° rodada e, se necessário, revisam
suas opiniões. O prazo estipulado na carta convite para revisão e devolução do questionário foi de
um mês, mas acabou se estendendo por mais uma semana devido ao baixo retorno nessa
segunda etapa. Foram enviados lembretes via e-mail para os painelistas que não haviam
respondido a 2° rodada. Essa medida teve importância significativa, pois o número de respostas
aumentou consideravelmente após o envio dos lembretes.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dentre os 62 especialistas convidados na primeira rodada, 31 responderam à pesquisa,
contabilizando 50% de taxa de retorno (OLIVEIRA et al, 2015). A segunda rodada foi enviada para
31 participantes, 27 devolveram o questionário respondido e os demais não se manifestaram,
resultando em uma taxa de retorno de 87% na segunda rodada. Este valor pode ser considerado
satisfatório, haja vista que trabalhos que utilizaram a referida técnica obtiveram resultados entre
22,2% e 40% (LOPES, 2011; MARTINS, 2012). A técnica Delphi permite aos participantes a
revisão e alteração de suas respostas entre as rodadas. Nota-se que as mudanças são realizadas
com o intuito de seguir a tendência do painel, neste sentido, 85,2% dos respondentes fizeram
alterações na inclusão e nos pesos atribuídos na primeira rodada (Tabela 2). Também estão
presentes na tabela os sete critérios sugeridos na primeira rodada. Nenhum deles alcançou
grande percentual de inclusão.
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Tabela 2 - Resultado da 2° rodada do Painel Delphi: % de inclusão, médias e medianas, dos parâmetros
pré-selecionados e os sugeridos pelos respondentes

PARÂMETROS
Altura da queda
Existência de poço
Uso para fins de educação e interpretação ambiental
Aspecto visual da preservação da vegetação do entorno
Vazão (quantidade de água)
Condições de balneabilidade local
Beleza cênica e harmonia da paisagem
Existência de praias fluviais no entorno do poço
Corredeira (degraus)
Claridade visual da água (turbidez)
Dimensões notáveis em área, volume e extensão
Uso constante, periódico ou sistemático para fins recreativos e/ou esportivos
(Turismo ecológico)
Possibilidade de alcançar a queda
Presença de estrutura geológica de interesse científico
Importância local ou regional
Tipo de leito fluvial do poço (rochoso, arenoso ou argilo-siltoso)
Rochas escorregadias (cobertura por perifíton)
Queda livre
Comprimento x largura do poço
Profundidade do poço
Possibilidade de permanência sob a queda
Reconhecida beleza cênica nacional
Alto índice de visitação
Possibilidade de alcançar o topo
Existência de cachoeiras no entorno formando um contexto local/regional
Interesse cultural da queda
Segurança do visitante (correnteza)
Localização da queda d’água (propriedade privada ou área de proteção)
Área total do poço
Limnologia
Cor verdadeira
Cor aparente
Quantidade de quedas d’água

% de
inclusão
100
100
100
100
100
100
96,30
96,30
96,30
92,59
92,59
88,89
88,89
88,89
88,89
88,89
88,89
85,19
85,19
85,19
85,19
81,48
81,48
74,07
70,37
66,67
66,67
66,67
62,96
62,96
55,56
55,56
55,56

Média/
pesos
4,56
3,81
4,15
4,00
3,89
4,56
4,37
3,44
2,78
3,41
3,48

Mediana/
Pesos
5
4
4
4
4
5
5
4
3
4
3

3,37
2,70
3,22
3,37
2,41
2,15
3,00
2,48
2,30
2,33
3,04
3,15
1,89
2,22
2,04
2,22
2,15
1,81
1,85
1,56
1,63
1,74

4
3
4
3
2
2
3
3
3
2
3
3
2
3
2
2
3
2
2
2
2
2

Ao final da segunda rodada e tabulação final dos dados, foram realizadas comparações entre os
dados da 1° e 2° rodadas. Nota- se que o critério altura da queda permaneceu no topo da lista
com maior frequência e peso atribuído. Esse critério atingiu 100% de inclusão após a revisão dos
especialistas, trata-se de um critério com apelo visual, mas também um fator geomorfológico
relevante. Os critérios condição de balneabilidade local e vazão apresentaram importante variação
entre as etapas, passando de 90,32% para 100% de inclusão, indicando a importância dos
recursos

hídricos

e

da

qualidade

das

águas

na

escolha

de

um

patrimônio

geológico/geomorfológico com características para proteção. A balneabilidade se destaca, pois,
apresenta base importante na qualidade das águas de determinada bacia e classifica a bacia ou o
balneário como própria ou imprópria para o uso recreacional.
Os critérios que alcançaram 100% de inclusão estão relacionados tanto aos aspectos visuais e de
uso quanto à qualidade ambiental da queda.
A beleza cênica e harmonia da paisagem não atingiram o total de inclusão, mas apresentaram
uma variação de 93,5% para 96,30% de inclusão. Porém, o aumento na média do peso se fez
mais significativo para o quesito beleza cênica e harmonia da paisagem, que passou de 3,35 para
4,37. O critério é significativo para a composição do protocolo de avaliação de quedas d’água,

169

_______________________________________________________________________________
pois a beleza cênica se caracteriza como um importante critério para o visitante e também para
medidas de proteção.
Os critérios importância local ou regional da queda d’água e presença de estrutura geológica de
interesse científico apresentaram uma inclusão superior a 88%. Demostrando que para os
especialistas, a importância científica das áreas de interesse patrimonial é relevante. A avaliação
da importância cultural da queda d’água também é fundamental para empregar medidas de
geoconservação, uma vez que medidas de tombamento de ambientes naturais são baseadas na
ligação da população com o elemento e pela importância cultural.
As características geomorfológicas relacionadas ao poço e a existência de praia fluvial
apresentaram considerável grau de inclusão, pois são importantes características físicas das
quedas d’água e que proporcionam atividades de recreação e permanência no local.
De maneira geral os critérios selecionados entre as rodadas não sofreram alterações bruscas de
inclusão e exclusão. O que chama atenção são as unanimidades e a elevação de alguns pesos
entre as rodadas, demonstrando a importâncias dos painelistas reverem suas opiniões. Por
exemplo, da primeira para a segunda rodada os critérios com mais de 90% de inclusão passaram
de 7 para 11. O peso médio atribuído também aumentou. Nessa segunda rodada ficou claro que
os

especialistas

optaram

por

critérios

mais

objetivos

(com

possibilidade de mensuração) para a avaliação de relevância de quedas d’água.
A partir da finalização da segunda rodada do Delphi, análise dos resultados e dos comentários e
sugestões dos painelistas, foi possível compor o protocolo de classificação de relevância de
quedas d’água (OLIVEIRA, 2016).
CONCLUSÕES
A técnica Delphi mostrou-se eficaz nessa primeira etapa, pois possibilitou, mesmo com todos os
problemas relacionados a uma pesquisa pela internet e de grande abrangência, direcionar,
selecionar e embasar os critérios relacionados à classificação de relevância das quedas d’água. O
retorno dos especialistas foi muito positivo, a taxa de resposta da primeira rodada foi de 50% e da
segunda rodada mais de 87%, demostrando o interesse dos painelistas pela pesquisa. Diante
desse retorno foi possível construir um protocolo de classificação de relevância de quedas d’água
(OLIVEIRA, 2016) apoiado na opinião de profissionais de referência nas universidades federais e
órgãos ambientais e testá-lo em 20 quedas d’água da Estrada Real em Minas Gerais.
O painel de especialistas possibilitou gerar um protocolo com um teor reduzido de subjetividade
dentro das possibilidades da pesquisa, indicando que é possível o desenvolvimento de uma
metodologia específica para se avaliar a relevância das quedas d’água, assim como o que já é
realizado para outros ambientes, tais como as cavidades naturais. Tornando um importante passo
para reconhecer a importância desses ambientes e consolidar análise e gestão apropriada.
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INTRODUÇÃO
Cavidades naturais são reconhecidas como bens da União e vão muito além de um ambiente
peculiar e de significância à salvaguarda de biodiversidade, abrangendo também relações culturais,
sobretudo do ponto de vista arqueológico. A presença de cavidades naturais em mármores constitui
uma singularidade na paisagem da região litorânea paranaense e, certamente atraiu grupos
humanos em diferentes momentos no passado. Os “túmulos da Pedra Branca”, denominação dada
aos nichos com vestígios e registros de sepultamentos humanos, foram pesquisados inicialmente
em 1939 na primeira expedição de Loureiro Fernandes ao litoral do Paraná pelo Museu Paranaense
(CHMYZ, 1985), e somente redescobertos em 2012 por equipe da UFPR na localidade de Rio
Verde em Guaraqueçaba, muito próximos a cachoeira Salto Morato. No paredão rochoso da Pedra
Branca, também chamado de “Morro das Ossadas”, ocorrem pequenos nichos externos e formação
de cavidade na área interna, ambos com evidente potencial arqueológico. É nesse contexto que
este trabalho foi desenvolvido, considerando a importância arqueológica do Morro das Ossadas em
Guaraqueçaba e sua relação com a singularidade geológica da região. A essa relação verifica-se
uma forte potencialidade para a geoconservação desta cavidade natural, cuja funcionalidade de
abrigo já foi empregada em um passado distante.
METODOLOGIA
A área de estudo está localizada no município de Guaraqueçaba, pertencente ao litoral
paranaense, junto à comunidade Rio Verde e adjacente aos limites da Reserva Natural Salto
Morato, como bem ilustra a Figura 1.
Para a execução do trabalho, inicialmente efetuou-se um levantamento geológico preliminar para
a área de interesse e seu entorno próximo. Para tanto, foram empregados levantamentos
bibliográficos e mapeamentos geológicos executados pela Mineropar (2003) e por Cury (2009),
bem como efetuadas observações em campo e análise de fotografias aéreas em escala 1:50.000
e cartas topográficas na escala 1:25.000, folha 2844-1 SE, da área de Guaraqueçaba, referentes
ao Mapeamento da Floresta Atlântica do Paraná - Projeto Pró-Atlântica, disponibilizados pelo
ITCG (PARANÁ, 2002). Os dados espaciais foram manipulados em ambiente de Sistemas de
Informações Geográficas (SIG) com uso preferencial do software ArcGIS 10.4TM.
A caracterização e quantificação da área com base em atributos relacionados a sítios geológicos
são baseadas nos métodos de Fuertes-Gutiérrez e Fernández-Martínez (2010) e Brilha (2016).
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Figura 1 – Localização do “Morro das Ossadas”.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em avaliação preliminar da área de estudo foi possível identificar litotipos como mármore calcítico
bandado, quartzito e muscovita-quartzo xistos, rochas estas pertencentes à Sequência Rio das
Cobras (LOPES, 1987; CURY, 2009), e gnaisses do Complexo São Francisco do Sul (CURY,
2009), ambas unidades paleoproterozoicas, além de sedimentos quaternários como depósitos
aluviais e coluviais (Figura 2).
A entrada para o abrigo se faz com uma breve escalada, cerca de 10 m da base do paredão
exposto (Figura 3A). O acesso ao interior da cavidade é dado por uma estreita abertura (cerca de
50 cm de diâmetro), por onde é possível percorrer um túnel estreito por cerca de 10 m até
alcançar o salão principal da caverna. Neste salão, onde é possível abrigar uma pessoa de
estatura mediana em posição ereta, observam-se espeleotemas moderadamente desenvolvidos
(Figura 3B), bem como indícios de depredação (Figura 3C). Em visita recente da equipe de
arqueologia e geografia da UFPR (2016), foi possível constatar que os nichos calcários no paredão
externo ainda guardam vestígios ósseos humanos.
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Figura 2 – Mapa geológico da área de estudo.

A aplicação de parâmetros de avaliação do sítio, segundo Brilha (2016), está indicada na Tabela 1.
De acordo com os valores encontrados, a maior potencialidade do sítio está relacionada aos valores
científicos (SV), fato este reforçado pela presença dos registros arqueológicos, além da existência
singular no litoral do estado de cavidades naturais em mármores. Contudo, devido principalmente à
dificuldade e periculosidade no acesso à caverna e abrigos, usos educacionais e turísticos (PEU)
são restringidos. O valor obtido para o risco de degradação da área (DR) enquadra-se na categoria
de baixo risco, porém os parâmetros segundo a metodologia usada não consideram a presença de
vestígios arqueológicos ou paleontológicos, havendo uma necessidade de adaptação deste critério
para esta localidade.
Esses abrigos e o paredão rochoso integram a paisagem e as histórias presentes na comunidade
de Rio Verde e, embora estejam inseridos na APA de Guaraqueçaba, acham-se sob risco de
degradação contínua pois não existem estudos mais aprofundados sobre esse sítio arqueológico e
seu entorno, nem medidas que visem a proteção e valorização desse bem cultural e ambiental.
Cabe lembrar ainda que, a implantação de estruturas e atividades de caráter administrativo ou
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voltadas à visitação podem gerar riscos ao patrimônio arqueológico que eventualmente esteja
contido nas camadas de solos e sedimentos.

Figura 3 – Aspectos gerais (externos e internos) dos abrigos rochosos dos chamados túmulos da Pedra
Branca, ou Morro das Ossadas, na região do vale do Rio Guaraqueçaba; A) Vista externa do paredão
calcário, B) Espeleotemas no interior da cavidade; C) Depredação das paredes internas da cavidade. Autor:
Lucas Pontes (2016)

Desse modo, para este critério, a classificação de sítios segundo Fuertes-Gutiérrez e FernándezMartínez (2010) parece ser a mais pertinente para esta área, ou pode fornecer subsídio para uma
adequação

da

proposta

anteriormente

mencionada.

Estes

autores

enquadram

sítios

paleontológicos em urgência de intervenção, devido à alta vulnerabilidade destas áreas. O mesmo
pode ser considerado para os sítios arqueológicos que, embora possuam uma legislação mais
rigorosa em relação aos paleontológicos, são também considerados bens patrimoniais da União e
de caráter finito, frágil e não renovável.
Tabela 1 – Quantificação simplificada dos critérios para o Morro das Ossadas, segundo parâmetros e pesos
fornecidos por Brilha (2016). Considera-se, segundo o autor, o valor máximo de 400 para todas as
categorias.
Critério
Valor
Valor científico (SV)

295

Uso potencial educacional (PEU)

80

Risco de degradação (DR)

190
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CONCLUSÕES
O potencial para a geoconservação no Morro das Ossadas é legitimado pelo significativo valor
científico a que o abrigo em cavidade natural representa. Isso se dá não apenas em relação à
peculiaridade geológica e espeleológica representada pelo abrigo, um caso raro e específico no
litoral paranaense, mas também pelo valor arqueológico, cujo conhecimento acerca do local
carece de investigações. Cabe destacar, que o potencial para a geoconservação deste ambiente
deve considerar um potencial de uso restringido, devido à dificuldade e periculosidade de acesso.
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1

INTRODUÇÃO
Bertrand (1972) afirma que a paisagem resulta da combinação de elementos físicos, biológicos e
antrópicos que de maneira dinâmica, por isso instáveis, reagem uns aos outros dialeticamente,
formando um conjunto indissociável em perpétua evolução. Esta concepção aborda a natureza de
forma integrada, nenhum componente pode ser entendido de forma separada, e os vários campos
de estudos se complementam. A abordagem de análise integrada do sistema ambiental converge
para a Teoria Geral do Sistema e seu maior vínculo é com o conceito de Geossistema (DO VALE,
2012). De acordo com Rodriguez e Silva (2002) esta concepção visa garantir os fundamentos
conceituais, sobre os quais deveria estar inserida a análise da paisagem.
Quando se trata de políticas públicas para a conservação da biodiversidade fala-se da
conservação de espécies vegetais e da fauna, negando as características abióticas como parte de
um sistema integrado e interdependente. Tem havido uma falta de integração espacial e
reconhecimento das ligações entre habitats, espécies e processos naturais (GRAY et al., 2013).
É necessário considerar a importância das estruturas físicas na formação e sustentação do meio
biótico (FIGUEIRÓ et al., 2013). Os elementos geomorfológicos constituem-se como base para o
desenvolvimento da paisagem, para a sustentação e formação da cobertura vegetal e das
atividades humanas, podendo-se compreender as formas de relevo a partir da sua singularidade,
raridade e originalidade, sendo assim capazes de proporcionar dinâmicas e identidades próprias
(VIEIRA; CUNHA, 2004). Mais do que sustentar o meio biótico, os elementos geomorfológicos
coevoluíram com a biodiversidade. Desta maneira se tornam testemunhos e revelam as dinâmicas
naturais a longo prazo, sendo parte essencial para a interpretação da história natural do planeta
(FIGUEIRÓ et al., 2013, SUERTEGARAY; PIRES DA SILVA, 2009).
As unidades de conservação são a principal ferramenta utilizada atualmente no Brasil para
proteção e conservação da natureza. Entende-las não apenas como espaço destinado a proteger
espécies vegetais e faunísticas pode promover melhorias na gestão e ampliar a abrangência
destas áreas no mundo.
A partir do exposto, os objetivos deste trabalho são demonstrar a necessidade de criar unidades
de conservação a partir da análise integrada da paisagem e apontar a importância dos elementos
geomorfológicos para a ampliação do sistema de unidades de conservação da natureza. Um dos
desafios postos está na maneira de gerir o geopatrimônio presente nas diversas categorias de
unidades existentes, já que cada uma das categorias preconiza diferentes usos do solo.
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METODOLOGIA E CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
A partir de revisão bibliográfica será feita uma discussão teórica acerca dos conceitos de patrimônio,
geopatrimônio e geodiversidade, para que assim se possa contribuir para o debate em torno da criação
de unidades de conservação da natureza.
Foi realizado um trabalho de campo entre os meses de julho e agosto de 2016, no intuito de
estabelecer relações entre o patrimônio gemomorfológico da área de estudo, a população local e os
elementos bióticos da paisagem.
Serão utilizadas como exemplo para caracterização da pesquisa as unidades de conservação da
região conhecida como Terra Ronca, localizada no nordeste goiano. A investigação focará em três
unidades de conservação, situadas nos municípios de São Domingos e Guarani de Goiás, são
elas: Parque Estadual de Terra Ronca (PETER), Área de Proteção Ambiental da Serra Geral de
Goiás (APA Serra Geral) e a Reserva Extrativista Recanto das Araras de Terra Ronca (RESEX
RATER) (Figura 1).
O Parque Estadual de Terra Ronca foi criado no ano de 1989, sendo a primeira unidade de
conservação estabelecida nesta área. Foram estabelecidos como objetivos da área a preservação
da flora, fauna, mananciais, e em especial, as áreas de ocorrência de cavernas e seu entorno,
protegendo sítios naturais de relevância ecológica e de importância turística reconhecida (GOIÁS,
1989). No interior do parque existem cerca de 50 cavernas, mas destas, cinco se destacam no
turismo, sendo elas: Terra Ronca, Terra Ronca II, São Mateus, São Bernardo e Angélica.
A segunda unidade de conservação estabelecida na região foi a Área de Proteção Ambiental da
Serra Geral de Goiás, no ano de 1996, e possui 49.058 hectares. O principal objetivo de criação
da unidade é relativo à proteção do entorno do Parque Estadual de Terra Ronca. São postos
como objetivos, também, a proteção das nascentes e bacias de rios, responsáveis pela formação
das cavidades subterrâneas, da flora e da fauna dos ecossistemas que abrigam espécies
endêmicas, raras ou em extinção, assim como controlar o uso e a ocupação da terra na região
(GOIÁS, 1996a).
A terceira unidade de conservação presente nesta pesquisa é a Reserva Extrativista Recanto das
Araras de Terra Ronca. O objetivo da área é preservar os meios de vida e garantir a utilização e
conservação dos recursos naturais utilizados pela população tradicional local (GOIÁS, 1996b). A
área delimitada possui 11.964 hectares, mas a regularização fundiária da UC não foi efetuada, o
que dificulta a manutenção do modo de vida da população local e a gestão da área.
A área de estudo está inserida em uma depressão no Planalto do Divisor do São FranciscoTocantins, ou seja, no divisor de águas da bacia dos rios São Francisco e Tocantins. A área situase na borda do Chapadão Central. Há predominância de modelados de dissolução, que esculpem
relevos ruiniformes nas rochas calcárias, em forma de corredores e rampas dissecadas e topos
tabulares e convexos (IBGE, 1995). Parte da região é formada por pediplano retocado desnudado,
existem áreas de acumulação coluvial próximas as vertentes da Serra Geral de Goiás e
dissecação homogênea nas vertentes. Na parte central da área de estudo está presente a serra
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calcária formada pelo sistema Cárstico-Pelítico Guarani de Goiás-Divinópolis de Goiás (IBGE,
1995). A presença de relevo cárstico proporciona o surgimento de sumidouros e grutas.

Figura 1: Cavernas nas Unidades de Conservação de Terra Ronca – GO.

DISCUSSÃO
O geopatrimônio relativo às unidades de conservação de Terra Ronca estão intimamente
conectados com as formas de relevo ali existentes, as duas principais são as cavernas presentes
no sistema Cárstico-Pelítico Guarani de Goiás-Divinópolis de Goiás e as vertentes da Serra Geral
de Goiás. Dentro do PETER foram catalogadas cerca de 50 cavernas, cada uma destas
cavidades possui suas especificidades, desde espécies endêmicas da fauna a diversidade de
formações que são atrativos para turistas e pesquisadores.
É possível estabelecer diversas relações dos elementos geomorfológicos com os componentes
bióticos presentes na região. Gray (2011) aponta que existem diversos serviços prestados pela
geodiversidade de uma região, como: regulação dos componentes químicos, proporciona
alimentos, água e materiais, produz conhecimento sobre a história da Terra e dos processos
físicos existentes, é suporte para os processos pedogenéticos, das atividades humanas e de
diversos hábitats e os aspectos culturais aparecem na forma de geoturismo, sítios sagrados,
inspiração artística e sítios arqueológicos.
Visto isso, pode-se inferir que o geopatrimônio de Terra Ronca possui todas essas características.
A presença do carste influencia na vegetação presente na região, na serra calcária a
predominância é de Floresta Estacional Decidual, formação conectada a ocorrência de calcário. A
água presente na região provém das vertentes da Serra Geral de Goiás, e formam veredas que
possuem solos pouco profundos gerando áreas alagadas que atraem diversas espécies da fauna
e possuem espécies vegetais específicas, como o Buriti.
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Para além do caráter físico e natural existe a relação simbólica e cultural presente nas cavernas
da área. Anualmente a região é palco de uma romaria para a caverna de Terra Ronca, onde são
celebradas missas em homenagem a Bom Jesus da Lapa. A romaria atrai pessoas dos municípios
próximos, que deslocam-se para depositar votos e cumprirem promessas. Tal celebração coloca
em pauta uma das mais antigas relações existentes entre o ser humano e as cavernas, que
possuem características de abrigo e de rituais religiosos.
O maior potencial de exploração do geopatrimônio na área de estudo provém do geoturismo, que
se define como o turismo essencialmente voltado para os componentes geológicos e
geomorfológicos da paisagem, incluindo relevos, rochas, sedimentos e processos, como
vulcanismo, erosão, glaciação, etc. (DOWLING, 2010). A paisagem relacionada ao carste é o
principal foco dos visitantes que buscam a região. Os afloramentos de calcário atraem diversos
escaladores, as cavernas atraem pessoas interessadas em paisagens exóticas, e o uso religioso
das cavernas atraem pessoas interessadas em uma experiência espiritual. É necessário realizar
uma reflexão acerca da condução do turismo na região, para que este seja benéfico às
comunidades locais e que o geopatrimônio se mantenha conservado, possibilitando sua utilização
em longo prazo.
CONCLUSÕES
A preocupação em proteger os elementos geológicos e geomorfológicos da região a partir das
unidades de conservação, sem dúvida foi um avanço na época de criação das unidades de
conservação da área, pois tal ponto de vista só começou a ser discutido na década de 2000.
Estes elementos se constituem como o principal atrativo da região e que se pensados de forma a
incluir a população local, tem a capacidade de promover o desenvolvimento da região. Proteger as
vertentes da Serra Geral de Goiás significa proteger os recursos hídricos da região, que está
inserida em uma das mais importantes bacias hidrográficas do país. Significa dar condições para
que espécies endêmicas, que coevoluíram com as cavernas, possam se reproduzir. Significa
também permitir que as pessoas que vivem entre o carste e a Serra Geral mantenham seu modo
de vida.
Ao pensar a criação de unidades de conservação é necessário ter uma abordagem integrada e
sistêmica da paisagem, para que desta maneira se possam estabelecer espaços para
conservação pensados não somente nas espécies e sim nas diversas possibilidades de
conservação dos ecossistemas, das espécies vegetais e da fauna, da geodiversidade, além do
caráter científico e de história natural do planeta existente nestas áreas. O carste funciona como
elemento conectivo dentro do contexto das UCs envolvidas, pensar em uma gestão integrada das
unidades poderia ser uma saída para a dificuldade de gestão do uso que se faz da geodiversidade
na região.
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INTRODUÇÃO
O P.32 - Programa de Investigação, Monitoramento e Salvamento do Patrimônio Fossilífero
proposto para a Usina Hidroelétrica (UHE) Teles Pires visou atender a condicionante N° 2.2 da LP
N° 386/2010, que estabeleceu “Incluir no Projeto Básico Ambiental o Programa de Investigação,
Monitoramento e Salvamento Paleontológico em acordo com o Departamento Nacional de
Produção Mineral (DNPM)” (IANNUZZI; ERTHAL, 2014). Apesar dos fósseis serem considerados (i)
bens da União Federal, pelo Decreto-Lei Nº 4.146, outorgado em 04/03/1942 (ratificado pela Lei Nº
8.176 de 08/02/1991), e (ii) Patrimônio Cultural da Nação, pela Constituição Federal de 1988 (arts.
20, 23, 24, 216), não existe requisito legal para que ocorra o salvamento paleontológico em
empreendimentos, mesmo naqueles de grande vulto, nos moldes do existente para o patrimônio
arqueológico. Por isso, no Parecer No. 107, de 23/04/2010, o DNPM concluiu que: “XIII. Deve-se
buscar com urgência um entendimento entre DNPM, IPHAN [Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional] e órgãos ambientais federais competentes para elaboração de procedimento
comum e em regime de cooperação técnica com vistas à proteção e a preservação dos fósseis e
sítios de relevante valor paleontológico”.
Assim, o P.32 visou não tão somente cumprir a legislação vigente, como antecipar-se ao Projeto de
Lei Nº 7420/2010, proposto pelo Senador Pedro Simon e atualmente em tramitação no Senado
Federal (que “Dispõe sobre a proteção ao patrimônio fossilífero, em conformidade com o art. 216,
inciso V, da Constituição Federal, e dá outras providências”), bem como resguardar a preocupação
frente a esse patrimônio, interposta por diversos órgãos públicos federais (DNPM, IBAMA, ICMBio),
de representação da comunidade científica (Sociedade Brasileira de Paleontologia - SBP,
Sociedade para o Progresso da Ciência - SBPC, Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e
Paleobiológicos - SIGEP) e Instituições de Ensino e Pesquisa.
METODOLOGIA
Ainda que os estudos paleontológicos elaborados na fase de EIA-RIMA tenham se mostrado
pouco profícuos quanto à presença do registro fossilífero, de fato existiam relatos sobre as
ocorrências

paleontológicas

associadas

à

megafauna

pleistocênica

(paleomastofauna)

provenientes da área de garimpagem de ouro, situada à jusante do eixo da futura barragem da
UHE Teles Pires. Uma das questões básicas para a região dizia respeito à escassez de
investigações paleontológicas sistemáticas, o que de fato apontava para a necessidade do
aprofundamento das pesquisas geológicas e paleontológicas na bacia do alto Teles Pires. Deste
modo, o P.32 foi dividido em três etapas: 1ª. Educação Patrimonial – com a realização de cursos
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de capacitação técnica em Paleontologia e palestras educativas com Tema de Educação
Patrimonial para Paleontologia para funcionários da UHE Teles Pires e comunidades dos
municípios de Paranaíta e Alta Floresta afetadas pelo empreendimento; 2ª. Intervenções de coleta
paleontológica “in loco” realizadas na Área Diretamente Afetada (ADA) do empreendimento
(salvamento propriamente dito); 3ª. Transporte, curadoria e guarda do material científico em
instituição recomendada pelo DNPM.
Durante a etapa de avaliação, a qual incluiu trabalhos de campo e entrevistas com ex-garimpeiros,
ficou claro que a área de maior potencial paleontológico não era somente o canteiro de obras em
si (i.e., barramento), mas também a área destinada ao futuro reservatório, ambas inseridas na
ADA, além das áreas dos municípios de Paranaíta/MT e Jacareacanga/PA, classificadas como
Área de Influência Direta (AID). O Departamento de Paleontologia e Estratigrafia (DPE) da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) foi determinado como fiel depositário do
material fóssil coletado. A pesquisa realizada na área de interesse paleontológico se deu por meio
de (i) caminhamento ao longo das margens dos rios Teles Pires e Paranaíta, (ii) recuperação de
blocos de sedimento contendo impressões de plantas, (iii) investigação intensiva de rejeitos de
draga, (iv) recuperação de blocos de sedimento contendo lenhos carbonificados, (v) coleta
intensiva de blocos de argila com estrutura laminada, (vi) recuperação de testemunhos horizontais
e amostras para datação absoluta (termoluminescência e carbono-14), (vii) recuperação de
testemunho vertical e amostras para análise micropaleontológica (palinológica e organismos
silicosos), (viii) detalhamento de perfil estratigráfico em locais-chave. Foram realizadas duas
campanhas de campo concentradas nos meses de baixa no volume dos rios da região (AgostoSetembro).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Mais de uma centena de pontos foi identificada como interessante do ponto de vista
paleontológico. Foram detalhados perfis estratigráficos em pelo menos 30 pontos. Os principais
afloramentos contendo algum tipo de fóssil foram encontrados nos terraços do Rio Teles Pires e
eram constituídos de lama (depositada em ambientes de planície de inundação). Infelizmente, o
leito do Rio Teles Pires, na área do barramento, não apresentou fósseis preservados, nem mesmo
no interior das “panelas” ou “cacimbas” formadas sobre as rochas de origem magmática e/ou
metamórfica. No geral, os macrofósseis encontrados corresponderam a espécimes constituídos
predominantemente por restos e vestígios paleobotânicos, exceto pela obtenção de uns poucos
moldes de moluscos (gastrópodes e bivalves). Foram recolhidas mais de 200 amostras de clastos
de lama retrabalhados contendo em seu interior abundantes restos de partes foliares. Foi
identificado argilito com estrutura laminada, indicativo de ambiente parálico (lacustre), que se
mostrou ricamente fossilífero, contendo impressões vegetais de boa qualidade. Foram recolhidos
vários lenhos carbonificados nos terraços. Foram coletadas cerca de 800 concreções
ferruginosas, de natureza ainda indeterminada, contendo em seu interior impressões de partes
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vegetais, principalmente folhas, em perfeito estado de preservação, e raros moldes de bivalves.
Em termos de microfósseis, detectou-se conteúdo considerável de espículas de esponjas bem
formadas apenas em duas das amostras oriundas das margens do Rio Teles Pires. Porém, há
testemunhos rasos que poderão ser utilizados para análises micropaleontológicas adicionais. Três
amostras de material paleontológico (restos vegetais) foram preparadas para datação absoluta
com carbono-14 (AMS

14

C) e três testemunhos sedimentares de areia para datação segundo a

técnica de Luminescência Oticamente Estimulada (LOE). As amostras vegetais apresentaram
idades calibradas entre 22.580 e 23.290 anos, 10.170 a 10.240 anos e 3.560 a 3.690 anos antes
do presente. As idades obtidas por LOE foram as seguintes: na localidade 022, idade média de
16.000 ± 2.030 anos; na localidade 040, idade média de 8.500 ± 1.400 anos; na localidade 111-3,
idade média de 66.000 ± 9.930 anos. Enfatiza-se que as amostras submetidas à técnica de LOE
foram recuperadas de níveis basais nos terraços do Rio Teles Pires, logo acima do nível do rio, na
estação seca. Assim, pode-se afirmar com certeza que, dentro da área estudada (área do futuro
reservatório da UHE Teles Pires), o Rio Teles Pires deposita sedimentos que formam os atuais
terraços desde pelo menos uns 66.000 anos atrás. Isso significa que quaisquer restos fossilíferos
que foram ou vierem a ser encontrados nesta região poderiam vir a apresentar, no máximo, esta
mesma idade.
CONCLUSÕES
Pode-se salientar que as atividades desenvolvidas aqui com o intuito de atender os objetivos e
metas propostos no P.32. foram um sucesso, tendo em vista que boa quantidade de diferentes
tipos de fósseis, em sua maioria de plantas, foram coletados e salvaguardados. As atividades
procuraram não só localizar e coletar fósseis, mas também estabelecer bases geológicas sólidas
para subsidiar futuros estudos científicos de todo o material fóssil coletado (por meio do
levantamento de perfis e amostragens sedimentológicas das principais seções expostas,
recuperação de testemunhos e recuperação de amostras para datação absoluta), uma vez que
toda a área analisada da ADA foi, como previsto, permanentemente encoberta pelo
preenchimento do reservatório. Neste sentido, reitera-se aqui a importância dos programas de
salvamento paleontológico em obras como um meio de conservar parte do patrimônio que de
outra forma seria perdido para todo sempre.
Por fim, cabe salientar dois diferenciais alcançados pela presente equipe em relação aos objetivos
e metas propostos originalmente no P.32. Ao contrário do que foi recomendado, optou-se por
realizar um significativo esforço prospectivo na Área do Reservatório, previamente descartada nos
estudos preliminares, devido ao seu contexto geológico desfavorável, mas de onde proveio todo o
material fóssil recuperado. A área do canteiro de obras junto ao barramento da UHE Teles Pires,
estabelecida como a área-alvo do salvamento paleontológico pelo P.32, não forneceu nenhum
fóssil após o monitoramento. A decisão de incluir a Área do Reservatório, abrangendo a
prospecção das margens dos rios Teles Pires e Paranaíta e depósitos associados às suas
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respectivas planícies de inundação, foi estabelecida pela equipe durante a etapa de avaliação, a
partir dos relatos feitos nas entrevistas com ex-garimpeiros e da experiência prévia dos membros
com depósitos fluviais. Portanto, fica aqui uma recomendação endereçada a futuros programas de
salvamento paleontológico: sempre que houver depósitos sedimentares, mesmo que sejam
superficiais (pouco espessos) e representados por sedimentos inconsolidados e relativamente
jovens (quaternários), haverá obrigatoriamente necessidade de prospecção visando o encontro de
fósseis.
O segundo ponto a ser ressaltado, refere-se ao interesse da equipe em efetuar coletas de
amostras para preparação por busca de microfósseis nos depósitos sedimentares analisados.
Tais preparações forneceram, até o momento, resultados positivos para a presença de espículas
de esponjas de água doce. Porém, há amostras ainda em análise (palinológica) e outras tantas
disponíveis para preparações futuras que serão efetuadas via encaminhamentos para
pesquisadores interessados. A presença de microfósseis em depósitos sedimentares tem sido
amplamente negligenciada nas propostas de salvamento paleontológico apresentadas aos órgãos
competentes (IBAMA, DNPM, etc.). Este é um importante ponto a ser enfatizado em futuras
propostas e a inclusão destas amostragens e análises no rol de atividades a serem realizadas por
esta equipe teve como intuito (i) demonstrar que sempre pode haver a presença de restos de
algum tipo de microrganismo em depósitos sedimentares e, com isso, (ii) estimular a inclusão da
prospecção deste tipo de fóssil nas propostas futuras a serem encaminhadas aos órgãos pelas
empresas. Os restos microscópicos de organismos pretéritos são tão, ou mais, importantes que os
macroscópicos nas reconstruções dos ambientes, ecossistemas e climas do passado, pois eles
normalmente representam uma amostragem mais significativa das biotas do passado, dada a sua
abundância e representatividade nos depósitos sedimentares.
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INTRODUÇÃO
Encontra-se inserida na Serra do Piloto, área que abrange os municípios de Mangaratiba e Rio
Claro, ambos no estado do Rio de Janeiro, a Estrada Imperial (Figura 1) que foi a primeira via de
rodagem implantada no Brasil, sendo assim, um importante patrimônio cultural nacional. Esta
estrada foi construída por ordem expressa do Imperador D. Pedro II em 1856, passando pela
antiga cidade de São João Marcos, hoje “Parque Arqueológico e Ambiental de São João Marcos”.
O Parque está localizado ao sopé da serra, e em tempos pretéritos era um importante entreposto
comercial da época, e hoje possui um significativo potencial geoturístico.

B

A

Figura 1: A - Localização da “Estrada Imperial” que ligava o porto localizado no Centro de Mangaratiba ao
vale do rio Paraíba (hoje atual RJ-155) via Estrada de São Marcos – Imagem Google Earth; B - Localização
da Serra do Piloto (Município de Mangaratiba). Fonte: http://www.mangaratiba.rj.gov.br/novoportal/
distritos/serra-do-piloto.html

A Estrada Imperial mescla ao longo de seu percurso, atrativos tanto de ordem natural quanto
histórico-cultural, formando desta forma, um excelente roteiro geoturístico. Através de
aproximadamente 40 km de extensão, é possível encontrar marcos da engenharia de época, que
compõem um rico acervo do patrimônio cultural e natural, muito bem resgatado, inúmeras
cachoeiras e outros atrativos ainda não devidamente explorados pelo turismo local.
O presente trabalho, que constitui a pesquisa de doutorado do primeiro autor, conta com a
inventariação de sete (7) geomorfossítios para a composição do roteiro geoturístico local,
dinamizando desta forma, a atividade geoturística, ajudando na preservação destes geoatrativos e
no envolvimento da comunidade local com estes elementos que versam a história geológicageomorfológica e ao mesmo tempo histórico-social da área de estudo.
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METODOLOGIA
Para realização do trabalho, foram utilizadas duas etapas distintas e complementares: de gabinete
e de campo, que primam pela efetividade da geoconservação na área piloto baseado
essencialmente em Brilha (2005) e, em sua recente revisão sobre a temática exposta, Brilha
(2016), que apoia a geoconservação nas seguintes etapas:
Para o alcance do principal objetivo do presente trabalho, a Geoconservação, serão realizadas as
seguintes etapas de pesquisa: inventário, quantificação do valor, identificação de vulnerabilidade,
proteção legal, divulgação, conservação e monitoramento dos sítios.
Ressaltamos que os resultados aqui apresentados constituem a primeira etapa proposta, sendo de suma
importância para estudos em Geoconservação, pois apontam as bases para a exploração geoturística
local, levando em consideração as potencialidades locais e público alvo para sua melhor implementação.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O roteiro geoturístico indicado pelo mapa de compartimentação geomorfológica (Figura 2) inicia nas
Ruínas do Saco de Cima, no sopé da Serra, onde encontramos vestígios dos tempos áureos da
exploração do café e do período escravocrata brasileiro. Neste ponto, é possível, além do
conhecimento da história local, apresentar aos geoturistas, de forma ilustrativa, aspectos evolutivos da
Serra do Mar, no qual está inserida a Serra do Piloto, sendo alcançado logo em seguida, o Mirante
Imperial (Figura 3), ponto mais conhecido da região, por propiciar vista panorâmica da baía de
Mangaratiba, perpassando pela Cachoeira dos Escravos e Bebedouro da Barreira, pontos de
importância geo-histórica para a região.

Figura 2 – Mapa geomorfológico com localização dos pontos propostos para o Roteiro Geoturístico da Serra
do Piloto (RJ).
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Figura 3 – Vista panorâmica do Mirante Imperial, possibilitando a visualização da baía de Mangaratiba (ao
fundo) e contribuindo para a compreensão da evolução geológica-geomorfológica da região. Foto: E. A. L.
Pocidonio (jan-2017)

Este setor do estado do Rio de Janeiro corresponde ao trecho onde a Serra do Mar se aproxima da
área litorânea, resultando em uma abrupta transição entre formas rebaixadas e muito suaves das
planícies sedimentares litorâneas e/ou fluviais, com as declividades extremamente elevadas da Serra
do Mar e que chega alcançar elevações superiores a 2000 m.
Em relação à evolução geológico-geomorfológica da área, pode-se verificar, em linhas gerais, que a
orientação bem marcada da topografia está diretamente associada ao controle de estruturas
geológicas, marcado por uma história evolutiva associada à formação de um Sistema de Rifts da serra
do Mar, descrito como um modelo de compensação isostática entre a área continental e oceânica
(SILVA, 2012) e tais processos podem ser trabalhados e divulgados, em linguagem apropriada, a
população local e geoturistas principalmente nas áreas propostas como panorâmicas, tais como o
Mirante Imperial, Ruínas Históricas, Comunidade do Rubião e São João Marcos.
Ao observar as Ruínas Históricas do Saco de Cima, nota-se os materiais da época usados para a
construção e suas utilidades como, por exemplo, os armazéns para estocar o café, prédios comerciais,
e residenciais, posto de correio e o Teatro de Mangaratiba, onde o matéria base para a construção
desses elementos culturais foi realizada com material pétreo oriundo da Serra do Mar, com áreas
fontes próximas as construções, permitindo o geoturista mergulhar tanto na história local, quando na
história evolutiva, tornando a compreensão desta mais fácil e palpável pela proximidade dessas áreas
fontes, especialmente rios próximos, compondo, por exemplo, a bacia do Sahy.
As Ruínas tiveram seu tombamento provisório em 15/12/1978 e o seu tombamento definitivo em
16/04/1979. Localiza-se às margens da estrada São João Marcos, antiga Estrada Imperial –
Mangaratiba. (Fonte: Guia de Bens Tombados da SEC - RJ/Inepac), sendo assim um ganho
importante para a história e para o aproveitamento geoturístico local.
A Comunidade do Rubião é uma área rural que permite a vivência com a localidade e o conhecimento
da geologia e geomorfologia local, além do fato da Cachoeira do Rubião “ser uma das melhores
opções para quem não tem muita experiência em caminhadas por trilhas e quer conhecer as belezas
naturais” (INEA, 2015 p. 645). O assentamento está localizado no vale do Rio Sahy, a 500 metros de
altitude e totalmente inserido na APA (Área de Proteção Ambiental) de Mangaratiba, se tratando de
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uma área serrana composta de mananciais, com grande parte recoberta por mata atlântica,
conservando grande diversidade de vida animal e vegetal, além da presença de níveis de bases locais
que podem ser utilizados durante a visita a localidade para explanar sobre a evolução geológicageomorfológica local, estando presente nesta localidade a Cachoeira do Rubião, situada num vale
encaixado, também importante para a compreensão de noções de Geociências.
Por fim, o roteiro finaliza em São João Marcos (Figura 4 A e B), hoje conhecido como Parque
Arqueológico e Ambiental de São João Marcos, o primeiro a receber esse título no Brasil, onde são
encontradas ruínas da antiga cidade e também local para vislumbrar e aprender sobre os aspectos
geológico-geomorfológicos locais, a fim de divulgar a Geoconservação e sua importância para a
sociedade, haja vista que o material constituinte das ruínas são também provenientes da Serra do Mar
com áreas fontes próximas, sendo esta um instrumento potencial para a preservação ambiental e
social de uma dada localidade.

Figura 4 – Ruínas de São João Marcos (Parque Arqueológico e Ambiental de São João Marcos). A –
Detalhes da antiga igreja local; B – Observação da geologia e geomorfologia local a partir do parque. Fonte:
E. A. L. Pocidonio (abril -2017)

As paisagens culturais, elementos importantes na Serra do Piloto e estritamente vinculados às
paisagens físicas, são definidas por Schein (2010) como elementos tangíveis, visíveis, que
impressão a atividade humana na superfície da Terra, ou seja, o cotidiano das coisas do mundo
material que criamos ao longo do tempo.
”É um registro material da nossa atividade e, como tal, podemos reunir
informações sobre sua criação e significado, através de muitas fontes, mas
principalmente através de registros históricos coletadas em arquivos. (SCHEIN,
2010, p.223)

CONCLUSÕES
O patrimônio encontrado ao longo da Serra do Piloto justifica por si só a criação de roteiros
geoturísticos, que podem ser apropriados tanto para fins turísticos em si, como para educacionais,
envolvendo escolas de entorno, especialmente as localizadas nos municípios de Mangaratiba e Rio
Claro, podendo ser facilmente expandido para municípios vizinhos, Angra dos Reis e Itaguaí, por suas
proximidades geográficas e facilidades de acesso.
Os geoatrativos selecionados para o presente roteiro apresentam forte ligação entre aspectos físico189
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ambientais e socioculturais da área laboratório e em todos eles podemos observar elementos da
geodiversidade in situ e ex situ, seja em afloramentos rochosos, níveis de base locais ou mesmo
presentes em obras arquitetônicas, em especial ruínas que contam tanto a história evolutiva local,
quanto sobre o Brasil do café e da escravidão.
A elaboração deste roteiro geoturístico buscou realçar todo o potencial existente na Serra do Piloto,
dando ênfase na conexão entre Geociências e História, onde a área possui um estoque de atrativos
turísticos diversos que vão do passado ao presente, tornando-se o local ideal para vincular a
geodiversidade, o geoturismo e a geoconservação. Sendo assim, é notório identificar o quão essa área
pode ser explorada turisticamente e o quanto isso pode ser beneficiador para os municípios que
abrangem a região, economicamente, socialmente e ambientalmente.
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INTRODUÇÃO
O Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão territorial, com cerca de 8,5 milhões de km2
(IBGE, 2015). Dada essa dimensão, o país possui enorme riqueza em recursos naturais, não
apenas em biodiversidade, mas também em geodiversidade.
A fim de proteger os valores da geodiversidade e promover seu uso sustentável, surge o termo
"geoconservação", o qual representa uma estratégia que serve de base para a gestão sustentável
dos seus elementos considerados de valor excepcional − o patrimônio geológico. Esta estratégia
deve

seguir as

etapas

de

inventariação, quantificação,

proteção

legal,

conservação,

valorização/divulgação e monitorização (BRILHA, 2005).
Este trabalho centra-se numa destas etapas, correspondente à proteção legal do património
geológico, sem a qual não é possível assegurar a geoconservação. Por ser uma temática recente,
salienta-se que são poucos os países que dispõem de dispositivos legais destinados à proteção
específica do patrimônio geológico. No Brasil, apesar da elevada geodiversidade, as leis
ambientais em sua maioria estão voltadas para a proteção da biodiversidade (NASCIMENTO e
RUCHKYS, 2008; PEREIRA et al. 2008). Contudo, algumas modalidades do patrimônio geológico
já apresentam avanços significativos relativos à proteção legal.
Com o objetivo de analisar o enquadramento legal brasileiro que suporta a geoconservação, foi
feito o levantamento dos diplomas legais federal e estaduais brasileiros, identificando os
mecanismos diretos e indiretos de proteção do patrimônio geológico.
METODOLOGIA
Para se atingir os objetivos propostos por este trabalho, foi realizada uma pesquisa bibliográfica
em livros, revistas e sítios eletrônicos especializados nas áreas do meio ambiente, patrimônio
geológico e geoconservação, além de dissertações e teses contendo dados pertinentes ao
assunto. A esta pesquisa documental, onde foram analisadas as espécies normativas relativas ao
meio ambiente, documentações técnicas e legislação de conservação e proteção ambiental,
seguiu-se a integração dos dados coletados, sua organização e discussão (FERREIRA, 2016).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O Brasil possui um registro histórico de avanços significativos em relação à política de proteção
ambiental (desde 1937 com a criação do Parque Nacional de Itatiaia até os dias atuais), o que
reflete em seu ordenamento jurídico, a preocupação do país com as questões ambientais.
Para se avaliar a proteção legal como etapa de uma estratégia de geoconservação no Brasil, foi
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preciso analisar os dispositivos legais existentes no ordenamento jurídico do País, sem esquecer
que as leis ambientais possuem âmbitos diferentes (federal, estadual e municipal). A Constituição
Federal de 1988 possui um capítulo dedicado ao meio ambiente e à importância de sua
preservação, destacando-se a responsabilidade do poder público e da sociedade em salvaguardálo para as gerações futuras. Em seu artigo 225 §1º incisos (I, II, III, IV, VI e VII), estabelece as
medidas cabíveis à União, Estados e Municípios para assegurar a integridade e equilíbrio do meio
ambiente. A Constituição Federal apresenta ainda meios que podem ser utilizados na proteção
direta e indireta dos elementos abióticos, enquanto bem ambiental, uma vez que defende a
proteção de vários tipos de patrimônio (paleontológico, histórico e cultural) e das paisagens
naturais notáveis.

A Lei nº 6.938/1981, de 31 de agosto, criou a Política Nacional do Meio

Ambiente (PNMA), estabeleceu conceitos, princípios, instrumentos e penalizações para a gestão
ambiental. A Lei nº 9.605/1998, de 12 de fevereiro, dispôs sobre os crimes ambientais e atribuiu
penalidades para condutas lesivas ao meio ambiente. O Sistema Nacional de Unidades de
Conservação, estabelecido pela Lei nº 9.985/2000, de 18 de julho, dispõe sobre as modalidades e
gestão de Unidades de Conservação. A aprovação da Lei nº 12.651/12, de 25 de maio, conhecida
por "novo Código Florestal" abarcou as áreas de preservação permanente com a finalidade de
proteger a vegetação nativa.
Esses dispositivos legais mencionados são exemplos da legislação brasileira de conservação da
natureza, voltados especialmente para a proteção dos elementos da biodiversidade. Nesse
contexto, destaca-se a Lei Federal nº 9.985/2000, de 18 de julho, que versa sobre as unidades de
conservação, e que tem como um de seus objetivos proteger as características relevantes de
natureza geológica, geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural (Cap.
II, art. 4º alínea VII). Essa lei é considerada um avanço na proteção dos elementos abióticos, pois,
mesmo apesar de estar focada na biodiversidade, apresenta dispositivos específicos para a
proteção dos valores geológicos e geomorfológicos.
Constatou-se ainda que, além dessas leis supracitadas, o patrimônio geológico brasileiro já possui
legislação para a sua proteção direta nas modalidades de patrimônio paleontológico e patrimônio
espeleológico. A primeira iniciativa para a proteção do patrimônio paleontológico foi feita por meio
da edição do Decreto-lei nº 25/1937, de 30 de novembro, que o classificou no âmbito do
patrimônio histórico cultural, sendo protegido por meio do ato administrativo do tombamento.
Posteriormente, o Decreto-lei nº 4.146/1942 de 4 de março, o qual atribuiu ao Departamento
Nacional de Produção Mineral (DNPM) a competência para fiscalizar e autorizar ações relativas a
esse patrimônio e mais tarde a Constituição de 1988 (art.216, V), o classifica como bem cultural.
No que tange ao patrimônio espeleológico, uma das primeiras leis a salvaguardar as cavidades
naturais foi a Constituição Federal de 1988, ao classificá-las como bem da União e patrimônio
cultural respectivamente em seus artigos nº 20 (incisos, V e X) e nº 216. A partir desse momento,
pela previsão na Carta Magna e participação da Sociedade Brasileira de Espeleologia, surgiram
vários instrumentos legais para a proteção de cavernas (Quadro 1). Assim as cavidades naturais
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subterrâneas enquanto bem público federal e patrimônio da União estão sob o regime de proteção
do IBAMA e ICMBio.
Quadro 1 – Leis de âmbito federal para a proteção do patrimônio paleontológico e espeleológico no Brasil.
Patrimônio Paleontológico
Patrimônio Espeleológico

Decreto-Lei nº 25/1937, de 30 de novembro Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
Decreto- Lei 4.146/1942, de 4 de março Patrimônio Paleontológico. Competência do
DNPM.
Portaria DNPM nº 542/2014, de 18 de
dezembro - Extração de fósseis (revogada).
Portaria DNPM nº 155/2016, de 12 de maio Consolidação Normativa do DNPM.

Decreto nº 99.556/1990, de 1º de outubro cavidades naturais.
Portaria IBAMA nº 887/1990, de 15 de junho diagnóstico do patrimônio espeleológico
nacional.
Resolução CONAMA nº 347/2004, de 10 de
setembro - Proteção do patrimônio
espeleológico.
Instrução Normativa MMA nº 02/2009, de 20
de agosto - estabelece a classificação do grau
de relevância das cavidades naturais.
Portaria ICMBio nº078/2009, de 3 de setembro
- Centro Nacional de Pesquisa e Conservação
de Cavernas- CECAV.
Portaria MMA nº 358/2009, de 30 de setembro Programa Nacional de Conservação do
Patrimônio Espeleológico.

Destaca-se que a legislação de proteção ao patrimônio geológico é parte importante de uma
política nacional de conservação e uso sustentável do patrimônio espeleológico brasileiro e deve
ser desenvolvida em consonância com as ações governamentais, educativas e socioeconômicas
(ICMBIO, 2016).
A nível estadual, apesar da legislação estar habitualmente focada na defesa do meio ambiente
relacionada aos aspectos bióticos, existem alguns instrumentos que direta e indiretamente se
aplicam à proteção do patrimônio geológico.
O Governo do Estado de São Paulo, com a Resolução nº 64/2013, de 23 de novembro, criou o
Conselho Estadual de Monumentos Geológicos, definindo geossítios, geodiversidade e prevendo
a realização do Inventário Paulista de Monumentos Geológicos. Além disso, implementou o
Inventário do Patrimônio Geológico Paulista, sendo o primeiro dos estados brasileiros a realizá-lo
de forma sistemática (GARCIA et al., 2017).
Destaca-se também, o estado do Amazonas que, por meio da Lei 3.590/2011, de 18 de fevereiro,
criou a Secretaria de Estado de Mineração, Geodiversidade e Recursos Hídricos-SEMGRH (a
primeira secretaria no Brasil voltada para o uso sustentável da geodiversidade dos recursos
minerais e hídricos).
Estados como o Amapá, Maranhão, Pernambuco, Minas Gerais, Paraná e Bahia têm dispositivos
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legais que dispõem sobre as áreas de preservação permanente e espaços ecológicos
especialmente protegidos que, indiretamente, podem ser aplicados à geoconservação.
Do exposto, importa salientar que, embora considerando-se avanços, a legislação em si não é
garantia de proteção. Ela deve prever um conjunto de medidas efetivas que possam garantir a sua
aplicação e fiscalização, cabendo ao Poder Público a responsabilidade na avaliação de cada caso
segundo o grau de relevância e vulnerabilidade da geodiversidade, uma vez que a degradação
dos elementos geológicos também está relacionada à falta de conhecimento de sua importância.
Nessa linha, Luchiare (2007) afirma que não se pode desconsiderar que a conservação da
natureza e sua patrimonialização envolvem saberes, interesses e valores advindos das esferas
política, educacional, econômica e sociocultural.
CONCLUSÕES
A proteção legal por meio de uma legislação específica é um dos importantes passos na
implementação de uma estratégia de geoconservação. O Brasil, apesar de apresentar elementos
geológicos relevantes, tem oportunidades de melhoria nas estratégias de geoconservação.
Contudo, em relação à legislação para a proteção do patrimônio geológico, base da discussão
deste trabalho, possui avanços significativos, pois já existem no ordenamento jurídico brasileiro
leis específicas para proteção direta do patrimônio paleontológico e espeleológico.
Nesse sentido, cabe ressaltar que não basta a existência de leis ambientais para salvaguardar o
patrimônio geológico frente às ameaças, uma vez que os objetivos e princípios preconizados na
legislação esbarram na inaplicabilidade e na ausência de agentes fiscalizadores e de políticas
públicas, dificultando assim a sua efetividade. Espera-se que os resultados obtidos possam
contribuir para o conhecimento da necessidade de implementação de uma estratégia de
geoconservação que vise a proteção do patrimônio geológico do Brasil.
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INTRODUÇÃO
O objetivo deste trabalho é indicar alterações que ocorreram na paisagem da Área de Proteção
Ambiental (APA) da Escarpa Devoniana desde o decreto de criação (1992) até o momento atual
(2017) mediante o uso de imagens de satélites.
A importância deste estudo deve-se, como afirma Guimarães (2017), ao espetacular patrimônio
natural, composto por rios de águas cristalinas em lajeados, cachoeiras imponentes, mananciais
de águas superficiais e subterrâneas, capões com araucárias, canyons, despenhadeiros, furnas,
cavernas, sítios arqueológicos, que estão incorporados à APA da Escarpa Devoniana, mas que
sofrem grande pressão de entidades de classes empresariais, voltadas ao mono cultivo (pinus e
soja) e extração mineral, ligadas a setores do governo, para a redução em 70% de sua área.
Criada pelo Decreto Estadual nº 1.231, de 27 de março de 1992, a APA da Escarpa Devoniana
tem o objetivo de “assegurar a proteção do limite natural entre o Primeiro e o Segundo Planaltos
Paranaenses, inclusive a faixa de Campos Gerais, pois se constituem em ecossistemas peculiares
que alternam capões da floresta de araucária, matas de galerias e afloramentos rochosos, além
de locais de beleza cênica como os canyons e vestígios arqueológicos e pré-históricos”.
A APA da Escarpa Devoniana abrange 392.363,38 hectares, conforme o decreto, e sua área está
distribuída em treze municípios. A Figura 1 apresenta a localização da APA da Escarpa
Devoniana.

Figura 1 – Localização da APA da Escarpa Devoniana. Fonte: IAP.

O uso de sensoriamento remoto mediante imagens de satélites permite obter informações
espaciais das alterações da paisagem, abrangendo grandes regiões, em determinados períodos
de tempo. A utilização de processamentos digital de imagens de satélites possibilita definir
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unidades da paisagem, com diferentes ocupações do solo, convertendo-se em uma fonte de
dados passíveis de serem incorporados em Sistemas de Informação Geográfica (SIG), para
análises e tomadas de decisão em planejamento e gestão do território (CENTENO, 2004;
JENSEN, 2000; NOVO, 1989).
A Análise Geográfica de Imagem Baseada em Objetos (GEOBIA) é um novo paradigma em
evolução, para classificações de imagens de sensoriamento remoto, em contraste a abordagem
baseada somente em pixel (ADDINK et al., 2012; BLASCHKE et al., 2014). Para processos de
classificação de imagens supervisionadas pelo método da GEOBIA, muitas opções devem ser
selecionadas, incluindo o tipo de imagem, método de segmentação, conjuntos de amostras de
treinamento, recursos de entrada (padrões para o treinamento), algoritmo de classificação,
classes de destino e avaliação de precisão, (MA et al., 2017).
METODOLOGIA
Para a realização deste trabalho foram utilizadas as imagens de satélite da série LANDSAT
adquiridas gratuitamente no site <earthexplorer.usgs.gov>. Foram adquiridas duas cenas
LANDSAT-5TM do dia 16/07/1992 e duas cenas do LANDSAT-8 OLI do dia 13/01/2017. Foram
definidas classes de acordo com o mapa de uso do solo elaborado para o plano de manejo da
APA da Escarpa Devoniana.
Para extrair as informações das imagens foram realizados processamentos no programa ENVI5.1, mediante a análise de características com base em exemplos de amostras gerando
classificação orientada a objetos (Análise Geográfica de Imagem Baseada em Objetos –
GEOBIA). As etapas dos processamentos, com as configurações de parâmetros, estão
representadas na Figura 2.

Figura 2 – Etapas de processamentos com as imagens de satélites

Como já mencionado, a etapa da classificação orientada a objetos (GEOBIA), tem por objetivo
realizar o processo de segmentação, que particiona a imagem em regiões mediante o
agrupamento de pixels vizinhos que contenham similaridades em suas características (brilho,
forma e textura).
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Na GEOBIA o conhecimento do intérprete é importante, pois é a partir da fotointerpretação que
serão definidos os parâmetros para a segmentação (escala e fusão). A GEOBIA gera banco de
dados relacional com diversos descritores espaciais, espectrais e de textura. O uso destes
descritores é crucial na extração de informações das imagens.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As classificações que representam o uso ou ocupação da paisagem na APA da Escarpa
Devoniana nos anos de 1992 e 2017, geradas mediante Análise Geográfica de Imagem Baseada
em Objetos – GEOBIA, apresentaram precisão de 94,37% e 94,03% respectivamente por meio da
validação de matriz de confusão.
Os resultados quantitativos das classificações geradas estão representados na Tabela 1.
Tabela 1 – Resultado das classificações.
Classes
Água

1992

2017

3.467,87ha

0,83%

13.709,57ha

3,30%

Campos

162.735,13ha

39,25%

60.857,56ha

14,67%

Floresta

93.641,18ha

22,58%

107.440,72ha

25,91%

110.798,73ha

26,72%

174.787,78ha

42,16%

Reflorestamentos de exóticas

32.767,61ha

7,90%

57.784,35ha

13,93%

Nuvens

11.169,46ha

2,69%

Agricultura/solo exposto

Verifica-se a partir dos resultados quantitativos das classificações que a classe Campos foi a
principal em alterações na paisagem. Era a classe mais expressiva em 1992, ocupava 39,25% da
área total da APA e foi reduzida em aproximadamente 25%, mais de 100.000,00ha de alteração
de paisagem natural. Atualmente (2017), a classe Campos ocupa aproximadamente 14,67% do
total da APA, e continua sendo alterada em sistemas não sustentáveis, com a ocupação de mono
cultivo de soja (principal componente da classe Agricultura) e Reflorestamentos de espécies
exóticas (Pinus spp), os quais tiveram suas áreas aumentadas em aproximadamente 22%.
A classe Floresta se manteve ligeiramente estável, como exibido na Tabela 1. O aumento em área
possivelmente foi gerado pela confusão espectral entre classes de áreas com nuvens em 1992
(2,69%) e, também, da classe Água com áreas de Floresta com sombra.
O impacto causado pela alteração da paisagem na APA da Escarpa Devoniana reflete o aumento
da ocupação da paisagem por sistemas produtivos não sustentáveis, os quais colocam em risco o
propósito do objetivo de criação da APA, que é assegurar a proteção do limite natural entre o
Primeiro e o Segundo Planaltos Paranaenses, incluindo a faixa de Campos. A Figura 3 apresenta
os mapas gerados com as classificações. Para melhor visualização gráfica, foram agrupadas as
classes: Floresta, Campo, Água e Nuvens como paisagem natural; e as classes: Agricultura/solo
exposto e Reflorestamento de exóticas como paisagem alterada.
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Figura 3 – Classificações de 1992 e 2017

CONCLUSÕES
A alteração da paisagem natural a partir da inserção de sistemas produtivos não sustentáveis ao
longo de 25 anos reflete que o sistema de planejamento e gestão da APA da Escarpa Devoniana
não estão sendo eficientes. Mais de 20% da área total da APA com paisagem natural (Campos)
foi alterada.
O uso de processamento de imagem digital, em específico a utilização Análise Geográfica de
Imagem Baseada em Objetos – GEOBIA aplicado em imagens da série LANDSAT, apresentou
resultados consistentes para indicar alterações na paisagem de maneira rápida e sem custo para
aquisição de dados.
A incorporação de geotecnologias como o sensoriamento remoto, com outras plataformas, na
gestão da APA da Escarpa Devoniana, pode ser eficaz em relação ao monitoramento das áreas
com paisagem natural e também na identificação de áreas degradadas, quanto a sua alteração e
quantificação, para que as devidas ações previstas em lei possam ser executadas para a
preservação ambiental.
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INTRODUÇÃO
A região dos Campos Gerais do Paraná e o limite entre o Primeiro e o Segundo Planalto
Paranaenses apresentam um patrimônio natural de caráter excepcional, fato responsável pela
determinação na constituição estadual de que eles fossem protegidos por unidades de conservação
(PARANÁ, 1989). Uma das alternativas adotadas pelo Estado para cumprir esta obrigação foi a
criação da Área de Proteção Ambiental (APA) da Escarpa Devoniana em 1992.
Em novembro de 2016, numa estratégia que tem se repetido em diversos outros estados e também
em nível federal, foi apresentado na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná um projeto de lei
que prevê a redução desta APA para menos de um terço de sua área original. A lista de aspectos
negativos é imensa, chamando atenção também a incompreensão do valor da geodiversidade da
área abrangida e as implicações da defesa de um modelo de uso da terra que desconsidere o
conjunto dos serviços geossistêmicos operantes no contexto da APA.
APA DA ESCARPA DEVONIANA
Uma especial conjugação de processos naturais, ao longo do tempo geológico, permitiu que o atual
território paranaense tivesse uma riquíssima expressão de geodiversidade e biodiversidade.
Elementos distribuídos pela planície litorânea, Serra do Mar, três planaltos e duas imponentes
estruturas de relevo, que são a Escarpa Devoniana (separando o Primeiro e o Segundo Planalto) e
a Escarpa da Serra Geral (entre o Segundo e o Terceiro Planalto), influenciados pela natureza da
composição do substrato, progressivamente moldaram a instalação e desenvolvimento do Bioma
Mata Atlântica no Paraná. Igualmente influenciaram também os diferentes estágios que culminaram
na constituição da sociedade dos dias de hoje.
Um amplo setor do Segundo Planalto Paranaense, os Campos Gerais do Paraná, sempre chamou a
atenção pela singularidade, importância ambiental e beleza de sua paisagem, conjugando aspectos
de seu relevo contrastante e uma hidrografia peculiar, junto com flora e fauna características. Esta
região fitogeográfica delimitada por Maack (1948), constituída por campos limpos e campos
cerrados naturais, estaria limitada a leste pela borda do Segundo Planalto, a ‘Escarpa Devoniana’
(sendo devoniana a idade das rochas que a sustentam).
Um espetacular patrimônio geológico/geomorfológico, com rios de águas cristalinas em lajeados,
cachoeiras

imponentes,

mananciais

de

águas

superficiais

e

subterrâneas,

cânions

e

despenhadeiros, furnas e cavernas, associa-se a representantes especiais da fauna e flora e a um
patrimônio cultural com destaque para sítios arqueológicos e o registro do tropeirismo.
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Atendendo o dispositivo constitucional já mencionado e, assim, buscando garantir às gerações
futuras sistemas naturais saudáveis em sintonia com práticas sustentáveis de utilização dos
recursos naturais da região, o governo do Paraná criou em 1992 a APA da Escarpa Devoniana. O
objetivo primordial de sua existência aparece no art. 1º do Decreto: “(...) assegurar a proteção do
limite natural entre o Primeiro e o Segundo Planaltos Paranaenses, inclusive faixa de Campos
Gerais, que se constituem em ecossistema peculiar que alterna capões da floresta de araucária,
matas de galerias e afloramentos rochosos, além de locais de beleza cênica como os “canyons” e
de vestígios arqueológicos e pré-históricos” (PARANÁ, 1992). Trata-se da maior unidade de
conservação contida integralmente no estado do Paraná, com perto de 393.000 hectares
distribuídos em porções de 12 municípios (Sengés, Jaguariaíva, Piraí do Sul, Tibagi, Castro,
Carambeí, Ponta Grossa, Campo Largo, Palmeira, Porto Amazonas, Balsa Nova e Lapa),
acompanhando a faixa leste do Segundo Planalto Paranaense (Figura 1).

Figura 1 – localização da APA da Escarpa Devoniana. Fonte: Plano de Manejo da APA (PARANÁ, 2004).

Apesar de tradicionalmente ser dado um maior destaque aos componentes bióticos de uma unidade
de conservação, claramente sua relevância deve ser dimensionada também pela sua diversidade
abiótica (BRILHA, 2002). A geodiversidade da APA acaba por se constituir num complexo somatório
de produtos e processos, relacionados ao contraste entre as rochas da Bacia do Paraná e seu
embasamento, com predomínio dos arenitos da Formação Furnas. Isto levou ao desenvolvimento
da cuesta da ‘Escarpa Devoniana’ com suas encostas abruptas e verticalizadas e topos alcançando
até 1.290 m, sob a influência da evolução do Arco de Ponta Grossa. Elevado gradiente,
disponibilidade hídrica, preparo estrutural e detalhes da mineralogia destes arenitos, dentre outros
fatores, permitiram por um lado a instalação de diversos corpos hídricos de expressão (Tibagi, das
Cinzas, Pitangui etc.) como também o desenvolvimento de um singular sistema cárstico em rochas
quartzosas, com manifestação em superfície e em profundidade, abrigando o principal aquífero
regional. Por fim, controlando tanto a identidade biogeográfica regional como sustentando a
propalada vocação de celeiro da produção agropecuária nacional, estão solos diversos, com
202

_______________________________________________________________________________
participação significativa de Neossolos, Cambissolos, Latossolos, Argissolos e Organossolos
(MELO et al., 2007; GUIMARÃES et al., 2009; MELO et al., 2011).
O PROJETO DE LEI 527/2016
O período compreendido desde a época de criação da APA (1992), passando pela publicação do
Plano de Manejo e seu zoneamento ecológico-econômico (2004), chegando à instituição de seu
Conselho Gestor (2013), foi marcado por intensas pressões sobre esta área protegida, partindo de
setores da sociedade pouco afetos à relevância de temas ambientais e do bem-estar e direitos
públicos, ligados dominantemente às atividades agropecuárias, de silvicultura e mineração. Este
quadro levou a frequentes violações dos apontamentos do Plano de Manejo da unidade, numa
clara afronta a diversos dispositivos legais. Infelizmente estas atividades criminosas foram
precariamente monitoradas, coibidas e mitigadas por parte do poder público, comprometendo
seriamente a integridade dos processos naturais (bióticos e abióticos) operantes na área da APA.
O mais recente capítulo desta história surge na forma do Projeto de Lei 527/2016, de autoria do
legislativo estadual, prevendo a alteração dos limites da APA da Escarpa Devoniana, reduzindo-a
para aproximadamente 32% de sua dimensão original. Sua redação espelha, de forma cristalina,
uma total incompreensão do significado de uma unidade de conservação de uso sustentável e,
em particular, da APA da Escarpa Devoniana. Também é importante mencionar que a proposta
não emergiu de uma discussão ampla e democrática, conduzida e avalizada pelo Conselho
Gestor da APA. O projeto traz um memorial descritivo preparado por uma fundação mantida pelo
setor do agronegócio, não detalhando os argumentos para os novos limites, além de levar a um
polígono impreciso e definido sem rigor técnico, que não corresponde ao mapa divulgado pelas
entidades ruralistas mentoras do PL-527.
O projeto teve uma fortíssima recepção negativa por parte significativa da sociedade, com
diversas entidades apontando sua ilegalidade, inconstitucionalidade, inconveniência, caráter
antidemocrático e falta de bases técnicas adequadas. A expectativa é de que ele acabe rejeitado
e arquivado, mas o resultado final ainda é incerto.
APA DA ESCARPA DEVONIANA E SERVIÇOS GEOSSISTÊMICOS
Entre os pontos negativos do PL-527, destaca-se a perda substancial na arrecadação de ICMS
ecológico dos municípios. Só em 2014 aqueles com territórios dentro da APA obtiveram um
repasse de R$ 5 milhões, que se converteriam em R$ 1,6 milhão caso o novo perímetro estivesse
em vigor. Mapas produzidos pelo Laboratório de Mecanização Agrícola da UEPG demonstram
que a relação entre as áreas naturais e as ocupadas por atividades agropecuárias e de silvicultura
se inverteu drasticamente nos últimos 25 anos, indo de 61%/39% em 1992 para 33%/67% em
2017. Some-se a isso a fragmentação de ecossistemas e a inviabilização genética de
comunidades e consequente extinção de espécies emblemáticas da região. Outro ponto é a
incompreensão, negligência ou desrespeito diante da amplitude dos valores da geodiversidade da
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APA. Como Mochiutti et al. (2011) indicaram para um setor específico da APA (região de Piraí da
Serra), existe estreita conexão entre as atividades econômicas, científicas, culturais ou de lazer
com os elementos da geodiversidade ali presentes, mesmo quando em desacordo com as
indicações do Plano de Manejo e zoneamento ecológico-econômico. Gray (2011), ao agregar os
valores da geodiversidade em serviços geossistêmicos de regulação, provisão, suporte,
conhecimento e cultura, defende que a sociedade moderna depende tanto dos serviços
ecossistêmicos quanto geossistêmicos, sendo que uma abordagem equilibrada da gestão de
recursos naturais deve incluir tanto os fatores bióticos como abióticos, o que é claramente
extensível à realidade da APA.
Em busca de cifras e maior número de postos de trabalho, ou mesmo ao se identificarem “grandes
oportunidades de negócios”, fecham-se os olhos para tradições seculares, para a história coletiva
de grupos minoritários e cuidados de ordem ambiental. Por exemplo, flexibilizar a política de
permissão de empreendimentos potencialmente poluidores na área de recarga do Aquífero
Furnas, na APA da Escarpa Devoniana, é uma decisão hedionda, sob risco de se inviabilizar a
operação adequada de um processo geológico milenar. Não é admissível desconsiderar a
prestação do serviço geossistêmico de fornecimento de água de qualidade e em quantidade para
a manutenção de atividades econômicas e sustentação de cidades e ecossistemas, o qual
depende da compreensão dos limites seguros de operação de fronteiras regionais, numa
abordagem similar à de Steffen et al. (2015) para o planeta.
A própria existência de unidades de uso sustentável articuladas com outras de proteção integral é
recomendável e inerente à implantação de estratégias de geoconservação. Os moradores de Rio
Negro a Sengés, passando por Ponta Grossa, Tibagi e outros municípios, construíram seu senso
de local identificando-se como pertencentes a uma região distinta no estado. Mas até quando
existirão paisagens atreladas ao relevo e solos do reverso da Escarpa Devoniana, dominadas por
campos naturais com bosques de araucárias, justificando esta identificação? Apenas em áreas de
proteção integral, como nos parques estaduais de Vila Velha ou do Guartelá, em que as pessoas
não habitam dentro de seus limites?
O momento atual de grave crise econômica e de valores ético-morais traz o risco de decisões
precipitadas, como pode ser o caso na redução da APA da Escarpa Devoniana. Deixar de
compreender a importância dos processos inerentes à geodiversidade da APA da Escarpa
Devoniana (serviços geossistêmicos), incluindo a formação de solos que permitem as atividades
agropecuárias, a operação adequada do ciclo hidrológico, que repercute no fornecimento de água
localmente, como para Ponta Grossa e Carambeí e em áreas afastadas (por ex., em Londrina, no
norte do Paraná) ou sua beleza cênica e papel didático para as Geociências, representará um
enorme retrocesso econômico, ambiental, social e cultural, sob muitos aspectos irreversíveis.
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INTRODUÇÃO
Nos últimos anos a preocupação em conservar ambientes geológicos cresceu de maneira notável
(BRILHA e CARVALHO, 2010). Além de possuírem uma beleza extraordinária, geodiversidade em
abundância, são lugares que carregam uma carga incalculável de conhecimento. Exposições
rochosas didáticas podem contar a história do planeta, vários processos que ocorreram desde que
este se formou, até sua dinâmica atual e consequências no dia a dia.
A geodiversidade é a variedade/diversidade de elementos e de processos geológicos, sob qualquer
forma, qualquer escala e qualquer nível de integração, existente no planeta Terra (do grego geo.,
Terra + latim diversitate, diversidade). O Patrimônio Geológico é um recurso não renovável,
portanto, deve ser conservado. Sua associação com a geodiversidade acarreta em adotar medidas
de proteção, desde questões legais até a gestão e monitoramento de sítios geológicos (geossítios),
buscando estabelecer metas claras para conservação dos sítios geológicos e gestão dos processos
naturais da paisagem (BRILHA, 2005). Uma boa exposição litológica pode ser considerada um
museu a céu aberto e uma boa orientação estruturada em roteiro é ferramenta essencial de
divulgação científica.
Desta maneira o presente trabalho é parte do projeto de extensão em Patrimônio Geológico da
região da Chapada dos Veadeiros - GO da Universidade Federal de Goiás - Curso de Geologia, e
pretende estabelecer e consolidar a geoconservação da região da Chapada dos Veadeiros. As
atividades de extensão envolvem a comunidade regional, com ações de capacitação da população,
além da elaboração e confecção de placas e painéis explicativos sobre a gênese e os processos
envolvidos na formação dos geossítios de maior valor científico e/ou que tenham maior uso
turístico. Os geossítios foram selecionados a partir do inventário levantado em um projeto de
pesquisa em Patrimônio Geológico. Os dois projetos (pesquisa e extensão) se apoiam mutuamente.
Dos atrativos já avaliados, o Vale da Lua está situado na Chapada dos Veadeiros (Figura 1) a
aproximadamente 4 km ao sul da Vila de São Jorge e a 28 km a oeste da cidade de Alto Paraíso de
Goiás, no curso do Ribeirão São Miguel. A Chapada dos Veadeiros é uma geomorfologia de
destaque no Estado de Goiás, se trata de uma região elevada, cuja paisagem é composta por
montanhas e pequenas serras, que, no conjunto, formam um planalto com as maiores altitudes do
centro-oeste, com cotas superiores a 1700m (BOGGIANI, 2015). Trata-se do encontro de três
bacias sedimentares soerguidas, sendo o Grupo Paranoá onde se localiza o Vale da Lua a feição
mais característica de Chapada. O acesso, a partir de Brasília, se dá através da BR-020 até o
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cruzamento com a GO-118. Geologicamente, o local apresenta exposições rochosas de
paraconglomerados, mal selecionados, de coloração cinza e rica em carbonato, pertencentes à
Formação Ribeirão São Miguel, do Grupo Paranoá (CAMPOS et al, 2013). A composição da rocha,
juntamente com seus processos de formação, e posterior processo de erosão resultaram em uma
paisagem de beleza cênica, que atrai muitos turistas, e torna a região uma atração de destaque
internacional, com relativa fama mundial, o que torna indispensável a implantação de medidas de
conservação para preservação do mesmo.

Figura 1 - Mapa de localização e vias de acesso do geossítio Vale da Lua.

METODOLOGIA
Foi realizado o inventário do patrimônio geológico do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros
(PNCV) e seus arredores, com o apoio do Instituto Chico Mendes de Preservação Ambiental (ICMBio)
a fim de determinar os lugares de maior valor científico e propor posterior conservação, tipos de
uso e a divulgação dos mesmos. Para tal, foram cumpridas as etapas de: cartografia, descrição
geológica, análise da fragilidade, avaliação do risco de degradação e sua valoração. A valoração
levou em conta valor científico, potencial de uso (turístico, recreativo, didático etc.) e o risco de
degradação. Com estes fatores foi possível realizar o diagnóstico do patrimônio geológico do
território e fazer uma previsão da avaliação para o futuro. A metodologia abordada para a aferição
da valoração seguiu os critérios estabelecidos por Brilha (2015).
Outra etapa do projeto consiste em organizar e ministrar cursos sobre ciências da Terra, geologia
básica e princípios de geologia aplicados ao contexto do local. Os cursos consistem em aulas
teóricas, práticas e saídas de campo, além de considerarem o potencial e as particularidades que
a comunidade e o ambiente proporcionam. Já foi realizado um curso de 40 horas para uma turma
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de 30 condutores, com aproveitamento de 100% da turma.
A elaboração de materiais explicativos como cartilhas, guias e placas/painéis, bancos de dados,
artigos e relatórios da região pretende apoiar os diversos públicos que atualmente compreendem a
relevância da região - condutores de visitantes, equipe técnica do ICMBio e professores da rede de
educação da região, assim como pessoas da comunidade que se interessem pelo assunto. Para a
confecção do painel deste trabalho levou-se em consideração as informações já existentes no local,
e optou-se por complementar as ações já existentes no Vale da Lua.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O inventário mostrou que o Vale da Lua é um significativo sítio estratigráfico, sedimentar,
petrológico, estrutural e geomorfológico, visto que é constituído por exposições bem preservadas
do paraconglomerado São Miguel (camada guia do Proterozoico da Faixa Brasília), sendo um dos
únicos locais onde esta rocha aflora e apresenta as feições características “lunares”.
“Vale da Lua” é a denominação local dada ao atrativo, devido às reentrâncias, caldeirões e
superfícies lisas, feições marcantes e únicas que lembram em parte a superfície lunar, causadas
por erosão fluvial, favorecida pela reatividade da matriz da rocha, devido à presença de carbonato
(CAMPOS et al. 2005). Portanto, para atingir o efeito didático desejado, o painel deve dispor
informações sobre feições do local que representem processos envolvidos na formação de rochas
de sedimentares e seus ambientes.
No caso do Vale da Lua, o aspecto curvo das reentrâncias é promovido pela ação da água como
agente de intemperismo físico e químico, favorecendo a desagregação e dissolução da rocha a
partir da movimentação dos blocos de tamanhos variados, que compõem o arcabouço do
paraconglomerado São Miguel, gerando os chamados panelões, que posteriormente evoluem
para as reentrâncias curvas do afloramento, favorecido pela presença de carbonato na matriz do
paraconglomerado (Figuras 2 e 3).

Figura 2 - Aspecto "lunar" gerado pela erosão da matriz rica em carbonato do paraconglomerado São
Miguel; Figura 3 - Detalhe da matriz da rocha, exibindo um cristal diagenético de calcita bem formado.
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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 (MANSUR, 2009). É
interessante ressaltar que a importância científica do sítio geológico deve ser tratada em
igualdade com a sua beleza cênica, relacionada em geral, aos seus atributos turísticos, que
apesar de relevantes, não são os únicos a conferir valor ao monumento.
CONCLUSÕES
Após a realização deste trabalho pode-se observar que o Vale da Lua, sendo um significativo sítio
geológico, com uma formação altamente didática e rara a ser encontrada, deve ser conservado.
Optou-se pela confecção inicial de uma placa explicativa na entrada da trilha, onde já existe um
painel, porém este painel não possui uma linguagem de fácil compreensão, com termos técnicos
retirados de artigos científicos geológicos cuja compreensão só é possível por geólogos e/ou
conhecedores da área das geociências. O geossítio deve ser utilizado como ciência, educação e
turismo. Com a análise do inventário foi possível verificar que o local não necessita de
intervenções para a conservação, pois os donos do sítio já o fazem.
A confecção da placa consiste em uma foto central inserida em um painel vertical contendo textos
informativos sobre as estruturas geológicas (processos de formação, fatores da gênese da rocha
etc), o ambiente em que se encontra o geossítio, além de informações que irão auxiliar os turistas
a compreenderem como o local foi formado e como ainda hoje acontecem os fatores de
intemperismo e erosão que formam os caldeirões, feições características do Vale da Lua.
A placa pretende complementar a informação já contida no painel existente, reforçando a
necessidade de novos veículos informativos para a população que frequenta o Vale da lua.
A placa será instalada em uma área coberta, facilitando sua conservação, protegendo-a dos
agentes naturais que poderiam vir a danifica-la pelas intempéries. Além dos benefícios físicos que o
local oferece, foi observado que é um ponto de apoio no qual a maioria dos visitantes passa, facilitando o
acesso dos mesmos a essas informações.
Contando então com os pontos favoráveis que o local oferece e com a ajuda dos fornecedores, a placa será
confeccionado em lona nas dimensões (1,80 X 0,80 m) e instalada em um suporte de madeira.
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GEOSSÍTIOS E A PROTEÇÃO DA GEODIVERSIDADE NO BRASIL
Rosangela Garrido Machado Botelho (rosangela.botelho@ibge.gov.br)1; Claudio Henrique C. Leite1; Romeu
Ferreira Emygdio1
1
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Diretoria de Geociências (DGC), Coordenação de
Recursos Naturais e Estudos Ambientais (CREN)

INTRODUÇÃO
Segundo Brilha (2005), um geossítio é a “ocorrência de um ou mais elementos da geodiversidade
(...), bem delimitado geograficamente e que apresenta valor singular do ponto de vista científico,
educativo, cultural, turístico ou outro”. A proteção de geossítios estabelece bases para
geoconservação, que emerge da necessidade de conservar o patrimônio geológico, na busca por
uma equação mais equilibrada de conservação da natureza, historicamente mais voltada à
preservação e conservação da biodiversidade, como bem demonstra a criação das unidades de
conservação no mundo e notadamente no Brasil.
O primeiro passo em direção à preservação ou conservação de qualquer tipo de patrimônio é,
sem dúvida, a sua identificação, estudo, reconhecimento e divulgação junto à sociedade.
Em vista disso, verifica-se que muito ainda precisa ser feito no Brasil em prol da proteção do seu
patrimônio geológico ou da sua geodiversidade. Botelho et al. (2017) em estudo recente
verificaram a baixa expressividade do inventário brasileiro de geossítios quando comparado a
outros países, como Dinamarca, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Itália, Reino Unido,
Portugal, República Tcheca e Austrália.
Além disso, no Brasil, não existe uma lei específica para proteção do patrimônio geológico e nem
menção dentro do Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC (Lei Federal
9985/2000), centrado na conservação do patrimônio natural biológico.
A Constituição Federal tangencia o tema da Geoconservação quando, em seus artigos 23, 24 e
216, menciona a proteção das paisagens naturais notáveis e dos sítios arqueológicos, do
patrimônio paisagístico e dos bens e direitos de valor turístico e paisagístico.
A definição de uma área ou elemento da paisagem como geossítio é um reconhecimento do seu
valor como bem natural, mas não dá a ele nenhuma proteção legal vinculada. Esta precisa ser
atribuída por meio de mecanismos de proteção, como o estabelecimento de unidades de
conservação (UCs), com respaldo na legislação federal, como ocorre no SNUC (BRASIL, 2000).
Este trabalho tem como objetivo avaliar a proteção da geodiversidade brasileira, considerando o
quantitativo de geossítios criados, suas diferentes categorias, sua distribuição nas grandes
paisagens regionais, representadas pelos biomas, e sua situação de proteção legal por meio da
sua inserção ou não em unidades de conservação formais no país. São avaliadas, ainda, as
diferentes categorias de geossitios e a consequente variedade de elementos passíveis de serem
protegidos.
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METODOLOGIA
Para a elaboração deste trabalho foram utilizados dados publicados da Comissão Brasileira de
Sítios Geológicos e Paleobiológicos (SIGEP) sobre a categoria, ano de publicação, localização e
proteção dos sítios geológicos, disponíveis na página da Comissão, em especial a Lista GeralInventário, nos três volumes da publicação Sítios Geológicos e Paleontológicos do Brasil
(SCHOBBENHAUS et al., 2002; WINGE et al., 2009; 2013).
Para avaliação da distribuição dos geossítios em território nacional foram utilizadas técnicas de
geoprocessamento, no software livre “Qgis”. Foram sobrepostos o mapa de geossítios
apresentado no terceiro volume da publicação “Sítios Geológicos e Paleontológicos do Brasil”
(WINGE et al., 2013) e o Mapa de Biomas (IBGE, 2004) e contabilizado o número de geossítios
em cada um dos seis biomas brasileiros, tendo sido considerado também um sétimo bioma, aqui
denominado Marinho, para reunir os geossítios dessa categoria .
Para obter informação à cerca da situação de proteção legal de cada geossítio, foram conjugados
o mapa de geossítios com o de unidades de conservação, nas três esferas administrativas
(federal, estadual e municipal), num total de 852 UCs (MMA, 2017). Dessa forma, tem-se o
número de geossítios inseridos em UCs, e, portanto, sob algum grau de proteção. Foram
consideradas também a categoria da UC, se de proteção integral ou de uso sustentável e as
diferentes categorias de geossítios criados.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Existem 116 geossítios de 12 categorias diferentes no Brasil publicados pela SIGEP, sendo 58 no
primeiro volume, em 2002, 40 no segundo, em 2009, e 18 no terceiro, em 2013 (Tabela 1). Os
primeiros sítios criados foram predominantemente de quatro categorias: paleontológicos,
paleambientais, espeleológicos e geomorfológicos (somando 76% do total), com destaque para os
primeiros (29% do total). Em 2009 os sítios paleontológicos continuaram sendo aqueles em maior
número, totalizando 37,5% dos sítios criados. Apesar do menor número total de sítios publicados
neste ano, todas as categorias estavam representadas, com, pelo menos, um geossítio. Destacase nesse momento a criação dos primeiros sítios do tipo estratigráfico, hidrogeológico e tectônico.
Em 2013, um número significativamente menor de sítios foi publicado e apenas em seis
categorias. Destaca-se, contudo, a participação relativa crescente dos sítios geomorfológicos ao
longo dos anos (15,5%; 20% e 33%), sinalizando o reconhecimento da comunidade científica em
relação a esta categoria de geossítio.
O número total de geossitios criados no país ainda é bastante baixo, principalmente se forem
consideradas sua grande extensão e variedade paisagística. Mesmo comparando com países que
iniciaram seus inventários a partir dos anos 2000, como Estônia e Itália, e com países de
dimensões continentais, como a Austrália, o Brasil apresenta um total e um índice de geossítios
extremamente baixo (BOTELHO et al., 2017). Países como Reino Unido, Espanha, Itália, França e
Finlândia totalizam mais de 3.000 geossítios inventariados.
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Tabela 1 – Número de geossítios por categorias e ano de publicação no Brasil.
Categoria Geossitios

2002

2009

2013

Total

Paleontológicos

17

15

5

37

Paleoambientais

9

3

1

13

Sedimentológicos

5

1

3

9

Geomorfológicos

9

8

6

23

Marinhos

4

1

0

5

Ígneos

1

2

0

3

Espeleológicos

9

2

0

11

História da Geologia

3

3

2

8

Astroblema

1

2

1

4

Estratigráficos

0

1

0

1

Hidrogeológicos

0

1

0

1

Tectônicos

0

1

0

1

Total

58

40

18

116

No que se refere à distribuição espacial dos geossitios e sua representatividade em relação à
variedade de paisagens no país, verifica-se que 45 deles ou 38,8% estão inseridos no Bioma
Mata Atlântica. Em seguida, em quantidades bem próximas estão Cerrado e Caatinga com 22,4%
e 21,6%, respectivamente. E, em números bem menores, o Pampa (6,9%), a Amazônia, o
Marinho (4,3% cada) e o Pantanal (1,7%) (Tabela 2).
Tabela 2 – Número de geossítios por bioma e em Unidade de Conservação no Brasil

4,3
21,6
22,4
1,7

Geossítios
em UC
1
15
12
1

Geossítios
em UC (%)
20,0
60,0
46,2
50,0

45

38,8

16

35,6

8
5
116

6,9
4,3
100,0

0
4
49

0,0
80,0
42,2

Bioma

Geossítios

(%)

Amazônia
Caatinga
Cerrado
Pantanal
Mata
Atlântica
Pampa
Marinho
Total

5
25
26
2

Nota-se, portanto, grande concentração de geossítios no Bioma Mata Atlântica e números muito
baixos nos biomas Pampa, Amazônia, Marinho e Pantanal. Vale destacar que, considerando a
vasta extensão do Bioma Amazônia (49,3% do país) e a longa costa brasileira, de cerca de
10.800km, espera-se um maior número de geossitios que possam representar a diversidade
dessas grandes áreas.
Quanto à proteção dos geossítios no Brasil considerando sua inserção em unidades de
conservação formais, pode-se afirmar que menos da metade, ou 42,2% dos geossitios, estão
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protegidos. Essa situação é relativamente menos crítica na Caatinga, que possui 60% dos seus
geossítios em UCs e mais crítica no Pampa, que não possui nenhum dos seus oito geossítios
inserido em UC. Por outro lado, considerando a categoria das unidades de conservação, verificase que a maioria ou 69,4% dos geossítios estão em UC de proteção integral, em diferentes
esferas administrativas.
Vale mencionar que a despeito do maior número de geossítios presentes na Mata Atlântica e
também do maior número de Unidades de Conservação (365), este bioma apresenta 64% dos
seus geossítios fora da proteção legal de uma UC.

Figura 1 – Distribuição dos geossítios publicados pela SIGEP (2017) por biomas e em UCs no Brasil.

CONCLUSÕES
O número total de geossítios inventariados no Brasil é muito baixo. É preciso ampliar
significativamente e em curto prazo o inventário de geossítios, notadamente, nos biomas
Amazônia e Pantanal. A Mata Atlântica é bioma com maior diversidade de categorias de
geossítios É preciso ampliar o número de geossítios do tipo estratigráfico, hidrogeológico e
marinho, para que distintos sistemas ambientais sejam reconhecidos, valorados, mapeados e
divulgados, e, consequentemente, protegidos. É fundamental que o inventário seja enriquecido
quantitativa e qualitativamente, incorporando inclusive pedossitios e “hidrossítios”.
Quanto à proteção dos geossítios, embora a inserção em uma UC por si só não garanta a
proteção do patrimônio geológico, acredita-se que a ampliação das concepções atreladas ao
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SNUC, concebido e voltado para a conservação da biodiversidade, pode ser uma das alternativas
a ser seguida. A criação de UCs fundamentada na proteção da geodiversidade também pode ser
uma preocupação e uma meta do SNUC. Afinal, a conservação da natureza envolve a proteção
não apenas dos elementos bióticos, mas também dos elementos físicos que os abriga e que
podem, assim como os primeiros, serem de rara beleza e fundamentais para o entendimento da
história da Terra e do funcionamento dos sistemas naturais.
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INTRODUÇÃO
A Constituição da República Federativa do Brasil, aprovada em Brasília em 5 de outubro de 1988
cita o termo “recursos minerais” oito vezes, a palavra “solo” é citada por dez vezes, “recursos
hídricos” por cinco vezes, enquanto o “meio ambiente” aparece no texto dezenove vezes. A palavra
“geologia” aparece no texto apenas duas vezes no artigo 21 conforme transcrito a seguir: “Compete
à União: XV - organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia
de âmbito nacional; XVIII - sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia nacionais”.
A compreensão sobre a geodiversidade e das limitações relacionadas aos recursos minerais é um
desafio a ser enfrentado tanto no Brasil como em outras partes do mundo nas próximas décadas
conforme destacado por Pereira et al., (2008, p.5):
O aumento demográfico que se regista à escala global constitui um imenso
desafio à garantia das mais elementares condições de vida, nomeadamente a
conservação da quantidade e qualidade da água de consumo, a conservação dos
solos e a gestão dos materiais geológicos que permitam um desenvolvimento
tecnológico equilibrado.

Quase trinta anos depois da Constituinte, a sociedade brasileira ainda não possui uma visão clara
sobre a importância da geologia e sobre todos os diversos aspectos e processos que envolvem as
geociências. Tais deficiências são notadas no sistema educacional e na elaboração de políticas
públicas. Para Brilha (2009) na maioria dos países, o ensino pré-universitário de geologia é
praticamente inexistente e que esse fato tem levado os cidadãos a ter uma baixa percepção dos
fundamentos das ciências geológicas.
O tema geoparque também ainda não é de fácil compreensão, e nem mesmo existe uma política
nacional que trate do assunto, por exemplo, no Brasil, não existe uma comissão Nacional ou mesmo
Geoparques Nacionais.
O Serviço Geológico do Brasil ao longo da última década deu importantes contribuições para
divulgação do patrimônio geológico brasileiro. Contudo, os levantamentos científicos têm
apresentado dificuldades para se traduzirem em geoparques implementados.
Este trabalho relata os primeiros resultados alcançados na mobilização social e política para criação
do Geoparque de Chapada dos Guimarães. E apresenta um roteiro inicial de mecanismos
existentes para conseguir avançar localmente no debate sobre geoparques.
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METODOLOGIA
Para desenvolvimento dos trabalhos foram observados os mecanismos legais previstos para
debater as propostas com a sociedade. No caso em questão foi estudada a Constituição do Estado
de Mato Grosso e o Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, além
de outros documentos legais relevantes. Os encaminhamentos desenvolvidos foram realizados
através de audiências públicas, grupos de trabalhos e por fim por meio da criação de uma Câmara
Setorial Temática na Assembleia Legislativa com o objetivo de estudar e discutir a criação do
geoparque de Chapada dos Guimarães.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Constituição do Estado de Mato Grosso, aprovada em Cuiabá em 05 de outubro de 1989
estabelece no artigo 297 que:
O Estado definirá, por lei, a Política Estadual sobre Geologia e Recursos Minerais,
que contemplará a conservação, o aproveitamento racional dos recursos minerais,
o desenvolvimento harmônico do setor com os demais, o desenvolvimento
equilibrado das regiões do Estado, bem como instituirá um Sistema Estadual de
Geologia e Recursos Minerais.

A Política Estadual sobre Geologia e Recursos Minerais até hoje não foi implantada, mas no texto
fica claro o papel do Estado referente à conservação. No ano de 2016 a Assembleia Legislativa do
Estado de Mato Grosso realizou uma audiência pública, no dia 12 de abril, com a finalidade de
debater a proposta de Criação do Geoparque de Chapada dos Guimarães apresentada pelo
Serviço Geológico do Brasil (VIEIRA JÚNIOR et al., 2011). A audiência teve como resultado um
intenso debate de mais de 6 horas entre poder público estadual e federal, guias de turismo,
representantes de entidades não governamentais e diversos outros atores da sociedade. Um dos
resultados das audiências foi a definição da realização de uma reunião no município de Chapada
dos Guimarães visando para debater com a população local a implantação do geoparque. Essa
reunião foi realizada no dia 17 de Junho 2016 na Câmara Municipal de Chapada dos Guimarães
com a participação de artesãos, gestores municipais, vereadores, associações e comunidade em
geral. Na reunião foi constituído um Grupo de Trabalho para desenvolvimento das articulações
necessárias. Brilha (2012, p.32) destaca que:
A criação de um geoparque implica a constituição de uma equipe multidisciplinar
bem suportada pelos organismos que, de facto, podem assegurar uma gestão
efetiva do território (municípios ou estados).

A articulação entre comunidade e a administração local e o envolvimento de pessoal técnico
especializado é citado por Brilha (2009) como fatores fundamentais para o sucesso do geoparque.
A primeira reunião do Grupo de Trabalho foi realizada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso
no dia 11 de Julho 2016, entre os encaminhamentos desenvolvidos pelo Grupo de Trabalho
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estavam: 1) a disponibilização de recursos através de emendas parlamentares para realização de
estudos necessários para implementação do geoparque; e 2) a criação de uma Câmara Setorial
Temática.
A Câmara Setorial Temática foi elencada como sendo um caminho para oficializar as discussões
sobre o geoparque, criando possibilidades para mobilização política e social. A função Câmara
Setorial Temática é estabelecida nos artigos 447 a 449 da Resolução Nº 677, de 20 e
DEZEMBRO DE 2006, que “aprova o Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de
Mato Grosso.” A instalação da Câmara ocorreu através do ATO Nº 013/17 do Presidente da
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso que criou a Câmara Setorial Temática com o
“objetivo de estudar e discutir a criação do geoparque de Chapada dos Guimarães, pelo prazo de
180 (cento e oitenta) dias, prorrogáveis por igual período”, para compor este espaço de
construção e debate foram indicados nomes de diversas instituições tais como a Universidade
Federal de Mato Grosso; o Departamento Nacional de Produção Mineral, a Secretaria Municipal
de Educação de Cuiabá; o Instituto Federal de Mato Grosso; o Corpo de Bombeiros, o Parque
Nacional de Chapada dos Guimarães; da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, o
Centro Matogrossense de Estudos Geológicos, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional; o Serviço Geológico do Brasil; a Casa Civil do Governo do Estado de Mato Grosso; a
Assembleia Legislativa de Mato Grosso; a Secretaria de Estado de Educação; e a Secretaria
Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente.
A reunião de instalação da Câmara e inicio dos trabalhos ocorreu no dia 9 de Junho de 2017, na
Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Entre os desafios futuros está a construção dos
documentos legais que possibilitem a criação do geoparque, assim como a posterior candidatura
visando o reconhecimento pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura (UNESCO). Cabe ressaltar que este caminho foi utilizado com base nos mecanismos
legais existentes previstos no regimento da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, e que em
outros estados é necessário verificar na constituição estadual e nos documentos normativos para
posteriormente escolher quais as formas viáveis para discussão da temática. Sugere-se como
ponto de partida a realização de audiências públicas nas câmaras municipais ou no legislativo
estadual, visto que este é um mecanismo de fácil articulação e com grande potencial de
mobilização de agentes públicos e da sociedade civil.
CONCLUSÕES
O roteiro desenvolvido de debate com a utilização de audiências públicas, grupos de trabalho e
por fim a criação da Câmara Setorial Temática se demonstrou efetivo para mobilização de
entidades locais e pode ser replicado em outras localidades para desenvolvimento de articulações
regionais para construção de mecanismos legais que amparem o desenvolvimento de
geoparques. Todavia, é necessário destacar que o Brasil precisa de uma política nacional para o
desenvolvimento das ações relacionadas aos geoparques Brasileiros. A criação de uma comissão
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nacional e o estabelecimento de uma legislação específica para o tema estão entre os desafios a
serem superados.
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INTRODUÇÃO
De acordo com Gray (2013), o conceito de geodiversidade corresponde à variedade natural de
elementos geológicos (rochas, minerais, fósseis), geomorfológicos (formas, topografia, processos
físicos), pedológicos

e hidrológicos,

incluindo

suas assembleias, estruturas,

sistemas,

contribuições à paisagem. Por ser um conceito relativamente novo, ainda passa por um contexto
de intensos avanços teóricos e metodológicos, que são essenciais para que o conceito atinja seu
potencial de se tornar uma ferramenta de gestão territorial e conservação da natureza.
Um dos principais eixos temáticos consiste nos mapeamentos quantitativos de geodiversidade,
que buscam identificar áreas com grande diversidade de elementos do meio físico (hotspots de
geodiversidade). Diversos autores vêm realizando trabalhos nesta temática, contribuindo para o
grande avanço metodológico que vem ocorrendo nos últimos anos (SERRANO e RUIZ-FLAÑO,
2007; HJORT e LUOTO, 2010; PEREIRA et al., 2013; FORTE, 2014; PELLITERO et al., 2014;
MANOSSO e NÓBREGA, 2016; SANTOS, 2016).
O objetivo deste trabalho foi realizar uma avaliação quantitativa da geodiversidade do município
de Armação dos Búzios, estado do Rio de Janeiro (Figura 1), através da criação de um Mapa de
Índice de Geodiversidade.

Figura 1 – Localização do município de Armação dos Búzios.
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Em seguida, um Mapa de Expansão Urbana, mostrando a expansão das áreas urbanas do
município entre os anos de 1976 e 2006, foi sobreposto ao Mapa de Índice de Geodiversidade,
permitindo a avaliação dos impactos decorrentes da expansão urbana sobre a riqueza de
elementos do meio físico. A importância deste trabalho está na contribuição metodológica para os
mapeamentos quantitativos de geodiversidade e por demonstrar, de maneira quantitativa, os
impactos da expansão urbana, o que é uma novidade dentro desta temática.
METODOLOGIA
Inicialmente, o Mapa de Expansão Urbana foi criado a partir da vetorização de fotografias aéreas
(fornecidas pelo Departamento de Recursos Minerais do Rio de Janeiro - DRM) em duas datas
diferentes, 1976 e 2006, onde as áreas urbanas foram identificadas e demarcadas. Com isso foi
possível criar o Mapa de Expansão Urbana, mostrando o avanço da ocupação neste período.
A criação do Mapa de Índice de Geodiversidade teve por base algumas das principais propostas
apresentadas até o momento.
O primeiro passo foi a definição de classes, o que está diretamente relacionado com o conceito
teórico e escala do trabalho, que, neste caso, foi a escala de paisagem. Seguindo a definição
apresentada em Gray (2013), as classes definidas foram: geologia (litologia e estruturas);
geomorfologia (padrões de relevo); pedologia (subordens de solos); e hidrografia (rede de
drenagem, lagoas, áreas costeiras e alagadas).
A escala foi definida a partir dos materiais utilizados: Mapa Geológico (1:25.000 - modificado de
SCHMITT et al., 2009; TETZNER, 2002; SANTOS, 2016); Mapa Geomorfológico (1:25.000 SANTOS, 2016); Mapa de Solos (1:50.000 - LUMBRERAS et al., 2001); e Mapa de Recursos
Hídricos (1:10.000 - MANSUR et al., 2006). O ideal seria todos os mapas na mesma escala, mas,
como tal situação raramente é possível, foi definida a escala de 1:50.000, condizente com o mapa
de escala menos detalhada (Mapa de Solos).
Para a quantificação dos elementos, foi utilizada como base a proposta de Pereira et al. (2013),
onde é criada uma matriz que é sobreposta a cada um dos mapas e a quantificação é realizada no
interior de cada célula da matriz. Com isso são criados subíndices, mostrando a riqueza de cada
classe avaliada. Com a união destes subíndices é criado o Mapa de Índice de Geodiversidade.
O Mapa de Índice de Geodiversidade foi classificado em cinco classes: Muito Baixo, Baixo, Médio,
Alto e Muito Alto, de acordo com os valores máximo e mínimo alcançados. Para a apresentação
do mapa final, foi realizada uma interpolação dos valores de cada célula, criando-se um mapa de
formato de isolinhas.
Por fim, para a avaliação dos impactos da expansão urbana sobre a geodiversidade, os dois
mapas (Expansão Urbana e Índice de Geodiversidade) foram sobrepostos, o que permitiu a
análise e quantificação da área impactada dentro de cada classe de índice de geodiversidade.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
O mapa da Figura 2 apresenta a união entre o Mapa de Expansão Urbana e o Mapa de Índice de
Geodiversidade. É possível observar a grande diferença entre a ocupação urbana em 1976 (cerca
de 2% do território) e 2006 (cerca de 18% do território). Em relação ao índice de geodiversidade, é
possível identificar as áreas onde esta riqueza se concentra, sendo áreas da península, a Ponta
do Marisco, Tucuns e a Ponta do Pai Vitório.

Figura 2 – Integração entre o Mapa de Índice de Geodiversidade e o Mapa de Expansão Urbana.

O gráfico da Figura 3 mostra a porcentagem de área impactada nas duas datas em cada classe
de índice de geodiversidade, mostrando que na década de 1970, mesmo com os baixos índices
de urbanização, boa parte desta se concentrava em áreas de geodiversidade Alta e Muito Alta.
Nos anos 2000 o grau de urbanização aumentou consideravelmente e o padrão de ocupação das
áreas de índice Alto e Muito Alto se manteve.

Figura 3 – Porcentagem de área impactada em cada classe de índice de geodiversidade.

222

_______________________________________________________________________________
Estes resultados mostram que a conservação da geodiversidade não foi um aspecto importante
durante o processo de urbanização, já que as áreas de maior riqueza foram as mais impactadas,
com a total destruição de elementos do meio físico que poderiam vir a ter importantes valores para
a sociedade. Isso ressalta também a importância de se integrar o Mapa de Índice de
Geodiversidade com inventários de geossítios, o que pode vir a permitir uma análise mais
profunda, incluindo os impactos sobre o Patrimônio Geológico.
CONCLUSÕES
Este trabalho teve como objetivo aplicar um método de mapeamento quantitativo da
geodiversidade em escala de paisagem, utilizando-se como base algumas das principais
propostas metodológicas apresentadas até então. A integração com o Mapa de Expansão Urbana
se mostra uma novidade no tema, já que este tipo de aplicação nunca foi publicado antes. A
importância do trabalho reside na contribuição metodológica que ele representa, já que os
métodos de avaliação quantitativa de geodiversidade ainda estão se desenvolvendo, sendo
importante que novos trabalhos sejam realizados demonstrando formas de se criar mapas de
índice de geodiversidade e novas aplicações para este mapa.
REFERÊNCIAS
FORTE, J. P. Avaliação quantitativa de geodiversidade: desenvolvimento de instrumentos
metodológicos com aplicação ao ordenamento do território. 2014. 286 f. Tese de Doutorado –
Escola de Ciências, Universidade do Minho, Minho. 2014.
GRAY, M. Geodiversity: valuing and conserving abiotic nature. Chichester: John Wiley & Sons,
2013. 508 p.
HJORT, J.; LUOTO, M. Geodiversity of high latitude landscapes in northern Finland.
Geomorphology, v. 112, p. 324 – 333. 2010.
LUMBRERAS, J. F.; CARVALHO FILHO, A.; CALDERANO FILHO, B.; SANTOS, R. D.
Levantamento pedológico, vulnerabilidade e potencialidade ao uso das terras: Quadrícula de Silva
Jardim e Rio das Ostras, Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2001.
MANOSSO, F. C.; NÓBREGA, M. T. Calculation of geodiversity from landscape units of the
Cadeado Range Region in Paraná, Brazil. Geoheritage, v. 8, n. 3, p. 189 – 199. 2016.
MANSUR, K. L.; SILVA, A. S.; DOURADO, F.; VIEIRA, H. M.; FERREIRA, A. P. S. Parecer sobre
a delimitação das Áreas de Preservação Permanente no município de Armação dos Búzios – RJ.
Rio de Janeiro: DRM – RJ. 2006.
PELLITERO, R.; MANOSSO, F. C.; SERRANO, E. Mid and large scale geodiversity calculation in
Fuentes-Carrionas (NW Spain) and Serra do Cadeado (Paraná, Brazil): Methodology and
application for land management. Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography, v. 92, n. 2,
p. 219 – 235. 2014.
PEREIRA, D. I.; PEREIRA, P; BRILHA, J.; SANTOS, L. Geodiversity assessment of Paraná State
(Brazil): An innovative approach. Environmental Management, v. 28, p. 1 – 10. 2013.

223

_______________________________________________________________________________
SANTOS, D. S. Mapeamento da geodiversidade e relação com a biodiversidade no município de
Armação dos Búzios, RJ. 2016. 146 f. Dissertação de Mestrado – Instituto de Geociências,
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 2016.
SCHMITT, R. S. et al. Folha Rio das Ostras SF.24-Y-A-IV. Rio de Janeiro, CPRM. 2009.
SERRANO, E. C.; RUIZ-FLAÑO, P. Geodiversidad: Concepto, evaluación y aplicación territorial. El
caso de Tiermes Caracena (Soria). Boletín de la A.G.E., v. 45, p. 79 – 98. 2007.
TETZNER, W. Tectônica, petrografia e geoquímica dos diques toleíticos do Cabo Búzios (RJ).
2002. 88 f. Dissertação de Mestrado – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
2002.

224

_______________________________________________________________________________

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E GEODIVERSIDADE: BREVE DISCUSSÃO
1

2

1

Suedio Alves Meira (suediomeira@gmail.com) ; Marcos Antonio Leite do Nascimento ; Edson Vicente da Silva
1
2
Universidade Federal do Ceará; Universidade Federal do Rio Grande do Norte

INTRODUÇÃO
A instituição de Unidades de Conservação (UC) tem se erguido enquanto uma das principais estratégias
para a manutenção dos espaços naturais protegidos, das espécies biológicas dos ecossistemas e das
paisagens, mediante a crise ambiental instaurada pelo crescimento do consumo dos recursos ambientais
em escala global. O Brasil acompanha essa tendência e dispõe de um mecanismo de legislação ambiental
próprio para planejar e gerir as UCs, sendo ele o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC).
Diante disso, o presente estudo pretende traçar uma relação entre unidades de conservação e
geodiversidade. Questiona-se assim, qual a importância dos componentes abióticos para a instituição de
unidades de conservação? Qual a visão que o SNUC apresenta sobre conservação da Natureza? Qual a
relevância dos estudos da temática para o sucesso das UCs?
O presente trabalho é de cunho teórico, apresentando um caráter exploratório e documental, baseado no
levantamento de literatura, especialmente artigos científicos.
DISCUSSÃO
A definição legal de UC, no contexto brasileiro, está presente no artigo primeiro da Lei 9.985 de 18
de julho de 2000, que institui o SNUC. Segundo o texto, as UCs são constituídas por espaços
territoriais e seus recursos ambientais “com características naturais relevantes, legalmente
instituídos pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime
especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção da lei”. A criação
desse conceito, que legitima a instituição de espaços direcionados à proteção dos elementos
naturais, é fruto de uma evolução histórica influenciada por acontecimentos globais e esforços de
diferentes atores sociais locais.
As UCs são uma categoria de Área Protegida com objetivos e manejos adaptados às suas
limitações de uso. Sendo assim, é errado considerar “Áreas Protegidas” enquanto sinônimo de
“Unidades de Conservação”, já que englobam uma gama maior de ações legais para a proteção
da natureza. O Brasil, como exemplo, detêm também das Áreas de Preservação Permanente
(APP) e as Reservas Legais (RL), enquanto áreas protegidas de grande relevância (THOMAS e
FOLETO, 2013).
Não existe um consenso de quando foi estabelecida a primeira área protegida do mundo, porém,
a criação do Parque Nacional de Yellowstone nos Estados Unidos da América, em 1872, é
apontada enquanto a primeira política pública moderna, no que tange às UCs (DRUMMOND et al.,
2010). O seu estabelecimento foi acompanhado pela consolidação de áreas semelhantes ao redor
do globo. Já no fim do século XIX, o ser humano passa a entender a necessidade, para a
manutenção e melhoria da qualidade de vida da sociedade, de elencar locais próprios à proteção.
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Porém, é certo afirmar que nesse primeiro momento os objetivos na instituição dessas áreas, se
diferenciavam em muito dos atuais, sendo prioritariamente redutos para a manutenção de caça e
atividades de lazer do que para o puro mantimento da biodiversidade e da geodiversidade.
O Parque Nacional de Itatiaia (RJ), é apontado como a primeira UC brasileira, a sua criação no
ano de 1937 representou a materialização de longos debates políticos e de mobilizações sociais
iniciadas ainda no período colonial (MEDEIROS, 2006), ou seja, foi influenciado pela
popularização das áreas protegidas no contexto mundial, como por ações/estatutos legais de
proteção da natureza, que já existiam no contexto nacional. Tal fato, demonstra que as UCs não
são instituídas sem que haja vontade política e/ou social, sendo que o seu sucesso requer
estudos anteriores e posteriores a sua consolidação, bem como a popularização de sua relevância
na manutenção de espécies e da qualidade paisagística.
No ano 2000, o Brasil passa a contar com um sistema específico com critérios e normas para a
criação, a implantação e a gestão de UCs. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação
(SNUC) foi instituído pela Lei nº 9.985 de 2000 e completa o quadro normativo federal voltado aos
territórios protegidos. Segundo Drummond et al. (2010, p. 350), as categorias de UCs definidas
pelo SNUC se adequam aos critérios definidos pelas União Internacional para a Conservação da
Natureza (IUCN), apresentando quatro preocupações principais em seus objetivos e diretrizes,
sendo elas:
(1) a conservação da biodiversidade em seus três níveis fundamentais
(diversidade genética, de espécies e de ecossistemas), (2) o uso sustentável dos
recursos naturais, (3) a participação da sociedade e (4) a distribuição equitativa
dos benefícios auferidos por intermédio da criação, implementação e gestão das
UCs.

A lei do SNUC inovou ao dividir as UCs brasileiras em dois grandes grupos principais. As de
proteção integral (Quadro 1), com objetivo primário de preservação da natureza, permitindo
apenas o uso indireto dos recursos naturais, e as unidades de uso sustentável (Quadro 1), que
objetiva compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de suas potencialidades,
sendo regidas pelos três níveis de governo (municipal, estadual e federal).
Moraes e Santos (2002) expõem duas unidades não previstas na lei do SNUC, sendo elas os
Jardins Botânicos e Hortos Florestais, bem como as Reservas da Biosfera, reconhecidas pelo
Programa Intergovernamental "O Homem e a Biosfera-MAB" de 1974, do qual o Brasil é
signatário, e, portanto, não excluída de nosso ordenamento jurídico, quanto às Ucs. Os autores
também salientam as Zonas de Amortecimento e os Corredores Ecológicos enquanto espaços
indispensáveis ao cumprimento dos objetivos das UCs.

226

_______________________________________________________________________________
Quadro 1 – Tipos de Unidades de Conservação do Proteção Integral e Uso Sustentável
UC Proteção Integral
UC Uso Sustentável
Estação Ecológica (ESEC)
Área de Proteção Ambiental (APA)
Reserva Biológica (REBIO)
Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE)
Parque Nacional (PARNA)
Floresta Nacional (FLONA)
Monumento Natural (MN)
Reserva Extrativista (RESEX)
Refúgio de Vida Silvestre (RVS)
Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS)
Reserva de Fauna (REFAU)
Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN)
Fonte: Drummond et al. (2010).

A lei do SNUC estabelece os planos de manejo enquanto documento oficial do planejamento. Os
planos de manejo, que são documentos técnicos mediante o qual, com fundamento nos objetivos
gerais de uma UC, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da
área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias
à gestão. Todas as UCs devem apresentar um plano de manejo até cinco anos após a sua
instituição, porém, poucas são as áreas que dispõem desse importante instrumento de
planejamento.
As UCs têm como objetivo utópico a proteção ampla da natureza, por meio da instituição de ações
de preservação e/ou conservação que integrem as espécies e os ecossistemas base para a
sustentação da vida. Porém, o que se percebe na prática é uma supervalorização dos elementos
bióticos, como justificativa para a criação, enquanto a geodiversidade aparece somente como
suporte. Apesar de muitas UCs brasileiras apresentarem caráter eminentemente geológicogeomorfológico, elas são explicadas e legitimadas pela preservação da biodiversidade presente,
esquecendo-se, em muitos casos, da importância da geodiversidade e do geopatrimônio desses
locais. Nascimento et al. (2008), salientam tal questão ao apontar que no ano de 2008 dos 62
parques nacionais em atividade no país, 42 eram diretamente relacionados ao patrimônio
geológico.
Dentre os tipos de UCs elencadas pelo SNUC, é possível notar uma orientação biocêntrica, como
exemplo têm-se as reservas biológicas, os refúgios de vida silvestre, as áreas de relevante
interesse ecológico, as florestas nacionais e as reservas de fauna, que são categorias justificadas
unicamente pela conservação de elementos da biodiversidade. Dentre as doze categorias do
SNUC, a que melhor se adequa para à conservação de locais com geodiversidade excepcional
são os monumentos naturais, os quais tem como objetivo principal “preservar sítios naturais raros,
singulares ou de grande beleza cênica” (BRASIL, 2000), sendo que a expressão “sítios naturais”
pode ser interpretada como elementos naturais de caráter abiótico. Porém, essa categoria de UC
ainda é pouco conhecida pela população brasileira, o que torna importante a sua popularização.
É possível entender a presença diminuta de uma visão que contemple os elementos da
geodiversidade e do geopatrimônio em meio a legislação do SNUC, já que a mesma foi formulada
durante a década de 1990 e instituída no ano 2000, período esse em que as temáticas estavam
no princípio dos seus estudos e formulação dos seus postulados. Porém, após quase duas
décadas da instituição da Lei 9.985 torna-se válido uma reformulação da mesma, com
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adequações às necessidades atuais, já que durante esse período percepções foram modificadas,
sendo que a geoconservação passa de um termo desconhecido para uma ação real e vital na
conservação dialética da natureza.
Como expõe Pereira et al. (2016, p. 116), a geoconservação deve transpassar os muros da
academia e se estabelecer enquanto uma ferramenta ao planejamento territorial e uma política
pública, sendo necessária a integração dessa na legislação ambiental dos países, já que o
enquadramento legal de suporte à geoconservação “poderá trazer mudanças significativas no
modelo de gestão e planejamento do território”.
A partir do momento que as temáticas da geodiversidade, do geopatrimônio e da geoconservação
passarem a ser partes integrantes da legislação ambiental brasileira, as UCs agregaram em seus
planos de manejos estudos específicos sobre esse campo recente das Geociências. Atualmente,
são poucos os planos de manejo que realizam uma discussão profunda sobre as características
abióticas da paisagem, é comum estudos que dispõe de apenas duas a três páginas sobre a
descrição geológica-geomorfológica, sendo que as mesmas apresentam uma linguagem pouco
acessível à população e aos gestores.
É de desconhecimento dos autores, a existência de uma UC que adote em seu plano de manejo
uma visão voltada ao entendimento e discussão da geodiversidade e do geopatrimônio, ou seja,
que realize a quantificação da geodiversidade ou a inventariação e avaliação de geossítios. A
ausência desses campos nos planos de manejo e em medidas práticas no planejamento das UCs
brasileiras, configuram-se enquanto um mal-uso das potencialidades ambientais dessas áreas,
que são propícias à instituição ações de educação ambiental e na popularização de conceitos
referentes às temáticas. A falta de incentivos aos estudos também gera um desconhecimento
sobre a geodiversidade e o geopatrimônio do nosso território, dificultando a realização de
inventários nacionais e consolidando o atraso do Brasil, no que rege a questões legais, no âmbito
internacional.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
É necessário que a instituição, o planejamento e a gestão das UCs brasileiras passem por uma
reformulação dos seus postulados, buscando o desenvolvimento de uma visão integradora do meio
ambiente, uma percepção que contemple a importância tanto dos elementos bióticos como abióticos. Os
estudos em geodiversidade, geopatrimônio e geoconservação demonstram, por meio de trabalhos
teóricos e aplicações práticas, a relevância desse campo para a manutenção dos aspectos naturais, para
ampliação da conscientização ambiental e para um real desenvolvimento socioambiental em meio ao
território nacional, e em especial nas UCs. Essas temáticas têm apresentando um crescimento notório no
ambiente acadêmico, porém, devem transpassar também para o ambiente legal e de gestão territorial.
Torna-se então necessária a popularização das temáticas citadas em diferentes âmbitos da sociedade, o
que só será possível por meio da inserção dos conceitos e temas em atividades educativas, seja de
caráter formal, através da inserção em componentes do currículo básico, ou ações de educação informal.
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Por fim, é valido salientar que o SNUC, mesmo com a fragilidade na abordagem da temática,
ainda se ergue como o principal instrumento legal na proteção da geodiversidade nacional
(PEREIRA et al., 2008). A lei apresenta três objetivos, entre os treze principais, que estão
orientados para vertente abiótica da natureza. Os mesmos estão presentes na alínea “VI- proteger
paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica”, na alínea “VII- proteger as
características relevantes de natureza geológica, geomorfológica, espeleológica, arqueológica,
paleontológica e cultural” e na alínea “VIII- proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos”
(BRASIL, 2000).
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INTRODUÇÃO
A avaliação quantitativa da geodiversidade, por meio da aplicação de índices, tem adquirido
espaço em meio aos estudos. Em escala global diversos modelos foram desenvolvidos no intuito
de classificar áreas distintas de acordo com a diversidade de elementos abióticos. As
metodologias apresentam como principal objetivo auxiliar medidas eficazes de planejamento, ao
diferenciar locais que apresentam maior ou menor geodiversidade, e subsidiar a realização de
inventários do geopatrimônio.
Serrano e Ruis-Flaño (2007), salientam que a possibilidade de mensuração e quantificação da
geodiversidade é discutida desde a gênese da temática. Tal enfoque é dado já que a aplicação
efetiva da geodiversidade em ações de planejamento e gestão do uso do solo advém da
capacidade de entendê-la e avaliá-la. Nesse contexto, o presente estudo trata sobre o Parque
Nacional de Ubajara (PNU), uma unidade de conservação de proteção integral localizada no
noroeste do estado do Ceará, com área de 6299 ha, objetivando a aplicação de um índice de
avaliação quantitativa da geodiversidade como subsídio ao planejamento territorial e aos estudos
dos elementos abióticos.
METODOLOGIA
Para a avaliação quantitativa da geodiversidade do PNU foi utilizada a metodologia efetivada por
Pereira et al. (2013), contudo foi necessário alçar de adaptações aos critérios devido às
características próprias da área de pesquisa. O índice de geodiversidade proposto tem como
característica principal a atribuição de valores iguais aos elementos abióticos da paisagem e a
possibilidade de utilização de bases de dados com escalas diferenciadas para a sua definição
(buscando sempre a com melhor detalhamento).
A metodologia de Pereira et al. (2013) é composta pela sobreposição de mapas temáticos sobre
uma grade definida de acordo o tamanho da área em análise. Sendo assim, a escala dos dados
inseridos na matriz contribui para um maior detalhamento da informação gerada. Tal fato
configurou uma grande dificuldade no caso do PNU, já que os dados primários existentes estão
em escalas bastante generalistas, como o mapa geológico que apresenta escala de 1:1.000.000
(CPRM, 2014), o mapa de solo em escala de 1:600.000 (EMBRAPA, 1973) e o mapeamento de
registros fósseis realizado pela CPRM em caráter exploratório. Outro fato a ser salientado foi a
ausência de dados referentes aos recursos minerais, sendo esse campo retirado da aplicação da
metodologia. Devido às informações utilizadas como base, o mapa final adotou a escala de menor
detalhe, ou seja, 1:1.000.000.
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A definição da grade de sobreposição teve como base as características do PNU, sobretudo
diante do caráter alongado da mesma, com 23 km no sentido norte-sul e apenas 5 km na
orientação leste-oeste. Assim como na metodologia de Pereira et al. (2013), a delimitação não
está relacionada à escala final da informação, mas sim a uma representação gráfica dos dados.
Após diversos testes a dimensão da grade foi definida em 1,5 x 1,5 km, por se entender que
nessa extensão não há generalização dos dados, ocorrendo a integração de um maior número de
quadrículas na área de pesquisa (56 ao total). A demarcação da grade regular e a confecção do
mapa foram realizados no programa ArcGis 10.3. Após a definição da grade foi possível atribuir o
número de elementos relativos aos índices individuais, os quais foram compostos pelos índices
geológico, geomorfológico, paleontológico e de solo. A definição dos valores adotados em cada
índice individual pode ser visualizada no Tabela 1.
Tabela 1 – Índices individuais aplicados na definição quantitativa da Geodiversidade
Na obtenção do índice foi atribuído 1 ponto para cada litologia presente na
quadricula. Foi somado 1 ponto ao quadro com unidades estruturais, o que na
Índice
área foi expresso pela Falha Arapá, que se entende apenas pelos quadrantes B1
Geológico
e B2. Os dados utilizados teve como fonte mapeamentos realizados pelo Serviço
Geológico Brasileiro na escala de 1:1.000.000 (CPRM, 2014).
O índice geomorfológico é composto por dois sub-índices.
Sub-índice de Relevo: foram definidas as Unidades Morfoestruturais,
Morfoesculturais e Morfológicas da área de pesquisa. Foi atribuído um ponto
para cada unidade morfológica, sendo adicionado 1 ponto para quadras que
apresentassem zonas de contato entre unidades morfoestruturais distintas, por
entender que essas áreas são de elevada alteração morfológica (ARRUDA e
Índice
BARRETO, 2015). Para a definição das unidades foram utilizados dados de
Geomorfológico
geologia (CPRM, 2014) e análise de imagens SRTM.
Sub-índice de Hidrografia: foi atribuído o valor 1 para todos os quadrantes com
cursos hídricos. Os rios da área de pesquisa são de primeira e/ou segunda
ordem, com pouca vazão, sendo muitos de caráter intermitente. Os dados
utilizados foram oriundos da extração de drenagem realizada por meio do
programa ArcGis 10.3, tendo como base imagens SRTM.
Para o índice paleontológico foram utilizados dados da CPRM (2014). Foi
Índice
atribuído 1 ponto para cada fóssil documentado, porém foi encontrado apenas
Paleontológico
um registro, estando esse localizado no quadrante F13.
Definido pela soma dos diferentes tipos de solo presente no quadrante. Foi
Índice de Solos atribuído 1 ponto para cada tipologia. Foram utilizados dados da EMBRAPA
(1973) na escala de 1:600.000.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
O índice de geodiversidade do Parque Nacional de Ubajara apresentou variação entre 5 e 19
pontos. Seguindo a metodologia de Pereira et al. (2013), foram adotadas cinco classes de
geodiversidade, com intervalo de três pontos, sendo elas, muito baixo (≤ 7 pontos), baixo (8-10
pontos), médio (11-13 pontos), alto (14-16 pontos), muito alto (≥ 17).
A maioria das quadrículas apresenta-se na classe muito baixa (Tabela 2), sendo que essas estão
localizadas nas extremidades leste e oeste da UC (Figura 1). São locais com apenas uma
formação geológica, longe do contato entre domínios estruturais e com apenas um tipo de solo. É
válido ressaltar as quadrículas G6 e H8 que apresentaram os menores valores (5), as quais
abarcam apenas 0,57 e 1 hectare, respectivamente, da área de pesquisa. É distinguido enquanto
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característica dessa classe a de englobar quadrículas com pouca extensão territorial, tanto que
mesmo concentrando 41% das quadras dispõem de menos de 15% da área total do parque
(940,09ha).
Tabela 2 – Valores encontrados para o índice de geodiversidade do PNU
Valor do Índice de Geodiversidade nº de Quadrículas
% das Quadrículas
Muito Baixo
23
41,08
Baixo
11
19,64
Médio
10
17,85
Alto
8
14,29
Muito Alto
4
7,14

Área (ha)
940,09
1337,73
1700,75
1501,67
800,96

Figura 1 – Mapa do Índice de Geodiversidade do Parque Nacional de Ubajara

O índice de geodiversidade baixo compreendeu 11 quadrículas, totalizando 1337,73ha do PNU
(Tabela 2). Essas áreas se localizam próximas aos limites leste e oeste do parque (Figura 1), em
contato com as quadrículas de valor muito baixo. Não apresentam contato morfoestrutural, um ou
dois tipos de solos e apenas uma formação litológica, com exceção da quadrícula G12 que dispõe
de rochas das Formações Frecheirinha e Coreaú, o que propiciou um maior índice, sendo ela a
única quadrícula a obter 10 pontos.
A maior área do PNU apresenta índice de geodiversidade médio, com 1700,75ha disposto em 10
quadrículas (Tabela 2). As mesmas estão localizadas na porção central da UC (Figura 1),
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englobam duas formações litológicas, contato entre morfoestruturas (com exceção da quadrícula
F14, que está totalmente inserida no Planalto da Ibiapaba) e dois tipos de solos (com ressalva à
quadrícula F8 que conglomera três tipos). As quadriculas F14 e G13 se diferem no quesito
unidades morfológicas por apresentarem uma e três unidades, respectivamente, enquanto as
demais compreendem duas unidades. Quanto à presença de rede de drenagem apenas as
quadrículas F14 e F9 não pontuaram.
O índice de geodiversidade alto englobou 8 quadrículas, compreendendo o total de 1501,67ha
(Tabela 2). São áreas compostas por duas formação litológicas, com ressalva a quadrícula E13,
que englobou três formações (Grupo Serra Grande, Formação Coreaú e Formação Frecheirinha),
fato que corroborou para que ela fosse a única a atingir 16 pontos. Todas as quadrículas
apresentam rede de drenagem, estão no contato entre as duas grandes unidades morfoestruturais
do parque e possuem ao menos duas unidades morfológicas. Estão dispostos em três zonas do
PNU, uma na porção central da unidade de conservação (quadrículas E5, E6, F7), no interior ou
às margens do antigo perímetro do parque (quadrículas E13, F10, F11) e no extremo sul da área
(quadrículas G14 e G15).
Apenas 4 quadrículas apresentam índice de geodiversidade muito alto, sendo a menor classe em
área no PNU com 800,96ha (Tabela 2). Estão dispostas em duas áreas distintas, uma no norte da
unidade de conservação, compreendendo as quadrículas B1 e B2, e a outra zona engloba o
antigo perímetro do PNU, abrangendo as F12 e F13, área onde há o relevo cárstico da Formação
Frecheirinha. Todas as quadrículas estão em zonas de contato morfoestrutural. As quadrículas B1
e B2 apresentam rochas do Grupo Serra Grande e das formações Coreaú e São Joaquim,
enquanto nas F12 e F13 não há rochas metamórficas da Formação São Joaquim, por sua vez
ocorrem as da Formação Frecheirinha. B1 e B2 apresentam duas unidades morfológicas (glint e
superfície sertaneja) e possuem enquanto particularidade a presença de um fator estrutural
caracterizado pela Falha Arapá. F12 e F13 abarcam as três unidades morfológicas do PNU. Por
fim, é válido salientar a importância da quadrícula F13 que apresentou o maior valor individual, 19
pontos (as outras três quadras alcançaram 17 pontos), sendo a única do parque a apresentar
registros fósseis e, dentre as quadras da classe muito alto, três tipos de solos.
CONCLUSÕES
O índice de geodiversidade do Parque Nacional de Ubajara demonstrou que os maiores valores
foram encontrados na porção central da unidade de conservação (tendo como base orientação
leste-oeste). Essa área é caracterizada por degrau geomorfológico entre o Planalto da Ibiapaba e
a Depressão Sertaneja, o qual apresenta um desnível na casa dos 700 metros e índices
acentuados de declividade. Essa descontinuidade do relevo influencia ativamente na organização
da rede de drenagem, na disposição dos tipos de solos e nas unidades morfológicas presentes.
O presente estudo apresentasse enquanto um esboço inicial para o entendimento do índice de
geodiversidade do Parque Nacional de Ubajara. A base de dados primários com escalas
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pequenas, em espacial os mapas de geologia e de solo, resulta em dados generalistas para a
área. Torna-se necessário o mapeamento dessas características com melhor escala de
detalhamento pelos órgãos responsáveis, para que assim o mesmo possa ser utilizado enquanto
um contributo real ao planejamento territorial da UC. Porém, mesmo com a limitação na escala, o
trabalho aqui realizado pode ser utilizado pelo órgão gestor do Parque Nacional de Ubajara,
enquanto uma ferramenta para indicar locais prioritários em pesquisas relacionadas à temática da
geodiversidade.
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INTRODUÇÃO
A geodiversidade enquanto uma variação de elementos abióticos, compreendendo desde a
estrutura geológica, os solos, o relevo e os diferentes processos a esses elementos embutidos
(GRAY, 2004; SERRANO e RUIZ FLAÑO, 2009; PARKS e MULLIGAN, 2010) é um conceito que
recentemente desponta interesse no âmbito da conservação da natureza, uma vez que
compreende a própria estrutura geoecológica dos ecossistemas. Gray (2004) definiu a
geodiversidade pela sua gama natural de processos geológicos, geomorfológicos e dos solos. E
Serrano e Ruiz Flaño (2009) compreendem, complementarmente, como uma integração que
contempla todos elementos abióticos, seus processos e relações no sistema natural, incluindo
aqueles derivados da influência das ações humanas sobre o território.
A partir dessa base conceitual, elementos que compõem a geodiversidade, pode ser mapeada e
quantificada no intuito de possibilitar a análise da distribuição espacial da diversidade de
elementos abióticos (CARCAVILLA et al, 2007, MANOSSO e NÓBREGA, 2016; SILVA et al, 2013;
NAJWER et al, 2016, HJORT e LUOTO, 2010; PELLITERO et al, 2015) correlacionando-a com
elementos bióticos que compõem a biodiversidade ou ainda feições socioespaciais, visando
subsidiar um melhor entendimento do território e sua gestão (MUSILA et al, 2005, NAJWER et al,
2016, PARKS e MULLIGAN, 2010; HJORT et al, 2012; BRAZIER et al, 2012;).
Considerando a complexidade dos elementos naturais e socioeconômicos que compreendem as
dinâmicas sobre o território na atualidade, torna-se necessário que sua compreensão e sua
gestão disponham de ferramentas que permitam observar essa dinâmica da forma mais holística
possível.

Nesse sentido, esse trabalho visa apresentar a distribuição espacial do índice de

geodiversidade na região sudoeste do estado do Paraná, organizada a partir da variação dos
elementos abióticos e a sobreposição das áreas com índice médio a alto aos limites das unidades
de conservação estaduais e federais, os remanescentes florestais, as áreas estratégicas para
conservação da natureza (estadual e federal) e áreas indígenas na mesma região.
METODOLOGIA
Para confecção do mapa de índice de geodiversidade da região Sudoeste do estado do Paraná,
realizou-se um levantamento de dados cartográficos e ajuste das escalas cartográficas de
elementos geomorfológicos e geológicos que compõem a geodiversidade (SERRANO e RUIZ
FLAÑO, 2009; GRAY, 2004), como compartimentos geomorfológicos, diques e lineamentos
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estruturais, formações geológicas, rede hidrográfica e classes de cobertura pedológica. Somado
ainda a algumas características climáticas como temperatura, umidade e precipitação, conforme
Parks e Mulligan (2010) sugerem, ao estudarem possíveis relações entre geodiversidade e
biodiversidade.
Após os arquivos gerados a partir da delimitação da área, organizou-se a base cartográfica em um
Sistema de Informações Geográficas (SIG), utilizando o programa ArcMap 10.1. Em seguida foi
realizado o cruzamento entre as tabelas de atributos com a adaptação teórico-metodológica de
Pellitero et al. (2014) e Serrano e Ruiz Flaño (2007), gerando

o mapa do índice de

geodiversidade da região Sudoeste do estado do Paraná sobre uma grade regular de 2x2 km, em
uma escala cartográfica de 1: 250 000. Essa grade abriga o somatório de diferentes elementos
abióticos da base cartográfica contidos no interior de cada célula amostral.
Posteriormente, essa grade, com células de geodiversidade média a alta, representadas pelo
índice igual ou maior que 13 diferentes elementos, foi sobreposta, sem ponderação, por meio de
álgebra de mapas (Quadro 1), com apoio do ArcMap 10.1, à distribuição espacial (com tamanho
mínimo de 20x20 metros) dos limites das unidades de conservação estaduais e federais, os
remanescentes florestais, as áreas estratégicas para conservação da natureza (estadual e
federal) e áreas indígenas na mesma região (Figura 1).
Nesse trabalho, ainda como uma prospecção inicial, optou-se pela sobreposição de classes de
índices de geodiversidade médio a alto, com a distribuição espacial dos remanescentes florestais,
unidades de conservação estaduais e federais, as áreas estratégicas para conservação da
natureza (estadual e federal) e áreas indígenas, com objetivo inicial de identificar ao longo do
território, possíveis áreas de interesse para uma possível gestão diferenciada. Ou ainda, levantar
a hipótese de que as análises conjuntas entre esses elementos possam melhor subsidiar a gestão
e/ou a conservação dos recursos naturais como um todo.
Quadro 1. Sobreposição entre os elementos e classes de índice de geodiversidade igual ou maior que 13 e
igual ou maior que 15, com as diferentes características (Figura 2)

Índice 15+
Índice 13+
Remanescente florestal
Unidades de Conservação estaduais
Unidades de Conservação federais
Áreas prioritárias conservação BR (ICMBio)
Áreas estratégicas conservação PR (IAP)
Áreas Indígenas

A

B

X
X

X
X
X

(FIGURA 2)
D E F G
X
X X X X
X X X

C

I

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
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Figura 1- Coleção de mapas dos elementos utilizados para sobreposição da região de estudo, Sudoeste do
estado do Paraná. (A) Índices de geodiversidade. (B) remanescentes florestais (ITCG-PR – Instituto de
Terras e Cartografia do estado do Paraná). (C) Unidades de conservação estaduais e federais mais
Reservas Particulares do Patrimônio Natural (IAP- Instituto Ambiental do Paraná e ICMBio-Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade). (D) Áreas prioritárias para conservação (ICMBio). (E) Áreas
estratégicas para conservação (IAP). (F) Áreas indígenas (ITCG-PR).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O melhor entendimento do comportamento da distribuição quantitativa da geodiversidade ao longo
de diferentes territórios possui uma significativa importância no âmbito das geociências e seu
melhor reconhecimento frente às políticas públicas para gestão do território e a própria
conservação da natureza.
Esse trabalho, ao aplicar os objetivos supracitados, a partir da referida metodologia descrita no
item anterior, identificou, ao longo do território experimental compreendido pela região Sudoeste
do estado do Paraná, algumas áreas (Figura 2), que sob a ótica de uma gestão mais holística do
território, merecem um destaque. Essas áreas, ilustradas espacialmente pela Figura 2, mostram
respectivamente as áreas que possuem uma geodiversidade média a alta (13 ou mais diferentes
elementos abióticos, sendo o máximo mapeado, de 17) e:
A: estão localizadas sobre áreas que ainda possuem remanescentes florestais representativos do
estado do Paraná; B: estão localizadas sobre áreas que ainda possuem remanescentes florestais
e também são unidades de conservação estaduais; C: estão localizadas sobre áreas que ainda
possuem remanescentes florestais e também são unidades de conservação federais; D: estão
localizadas sobre áreas consideradas prioritárias para conservação, segundo mapa do Instituto
Chico Mendes de conservação da biodiversidade; E: estão localizadas sobre áreas consideradas
áreas prioritárias para conservação, segundo mapa do Instituto Chico Mendes de conservação da
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biodiversidade e ainda sobre áreas denominadas estratégicas para conservação no estado do
Paraná, conforme mapa do instituto Ambiental do Paraná; F: estão localizadas sobre áreas
indígenas demarcadas; H: estão localizadas sobre áreas de unidades de conservação estadual; I:
estão localizadas sobre áreas de unidades de conservação federal;

Figura - 2. Resultado da ocorrência espacial ao longo da área de estudo das sobreposições A, B, C, D, E, F,
G*, H e I, conforme Quadro 1. *Não houve ocorrência espacial na área de estudo.

CONCLUSÕES
Etapas posteriores deverão avaliar as características in loco das áreas levantadas na Figura 2,
pois, com base no levantamento prévio dos mapeamentos dos elementos abióticos que geraram
os índices de geodiversidade (Figura 1A), ainda não é possível estabelecer algum tipo de
correlação direta entre algum elemento do Quadro 1, com características específicas dos
elementos abióticos considerados, como por exemplo os compartimentos geomorfológicos,
geológicos, os rios, os solos ou ainda o clima regional.
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INTRODUÇÃO
A classificação jurídica dos espaços de conservação do patrimônio geológico é tema da
Geoconservação Aplicada, subdisciplina da Geoconservação que enfoca políticas, normas e
instrumentos atinentes à valorização e salvaguarda de ambientes singulares pelos atributos,
processos geológicos ou geomorfológicos que neles têm ou tiveram lugar (HENRIQUES et al.,
2011). Complementando estudos anteriores, este trabalho objetiva apresentar as Áreas Especiais
de Interesse Turístico – AEIT – e os Locais de Interesse Turístico – LIT –, previstos na legislação
ambiental do Brasil, como úteis à instituição e operacionalização de espaços de geoconservação no
País. Nesta linha, esses instrumentos legais são conceituados, caracterizados e correlacionados
aos escopos de gestão, proteção e fruição turística de geossítios e geoparques no País.
METODOLOGIA
Este trabalho resulta de pesquisa teórica, sem referência a contexto geológico-ambiental
delimitado, pelo que foram empregados procedimentos metodológicos típicos da análise de
conteúdo (GUSTIN; DIAS, 2006). Enfocando-se as AEIT e os LIT, promoveu-se o estudo da Lei
Federal 6.513, de 20 de dezembro de 1977, que os instituiu no Brasil e cujo texto tem acesso livre
no sítio eletrônico da Presidência da República (BRASIL, 1977). Desenvolveu-se, paralelamente,
revisão bibliográfica pertinente à temática, bem como o estudo de outras normas aplicáveis à
conservação do patrimônio geológico brasileiro.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Embora alguns afirmem que os geoparques não compõem nova categoria de área protegida e que
resulta disso “a razão do sucesso dessa iniciativa em nível mundial” (CPRM, 2017), a modulação
normativa desses espaços de gestão, valorização e fruição do patrimônio geológico tem relevância
científica e político-administrativa, nomeadamente no Brasil, onde a legislação ambiental tem sido
construída com foco na biodiversidade. O tratamento jurídico da diversidade geológica traz
segurança às ações de geoconservação e legitimidade à distribuição de tarefas entre poderes
públicos, empresas e cidadãos quanto ao assunto. Cabe ter em conta, também, que nenhum
geoturismo será viável sem um mínimo de proteção legal e institucional dos lugares interessantes
para esse fim. A UNESCO (2015), aliás, recomenda que os geoparques respeitem leis locais e
nacionais de proteção do patrimônio geológico. Para além disso, os sítios de interesse geológico
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que condicionam uma região a obter o label de geoparque nos moldes da UNESCO (2015) “devem
estar protegidos juridicamente antes da apresentação do pedido de designação”, como também
devem ser geridos por órgão de gestão reconhecido pela legislação nacional.
Nesse contexto, o que se pode afirmar, à partida, é que a conservação in situ do patrimônio
geológico, seja de um ou mais geossítios em particular, seja de um conjunto deles no interior de
um geoparque, encontra fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB
(1988). Numa primeira ordem de classificação, geossítios (quando submetidos aos protocolos da
geoconservação) e geoparques afiguram-se como Espaços Territoriais Especialmente Protegidos
– Etep (art. 225, §1º, III). Tanto uns como outros encontram significação nesse conceito como
contentores de elementos abióticos de singular interesse geológico, geomorfológico, científico,
turístico, etc. Presentes num espaço geográfico delimitado, esses componentes devem ser
especialmente protegidos, e são vedadas pela CRFB quaisquer formas de uso capazes de
comprometer a integridade deles.
Nessa perspectiva, Delphim (2009) vislumbra num tipo específico de Etep, as paisagens culturais,
introduzidas no direito brasileiro pela Portaria 127, de 30 de abril de 2009, do Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN –, um instrumental adequado à formalização e
gestão dos geoparques.
A norma conceitua paisagem cultural brasileira como “porção peculiar do território nacional,
representativa do processo de interação do homem com o meio natural, à qual a vida e a ciência
humana imprimiram marcas ou atribuíram valores”, que tem como objetivo “atender ao interesse
público e contribuir para a preservação do patrimônio cultural, complementando e integrando os
instrumentos de promoção e proteção existentes” (arts. 1º, caput, e 2º).
Diferenciando-se de instrumentos tradicionais de proteção – circunstancialmente reputados como
excessivamente exigentes e, por isso, ineficazes (BRILHA, 2012) – a chancela, à maneira de um
soft law, “considera o caráter dinâmico da cultura e da ação humana sobre as porções do território
a que se aplica, convive com as transformações inerentes ao desenvolvimento econômico e social
sustentáveis e valoriza a motivação responsável pela preservação do patrimônio” (art. 3º). Essa
nota característica da chancela é tomada como vantajosa por Delphim (2009, p. 81), um
entusiasta do uso do instrumento para a instituição de geoparques no Brasil.
A chancela de paisagens culturais, em harmonia com o programa de geoparques da UNESCO
(2015), favorece a participação colaborativa de atores comunitários na salvaguarda do patrimônio
geológico, pois, como prevê a Portaria IPHAN 127/2009, “implica o estabelecimento de pacto que
pode envolver o poder público, a sociedade civil e a iniciativa privada, visando à gestão
compartilhada da porção do território nacional assim reconhecida” (art. 4º). Esse pacto é
formalizado num plano de gestão, que há de expressar um acordo, obrigações e
responsabilidades das entidades, órgãos e agentes, públicos e privados, envolvidos (art. 5º).
Alvarenga, Bernardo e Castro (2016) também ofereceram contributos à discussão, ao discorrerem
sobre o possível emprego de outras ferramentas de proteção do patrimônio cultural, notadamente
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o tombamento, previsto na CRFB (art. 216, §1º) e no Decreto-lei 25, de 30 de novembro de 1937
(art. 1º, §2º), para a salvaguarda de bens do patrimônio geológico. A análise que empreenderam
não passou ao largo da referência a outras estratégias de geoconservação, como a edição de leis
específicas e a monumentalização de geossítios em planos diretores municipais.
Por sua vez, as Áreas Especiais de Interesse Turístico – AEIT – e os Locais de Interesse Turístico
– LIT – são conceituados e regulados pela Lei Federal 6.513, de 20 de dezembro de 1977, e pelo
Decreto 86.176, de 6 de julho de 1981 (regulamento da lei).
Já em seu primeiro dispositivo, a lei considera de interesse turístico – e, portanto, passíveis de
reconhecimento como AEIT ou LIT – bens de valor arqueológico ou pré-histórico, paisagens
notáveis, localidades e acidentes naturais adequados ao repouso e à prática de atividades
recreativas, desportivas ou de lazer, fontes hidrominerais aproveitáveis, entre outros bens ou
sítios. As AEIT são definidas como “trechos contínuos do território nacional, inclusive suas águas
territoriais, a serem preservados e valorizados no sentido cultural e natural, e destinados à
realização de planos e projetos de desenvolvimento turístico” (art. 3º); os LIT, como “trechos do
território nacional, compreendidos ou não em Áreas Especiais, destinados por sua adequação ao
desenvolvimento de atividades turísticas, e à realização de projetos específicos” (art. 4º, caput).
Os LIT, instituídos por resolução do Conselho Nacional de Turismo – CNTur – após proposta do
Instituto Brasileiro do Turismo – Embratur –, impõem disciplina específica para o uso, ocupação,
preservação, proteção e ambientação de certos lugares (art. 18). Cabe notar, neste marco, a
abertura da Lei 6.513/1977 à patrimonialização de geossítios como LIT, que, assim qualificados,
terão sua fruição social e econômica regulada pelas correspondentes normas do CNTur. Essas
normas devem prever expressamente: os limites do LIT; seus entornos de proteção e
ambientação (buffers); principais aspectos e características do LIT, após pertinente inventário;
regras gerais de uso e ocupação do lugar, destinadas a preservar suas características, a
harmonizar com elas edificações, construções e outros usos (art. 19).
As AEIT, por seu turno, subdividem-se em prioritárias e de reserva. Enquanto essas aparecem na
lei como categoria transitória (art. 17, VI), as primeiras singularizam-se pela alta potencialidade
turística devido à presença de características específicas previstas na lei, entre elas a
necessidade de realização de planos e projetos de preservação ou recuperação, para fins de
desenvolvimento turístico, de um ou mais LIT na área (art. 12, I, c). As AEIT prioritárias são
referidas, também, como espaços em que se nota a “conveniência de prevenir ou corrigir
eventuais distorções do uso do solo, causadas pela realização presente ou iminente de obras
públicas ou privadas, ou pelo parcelamento e ocupação do uso do solo” (art. 12, I, e).
As AEIT, instituídas mediante decreto do Poder Executivo após proposta do CNTur, objetivam
induzir à elaboração de planos e programas para: desenvolver o turismo; preservar e valorizar o
patrimônio natural e cultural; regular o uso e ocupação do solo; orientar a alocação de recursos e
incentivos para a melhoria do turismo (art. 11).
Os decretos que as instituírem devem especificar: os limites geográficos do espaço protegido; a
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indicação e descrição das principais características que lhe conferem potencialidade turística;
prazos de elaboração de planos e programas de desenvolvimento turístico; unidades
administrativas responsáveis; diretrizes intercorrentes (pois vigoram até a aprovação dos planos e
programas) sobre uso e ocupação do solo, bem como sobre atividades, obras e serviços
permissíveis vedados ou sujeitos a parecer prévio (art. 13).
Os planos e programas para incremento turístico das AEIT devem prever: normas para
preservação, restauração, recuperação e valorização do patrimônio natural e cultural, assim como
dos aspectos sociais relacionados; diretrizes para desenvolvimento urbano e ocupação do solo;
indicação de recursos e fontes de financiamento para efetivação das ações de turismo (art. 15).
Concluídos, esses planos e programas são enviados para implementação no âmbito pertinente da
Federação (federal, estadual, metropolitano ou municipal).
Cabe à Embratur realizar pesquisas, estudos e levantamentos para a instituição de AEIT, de ofício
ou por solicitação de qualquer interessado (Decreto 86.176/1981, art. 6º, caput). A iniciativa para
proposição de uma AEIT é aberta, mas os planos e programas relativos à sua implementação
devem ser elaborados e gerenciados no âmbito do Poder Público.
CONCLUSÕES
As AEIT e os LIT podem ser instrumentos jurídicos úteis à formalização da proteção de geossítios
de invulgar interesse turístico e à instituição de geoparques, nos moldes estabelecidos pela
UNESCO (2015).
Comparativamente à chancela de paisagens culturais, as AEIT e os LIT têm como desvantagem,
entretanto, o fato de os planos e programas atinentes à sua implementação serem elaborados e
geridos por entidades e órgãos do Estado, sem abertura, em princípio, a uma ampla e ativa
participação cidadã nesses processos.
A avaliação da aplicabilidade de tais instrumentos para fins de geoconservação há de considerar,
além da base normativa correspondente, a relação de adequação ao contexto socioambiental e
institucional em que se pretende desenvolver o geoturismo, em conciliação com a valorização e
salvaguarda do patrimônio geológico.
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INTRODUÇÃO
Quando o assunto é conservação e planejamento ambiental, é notória a ênfase dada aos recursos
da Biodiversidade se comparados ao da Geodiversidade, embora ambos possuam importância
significativa para o ambiente. Como consequência disto, a conservação de feições geológicas,
geomorfológicas e tipologias pedológicas tem sido feitas de maneira inadequada, ou em muitos
casos deixada de lado e por vezes sendo degradadas.
É neste contexto que se destaca o setor sudeste da Ilha do Maranhão, localizada no Estado do
Maranhão/MA, que atualmente é apontada como um dos setores de expansão urbana da área. Com
a saturação do crescimento urbano no setor norte e oeste da Ilha, o crescimento da malha urbana
está se intensificando em direção ao setor costeiro sudeste que compreende, em grande parte, o
município de São José de Ribamar e uma parte do munícipio de São Luís (Figura 1).

Figura 1 – Localização do Setor sudeste da Ilha do Maranhão/MA.
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Como os estudos sobre as características físicas destes ambientes, no setor sudeste da Ilha do
Maranhão é escasso, este trabalho teve como objetivo fazer uma análise da Geodiversidade nessa
área, com vistas a maior compreensão da dinâmica ambiental da área oferecendo embasamento
para novas pesquisas e ações ligadas ao planejamento ambiental da área de estudo, visando à
conservação da Geodiversidade local.
METODOLOGIA
Esta pesquisa pauta-se na teoria Geossistêmica proposta por Sotchava (1978), que apresenta
perspectiva metodológica adequada para os estudos sobre Geodiversidade, posto que as
características, os processos e as interações entre estes elementos são essenciais para a
compreensão da dinâmica ambiental de uma área.
Para alcançar os objetivos da pesquisa foram utilizados os seguintes métodos e técnicas: o
levantamento de material bibliográfico e cartográfico da área em estudo; compatibilização das escalas
de mapas, cartas DSG e imagens de satélite disponibilizadas pelo INPE e pelo Google Earth; aquisição
e processamento de dados vetoriais, disponibilizados pela CPRM (2013) e matriciais de alta resolução
disponibilizados pelo Projeto GEOILHA; jornadas de campos para identificação e validação dos
resultados da pesquisa. Assim como, análise, interpretação e representação dos dados e informações
obtidos a partir do trabalho.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A referida área conta com um ambiente costeiro de dinâmica peculiar que apresenta ambientes
como as planícies flúvio-marinhas, tabuleiros, falésias e praias arenosas que possuem potencial
paisagístico acentuado e são de suma importância para os serviços prestados pelo ecossistema
local, visto que nestas áreas são executadas atividades humanas relacionadas principalmente a
agricultura e extração mineral, que se utilizam diretamente do potencial da Geodiversidade local.
A geologia no sudeste da Ilha, segundo a CPRM (2013), é formada principalmente pela Formação
Barreiras, pelos Depósitos de pântanos e mangues e depósitos aluvionares (Figura 2). Segundo a
CPRM (2013) o “Grupo Barreiras é composto litologicamente por arenitos mal selecionados, finos
a grossos, variegados, em geral argilosos com numerosas intercalações de folhelhos”. Esta
Formação abrange quase toda extensão do setor sudeste da Ilha.
Os depósitos de pântanos e mangues, segundo Rodrigues et. al. (1994), são constituídos,
predominantemente, por sedimentos lamosos (argila e silte), de coloração cinza, não adensados,
maciços e bioturbados. Esta unidade geológica abrange grande parte da bacia hidrográfica do Rio
Tibiri. Embora não esteja contemplado no mapeamento da CPRM para o Estado do Maranhão, o
setor sudeste da Ilha do Maranhão também apresenta os depósitos litorâneos que estão, de forma
mais acentuada, na parte ocidental da Ilha do Maranhão. Apesar destes depósitos não se
apresentem de forma expressiva na área em questão neste estudo, foi possível a partir do
processamento de imagens de satélite, indicar a área de ocorrência destes depósitos, como este
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está representado na Figura 02.

Figura 2: Principais características da Geodiversidade área em estudo. Elaboração: Rabelo (2017)

No que concerne a Geomorfologia ocorre no setor sudeste 03 feições geomorfológicas segundo a
CPRM (2013): Tabuleiros Dissecados, Planícies Flúvio-Marinhas e Planícies Fluviais ou
Flúviolacustres. Os Tabuleiros Dissecados, de acordo com a CPRM (2013), apresentam
suscetibilidade à erosão moderada a alta, formas de relevo esculpidos em baixos platôs
dissecados e colinas tabulares, entalhados por uma rede de canais de moderada densidade de
drenagem. Os tabuleiros se encerram por vezes em falésias facilmente encontradas na área de
estudo, na Ponta de Guarapiranga e Satuba.
Quanto a Planície Flúvio-Marinha, esta abrange as zonas estuarinas das redes de drenagem da
área, sendo mais representativas nas proximidades do Rio Tibiri e Tijupá, caracterizada pelo
predomínio de mangues, superfícies planas e zona de contato entre os sistemas deposicionais
continentais e marinhos. Conquanto não esteja presente nos mapeamentos geomorfológicos da
Ilha, a área também apresenta áreas de planícies costeiras, que estão inseridas no município de
São José de Ribamar e não são tão expressivas quanto às planícies costeiras do litoral ocidental
da Ilha do Maranhão, mas possuem imenso potencial paisagístico e são de suma relevância para
a dinâmica ambiental da área de estudo.
Quanto aos principais tipos de solos, apresentam-se principalmente, de acordo com a CPRM
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(2013), os argissolos vermelho-amarelos, os solos indiscriminados de mangue e os latossolos
amarelos. O Argissolo Vermelho-Amarelo Concrecionário é um solo mineral, não hidromórfico,
pouco profundo, bem drenado, em geral apresentam fortes limitações ao manejo e mecanização
agrícola devido a quantidade de laterita na superfície e no interior do perfil (SILVA, 2012). Os
Solos Indiscriminados de Mangue estão presentes em toda extensão da borda do sudeste da ilha,
de acordo com Silva (2012) eles contêm altos teores de compostos de enxofre, em virtude da
variabilidade do nível da água pelas marés e com o processo de oxidação, eles se tornam muito
ácidos. Os latossolos amarelos estão associados, especialmente, as áreas de tabuleiros que
estão sobre a Formação Barreiras. Estes solos apresentam boas condições físicas de retenção de
umidade e são utilizados na área para pequenas culturas, como cultivo de mandioca e de
palmeiras como coco.
Quanto à hidrografia, na área de estudo compreende 03 importantes Bacias Hidrográficas da Ilha:
a do Tibiri, Geniparana e Guarapiranga, que segundo Silva (2012) quanto a área, são
consideradas bacias de grande, média e pequena dimensão respectivamente. A Bacia do Tibiri
possui 02 importantes rios, o próprio Tibiri e o rio Tijupá, assim como a presença de pequenos
canais de maré nos rios do local.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Geodiversidade da área apresenta potencial para a extração de recursos minerais como, areia, argila
e concreções lateriticas, destinadas a construção civil e possui em muitas áreas relevo favorável para a
construção de obras de engenharia, porém com limitações relacionadas principalmente em áreas
próximas a rios, mangues e praias, sendo que neste último ambiente muitas construções residenciais,
principalmente, já se encontram instaladas no local. O setor sudeste da Ilha do Maranhão possui
poucas pesquisas relacionadas à Geodiversidade e a sua conservação. Este conhecimento é
essencial, devido a fatores relacionados ao intenso processo de urbanização da ilha que também está
se deslocando para esta área. Visto que, conhecer e compreender melhor estes atributos é essencial
para identificação das aptidões e restrições do uso de meio físico e para o planejamento ambiental da
área.
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INTRODUÇÃO
A região da Chapada dos Veadeiros é conhecida por apresentar uma beleza cênica peculiar.
Nessa região localiza-se a Área de Proteção Ambiental – APA - de Pouso Alto. A APA de Pouso
Alto abrange os municípios de Cavalcante, Teresina de Goiás, Alto Paraíso, São João D’Aliança,
Nova Roma e Colinas do Sul, na região norte do estado de Goiás, sendo sua sede localizada no
município de Colinas do Sul, como mostra a Figura 1:

Figura 1 - Mapa de localização e área da APA de Pouso Alto – GO.

A APA de Pouso Alto foi criada em 2001 com o Decreto n°5.419, que descreve a área de 872 mil
hectares (BRASIL, 2001). O artigo 1 do decreto de criação da APA de Pouso Alto apresenta a
seguinte afirmação: “Fica criada a Área de Proteção Ambiental de Pouso Alto, destinada a
fomentar o desenvolvimento sustentável e a preservar a flora, a fauna, os mananciais, a geologia
e o paisagismo da região de Pouso Alto, localizada na Chapada dos Veadeiros, neste Estado”.
Portanto, fica claro que a geologia e, consequentemente, a geodiversidade são pontos relevantes
desde a criação da APA. Além de abranger uma área com características geológicas e
geomorgológicas singulares, parte do território Quilombola Kalunga está inserido na área da APA.
De acordo com Marinho (2015), a comunidade Kalunga é uma comunidade formada por
remanescentes quilombolas, formada em 1991 através do “Projeto Kalunga: Povo da Terra”. Além
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da comunidade Kalunga, a área da APA de Pouso Alto faz divisa com o território indígena AváCanoeiro.
O conceito de geodiversidade é discutido por diversos autores brasileiros e internacionais. Uma
das definições para tal conceito, elaborada por Sharples (2002), define geodiversidade como “a
diversidade geológica, geomorfológica e pedológica e seus sistemas e processos”.
No mesmo sentido, Brilha (2005) define geodiversidade como “a variedade de ambientes
geológicos, fenômenos e processos ativos que dão origem a paisagens, rochas, minerais, fósseis,
solos e outros depósitos superficiais que são o suporte para a vida na Terra”.
É nesse contexto que surge o conceito de geoconservação. Sharples (2002) utiliza a seguinte
definição para geoconservação:
A geoconservação tem como objetivo a preservação da diversidade natural (ou
geodiversidade) de significativos aspectos e processos geológicos (substrato),
geomorfológicos (formas de paisagem) e de solo, mantendo a evolução natural
(velocidade e intensidade) desses aspectos e processos. (SHARPLES, 2002).

O objetivo deste trabalho é discutir a geodiversidade da APA de Pouso Alto, região norte do
estado de Goiás com foco na geoconservação e, dessa forma, apontar um possível novo modelo
de gestão territorial.
METODOLOGIA
Foram realizadas três etapas para realizar o presente trabalho. Na primeira etapa buscou-se uma
revisão de conceitos e de dados sobre a área de estudo, através de publicações científicas
nacionais e internacionais, além de documentos oficiais. Na segunda, selecionaram-se algumas
áreas dentro do APA de Pouso Alto para dar ênfase, baseado principalmente com a classificação
da SIGEP - Comissão brasileira de sítios biológicos e paleobiológicos. Na terceira etapa, o
trabalho foi escrito e delineado de acordo com a estrutura solicitada.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Segundo Brilha (2015), apenas parte da geodiversidade que apresenta um valor científico
reconhecido internacional ou nacionalmente deve ser conservada, sendo tratada como patrimônio.
Nascimento et al., (2008), explicam que no Brasil existem rochas, minerais e fósseis de várias
idades e tipos e diferentes paisagens. Existem registros de rochas que recuam desde o primórdio
da história do planeta e que percorrem todo o tempo geológico até o presente. Esse fato explica a
importância da conservação deste tipo de patrimônio no Brasil e no mundo.
Valcarce e Cortes apud Nascimento (2008) definem patrimônio geológico como um conjunto de
recursos naturais não-renováveis, de valor científico, cultural ou educativo, que permitem
conhecer, estudar e interpretar a evolução da história geológica da Terra e os processos que a
modelaram.
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Sobre a geodiversidade na região da Chapada dos Veadeiros, há alguns sítios de interesse
geológico já inventariados pela SIGEP, como o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e o
Vale da Lua.
O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros atualmente possui sete atrativos abertos ao
público. Em relação à geologia, todos os atrativos estão localizados na Formação Arraias do
Grupo Araí, formada basicamente por quartzitos (DARDENNE e CAMPOS, 2002). Entretanto,
visualmente a paisagem apresenta grandes diferenças (Figuras 2 e 3) oriundas de estruturas
geológicas que associadas à ação morfogenética esculpiram as diversas feições geomorfológicas
(OLIVEIRA, 2007).
O Vale da Lua por sua vez, apresenta uma paisagem única e que chama bastante atenção por
lembrar a paisagem lunar (Figura 4). No local, encontra-se o Conglomerado São Miguel,
caracterizado por paraconglomerados mal selecionados, de coloração cinza e ricos em carbonato
(CAMPOS, MONTEIRO e DARDENNE, 2009). A paisagem foi formada a partir de erosão fluvial
que resultou na dissolução do carbonato, formando caldeirões que remetem a paisagem lunar.
(CAMPOS, MONTEIRO e DARDENNE, 2009).

Figura 2 - Saltos do Rio Preto, de 120m e 80m, respectivamente – Parque Nacional da Chapada dos
Veadeiros.

Figura 3 - Cânion II e Cariocas, respectivamente – Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros.
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Atualmente a APA de Pouso Alto passa por uma votação do Plano de Manejo, que tem como uma
de suas propostas o aumento de sua área. Portanto, é preciso pensar em outras estratégias de
gestão territorial para a região, uma vez que há resistência com a gestão atual do território por
parte de alguns setores da sociedade. É preciso, também, considerar e integrar as comunidades
tradicionais existentes na região, como a comunidade Kalunga e os Avá-Canoeiros. Essas
comunidades contam tanto da história local como a geologia e precisam ser incluídas de maneira
efetiva na gestão do território. É necessário pensar em uma gestão integrada do território e a
ênfase na geodiversidade pode apresentar um cenário novo e mais justo, mantendo os preceitos
da geoconservação e os anseios da sociedade civil.

Figura 4: Vale da Lua.

CONCLUSÕES
A geodiversidade pode ser uma grande aliada na elaboração de ferramentas para um novo
modelo de gestão, uma vez que a geoconservação possui caminhos que podem levar a um
equilíbrio entre a conservação e a utilização dos locais de interesse geológico.
A região da APA de Pouso Alto possui uma geodiversidade bastante interessante do ponto de
vista científico e peculiar e as políticas públicas desenvolvidas para a gestão da região podem
basear-se nessa geodiversidade para se desenvolverem, uma vez que há um leque de atividades,
principalmente econômicas, que podem ser desenvolvidas com a utilização da geodiversidade,
como a atividade turística que se praticada de maneira sustentável e responsável pode auxiliar na
aplicação da geoconservação.
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INTRODUÇÃO
Ao analisar o atual panorama ambiental no Brasil, observa-se que o conceito de biodiversidade é
amplamente debatido na comunidade acadêmica, está presente nas políticas públicas e é
abordado nas discussões que envolvem as áreas protegidas, gestão do território e usos do solo
(PEREIRA, BRILHA e MARTINEZ, 2008; GANEM, 2011). Em diversos espaços de discussão,
como fóruns, conselhos, agendas 21, encontros regionais, nacionais e internacionais, a
biodiversidade tem estado presente nos debates, ocupando posição de destaque.
Mesmo com toda esta atenção, a biodiversidade brasileira passa há décadas por sérios
problemas, com a diminuição e extinção de espécies da flora e da fauna, redução drástica de
ecossistemas, devastação de biomas (JOLY et al., 2011).
Por outro lado, a geodiversidade ainda não conquistou a mesma atenção que a biodiversidade
possui, principalmente com relação às políticas públicas, mas passa por constantes ameaças de
degradação e risco de supressão total de elementos geológicos e geomorfológicos. Este descaso
gera um cenário preocupante, pois deixa vulnerável toda a geodiversidade nacional, agravado
pela combinação entre a falta de legislação específica sobre o tema e a ausência ou baixa
divulgação do conceito.
A partir deste panorama, o presente trabalho tem como objetivo discutir a respeito da situação
brasileira atual sobre a geodiversidade e as políticas públicas, a partir da análise de casos na
região dos Campos Gerais do Paraná.
METODOLOGIA
Para realizar uma análise sobre geodiversidade e políticas públicas é preciso buscar exemplos
para verificar como está sendo tratado o tema em questão nos dispositivos legais e na prática.
Para isso, foram selecionados três casos, tendo como recorte espacial a região dos Campos
Gerais do Paraná. O trabalho analisa a questão envolvendo o sumidouro do Buraco do Padre (no
município de Ponta Grossa), o caso das cavernas e o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e a
proposta legislativa que prevê a diminuição da Área de Proteção Ambiental (APA) da Escarpa
Devoniana.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O caso do sumidouro do Buraco do Padre
O Buraco do Padre, situado dentro do Parque Nacional dos Campos Gerais, uma Unidade de
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Conservação Federal de Proteção Integral, é um impressionante conjunto de cavidades
subterrâneas, com drenagem criptorreica, cachoeiras, sumidouros e ressurgências (MELO et al.,
2004; PONTES et al., 2011). O maior destaque para o local é a furna principal, com mais de 50
metros de desnível, onde o Rio Quebra-Pedra precipita-se em seu interior através de uma
caverna formando uma cachoeira de aproximadamente 30 metros.
Em dezembro do ano de 2007, após uma sequência de dias com elevados índices pluviométricos,
após sair da cavidade que dá acesso ao interior da furna principal, o Rio Quebra-Pedra teve seu
curso interceptado por um sumidouro. O resultado foi uma alteração significativa do curso do rio,
pois um trecho de mais de 70 metros de seu leito a jusante do sumidouro desapareceu e o curso
hídrico passou a drenar por um sistema de cavidades subterrâneas. As oscilações na drenagem
do rio variavam de acordo com as chuvas pois, quando a vazão do rio aumentava o sumidouro
não comportava a quantidade de água e os cursos superficial e subterrâneo ficavam ativos.
Quando a vazão era baixa o curso hídrico drenava totalmente para o sumidouro. Este processo foi
detalhadamente descrito por Pontes et al., 2009 e vem sendo acompanhado até os dias atuais.
O principal diferencial é que este fenômeno pôde ser acompanhado desde seu início, permitindo o
desenvolvimento de estudos sobre a dinâmica do carste em arenitos siliciclásticos e sua
implicação em riscos geológicos e gestão do território. No entanto, mesmo se tratando de um
processo geológico único, que representa a geodiversidade dos Campos Gerais, o geossítio
passou por impactos negativos causados por ações antrópicas, alterando sua dinâmica natural e
seu funcionamento.
A primeira intervenção antrópica ocorreu no mês de julho de 2009, para gravações de um
programa de TV de rede nacional, o sumidouro do Buraco do Padre foi aterrado e o processo
geológico foi totalmente interrompido. Aos poucos, o processo foi se reestabelecendo
naturalmente, porém no ano de 2010, uma nova intervenção foi feita na área, utilizando sacos de
areia, blocos de arenito concretados e lona plástica. Mais recentemente, no mês de setembro de
2016, foi realizada uma obra no sumidouro, construindo duas sapatas de fundação, com concreto
e ferro armado para a instalação de trilhas suspensas. Estas estruturas bloquearam o sumidouro,
pois estão situadas dentro da área de influência do processo geológico. Por último, em julho de
2017, uma passarela foi construída ao lado do sumidouro, sem a realização de estudos técnicos
de detalhe.
Trata-se, portanto, de crime ambiental, porém não houve responsabilização pelos impactos
gerados ao geossítio. Mesmo estando dentro de uma Unidade de Conservação de Proteção
Integral, o dano à geodiversidade ocorreu.
Cabe destacar que a Lei de Crimes Ambientais, Lei nº 9.605/1998, não prevê sanções penais
especificamente para atos de degradação da geodiversidade. Conceitos como geodiversidade,
patrimônio geológico/geomorfológico e geoconservação não estão presentes nesta lei, o que
caracteriza uma preocupante e grande lacuna na legislação ambiental brasileira. Esta ausência
dificulta a tipificação, enquadramento e quantificação de crimes contra a geodiversidade.
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O caso das cavernas e o Cadastro Ambiental Rural (CAR)
Instituído pelo novo Código Florestal, Lei nº 12.651/2012, o Cadastro Ambiental Rural – CAR é um
registro obrigatório para todos os imóveis rurais no âmbito nacional, com a finalidade de integrar
as informações ambientais das propriedades e posses rurais. Ao analisar o CAR de algumas das
propriedades dos Campos Gerais do Paraná que possuem cavidades subterrâneas é evidente a
falta de critério, conhecimento ou ética no preenchimento dos dados e identificação da cobertura
do solo. Além de muitas áreas de campos úmidos nativos (veredas), nascentes e cursos hídricos
perenes literalmente desaparecerem. As cavernas existentes também são apagadas dos bancos
de dados disponíveis no SICAR (Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural) (SICAR, 2017).
Em uma rápida análise do SICAR, verifica-se que a Furna de Tamanduá I (município de Balsa
Nova), Caverna das Andorinhas, Fenda Santa Maria I e Fenda Santa Maria II (município de Ponta
Grossa), Furna das Curucacas (município de Piraí do Sul) e Gruta Portão de Cima e Gruta Portão
de Baixo (município de Sengés) não são identificadas na cobertura do solo.
As cavernas apresentam geodiversidade ímpar, e na região dos Campos Gerais as cavidades se
desenvolvem em rochas areníticas quartzosas, fato que possibilita a existência de feições únicas,
seja devido à forma como também aos aspectos genéticos. No território brasileiro as cavidades
subterrâneas possuem legislação específica, o Decreto nº 6.640/2008, que regulamenta o uso e o
licenciamento ambiental destes ambientes.
No entanto, estes locais deveriam ser identificados no Cadastro Ambiental Rural (CAR),
principalmente porque as áreas do entorno destes geossítios apresentam forte uso agrícola e de
plantio comercial com espécies de árvores exóticas, atividades que geram impactos negativos aos
ambientes subterrâneos e deveriam passar por processo de licenciamento ambiental, conforme
prevê a Resolução CONAMA nº 237/1997. Do contrário, na ausência de estudos espeleológicos,
segundo a Resolução CONAMA nº 347/2004, deve ser determinada uma área de influência das
cavidades naturais subterrâneas, que será a projeção horizontal da caverna acrescida de um
entorno de 250 metros, em forma de poligonal convexa.
Conforme dados presentes no sítio da internet do Instituto Ambiental do Paraná (IAP) não há
informações sobre a exigência de estudos para o licenciamento ambiental de atividades de
silvicultura com exóticas e agrícolas (IAP, 2017). Isso agrava ainda mais a situação, pois além da
não identificação das cavernas no CAR, não está sendo exigido o licenciamento de atividades que
deveriam estar sujeitas ao licenciamento ambiental.
O caso da proposta de diminuição da Área de Proteção Ambiental (APA) da Escarpa
Devoniana
Segundo Pereira, Brilha e Martinez (2008) a geoconservação pode ser enquadrada na Lei n°
9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC).
No entanto, esta lei pouco aborda sobre a geodiversidade e temas e conceitos correlacionados
não são mencionados. Se enquadrada, cabe destacar que a geodiversidade não tem ganhado a
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proteção necessária, mesmo dentro de unidades de conservação, a exemplo do caso
anteriormente mencionado do Parque Nacional dos Campos Gerais.
Outro ponto a ser discutido refere-se à recente proposta de redução da Área de Proteção
Ambiental (APA) da Escarpa Devoniana. No ano de 2016, deputados da Assembleia Legislativa
do Estado do Paraná (ALEP) protocolaram o Projeto de Lei nº 527/2016, matéria que prevê a
alteração dos limites da APA da Escarpa Devoniana. Se aprovada esta proposta, mais de dois
terços da unidade de conservação deixarão de existir, o que reflete uma perda de 266 mil
hectares de áreas protegidas.
Esta proposta de redução de uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável deixará diversos
geossítios fora da APA, como cavernas, cachoeiras, afloramentos rochosos, canyons, sítios
paleontológicos, além de lapas e abrigos com pinturas rupestres.
Ações como esta estão em curso por todo o Brasil. Isto evidencia que além da lacuna presente
nas políticas públicas com relação à geodiversidade, há um sério risco de retrocesso em marcos
legais, criados para garantir a geoconservação. Este é o caso da APA da Escarpa Devoniana, que
foi criada no ano de 1992 para proteger o degrau topográfico que separa o Primeiro do Segundo
Planalto Paranaense e seus elementos geológicos e biológicos associados.
CONCLUSÕES
A atual situação ambiental brasileira mostra que nem a biodiversidade tem adquirido um status
ideal de conservação, mesmo sendo um tema e conceito amplamente presente nas legislações
nacionais (SNUC, lei de crimes ambientais, Código Florestal, etc.), com grande divulgação e apelo
emocional por parte da população.
A geodiversidade ainda continua sendo ignorada na legislação nacional. Em poucas situações
pode ser identificada a partir de interpretações de palavras em entrelinhas de leis, normas ou
resoluções. Ou seja, não há uma abordagem clara e concisa sobre este tema e conceito nas
políticas públicas brasileiras.
Entende-se que é preciso cumprir quatro etapas para uma busca de solução sobre a questão da
geodiversidade e a lacuna nas políticas públicas no Brasil: conhecer, divulgar, legislar e fiscalizar.
Primeiro é preciso conhecer e isto exige que mais geocientistas se concentrem em estudar a
geodiversidade, o que atualmente envolve poucos especialistas. A divulgação da geodiversidade
é um fator primordial, pois é importante que este conceito se iguale ao da biodiversidade. Para
isso, é preciso inserir a geodiversidade e geoconservação nos ambientes escolares, universitários
e na comunidade, conquistando espaço nos diversos ambientes de discussões. Somente após
estas duas primeiras etapas é possível partir para a inserção da geodiversidade nas políticas
públicas, pois desta maneira haverá a aceitação popular, não apenas de uma comunidade restrita
de geocientistas. Por seguinte, a fiscalização é essencial, e isso exige estrutura física e humana,
demandando significativo investimento econômico.
Parece um ideal distante da atual realidade brasileira, mas cabe à comunidade nacional de
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geocientistas o papel de disseminar a importância da geodiversidade e trabalhar para a criação de
dispositivos legais que abordem efetiva e suficientemente o tema em questão.
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INTRODUÇÃO
Desde o final do século XX, no alvorecer da consolidação da geodiversidade como um ramo
importante das Ciências da Terra, há uma preocupação com a sua conceituação de forma rigorosa
e ao mesmo tempo ampla de modo a abranger o espectro que esse ramo das ciências contempla.
Assim, as definições de geodiversidade (por exemplo, BRILHA, 2005; GRAY, 2004; STANLEY,
2001) podem ser sumariadas na conceituação de Burek e Prosser (2008): “geodiversidade é a
variedade de rochas, minerais, fósseis, geoformas, sedimentos e solos, em conjunto com os
processos que os formam e os alteram”. Outros autores, como Veiga (1999), atribuem a relação
de causa e efeito da geodiversidade para com a biodiversidade e a diversidade cultural,
incorporando a água como elemento da geodiversidade.
Este trabalho pretende analisar o conceito de diversidade a partir de um enfoque sistêmico ao
abordar de modo diferenciado os elementos estáticos e os elementos dinâmicos da
geodiversidade. Um dos maiores argumentos para destacar a importância da Geodiversidade, em
todos os autores é sua centralidade para a manutenção da vida, o que leva a necessidade de
ampliar sua compreensão e, para tanto, ter bons registros ou sítios para o estudo do planeta e a
formação de profissionais com condições de entender o suporte fundamental de ecossistemas e
do próprio homem.
A geodiversidade seria, portanto, a provedora de serviços ecossistêmicos e seu entendimento
fundamental para a Biodiversidade. Desta relação derivam diversos questionamentos filosóficos,
procurando compreender as influências da geodiversidade na biodiversidade, bem como a
existência ou não de uma correlação entre seus índices, objeto deste resumo e desta reflexão.
METODOLOGIA
A partir das diferentes conceituações de geodiversidade, expressas por autores que apresentam
larga aceitação na comunidade científica afeta ao tema, foi feita uma análise onde buscou-se
procurar responder as seguintes questões: existe uma relação direta de causa e feito, em
intensidade e extensão, entre a geodiversidade e a biodiversidade? Ou seja, haveria maior
biodiversidade onde há mais geodiversidade? Outros fatores, tais como o zoneamento climático
não interfeririam na maior biodiversidade? Seriam os estados da matéria geológica, isto é, rochas,
minerais e solos mais determinantes na biodiversidade? Ou, contrariamente, os processos
geológicos, em especial os processos da dinâmica externa que prioritariamente influenciariam na
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maior biodiversidade?
Estas perguntas adquirem importância uma vez que as Ciências da Terra, em especial a geologia
lida com estado sólido da matéria, que possui estrutura e arranjo interno estáveis, e com os
processos que transformam a geosfera e seus componentes.
Para tentar compreender esta relação entre geodiversidade e biodiversidade e sua relação causa
e efeito, ou consequência foi feito um exercício filosófico, cujos limites estão circunscritos a esta
relação nas áreas de clima tropical úmido.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A conceituação de biodiversidade, embora já existisse anteriormente (FRANCO, 2013) se
consolidou na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento ocorrida
no Rio de Janeiro, em 1992, a Rio92. Naquela ocasião foi formulada a Convenção sobre
Diversidade Biológica (CDB), lançada pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
(PNUMA). A CDB definiu o que seria a biodiversidade, abrangendo a diversidade de espécies, a
diversidade genética e a diversidade de ecossistemas. Na convenção foi feita a necessária e
urgente ponte de ligação entre os cientistas biólogos e as iniciativas conservacionistas (FRANCO,
2013).
Em um instigante artigo Araújo (1998), ao debater a Biodiversidade, trabalha bem os desafios que
estão sendo agora enfrentados na Geodiversidade. Ele faz um apanhado dos diferentes métodos de
estudos da Biodiversidade disponíveis àquele momento histórico, e suas premissas de acordo com a
formação do Biólogo e sua visão filosófica. Há diferentes métricas para a biodiversidade e significados
do termo diferenciados em função do enfoque científico. Assim, tem-se biodiversidade para
taxonomistas, para ecólogos de comunidades e para conservacionistas.
O primeiro desafio se apresenta quando se observam os índices usados na biodiversidade e aqueles
da geodiversidade, suas similaridades e diferenças.
A biodiversidade responde ao conhecimento acumulado, que deve ser constantemente reavaliado, e
diz respeito a três ou quatro, digamos, sub-índices:
a) Abundância – que reflete o quantitativo de uma dada espécie e sua capacidade de se manter numa
dada região (número mínimo para garantir a sobrevivência)
b) Riqueza – quantidade de diferentes de espécies em uma dada área em processo de equilíbrio
c) Risco - a possibilidade de extinção de uma espécie devido a ameaças antrópicas, ou
desenvolvimento em uma dada área.
d) Raridade - ligado a possibilidade de extinção.
A geodiversidade nos dias de hoje enfrenta discussões similares àquelas outrora existentes na
Biodiversidade e se espelha bastante na discussão já desenvolvida pela Ecologia. Entretanto, já se
pode falar em algum acúmulo para índices de geodiversidade sob o ponto de vista taxonômico
envolvendo a geomorfologia, paleontologia, litologia, etc. Os inventários de geossítios e sítios da
geodiversidade, na revisão de Brilha (2016), ampliam as perspectivas dos inventários com um
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ordenamento mais amplo. Na avaliação quantitativa dos geossítios são utilizados, os critérios de
raridade, representatividade, integridade, localidade-chave e nível de conhecimento científico,
diversidade e limitações de uso. Os quatro primeiros critérios se assemelham aos critérios utilizados
nos índices de biodiversidade, ao passo que os três últimos associam-se ao adensamento do
conhecimento e às perspectivas de uso.
No entanto, ainda não estão bem desenvolvidos estudos que possam responder às premissas iniciais
da geodiversidade, de sua relação de suporte à biodiversidade, em uma expectativa que associa uma
biodiversidade expressiva a uma geodiversidade relevante. Tal assunto foi apresentado e discutido no
livro de Gray (2004), onde o autor explora as diferenças entre os estudos sobre geodiversidade e
biodiversidade e colige os pontos que sustentam a as diferenças entre os dois ramos e aqueles pontos
que mostram sua convergência, caminhando para uma visão holística ou integradora.
A Geodiversidade trabalha regularmente com aspectos físicos taxonômicos, como litotipos, geoformas,
pedologia, registros paleobiológicos, dentre outros, de acordo com a área estudada ou com o enfoque
dado. Como se pode ver utiliza de índices estáticos, já que os materiais geológicos são
preferencialmente os taxonômicos, que, nesta perspectiva não sofreram mudança no tempo humano. A
sua existência, ao nível observável da Geosfera, pode sofrer ameaças de perdas pela ação antrópica e
por processos naturais. Alguns autores, em uma perspectiva integradora, ressaltam a importância dos
estudos dos processos abióticos no entendimento da Biodiversidade (HOUSHOLD e SHARPLES,
2008) e Gray (2004) transcreve na visão da geodiversidade o trabalho de Richards et al. (2002).
A dificuldade de colocar no índice os processos abióticos, em especial os geológicos ou refleti-los, é o
desafio aqui colocado. Como refletir energia? Presença ou não de vento, água, e a ação imperiosa e
atemporal da aceleração da gravidade. Afinal, em sendo um índice que se deseja fundamental para os
serviços ecossistêmicos e vinculado à biodiversidade, fica a pergunta: O conjunto anteriormente citado
dirá da possibilidade de variação de suporte direto e, portanto, tem forte ligação com a fertilidade,
refletindo sem dúvida alguns aspectos da variação da vegetação – cobertura vegetal, ligada a variação
direta do solo na cobertura. Verdade?
Os geólogos sabem que a maioria dos ecossistemas apresenta-se vinculado as diferentes forças
exógenas, são os processos dinâmicos de intemperismo, erosão – transporte e deposição, que
determinam a distribuição de ecossistemas e controlam os principais serviços ecossistêmicos. Não
deveria, portanto, a geodiversidade, buscar inserir em seus índices os aspectos dinâmicos que –
aparentemente – suportam a Biodiversidade?
Nesta linha de raciocínio podemos considerar que a figura 1 apresenta um perfil completo que, envolve
das áreas continentais, geradoras de sedimento ás áreas costeiras ou oceânicas, suas principais
receptoras. Estes processos ao longo do tempo levarão ao acúmulo de sedimentos, com seus minerais
e elementos químicos fertilizantes para as áreas costeiras e marinhas e a exposição de rochas por
denudação, nas regiões serranas.
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Figura 1 – Dinâmica sedimentar em um perfil continente – oceano sob clima tropical úmido. Na figura 1a, à direita,
estão apresentadas as intensidades dos processos superficiais ao longo das principais formas de relevo. Na figura
1b, à esquerda, o balanço de massas regional resultante dos processos exógenos. G = gravidade. Fonte:
modificado e adaptado de Selley (1976) por Castro, s.d.

Estas condições podem ser favoráveis, quer seja pela multiplicidade de habitats, que seja pelas
condições extremas na busca por recursos que haja uma multiplicidade de ambientes favoráveis à
manutenção de diversidade biológica.
Os índices de geodiversidade e os inventários de Geossítios desde os mais utilizados (SERRANO e
RUIZ-FLAÑO, 2007; BRILHA 2016; CARCAVILLA et al. 2007) e aqueles derivados, como o Geossit
(CPRM 2012) não contemplam estes aspectos. E nos perguntar, para que servem os atuais índices de
geodiversidade? Como fazê-lo? É importante fazer? Ele fornecerá melhores relações com a
Biodiversidade ou é inexpressiva a mudança?
CONCLUSÕES
Este texto traz reflexões sobre as dificuldades existentes para que possam ser contempladas as
análises holísticas relacionando à Geodiversidade a Biodiversidade. A principal conclusão reside
no fato de que as métricas e índices de geodiversidade e mesmo os inventários de geossítios ou
sítios da geodiversidade não se conectam com as necessidades de conservação. Ressalta-se a
necessidade de geração de métricas que possam avaliar a intensidade e extensão dos processos
da dinâmica externa ou sedimentar como ferramentas de suporte à compreensão da conexão
entre a biodiversidade e a geodiversidade.
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INTRODUÇÃO
O tema geodiversidade está sendo incentivado por novas formas de prática de ensino. Algumas
propostas visam contemplar os aspectos do local e da região onde o discente está inserido, para
que o mesmo possa compreender melhor a dinâmica existente entre a geodiversidade e a
construção de sua paisagem. O ensino pode ser um disseminador da geodiversidade,
proporcionando o conhecimento e a valorização do patrimônio geológico e geomorfológico de
determinada região. Na disciplina de geografia e nas atividades de prática de campo, o aluno tem
a oportunidade de refletir sobre a relação da geologia e da geomorfologia na construção do
geossistema. O trabalho de campo é um recurso didático que tem sido utilizado pelos professores em
diferentes níveis de ensino, eles tornam-se recursos importantes paro o ensino e aprendizagem,
permitindo ao aluno de geografia estabelecer relações entre a teoria e a prática. Esse recurso pode
trazer cognição ou se tornar inócuo, dependendo do modo de organização e planejamento. Souza e
Pereira (2015) mencionam que o motivo dos fracassos está relacionado à falta de planejamento da
atividade, transformando-a em um mero passeio ou excursão. Eles afirmam que essas atividades
devem ser um momento de geração, problematização e crítica de conhecimento, onde o conflito entre
as ideias e o real ocorre a todo instante (JUSTEN e CARNEIRO, 1993). Conforme Callai (2001), na
medida em que o professor situa a atividade que está sendo desenvolvida dentro do contexto dos
objetivos pelas quais estão sendo realizadas, as chances do resultado ser positivo são sempre
maiores. Nesse sentido, pensando nas questões mencionadas acima, foi realizado no mês de
dezembro de 2016 uma atividade de campo. O trabalho ocorreu na disciplina de Fisiologia da
Paisagem da 4º série do curso de Licenciatura e Graduação em Geografia da Universidade Estadual
do Oeste do Paraná – Campus Marechal Cândido Rondon, e envolveu os discentes e professores de
geologia, geoprocessamento, pedologia, biogeografia e fisiologia da paisagem. O percurso realizado
foi entre Marechal Cândido Rondon e Carambeí, passando pelos municípios de Quatro Pontes, Toledo,
Cascavel, Campo Bonito, Guaraniaçu, Nova Laranjeiras, Laranjeiras do Sul, Virmound, Canta Galo,
Candói, Guarapuava, Prudentópolis, Guamiranga, Ivaí, Ipiranga e Ponta Grossa. O principal objetivo
da atividade foi o de demonstrar a variedade paisagística bem como o contexto histórico de seus usos
e os riscos dos diferentes compartimentos geológicos e geomorfológicos de parte do Estado do
Paraná.
METODOLOGIA
Para realização de tal atividade, aliaram-se as propostas de Compiani e Carneiro (1993), já
descritas anteriormente, em conjunto com as de Hornes (2012), que acrescenta que a atividade de
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campo auxilia no desenvolvimento das inteligências múltiplas e deve ser realizada de forma
integrada, envolvendo conteúdos e professores de outras disciplinas, e Monteiro (2000), que
propõe uma forma de análise paisagística integrada por meio da construção e descrição de perfis
verticais e horizontais de um determinado transepto. Nesse sentido, os trabalhos foram iniciados e
preparados desde a primeira aula quando os discentes auxiliaram na definição da melhor data
para que os mesmos pudessem se planejar financeiramente e junto aos seus laboros. Definida a
data (16, 17 e18 de dezembro de 2016), deu-se início à determinação do transepto, e a sua
descrição, que foram realizadas em atividades classe e extraclasse. Estas atividades serão
tratadas aqui como “pré-campo”. Assim, apresentaram-se os municípios que seriam percorridos
às equipes, sendo cada uma delas constituídas por quatro alunos. Cada equipe ficou responsável
por levantar dados históricos, populacionais e econômicos (índice de Gini, IDHM – Índice de
Desenvolvimento Humano Municipal), geológicos (períodos e formações), geomorfológicos,
pedológicos, hidrográficos (principais bacias hidrográficas), biogeográficos, climáticos, uso e
ocupação e riscos ambientais. Em sequência, os discentes foram ao laboratório de
geoprocessamento e produziram os seus próprios mapas temáticos a partir de bases cartográficas
(shapes) de cada município do trajeto. Em todos os mapas temáticos, manteve-se a delimitação
dos municípios visitados e os shapes das rodovias e estradas a serem percorridas. Para a
elaboração dos mapas, utilizou-se o softwares ArcGIS 10.4, para as bases cartográficas de
geologia, pedologia, bacias hidrográficas, fitofisionomia, clima entre outros, foram utilizadas os
shapes disponíveis no Instituto de Terras, Cartografia e Geologia (ITCG, 2016) e Mineropar
(2016). Após a construção dos mapas, os discentes em sala iniciaram a construção do perfil
geoecológico (Figura 1), que consiste na apresentação dos diversos elementos componentes da
estrutura vertical da paisagem em forma de gráfico (Figura 1), obedecendo ao transepto das
estradas, estruturados em conjunto com a topografia. De posse dessas informações, cada equipe
observou e apresentou aos demais o perfil efetuado e, assim, puderam discutir e verificar que
elementos se sobrepõem e interferem na dinâmica da paisagem. Apenas após todo o
levantamento de dados existentes é que o campo foi concebido, assim todos já tinham em mente
algumas características dos locais a serem visitados, e poderiam, posteriormente, confrontar as
informações obtidas com a realidade. No campo, em cada ponto de parada no percurso, foram
obtidas fotografias e informações como altitude, coordenadas geográficas e temperatura que
foram posteriormente plotadas no perfil. Em conjunto, foram realizadas descrições a respeito do
tipo de vegetação, geologia, geomorfologia, uso e ocupação do solo e dos riscos e potencialidade
da área.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os acadêmicos realizaram a confecção de 13 mapas (geologia, geomorfologia, topografia,
pedologia, hidrografia, clima, fitogeografia, uso e ocupação, riscos ambientais, índice de Gini, IDHM e por fim a imagem LANDSAT 8 do percurso). A ordem utilizada para a descrição foi a referida
265

_______________________________________________________________________________
anteriormente. Uma vez que a geologia seria a base de tudo no processo de estudo vertical da
paisagem e onde o uso e ocupação se manifestariam no máximo vertical dando características à
paisagem horizontalizada. Munidos das informações geológicas os discentes delinearam os
municípios e suas correspondentes formações. Eles puderam evidenciar que grande parte do
percurso era constituído basicamente de afloramentos de basalto pertencentes ao Grupo São
Bento - Formação Serra Geral. Também notaram que próximo ao limite entre a cidade de
Guarapuava e Prudentópolis haveria a presença de rochas sedimentares pertencentes ao Grupo
Guatá. E na continuidade da rodovia até a cidade de Carambeí a diversidade geológica só
aumentaria. Com estas informações os acadêmicos lançaram algumas hipóteses de controle da
paisagem relacionado aos aspectos geológicos. No entanto, havia ainda outros elementos que
deveriam ser relacionados. Desta forma, acresceu-se à discussão a geomorfologia (baseada em
MAACK, 1948), pedologia, clima, vegetação e o uso e ocupação. Nestas circunstâncias algumas
equipes apontaram que a geologia, geomorfologia, pedologia e o uso e ocupação apresentavam
grande correspondência no perfil (Figura 1). Contudo, o clima, vegetação e topografia não
estavam correspondendo aos elementos citados anteriormente, mas havia uma aproximação
entre estes últimos. O transepto visitado da saída de campo de Marechal a Carambeí permitiu aos
discentes visualizar as interferências dos elementos abióticos e bióticos na construção paisagística e no
uso e ocupação. Sem a formulação dos mapas de bacias hidrográficas em conjunto com o trajeto
realizado, os discentes não saberiam que boa parte do percurso situava-se na divisória das bacias
hidrográficas dos rios Piquiri e Iguaçu e de outras bacias. Os acadêmicos puderam observar as
variações do relevo próximo aos divisores de água; a diversidade fisionômica de florestas estacional,
ombrófila mista e o campo em conjunto com as diferenças geológicas, topográficas, pedológicas e
climáticas. No percurso e na visitação de sítios de patrimônio natural como as Furnas Gêmeas, Buraco
do Padre e Mirante do Morro do Chapéu, tiveram a oportunidade de observar a variedade
geomorfológica de feições. Além dessas questões ligadas aos aspectos naturais, a atividade também
possibilitou a averiguação de distintos usos e ocupações do solo, relacionados aos vários tipos de
climas. As safras e plantações eram heterogêneas ao longo da divisão dos planaltos, bem como o uso
e ocupação sofriam interferências no que se diz respeito às condições geológicas, geomorfológicas e
pedológicas. Onde o relevo era mais acentuado, verificava-se a presença de pecuária extensiva e
minifúndios com práticas de silvicultura, quando não havia estes usos, ainda era possível observar a
presença de vegetação remanescente. Em áreas mais planas a agricultura extensiva dominava e os
remanescentes diminuíam.
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Figura 1 - Perfil geoecológico. Fonte: WILD, G.D.B. (2016)

CONCLUSÃO
A atividade possibilitou aos acadêmicos rever, integrar e relacionar os diversos conteúdos da grade
curricular. Bem como aliar a teoria à prática por meio da elaboração final do perfil geoecológico, onde
os mesmos pontuaram pós-campo os locais visitados e rediscutiram a compartimentação paisagística,
proposta antes do campo.

Os discentes puderam reconhecer as principais diferenças

(homogeneidade e heterogeneidade) dos Três Planaltos Paranaenses, compreendendo a
estrutura vertical (natural) como horizontal (antrópica) do roteiro previamente escolhido
relacionando o mesmo com a geodiversidade e com o uso e ocupação. Toda produção
cartográfica servirá de material didático como um atlas do percurso, o qual os acadêmicos
futuramente poderão utilizar esse material para a atividade de docência. Em campo, os alunos,
munidos com as informações levantadas anteriormente e comparadas com o mapa temático,
conseguiram relacionar os aspectos físicos (embasamento geológico, geomorfológico, pedológico,
hídrico, fitogeográfico, as atuações de massas e características climáticas) e culturais (população,
densidade demográfica) e econômicos (concentração da terra, principal produto agropecuário,
etc.). O levantamento dos dados físico-naturais do trajeto junto com a formulação dos mapas temáticos
foi essencial na participação dos discentes. Em cada ponto de parada os mesmos realizavam
indagações, explicações e abordagens sobre o relevo do Paraná. A atividade, para além desse
aprendizado, melhorou o entrosamento da turma, pois os discentes tiveram um maior tempo de
convivência e percorreram locais de difícil mobilidade, o que exigiu cuidados mútuos entre o
grupo. Aula de campo é um rico instrumento pedagógico, sendo interdisciplinar desde que exista
coerência com o tema proposto, público alvo e planejamento. E para tanto, nada melhor do que
estar bem preparado teoricamente e usar todos os sentidos na aquisição do conhecimento, assim
o mesmo se tornará uma experiência significativa e inesquecível. Espera-se de um geógrafo que
ele compreenda a organização paisagística do seu país e do seu estado.
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INTRODUÇÃO
Irati é uma cidade paranaense localizada a 150 km de Curitiba, na borda da Bacia Sedimentar do Paraná,
na região Sul do Brasil (Figura 1), com ampla distribuição territorial no sentido Leste-Oeste,
possuindo uma geodiversidade especial que conta uma parte importante da história do planeta.
Alguns fósseis encontrados no município, por exemplo, ajudaram a comprovar a teoria da Deriva
Continental, por serem também encontrados na África.
Petróleo, águas sulfurosas, vários tipos de fósseis e uma sequência de rochas com idades
variando desde o Permiano até o Cretáceo fazem deste município um laboratório natural para
estudos de geociências. Tal patrimônio geológico apresenta forte potencial para que seu conteúdo
de história natural seja inserido na educação municipal.
A partir do levantamento do patrimônio geológico de Irati, vários mecanismos têm sido buscados
para uma difusão eficiente deste conteúdo para a população local, entre eles a elaboração de um
mapa geodidático e sua distribuição entre professores das escolas locais e entre instituições
voltadas ao desenvolvimento da cultura e do turismo.

Figura 1 - Localização geográfica do município de Irati no Estado do Paraná, sul do Brasil. Elaboração
ANTONELI (2016).

METODOLOGIA
Para o desenvolvimento deste trabalho houve um levantamento do conteúdo geocientífico e das
características geológicas do território municipal (bibliografia e estudos de campo), para a
definição de pontos de maior interesse. A seleção de geossítios define o patrimônio geológico de
Irati, e o conjunto de informações agregadas a este patrimônio vem sendo analisado para sua
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transposição, em termos de educação, para a comunidade local e, eventualmente, para o
desenvolvimento da cultura e do geoturismo na região.
A partir de uma eleição de 18 geossítios mais notáveis, a informação científica e histórica de cada
local foi associada a fotografias e textos informativos, e procedeu-se à espacialização desses
pontos em mapa geológico-geomorfológico, com indicativos dos principais rios e estradas. Estes
dados permitiram a elaboração de um mapa geodidático simplificado para possibilitar a
interpretação preliminar dos geossítios e do contexto geológico geral.
Foram impressos três mil exemplares deste mapa geodidático e elaborados 30 quebra-cabeças
com a imagem da carta para inserção nas escolas do município pelos próprios docentes locais.
Os resultados estão sendo avaliados por questionários específicos destinados aos professores
que utilizaram o material em suas turmas. Sua disponibilização na internet já acontece no site
www.geocultura.net, o que potencializa seu papel de difusão científica.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A geodiversidade tem sido definida por vários autores como o conjunto constituído pela variedade de
ambientes geológicos, fenômenos e processos ativos que dão origem às paisagens, rochas,
minerais, fósseis, solos e outros depósitos superficiais (o meio abiótico, portanto), que
proporcionam o suporte para a vida no planeta (e.g. SHARPLES, 2002; GRAY, 2004; BRILHA,
2005). Também tem sido consenso entre os pesquisadores que para ações efetivas no sentido de
geoconservação, valorização, educação e turismo é necessário um levantamento dos pontos mais
destacados da geodiversidade – os geossítios – cujo conjunto vem a constituir o patrimônio
geológico.
Entre os geossítios levantados em Irati, existem afloramentos característicos das formações
geológicas desde o Permiano (Paleozoico) até o Cretáceo (Mesozoico), que contam uma história
de aproximadamente 130 milhões de anos do Gondwana até sua ruptura. Importantes registros
fossilíferos também estão presentes nas rochas sedimentares, entre eles o Mesosaurus
brasiliensis que foi uma das evidências apontadas da separação dos continentes - e que foi
descrito pela primeira vez em Irati; estromatólitos preservados em calcário, que foram os primeiros
organismos a realizar fotossíntese e responsáveis pelo oxigênio presente hoje na atmosfera, além de
conchas, crustáceos e plantas. A partir de folhelhos pirobetuminosos extrai-se petróleo nas proximidades
do município e várias ocorrências de água mineral sulfurosa também indicam este contexto especial na
gênese das rochas locais. Algumas cachoeiras e mirantes turísticos contribuem para um entendimento
geomorfológico e hidrológico do município, complementando o conteúdo geocientífico oferecido e
promovendo uma interface com o turismo.
Um pequeno museu de geociências, associado a um sítio paleontológico educativo, dentro do campus da
Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO – campus Irati), promove a ancoragem deste
processo de inserção das geociências na educação e da valorização patrimonial.
A educação patrimonial, no contexto do patrimônio geológico, tem sido implantada no Brasil nos últimos
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anos por geocientistas que se articulam para que exemplares raros da geodiversidade não se percam
(CASTRO et al., 2015). Uma das estratégias propostas neste trabalho para esta educação patrimonial é a
utilização do conceito de educação não formal, que se fundamente num processo de livre aprendizagem a
partir de conteúdos disponibilizados.
Alguns autores, como Falk (2002 e 2005) e Dierking (2005), defendem a importância de múltiplas fontes
para um aprendizado não formal sobre ciência. Dierking (2005) acrescenta que na sociedade atual as
pessoas já são autodidatas e seu aprendizado é menos dependente do ambiente escolar e muito
influenciado por internet, televisão, museus, bibliotecas, redes pessoais, etc. Este fenômeno não diminui a
importância da educação formal, mas permite uma evolução cultural revolucionária, na medida em que se
desenvolvem os meios de comunicação e aumenta a disponibilização pública de dados de qualidade.
Em sintonia com este princípio, a proposta é que o complexo de informações sobre a geodiversidade de
Irati seja disponibilizado para a população local por meio de projetos de educação não formal, e que,
eventualmente, possam até mesmo respaldar a educação formal. A estratégia adotada é a geração de
produtos de grande acessibilidade com o conteúdo adaptado para uma elocução mais compreensível,
como o mapa geodidático criado (Figura 2).
Este mapa foi concebido para maximizar a oferta de informação geocientífica em linguagem simplificada e
de maneira a permitir a localização dos pontos por qualquer pessoa, inclusive disponibilizando as
coordenadas geográficas para eventual uso de GPS. Impresso em papel tamanho A3, a frente apresenta
a distribuição espacial dos geossítios com um conteúdo geológico-estratigráfico mínimo. O verso oferece
uma descrição sucinta dos principais geossítios e atrativos geoturísticos de Irati. O material é dobrado em
quatro vincos permitindo que, ao final, apresente dimensões menores (14x10cm) para sua portabilidade
em tamanho bolso. O acesso de uma versão digital também é possível pela internet, e permite despertar
um potencial interesse de pessoas de fora da comunidade, eventualmente germinando um possível
geoturismo.
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Figura 2 – Mapa geodidático de Irati tamanho A3, impresso frente e verso, dobrável tamanho bolso
(14x10cm dobrado). Dezoito geossítios são plotados em mapa geológico/geomorfológico acompanhado de
descrição sucinta da estratigrafia local e algumas imagens do patrimônio geológico.

CONCLUSÕES
O município de Irati possui uma geodiversidade peculiar, pois nele encontram-se várias quedas d’água,
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relevos com aspectos importantes, estratótipos das unidades litoestratigráficas da Bacia do Paraná, uma
boa diversidade de fósseis e outros fatores que caracterizaram o patrimônio geológico. Contudo, este
patrimônio é quase totalmente desconhecido da população da região. A estratégia de disponibilização
máxima das informações levantadas é o fator determinante para o sucesso desta proposta: a efetiva
inserção da geodiversidade de Irati como instrumento de educação local.
Os resultados apontaram a existência de um conjunto de elementos conectados, desde a pré-história das
formações geológicas até o uso dos recursos pela sociedade, como a argila nas olarias ou a água mineral
sulfurosa. A informação científica permeia todos os aspectos dos geossítios apontados e o município
oferece múltiplas opções de roteiros. Especificamente, ao longo de 70 km dentro dos limites do território, é
possível transitar entre rochas que testemunharam desde um ambiente marinho há 270 milhões de anos
até derrames vulcânicos que aconteceram há 130 milhões de anos. Raramente uma cidade apresenta em
seu território a possibilidade de viajar intelectualmente por 140 milhões de anos de história geológica. É isto
que torna Irati especial em sua geodiversidade, entre outros aspectos.
Os geossítios apontados formam um importante pacote cultural que deveria ser considerado, inclusive no
planejamento territorial, levando-se em conta a atual expansão urbana desenfreada.
A divulgação preliminar do mapa geodidático nas escolas, em locais de turismo e sua apresentação
pública em eventos ou similares, planta sementes consistentes no sentido de sanar o desconhecimento do
território por parte da população. O uso deste mapa em aulas de campo ou mesmo passeios de cunho
turístico devem contribuir para uma apropriação cultural do conteúdo sobre o patrimônio geológico por
parte da comunidade de Irati.
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INTRODUÇÃO
A Geodiversidade, de acordo com a Royal Society for Nature Conservation do Reino Unido,
engloba “a variedade de ambientes geológicos, fenômenos e processos ativos que dão origem a
paisagens, rochas, minerais, fósseis, solos e outros depósitos superficiais que são o suporte para
a vida na Terra” (BRILHA, 2005). O termo Geodiversidade muitas vezes aparece associado à
Geoconservação que é um termo geral que designa o conjunto de metodologias, estratégias e
práticas destinadas a avaliar, proteger, valorizar e divulgar os geossítios que compõem o
Patrimônio Geológico de uma determinada região (SHARPLES, 2002; BRILHA, 2005; GRAY,
2008; PENA DOS REIS e HENRIQUES, 2009; HENRIQUES et al., 2011). Ações voltadas ao
inventário e avaliação quali-quantitativa de geossítios são os procedimentos que subsidiam
estratégias de proteção e valorização dos lugares de interesse geológico (HENRIQUES et al.,
2011). Mas se por um lado tais ações têm se intensificado no âmbito nacional, por outro, há ainda
uma lacuna no que diz respeito à interação entre geocientistas e discentes da educação básica.
Buscando difundir os conhecimentos ligados às Geociências, em particular à Geodiversidade,
Patrimônio Geológico e Geoconservação, e contribuir para a inserção destes temas nas escolas
do ensino fundamental e médio, foi executado o projeto de extensão intitulado Geodiversidade e
Geoconservação: a Geografia para além da universidade em escolas públicas do município de
Senhor do Bonfim (BA). Neste trabalho são apresentadas e discutidas as estratégias utilizadas na
abordagem desta temática, dentro da programação do projeto supracitado.
METODOLOGIA
O projeto de extensão Geodiversidade e Geoconservação: a Geografia para além da universidade
foi realizado no ano de 2016, no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX)
da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Participaram das atividades previstas alunos
do ensino médio de escolas estaduais do município acima citado, a saber: Colégio Modelo Luís
Eduardo Magalhães, Colégio Estadual Senhor do Bonfim e Colégio Estadual Teixeira de Freitas. A
metodologia para desenvolvimento do projeto se deu como segue na descrição:
Palestras e mostra de minerais e rochas: foi realizada uma palestra, com aproximadamente 90
minutos de duração, onde foram apresentados aos alunos participantes conceitos básicos
vinculados à temática proposta, tais como: Elementos da Geodiversidade; Patrimônio Geológico;
Valores da Geodiversidade; Geodiversidade x Biodiversidade; A Geodiversidade dos Minerais e
Rochas; Geoconservação e os Cuidados com o Patrimônio Geológico e Iniciativas e estratégias
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de Geoconservação. Ao final foi realizada uma mostra de minerais e rochas, onde os participantes
puderam observar tais elementos da Geodiversidade, além de modelos didáticos (Figura 1).

Figura 1 - Mostra de minerais, rochas e modelos didáticos realizada após palestra com alunos de escolas
estaduais do município de Senhor do Bonfim (BA).

Gincanas: No dia da palestra os alunos receberam uma lista com provas a serem cumpridas no
dia pré-agendado para realização da gincana (aproximadamente 15 dias após a palestra), a
saber:

Poesia

ou

cordel

cujo

tema

principal

foi

a

Geodiversidade e/ou Geoconservação; Desenho representando elementos específicos da
Geodiversidade; Fotografia representando a Geodiversidade local; Fotografia de caráter cômico
utilizando algum elemento da Geodiversidade para se criar um “meme” (Figura 2). Além dessas
provas, no dia da gincana foi realizado um quiz (perguntas e respostas). As equipes escolheram
dois membros da turma para essa atividade. Cada escola tinha em média quatro equipes que
disputaram entre si. Venceram as equipes que mais pontuaram. A premiação para as equipes
vencedoras de cada escola foi uma atividade de campo.

A

B

Figura 2 - Alunos apresentando à platéia o desenho representando elementos específicos da
Geodiversidade (2A). Declamação de poesia com tema principal relacionado à Geodiversidade e
Geoconservação (2B).

Atividade de Campo: Para as turmas vencedoras foi realizada uma atividade de campo onde se
puderam observar diversos tipos de minerais e rochas (ígneas e metamórficas), processos
geológicos e geomorfológicos bem como a interação entre o meio biótico e abiótico e também a
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influência do meio abiótico na atividade antrópica e na cultura (pinturas rupestres) (Figura 3). Tal
atividade ocorreu no município de Jaguarari (BA), localizado a 25 km de Senhor do Bonfim (BA).
Neste destacam-se várias feições geológicas e geomorfológicas, como serras, inselbergues,
pedimentos, depósito de tálus e aluvial, constituindo um bom exemplo da história geológica local
(SOUSA, 2014). Em Jaguarari há também diversos registros de sítios arqueológicos de arte
rupestre, dois deles fizeram parte do roteiro da atividade de campo (Mocambo e Rastro da Ema).

A

B

Figura 3 - Atividade de campo realizada no município de Jaguari (BA) com alunos de escolas públicas: Sítio
arqueológico Rastro da Ema situado no Povoado de Flamengo (Jaguarari –BA) (3A). Sítio arqueológico
Mocambo, localizado no povoado de Sítio do Meio (Jaguarri – BA) (3B).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com a realização do projeto percebeu-se nos estudantes bastante interesse pelo conhecimento
relacionado às Geociências. Essa percepção se deu durante todas as etapas do projeto: na
participação nas palestras com perguntas a cerca do tema, muitas vezes relacionado às
características da paisagem local e de outras áreas já visitadas ou vistas por meio da mídia ou
internet. A curiosidade e entusiasmo na mostra de minerais, rochas e modelos didáticos,
buscando entender as diferenças entre os tipos de rochas e as características dos minerais
observados, além de buscarem saber como se dá o processo de fossilização, formação dos solos,
ciclo das rochas. Nas gincanas as provas pré-estabelecidas foram cumpridas de modo que se
pode observar, por um lado, erros conceituais que necessitam de uma maior atenção na
abordagem de tais temas em sala de aula. Um exemplo disso pode ser observado na Figura 4,
onde se faz uma indicação da areia da praia como solo. Por outro lado percebeu-se um interesse
em conhecer a Geodiversidade local (município de Senhor do Bonfim e circundantes, onde os
alunos residem).
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Figura 4 - Fotografia de caráter cômico utilizada pelos alunos a fim de se criar um “meme” onde se observa
uma indicação da areia da praia como solo, evidenciando erro conceitual.

Quanto ao Quiz foi notório o melhor desempenho na escola na qual os professores ajudaram os
alunos no estudo dos temas. Na atividade de campo, embora esta tenha sido realizada em dias
de temperaturas elevadas os alunos e professores participaram com muito entusiasmo. Com
frequência eram feitas perguntas com relação aos processos geradores das paisagens
observadas. Amostras de minerais e rochas coletadas pelos alunos eram sempre questionadas
quanto a sua origem e nomenclatura. Alguns alunos, inclusive, iniciaram suas coleções de
minerais e rochas nesta ocasião (isso havia sido sugerido durante as palestras). As relações
geodiversidade X biodiversidade X atividade antrópica foram tratadas durante todo o percurso. Os
professores das escolas participantes que acompanharam os alunos se mostraram interessados
em se apropriar do tema relatando a necessidade de cursos de formação continuada que
abordem a temática. Com isso, outras atividades extensionistas já estão sendo estruturadas como
fruto deste projeto.
CONCLUSÕES
Com a realização do projeto Geodiversidade e Geoconservação: a Geografia para além da
universidade foram atingidos, diretamente, cerca de 350 alunos e 10 professores de três escolas
estaduais do município de Senhor do Bonfim (BA). Embora todas as etapas do projeto tenham
sido direcionadas aos alunos, a participação dos professores foi crucial para execução e bom
andamento deste. Outro ponto positivo foi o contato dos docentes com a temática em questão.
Percebeu-se que erros conceituais referentes às questões voltadas aos elementos da
Geodiversidade estão presentes entre os alunos. Assim, é necessário que tais temas sejam
tratados em sala de aula com estratégias de ensino/aprendizagem que possibilitem sanar tais
deficiências. Para isso sugere-se partir de exemplos locais até chegar aos conceitos gerais e
quando for possível realizar saídas de campo, preferencialmente nos arredores da escola onde se
leciona.
No que diz respeito à saída de campo, essa se mostrou uma ferramenta de grande eficácia no
despertar do interesse dos alunos nos conteúdos voltados às Geociências. Sugere-se que, em
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não havendo possibilidade de se realizar uma atividade que exija o transporte dos alunos por um
veículo, a depender da área onde se localiza a escola, que se faça tal atividade em locais onde se
possa ir caminhado. Quanto à participação dos professores nas etapas de execução do projeto,
além de possibilitar um bom andamento às atividades propostas, esta serviu para se perceber a
necessidade de promover cursos de formação continuada para professores de Geografia e áreas
afins voltados ao estudo da Geodiversidade e Geoconservação
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INTRODUÇÃO
O Museu Virtual Geológico do Pampa – MVGP é um projeto de extensão desenvolvido na
Universidade Federal do Pampa no campus Caçapava do Sul. Coordenado pela Dr.ª Cristiane
Heredia Gomes, o projeto conta atualmente com dez pessoas envolvidas na execução dos
trabalhos de divulgação e ensino de Geociências e Geodiversidade.
Desde sua criação o Museu Virtual Geológico do Pampa atua de forma a conciliar o ensino de
geociências a partir de sua plataforma online, com atividades de ensino de geociências na forma de
extensão universitária nas escolas da região do Pampa Gaúcho. Os trabalhos de extensão
universitária se dão em virtude da importância do Escudo Sul Rio-Grandense, em especial de
Caçapava do Sul - Capital Gaúcha da Geodiversidade, no contexto geológico e geomorfológico do
Brasil.
Sendo o embasamento geológico do estado, o Escudo Sul-Rio-Grandense apresenta uma área de
aproximadamente 65.000 km²
(CHEMALE

JR.,

2000).

Sperandio, Gomes e Borges
(2016)

destacam

que

o

“Escudo

Sul-rio-grandense

apresenta

uma

diversidade

gigantesca

geológica

e

geomorfológica”. Gomes et al.
(2017)

assinalam

diversidade

a

vasta

geológica

da

região, representada pelos três
grandes

grupos

(vulcânicas,

de

rochas

sedimentares

e

metamórficas), suas estruturas
e mineralizações associadas,
impressas durante bilhões de

Figura 1 – Contexto geológico do Escudo Sul-rio-grandense.
Fonte: Google Earth/Arquivo KML Geologia do RS - CPRM

anos de evolução. Isso faz com
que a região seja alvo de estudos no âmbito das Ciências Exatas e da Terra, e também campo para
atuação de empresas de mineração.
Desta maneira, com o intuito de fortalecer e divulgar o ensino de Geociências, Geodiversidade e
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Geoconservação para a comunidade de Caçapava do Sul e toda a região do Pampa Gaúcho,
desenvolveu-se o projeto Museu Virtual Geológico do Pampa, idealizado com o intuito de divulgar,
ensinar e exteriorizar o conhecimento geológico. Assim, criam-se alternativas de ensino que, aliadas
à sala de aula, complementem o processo de ensino-aprendizagem e tornam, ao mesmo tempo,
mais lúdica a aprendizagem (GOMES et al., 2017).
METODOLOGIA
Buscando desenvolver ações extensionistas voltadas para o ensino de Geodiversidade e
Geoconservação do patrimônio geológico do Escudo Sul-rio-grandense, bem como, ir além das
fronteiras digitais, o Museu Virtual Geológico do Pampa desenvolve ações lúdico-pedagógicas em
escolas da educação básica e eventos nos municípios do Pampa Gaúcho.
Com o intuito de levar até a comunidade Caçapavana as ações que o museu tem desenvolvido no
âmbito de ensino e conservação do patrimônio geológico regional, bem como difundir e divulgar
as Geociências para a comunidade, frequentemente o Museu desenvolve atividades voltadas para
a comunidade em geral.
As atividades de extensão do Museu se dão na forma de Viagens Geológicas pela região,
Exposições Geológicas (minerais, rochas, fósseis e banners acerca da geologia da região),
criação de vulcões para o ensino infantil, além de atividades para o ensino fundamental.
As ações são desenvolvidas na Universidade Federal do Pampa, no Campus Caçapava do Sul e
nos arredores, e se iniciam com uma apresentação da atividade para os alunos. Em geral, são
utilizados materiais de baixo custo financeiro e de fácil acesso para os alunos, bem como
diferentes rochas e minerais do acervo do campus ou dos afloramentos geológicos dos arredores
da cidade. Durante as ações as crianças são convidadas a observar rochas em lupa e instigadas
a questionar.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A importância do ensino de Geociências para o público que está além das fronteiras da
universidade faz com que este seja um dos principais focos de atuação do Museu Virtual
Geológico do Pampa. Ações que promovam, além do ensino, a conscientização da
Geoconservação e Preservação do patrimônio geológico são fundamentais.
Oliveira et al. (2011) destacam o caráter multidisciplinar das Geociências – presente nas mais
variadas atividades cotidianas, que não é disciplina presente no atual currículo da educação
básica. Toledo (2005) destaca que a cultura em Ciências da Terra – Geociências – da população
do Brasil, é quase nula ou imprecisa; muitas vezes o tema é apresentado em inserções dispersas,
fragmentadas e desconectadas em outras disciplinas como Ciências, Geografia, Biologia, Química
e Física.
A apresentação de aspectos isolados do aproveitamento do meio e de seus
materiais, abordados por diversas disciplinas, pode levar a uma ideia muito

280

_______________________________________________________________________________
imediatista e utilitária da natureza, o que apresenta o risco de preservar ações
potencialmente destrutivas, cujos exemplos são, infelizmente, comuns nos dias
atuais. Assim, raros são os cidadãos que têm real noção do funcionamento do
planeta e consciência de que o grau crescente de ocupação da superfície e da
exploração dos recursos (minerais, energéticos e hídricos) significa uma
importante interferência no curso natural da evolução da superfície terrestre
(Toledo et al., 2011 p. 2).

Assim, entende-se a Geologia também como uma ação social que integra o ambiente geológico e
o desenvolvimento social, especialmente a influência de recursos geológicos e riscos sobre a
gestão territorial e social das zonas urbanas (GOMES et al., 2017)
Durante o desenvolvimento das ações as próprias crianças foram as protagonistas. Elas realizam
todas as etapas de forma interativa e, muitas questões são levantadas, a exemplo de uma
pergunta feita: “Se existe rocha vulcânica em nosso município, existiram vulcões aqui?”. Então, foi
explicado que há milhões de anos atrás, quando os continentes estavam em processo de
separação, a região onde está Caçapava do Sul foi cenário de intenso vulcanismo.
O que mais chamou a atenção das crianças foi a erupção do vulcão, a criação do vulcão
interativo, a rocha que parecia a lua, a utilização do GPs e mapas geológicos e cartográficos em
campo e a simulação de partículas liberadas pela grande explosão, que, ao se unirem com passar
do tempo, formavam estrelas e planetas do sistema solar.
Na Figura 2 é possível observar alunos utilizando a lupa em amostras de rocha, enquanto são
instruídas.

.
Figura 2 – Extensão em Geociências na Educação Básica, 27° Feira do Livro de Caçapava do Sul.

CONCLUSÕES
Após as ações do Projeto Virtual Geológico do Pampa, percebeu-se que estimular e desenvolver
o senso de experimentação e observação em crianças é uma prática muito importante,
principalmente na área de Geociências. Percebe-se que, a partir do momento em que o estudo
teórico torna-se palpável para a criança, a mesma sente-se motivada a interagir com aquilo que
está sendo proposto. No caso do Projeto, valer-se de intervenções como a simulação dos alunos,
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onde eles eram as partículas da Grande Explosão, tornou o processo de aprendizagem muito
mais lúdico e didático para os alunos.
A atuação dos bolsistas nas experiências iniciais modificou a forma de lidar com os conteúdos
disciplinares da Universidade e amplificou o pensamento do quão importantes são as atividades
de ensino e extensão voltadas para o público infanto-juvenil. Foi possível perceber que o processo
de ensino-aprendizagem vai muito além da teoria. Assim, é indispensável que existam, aliados à
teoria, a prática, a visualização e o estímulo aos sentidos da criança.
Constatou-se, após as atividades, que a capacidade de aprendizagem do educando é muito maior
quando ele sente prazer naquilo que está fazendo e/ou observando. A iniciação científica de
crianças e adolescentes é primordial para que possam não só conhecer novas áreas de estudos,
mas também ter um conhecimento, ainda que iniciante, sobre a gigantesca e diversificada área do
conhecimento chamada Geociência.
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INTRODUÇÃO
A produção e divulgação das geociências têm crescido nos últimos anos, tanto no Paraná quanto no
Brasil e no mundo, como pode ser depreendido do volume de publicações associadas a este tema.
O patrimônio geológico (ou geopatrimônio) é um dos destaques nesta estatística, associado aos
também recentes conceitos de geodiversidade, geoconservação e geoturismo. Geopatrimônio pode
ser delineado como uma parte da geodiversidade com características especiais e em que há
interesse na sua conservação para estudos e contemplações presentes e vindouras, segundo a
concepção de Nascimento et. al. (2008).
No Paraná, esta discussão teve início em 2003, com o projeto Sítios Geológicos e Paleontológicos
do Paraná do então Serviço Geológico, MINEROPAR. No volume 70 do Boletim Paranaense de
Geociências, publicado em 2013, um amplo histórico das iniciativas referentes ao patrimônio
geológico foi apresentado, com destaque para uma análise sobre o Paraná e as iniciativas de
valorização geopatrimonial no estado (GUIMARÃES et al., 2013).
Após 14 anos de atividades, publicações e difusão pública por parte de várias instituições
(MINEROPAR, ITCG, CEPHA, UEPG, UFPR e outras), destacaram-se algumas ações que podem
estar relacionadas a um ganho educacional/cultural coletivo. Estas ações fomentaram a divulgação
das geociências no Paraná, visto que a maioria atendeu a grandes públicos ou está disponível para
acesso remoto a qualquer momento. Esta é uma das características de uma vertente da educação
não formal conhecida como free-choice learning, ou aprendizado por livre escolha (FALK e
DIERKING, 2002), que valoriza o aprendizado em espaços não formais a partir do interesse,
curiosidade e fornecimento de materiais acessíveis e compreensíveis por públicos leigos e
estudantes.
Este trabalho propõe uma discussão a respeito da produção paranaense sobre os temas de
patrimônio geológico e geodiversidade sob a ótica da educação, como elementos que vêm
proporcionando um amplo aprendizado por livre escolha.
METODOLOGIA
Para a realização desta análise foram utilizados como base os dados publicados desde 2003 no
Paraná, ano de implantação do projeto Sítios Geológicos e Paleontológicos do Paraná, pelo Serviço
Geológico Estadual (Mineropar). Também foram consultados painéis, folhetos, mapas geoturísticos
e geodidáticos, materiais e websites referentes à divulgação de geociências e/ou conteúdo de
geodiversidade. A partir dos conceitos de educação não formal e aprendizado por livre escolha
discute-se o papel de um conjunto de ações e produtos já implantados ligados à valorização do
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geopatrimônio.
RESULTADO E DISCUSSÃO
Foram considerados nesta pesquisa: a) 48 painéis geoturísticos implantados pela Mineropar em 21
pontos pelo estado (GUIMARÃES et al., 2013); b) Folhetos técnicos, espelhados nos painéis para
distribuição local; c) Roteiros geoturísticos com base em cidades ou temas; d) Mapas temáticos e
geoturísticos; e) Websites como o mineropar.pr.gov.br, o geoturismobrasil.com e o geocultura.net,
que funcionam há anos como repositórios de materiais didáticos de geociências; f) Publicações
científicas, feitas no âmbito de diversas revistas, instituições e projetos; g) Cursos de capacitação de
guias turísticos e professores, multiplicadores das informações e valores geopatrimoniais; h) O CIM
(Centro de Informações Minerais) da Mineropar, composto por biblioteca, museu didático (interativo
e guiado) e sala de mineralogia; i) Projeto Geodiversidade na Educação, na Universidade Estadual
de Ponta Grossa, atuando desde 2011 com diferentes interfaces, entre elas: exposição de
elementos da geodiversidade com visitação guiada de alunos e visitantes; publicação de livros de
divulgação geocientífica (LICCARDO e GUIMARÃES, 2014; LICCARDO et. al., 2016); manutenção
do website “geocultura.net”; produção de material didático, entre vídeos, e- books e aulas em
formato PDF. Todos estes materiais são de acesso livre e gratuito.
O conhecimento e a tecnologia são os mais novos produtos de valor na sociedade atual. Se antes
os produtos eram o objetivo final de empresas e fábricas, hoje muitas trabalham especificamente
com as novas ideias e criatividade, modificando um padrão seguido por séculos (FALK e
DIERKING, 2002). Com a valorização do conhecimento e a amplitude dos sistemas de comunicação
e distribuição de materiais, há uma forte tendência para que o acesso seja cada vez mais facilitado
a qualquer pessoa. Esta convergência de fatores indica que conteúdos de geodiversidade serão
cada vez mais consumidos pelo público geral, como já vem acontecendo na forma de
documentários televisivos, internet e mídias sociais. O rápido desenvolvimento de plataformas de
ensino à distância corrobora esta disposição de busca voluntária de aprendizado.
A educação não formal, discutida por muitos autores no Brasil (e.g. GOHN, 2004; BIANCONI e
CARUSO, 2005) apresenta extrema dinamicidade ao acompanhar os avanços mencionados. O uso
de celulares com internet tem revolucionado este segmento da educação e o conhecimento
disponibilizado é consumido em grande quantidade e velocidade, inclusive no ensino formal.
Entretanto, frequentemente as informações encontradas nestes meios não são confiáveis ou são
baseadas em preceitos científicos pouco claros e, aqueles que optam por aprender também fora
dos ambientes escolares, como na internet, deparam-se com a incerteza da qualidade da
informação. Este tipo de situação poderia ser melhorado com investimentos voltados a processos
de educação complementar, o que ainda carece de pesquisas no Brasil.
Os usuários da educação não formal ou do aprendizado por livre escolha buscam conhecimento
consistente em linguagem compreensível sobre diversos temas, inclusive geodiversidade. Para que
estas informações estejam disponíveis à curiosidade individual e coletiva, é essencial que os
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cientistas traduzam sua linguagem hermética para informações facilitadas, que permitam o
aprendizado, sensibilizem o público e contribuam para a formação de massa crítica.
Boa parte das ações relacionadas à divulgação da geodiversidade, desde 2003 no Paraná, seguiu
esta filosofia, voluntariamente ou não, por parte daqueles que as produziram e pelo público que as
consumiu. Ao serem fomentadas ações como geoturismo, divulgação dos atrativos geológicos,
propostas de georoteiros, marketing dos geossítios, entre outros, promoveu-se o free-choice
learning e sua eficácia se mostra pelo efeito de transbordamento, em que a produção de materiais
vai além da esfera a que foi projetada. Há uma evolução no desenvolvimento de habilidades
daqueles que os criam, mas atinge muitas pessoas ao redor de maneira não prevista.
A análise aponta que a maioria das ações implantadas no Paraná com diferentes finalidades na
linha de geodiversidade (instalação de painéis, geoturismo, proteção do patrimônio, capacitação de
guias, criação de vídeos...) mostrou desdobramentos positivos não previstos na educação pública.
Painéis geoturísticos, por exemplo, funcionaram muito mais para professores de escolas em saídas
com alunos, que apresentaram os geossítios com a informação disponibilizada no painel (Figura 1).
Outro exemplo nesta análise é o vídeo “Propriedades dos Minerais e Identificação”, criado e
disponibilizado pelo Projeto Geodiversidade na Educação, que contabiliza 23 mil visualizações em
um ano e meio exposto na internet e retrata a considerável procura por temas geocientíficos por
leigos ou mesmo professores, que passaram a inserir os conteúdos em suas aulas.
Tratando-se de patrimônio geológico, houve, nos últimos anos, o desenvolvimento de mapas
geoturísticos (ou geodidáticos) para diferentes cidades do estado, como Curitiba, Ponta Grossa,
Tibagi, Irati, Arapoti, Imbituva, e temáticos como a Rota dos Tropeiros, que têm sido disponibilizados
e utilizados, com maior ou menor intensidade, pela população. Lara (2016) realizou experimento de
inserção do mapa geodidático de Arapoti em escolas e apontou um desconhecimento generalizado
dos habitantes sobre a geodiversidade do município, concluindo, com base em questionários
aplicados, que o mapa foi muito eficiente para modificar este quadro.

Figura 1 – Painéis geoturísticos implantados em Tibagi e Lapa permitem a transposição do conteúdo para
alunos, facilitando e enriquecendo o processo de ensino pelo professor.

Em 2017, Liccardo e Basso desenvolveram um mapa geodidático para Irati, que vem sendo
distribuído em escolas e locais de turismo e apresentado para grupos diversos (LICCARDO et al.,
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2017). Hundsdorfer (2017) desenvolveu um vídeo geocientífico sobre Coronel Vivida, disponibilizado
na internet e que foi inserido na educação formal local. A secretaria de educação municipal divulgou
entre professores por ocasião da Semana Pedagógica de 2017, o que elevou o número de acessos
a três mil nos primeiros dias. Os resultados da difusão do material fazem parte de pesquisa de
mestrado sobre educação não formal.
CONCLUSÕES
Ainda que a educação formal sustente a formação da maioria das pessoas, a experiência na
escola não parece ser suficiente e, muitas vezes, carece da motivação ou dinamismo que são
encontrados na educação não formal, e que complementam o acesso ao conhecimento. Ao se
motivar o aprendizado, as pessoas entram num processo de aprendizado contínuo, independente
de instituições. Falk e Dierking (2002) se referem a um aprendizado continuado das pessoas ao
longo de toda a vida. Esses sujeitos exercitam o conhecimento em forma de atitudes e valores, e
é por meio da disponibilização de materiais, ambientes e experiências que se facilita e incentiva a
educação por livre escolha.
A internet está disponível e ao alcance de muitos e, segundo estes mesmos autores, aproveitar o
poder da tecnologia digital para promover a aprendizagem e melhorar a vida pública é um desafio
impressionante (FALK e DIERKING, 2002). Basta que a ciência a utilize de maneira que o
conhecimento seja tão interessante e motivador quanto possível. As plataformas de educação a
distância das universidades e outras instituições são exemplos do sucesso deste processo, além
de vídeos didáticos ou aplicativos para celular que exercitam a transposição de conteúdos para
um vocabulário acessível.
Os painéis geoturísticos expostos pela Mineropar por mais de uma década em várias cidades do
Paraná levam à consolidação de um conhecimento público e gratuito. O conhecimento da
geodiversidade por parte das populações locais fortaleceu a sensação de pertencimento e a
identidade local. É o efeito de transbordamento da proposta inicial, que era simplesmente oferecer
informação turística especializada.
A democratização de acesso ao conhecimento e a apropriação do patrimônio geológico cultural
por parte da comunidade têm mostrado fortes sinais de eficiência, portanto, considerando-se um
modelo de aprendizagem por livre escolha. A divulgação de conteúdo geocientífico e as ações
ligadas à preservação e valorização do geopatrimônio funcionam como educação não formal e
contribuem diretamente para a formação de cidadãos mais conscientes sobre as questões de
geoconservação no Paraná.
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INTRODUÇÃO
O projeto de extensão “Geodiversidade na Educação” foi gestado em 2011 por docentes do
Laboratório Didático de Geologia do Departamento de Geociências da UEPG. A proposta, que
procura levar conhecimentos de geodiversidade à comunidade em geral, teve como primeira ação
a implementação de uma exposição de material geocientífico (amostras, objetos, maquete,
mapas, painéis, textos e imagens) em áreas de passagem na UEPG. Compõem a exposição
amostras de minerais, rochas, meteoritos, fósseis e artefatos arqueológicos que buscam revelar a
geodiversidade de diferentes lugares do mundo, porém com destaque local e regional
(LICCARDO; GUIMARÃES, 2014). Consolidado o acervo, outras ações foram implantadas: a
criação e manutenção de um website (www.geocultura.net) com repositório virtual, a criação de
um minilaboratório portátil com amostras de minerais e equipamentos, a produção de uma cartilha
de mineralogia e um vídeo explicativo de reconhecimento de minerais e a instalação de 25 painéis
geodidáticos sobre os principais geossítios do Paraná. Atualmente a equipe do projeto está
desenvolvendo uma maquete do município de Ponta Grossa-PR e um kit didático de fósseis da
região dos Campos Gerais. Além disso, algumas pesquisas atreladas ao projeto estão em
desenvolvimento.
Ao longo desses seis anos de existência do projeto constatou-se crescente interesse da
comunidade externa da UEPG em visitar a exposição. Esta ação exigiu a organização de roteiros
para recepção de escolas e grupos de diferentes interesses que buscam conhecimentos sobre
geodiversidade. Foram realizadas parcerias com o PIBID/Licenciatura em Geografia (Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência), que promoveu Mostras de Geologia em escolas
de Educação Básica e com o NUTEAD - Licenciatura em Geografia (modalidade EAD), que
disponibilizou os minilaboratórios de mineralogia aos alunos do curso.
Este projeto fundamenta-se na concepção de extensão, porém desenvolve ações na pesquisa e
no ensino e busca promover conteúdo educativo para a Educação Básica e Superior, além de
adotar os conceitos de educação patrimonial e ambiental em suas produções e organizações.
A equipe que criou e mantém as ações do projeto é composta por docentes do DEGEO (geólogos,
geógrafos com especialização em educação e cartógrafos) e por alunos do curso de Geografia
(Bacharelado e Licenciatura). A formação dos alunos-monitores se dá durante as ações no
projeto, por estudos no Laboratório Didático de Geologia, por meio de reuniões de trabalho,
participação em eventos científicos da área e desenvolvimento de pesquisas. As ações de ensino
e divulgação de conhecimentos para a comunidade em geral se dá por meio da educação não
formal.
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Dentre as muitas possibilidades de estudo que envolvem o projeto, daremos ênfase neste texto ao
desenvolvimento de saberes profissionais adquiridos pelos alunos do curso de Geografia, que
atuam como monitores no projeto. Esta análise parte da ótica pessoal de cada aluno-monitor que
atuou no projeto.
METODOLOGIA
São sujeitos colaboradores desta pesquisa dezenove alunos do curso de Geografia, dentre vinte e
sete alunos que integraram o projeto de 2011 a 2017. Destes, quinze foram/são alunos do curso
de Licenciatura, sendo sete mulheres e oito homens e quatro foram/são alunos do curso de
bacharelado, sendo três mulheres e um homem. As idades variam entre dezoito e trinta e três
anos. Deste grupo, oito alunos-monitores compõem a equipe atualmente. Esta pesquisa tem
abordagem qualitativa, valorizando as representações dos alunos sobre suas aprendizagens
profissionais a partir das ações do projeto. Para dar tratamento aos dados e informações utilizouse a Metodologia de Análise de Conteúdo (BARDIN, 2007). Serão observadas as seguintes
etapas: a) Pré-análise – etapa de organização do material coletado, apoiada em ideias iniciais; b)
Determinação das unidades de análise e unidade de contexto; c) Categorização e d) Descrição e
interpretação – etapa em que serão utilizados registros dos questionários (mantendo o sigilo de
autoria). O instrumento de coleta de dados e informações foi um questionário semiestruturado.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A atuação dos alunos-monitores se dá por meio de ações esporádicas e permanentes: confecção
de produtos, participações em eventos científicos e de divulgação do projeto na comunidade local,
organização da exposição das amostras e recepção aos visitantes com explicações teóricopráticas dos materiais em exposição e pesquisas. As atividades de ensino, ligadas à participação
e aprendizado profissional dos alunos-monitores, quanto à forma como apresentam os materiais
aos visitantes, se dá sob as bases da educação não formal. Esta opção, considerar a exposição
como espaço não formal de educação, coaduna com Severo (2015, p.568) quando conceitua e
educação “como um fenômeno complexo, disperso, heterogêneo, sobre a qual se denomina uma
multiplicidade de práticas e resultados formativos.”
López (1996, p.76), utilizando o critério extra-escolar define educação não formal como “el
proceso de adquisición y el conjunto de competencias, destrezas y actitudes educativas
adquiridas con estímulos directamente educativos en actividades no conformadas por el sistema
escolar”. Dentre as várias dimensões deste tipo de educação destacamos “a aprendizagem de
conteúdos que possibilitem aos indivíduos fazerem uma leitura do mundo do ponto de vista de
compreensão do que se passa ao seu redor” (GOHN, 2006, p. 28), dimensão esta que está em
consonância com os objetivos de ensino do projeto. São espaços e/ou atividades diferenciados
daqueles organizados pelas escolas em seu currículo padrão, mas mantêm a característica de
espaços onde há processos interativos intencionais (GOHN, 2006; BIANCONI e CARUSO, 2005).
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As práticas promovidas pelo Projeto Geodiversidade na Educação, contemplam conhecimentos
dos currículos oficiais da Educação Básica e Superior e ocorrem, em sua maioria, em espaço
físico escolar (UEPG), mas possuem contornos de educação não formal. A forma dos visitantes
interagirem com o conhecimento apresentado (conceitos/contextos/fenômenos) gera diferentes
processos de ensino, que são conduzidos pelos alunos-monitores, sem que a ação siga as
normalizações e convenções de práticas escolares formais. Essas mesmas ações acabam por
promover o desenvolvimento profissional dos alunos-monitores, o que instigou a investigação aqui
descrita.
A coleta de dados e informações contemplou as categorias: conhecimentos e habilidades
científicas; conhecimentos e habilidades para a docência; desenvolvimento pessoal e dificuldades
enfrentadas no projeto, todas pré-determinadas. Todas essas categorias apresentaram
subcategorias definidas, havendo possibilidade dos alunos-monitores inserirem outras que
achassem necessárias. As questões foram organizadas para que os alunos pudessem indicar
níveis/graus de aprendizado, que variaram entre 1 e 5 (do menor para o maior grau). Além dessas
questões o questionário contemplou uma questão aberta: “Qual a sua opinião sobre as
possibilidades formativas do projeto Geodiversidade na Educação”?
Ao tabularmos e analisarmos os dados gerados pelas questões fechadas obtivemos indicativos
elevados de aprendizado na grande maioria dos quesitos apresentados. Também não houve
distinção entre os dados apresentados pelos alunos da licenciatura daqueles apresentados pelos
alunos do bacharelado. Desta forma, optamos por retirar da questão aberta as considerações do
grupo que atendessem as categorias definidas pela pesquisa.
As informações permitem uma avaliação geral do desenvolvimento de saberes ligados à profissão
de professor e de bacharel que os alunos acreditam ter adquirido ou fomentado a partir de sua
participação no projeto. No âmbito dos conhecimentos e habilidades científicas (categoria)
encontramos destaque nos registros dos alunos para a oportunidade de aprendizado do conteúdo
geológico, produção de materiais e realização de pesquisas. Algumas falas revelam essas
percepções:
“Durante minha participação no projeto tive experiências significativas para poder
exercer minha profissão como bacharel em Geografia [...] atuando em área a qual
o conhecimento sobre geologia era necessário, o que adquiri com o projeto.”
(ALUNA B4)
“O conjunto de atividades desenvolvidas a partir do referido projeto é
significativamente diversificado nas suas proposições formativas, possibilitando o
desenvolvimento de aptidões várias como a confecção, manejo e mediação de
materiais/saberes didáticos, assim como o exercício crítico e reflexivo deveras
necessário à prática científica” (ALUNO L15)
“[...] proporciona aos discentes que estão no curso, a oportunidade de pesquisa e
produção científica.” (ALUNA L2)
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Na categoria conhecimentos e habilidades encontramos grande destaque para habilidades de
transmissão de conhecimentos para grupos, com ênfase para grupos escolares. È interessante
destacar, que mesmo os alunos do bacharelado constataram este aprendizado. Eles destacam:
“Especificamente para o futuro professor de geografia, o projeto geodiversidade na
educação possibilita o contato com alunos do ensino básico (Ens. Fund. e médio),
normalmente com os quais trabalhará após a formação. Contribui para a
desenvoltura dos acadêmicos em casos de apresentação dos conteúdos
relacionados à geologia e demais campos do conhecimento, estimula a
curiosidade para as geociências e permite vislumbrar diferentes formas de se
ensinar e aprender geologia.” (ALUNO L10)
“Acredito que este projeto tem alta potencialidade de transmissão de
conhecimento para o ensino regular, como tem a capacidade de ampliar o
conhecimento discente, tanto de licenciandos quanto de bacharelandos, pela
interação e acesso a novas formas de produção do conhecimento.” (ALUNO B2)

Sobre os saberes ligados à docência (SCHULMAN, 2005) podemos considerar que o
aprendizado de conteúdo geológico (que compõe a área de Geografia no currículo oficial da
Educação Básica), certo conhecimento dos alunos e suas características e conhecimento didático,
referindo-se aqui sobre a relação idade dos alunos da escola básica-conteúdos-linguagemaprendizado, foram os mais evidentes.
Na categoria desenvolvimento pessoal, alguns alunos-monitores apontam valores, saberes e
atitudes estritamente ligados à profissão, indo além das categorias apresentadas no questionário,
tais como: “desenvolvimento educacional” (ALUNO L7); “Consolidação de habilidades para a
docência fora do ambiente escolar” (ALUNO L12) e “Interação com profissionais de diferentes
áreas, estreitamento com o ambiente universitário e escolar e gestão de múltiplas habilidades”
(ALUNA L13).
Por fim, três dificuldades enfrentadas no âmbito do projeto se destacam: produção de materiais
didáticos para escolares, divulgação científica para escolares, além de domínio de conteúdos e
teorias. Uma aluna aponta a falta de disponibilidade de recursos (ALUNA L13). Esta questão é
relevante, pois não há financiamento para as ações do projeto.
CONCLUSÕES
A análise dos resultados do questionário indicou alguns ganhos em termos de preparo profissional
dos

alunos-monitores.

Com

base

nas

categorias

utilizadas

foi

possível

reconhecer

qualitativamente em quais aspectos o projeto contribui na formação deles. Não obstante o tempo
de participação no projeto, que foi bastante variável, há unanimidade em que algumas habilidades
desenvolvidas no projeto contribuíram para um melhor desempenho dos alunos no curso e/ou na
vida profissional, além de aportes para o desenvolvimento pessoal.
A prática de monitoria de visitação também se mostrou mais próxima de licenciandos, como
exercício futuro da profissão. No entanto, a mesma prática de monitoria para bacharelandos
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contribuiu para o desenvolvimento pessoal, conforme os relatos dos participantes.
Eles avaliam que o projeto cumpre bem sua função extensionista, divulgando conhecimento
científico à comunidade em geral e desenvolvendo produtos que possam atender diferentes
demandas dentro da temática trabalhada.
Outro aspecto que merece relevo é que os alunos deram destaque ao desenvolvimento pessoal
possibilitado pelo projeto. Como sugestão eles apontam que seja inserido no site do projeto um
campo que registre o histórico das ações e dos participantes.
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INTRODUÇÃO
No sudoeste do Paraná, em Coronel Vivida (Figura 1), no distrito de Vista Alegre, foi identificada
uma cratera de impacto de meteorito em 2004, que posteriormente foi reconhecida e tombada
como patrimônio geológico-geomorfológico estadual (CRÓSTA et al., 2015; CEPHA, 2016). A
cratera se situa a 12 quilômetros da sede do município e apresenta 9,5 quilômetros de diâmetro,
sendo considerada rara especialmente por ser uma das sete crateras de impacto conhecidas no
Brasil, e uma das quatro existentes sobre derrames de lava basáltica no mundo. O impacto
aconteceu há 115 milhões de anos (CRÓSTA, 2012) e deixou registros geológico-geomorfológicos
na paisagem, que sofreram modificações ao longo destes últimos milênios.

Figura 1 – Mapa da localização do município de Coronel Vivida – PR.

A descoberta fomentou estudos científicos sobre o geossítio que, porém, estiveram restritos mais
ao meio acadêmico e não chegaram à população paranaense e à comunidade local com o
alcance desejado. O desconhecimento generalizado das características desse geossítio e de seu
valor tende a colocar em risco a preservação deste patrimônio científico-cultural, como uma antiga
pedreira que extraía o material da cratera pra uso na construção civil.
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Ações de divulgação e subsídios para fomentar o turismo foram implantadas no local a partir de
2007, com a instalação de painéis explicativos e a distribuição de folhetos e, em 2016, foi
construído um mirante para a contemplação da paisagem da cratera, buscando fortalecer o
geoturismo e divulgação do geossítio. Entretanto, constata-se que ainda não há um sentimento
de pertencimento por parte da população local e o geossítio continua pouco valorizado como
patrimônio estadual, muito em função da ausência de uma cultura de conhecimento científico.
Este trabalho enfatiza a difusão pública do conteúdo geocientífico referente a este geossítio, como
estratégia para a sua valorização patrimonial por parte da comunidade. Com este escopo foi
elaborado um vídeo-documentário com o conteúdo geocientífico que foi disponibilizado na internet
e aplicado, em caráter experimental, a um público de universitários e professores da rede pública
estadual com questionários avaliativos sobre sua eficácia na compreensão do tema.
METODOLOGIA
O enfoque metodológico levou em conta análise bibliográfica sobre patrimônio geológico, que
engloba o meio abiótico, como os patrimônios geomorfológico, paleontológico, dentre outros
(BRILHA, 2005). Analisou-se também a formação de crateras de impacto, suas causas, como
cometas e asteroides, e seus efeitos sobre a superfície de planetas e luas, bem como uma análise
sobre os possíveis efeitos destes impactos sobre a Terra (SAGAN; DRUYAN, 1986).
Posteriormente, foi realizada uma análise do local de impacto em Coronel Vivida, incluindo etapas
de campo, e sua evolução pré e pós-impacto. Também foram realizadas simulações do impacto
que ocasionou a cratera por meio de softwares livres e comparações de imagens aéreas da
década de 1980 com imagens atuais para a visualização de possíveis efeitos antrópicos sobre a
área da cratera.
Com estes dados buscou-se uma melhor compreensão do ponto de vista educacional e
interdisciplinar dos processos relacionados à cratera de Vista Alegre e foi gerado um vídeodocumentário com duração aproximada de oito minutos, que condensa as informações técnicas,
contando a história do lugar em linguagem acessível. Este vídeo foi disponibilizado publicamente
desde 4 de fevereiro de 2017 no endereço: https://www.youtube.com/watch?v=U_JW-M3ZR0c.
Na sua finalização, o vídeo foi submetido a uma pesquisa com questionários para um público
específico, ligado à educação formal na Universidade Estadual de Ponta Grossa, cujas
informações podem levar a eventuais análises sobre sua eficiência na educação não formal.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O corpo que causou o impacto em Vista Alegre foi um asteroide que se originou no Cinturão de
Asteroides, que se situa entre Marte e Júpiter. As simulações efetuadas apontaram que este
corpo teria cerca de 500 metros de diâmetro e era constituído de rocha densa (3.000 kg/m3) e
atingiu o basalto que recobria a região a 20 km/s num ângulo de 80˚ (HUNDSDORFER, 2017).
Este impacto alcançou camadas de arenito subjacentes ao basalto formando algumas das feições
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ainda hoje preservadas – testemunhas deste evento.
O conjunto de feições geológico-geomorfológicas encontrado na atualidade em Vista Alegre
permite ainda, interpretações de cunho paleoclimático e, em termos didáticos, permite analogias
com paleoambientes e a evolução ao longo do tempo. O contexto do impacto pode ser analisado
em conjunto com a paisagem pré-impacto e também com a evolução pós-impacto, tendo em vista
a ação de processos intempéricos e antrópicos que ocorreram no local.
O geossítio é de grande importância científico-cultural para o Paraná, o que fez com que fosse
reconhecido e tombado como relevante bem cultural do estado. Entretanto, foi constatado que o
potencial cultural e educativo da cratera de impacto não vem sendo bem assimilado pela
comunidade local e tampouco o assunto foi inserido na educação formal do município.
A maior parte das referências indicou que a preservação do patrimônio cultural está diretamente
relacionada ao grau de informação e sentimento de pertencimento que a comunidade local possui
sobre este patrimônio e que o desconhecimento é o principal fator que pode afetar ou destruir
elementos do patrimônio cultural.
Mecanismos que potencializem a difusão pública do conteúdo geocientífico em Coronel Vivida
podem levar à apropriação do conhecimento por parte da população, com desdobramentos
positivos na geoconservação e preservação deste patrimônio estadual.
Esta conscientização, através da educação não formal enfatizando a educação patrimonial,
objetiva ações de médio e longo prazo, como um plano de manejo, que pode ser necessário para
preservar o geossítio e propor meios para uma manutenção mais adequada dos locais
potencialmente turísticos.
A estratégia de divulgação científica foi discutida e um vídeo-documentário foi elaborado a partir
dos dados levantados, para somar aos resultados dos painéis e folhetos já implantados. Este
vídeo foi disponibilizado na internet em plataforma pública e representantes das secretarias de
Educação e Turismo do município foram comunicados para que procedessem à divulgação
interna (escolas e comunidade de Coronel Vivida). Autoridades municipais confirmaram que o
vídeo despertou grande interesse e foi repassado a todos os professores da rede pública de
Coronel Vivida, por ocasião da Semana Pedagógica de 2017.
Este mecanismo também foi testado no âmbito da educação formal (Universidade Estadual de
Ponta Grossa), onde ficou claro que a educação não formal não deve estar desvinculada da
educação formal. Os resultados da avaliação do vídeo entre agentes da educação formal
apontaram uma interessante complementação de abordagens. No entanto é necessária a
construção de bases mais sólidas para o entendimento geral dos eventos ocorridos no impacto
meteorítico em Vista Alegre. A avaliação entre alunos universitários e professores da rede pública
estadual apontou também que a disponibilização do vídeo na internet atua de maneira diferente
na educação, já que o acesso ocorrerá sempre por livre-escolha.
Os dados quantitativos e qualitativos (visualizações e comentários) a partir da plataforma do
youtube serão uma possibilidade na avaliação de eficiência na divulgação. Os primeiros três
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meses de disponibilização pública indicaram cerca de três mil visitas. Qualitativamente alguns
visitantes deixaram comentários positivos e um dado importante é que entre eles há vários
professores de geografia, habitantes locais e alunos de ciências ou geografia. Estes resultados
apontaram a validade desta estratégia de difusão de geociências e educação patrimonial para o
geossítio de Coronel Vivida.
A exemplo do que acontece há décadas na Cratera do Meteoro no Arizona (EUA), pode-se
esperar também o desenvolvimento de um turismo específico (geoturismo) de cunho escolar,
cultural e científico para Coronel Vivida. As iniciativas da MINEROPAR visando o geoturismo, à
época, foram também uma ação pioneira na educação não formal e patrimonial, que hoje é
complementada pela existência e divulgação do vídeo.
CONCLUSÕES
O levantamento bibliográfico e de campo permitiu uma tabulação dos dados mais relevantes a
respeito do fenômeno que ocorreu no território que atualmente constitui o distrito de Vista Alegre e
que puderam ser apresentados em linguagem de divulgação científica.
Na medida em que este conteúdo passe a ser acessado por alunos e professores das escolas
locais, a médio e longo prazo é possível que as relações da população com o geossítio se tornem
mais familiares e que se desenvolva um sentimento de pertencimento deste patrimônio cultural
paranaense.
As informações experimentais apontaram que o vídeo não é suficiente para um amplo
aprendizado sobre o tema, mas induz o interesse e promove uma conscientização patrimonial.
Estatísticas da divulgação na internet mostraram cerca de três mil visitas em três meses de
exposição, o que sugere possíveis avanços no conhecimento mínimo sobre o geossítio em médio
e longo prazo.
Os resultados deste trabalho mostraram que ações que se caracterizem como educação não
formal (ou aprendizagem por livre-escolha – FALK, 2002) podem efetivamente contribuir para a
valorização de patrimônio geológico e desenvolver um mecanismo de maior conscientização nas
comunidades locais.
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INTRODUÇÃO
A sustentabilidade da qualidade ambiental dos ecossistemas e a garantia de uma sadia qualidade
de vida passam por um processo educativo em todas as instâncias da sociedade. Tanto para
conservação ambiental em geral, quanto especificamente para a geoconservação, a educação
desempenha papel importante no que diz respeito ao processo de conscientização e sensibilização
dos indivíduos. No caso da geoconservação é necessário o reconhecimento da importância da
geodiversidade no local em que se vive, para haver geoconservação tanto da localidade de convívio
quanto dos diferentes ambientes naturais em que for visitar ou investigar (ALENCAR et al. 2012).
O ato de conservar o meio físico natural envolve o significado da existência dos diversos elementos
da geodiversidade. Assim, lhes são atribuídos valores científico e educativo (GRAY, 2004), os quais
promovem o ensino-aprendizagem em Ciências da Terra e contribuem em melhorar a relação da
humanidade com a geodiversidade. É importante salientar que todas as formas de vida dependem
dos componentes: paisagens geomorfológicas, rochas, minerais, fósseis, solos e águas. Pois, os
mesmos além de proporcionarem suporte para suprir as necessidades humanas, também
possibilitam as condições de vida na Terra.
Na educação básica, o desenvolvimento de ações que estimulem o conhecimento dos ambientes e
o pensamento crítico sobre a gestão dos tipos de uso deveria ser uma estratégia permanente.
Compartilhando desse entendimento, o curso de geologia da UFOPA realiza inúmeras iniciativas
voltadas para alunos da educação básica de Santarém, com o objetivo de contribuir para educação
ambiental e para geoconservação.
Dentre as ações realizadas tem-se um concurso de redação, destinado aos alunos regularmente
matriculados em escolas de Ensino Médio e/ou Ensino Técnico de Santarém. A primeira edição do
concurso, realizado em 2015, teve como tema “Se eu fosse um cantor, como eu cantaria as
belezas naturais da minha terra?”, com intuito de estimular os alunos a refletirem acerca dos
ambientes naturais de sua localidade. O concurso foi aberto a todos os alunos de Santarém,
mediante adesão da escola.
Neste trabalho apresentam-se algumas análises e reflexões sobre o resultado do concurso e sobre
o conteúdo das redações de alunos de duas escolas. Por meio da interpretação dos textos
produzidos pelos alunos participantes, buscou-se identificar a percepção dos mesmos sobre as
belezas naturais (ambientes naturais) versus elementos da geodiversidade local.
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METODOLOGIA
Procedimento do concurso: O concurso de redação integrou um concurso maior denominado “Vamos
fazer arte?”, uma das modalidades do referido concurso. Cada modalidade tinha um tema e um objetivo
específico. A referência “se eu fosse um cantor” tem relação com a prática tradicional de alguns
movimentos, de manifestações culturais e de artistas locais de incluir em suas composições esses
ambientes naturais em suas músicas e poemas.
Por meio de edital e contatos oficiais, as escolas receberam o regulamento do concurso. Coube a elas
realizar a inscrição dos alunos, bem como definir se cada uma faria um concurso interno; e ainda, decidir
se seriam enviadas todas as redações inscritas ou somente aquelas melhor elaboradas.
As redações recebidas foram avaliadas por professores colaboradores e a classificação foi definida pela
média simples. O resultado do concurso foi apresentado no Salão de Extensão da Universidade, com a
presença dos estudantes das escolas participantes. A premiação foi simbólica, conforme prevista no edital,
apenas com um certificado e um livro.
Este trabalho contou com a leitura, análise e interpretação das redações produzidas por alunos,
de 16 a 19 anos, de duas escolas de ensino médio de Santarém.
A produção textual1 na sua modalidade escrita não deixa de transmitir as posições sócias- históricas
do sujeito autor, ou seja, por meio dela é possível inferir as ideologias, os valores, as crenças de um
sujeito num tempo e num espaço concreto (BRANDÃO, 19942). Além disso, a produção escrita
por meio da leitura interacional (cf. KOCH e ELIAS, 2009) que integra intenções do autor, estrutura
textual (sistema linguístico) com os conhecimentos do leitor, permite perceber a posição do
escritor, pois nosso conhecimento de mundo aliada a forma como o autor constrói o texto leva a
constatações acerca da sua percepção sobre a sua realidade, sobre a sua cultura. Quer dizer,
apesar da subjetividade inerente à interpretação de um texto, é possível um olhar objetivo pelas
pistas que o texto oferece, evidenciadas pelas escolhas de forma e de conteúdo que o escritor
faz, por exemplo, pelas escolhas lexicais, de conectores, de estrutura textual etc.
Foram essas noções de texto e discurso que foram levadas em conta na avaliação das redações
inscritas nesse concurso. E, com base nesses direcionamentos, foram identificadas e
quantificadas as citações diretas aos elementos da geodiversidade local, bem como as citações
indiretas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A diversidade de ambientes geológicos e geomorfológicos em interação com a floresta,
amplamente divulgadas como “belezas naturais” são os principais atrativos turísticos da cidade de
Santarém e entorno, daí a motivação de entender como os alunos concebem nas redações
produzidas, essa expressão e em qual medida vinculam ao meio físico, à geodiversidade.

1

Os textos são concebidos como a realização verbal (oral ou escrita) na qual se manifesta o discurso
(MEURER e MOTTA-ROTH, 1997).
2
In: http://www2.eca.usp.br/Ciencias.Linguagem/Brandao_AnalisandoODiscurso.pdf.
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Todas as redações recebidas relatam as belezas naturais ou paisagens da cidade de Santarém,
deixando a entender que os alunos são moradores da mesma ou a consideram como sua terra.
Os textos em geral são cheios de demonstração de afetividade à cidade e às paisagens naturais.
Cerca de 60% das redações seguem uma estrutura ou explicitam nos textos resposta direta ao
tema proposto no concurso, ou seja, se colocando como o autor de música.
De forma indireta, todas as redações apresentam uma vinculação entre o termo “belezas naturais”
com algum elemento do meio físico local.
De forma direta e específica, 80% dos alunos citam um ou mais ambientes do meio físico como
sinônimo de beleza natural. São eles: rios, lagos, praias, areias, águas e o encontro das águas.
Na Figura 1 têm-se os principais ambientes identificados.
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Figura 1: Número de elementos da geodiversidade identificados. Fonte: Acervo Projeto Geodiversidade
amazônica em música e poesia.

Os rios e as praias são os ambientes mais citados pelos alunos. Como pode ser observado na
Figura 1, um número reduzido de ambientes do meio físico foram identificados. Formas de relevo,
processos fluviais, afloramentos, dentre outros ficaram de fora dos textos produzidos pelos
alunos.
Em relação aos quatro ambientes do meio físico presente nos textos, nenhuma das redações faz
uma apresentação ou explicação aprofundada do ambiente, apontando demonstrar um
conhecimento sobre a origem, sobre os processos específicos relacionados.
O Encontro das águas dos rios Amazonas-Tapajós-Arapiuns, localizado na frente da cidade de
Santarém, e o pôr do sol aparecem em quase todas as redações. Cultura, arte, mitos e lendas são
outros temas recorrentes nas redações.
CONCLUSÕES
A pouca diversidade de ambientes presentes nas redações dos alunos e o conteúdo superficial
sobre os mesmos deixam evidências do pouco domínio deles acerca do conhecimento sobre o
meio físico local. Entretanto, existe uma consciência, uma vinculação dos ambientes do meio
físico com as belezas, os atrativos, os cartões postais reproduzidos pelos mesmos.
Os rios, as praias, o encontro das águas e o pôr-do-sol demonstram ser os ambientes mais
frequentados ou vistos pelos alunos.
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Entendemos que a provação proposta aos alunos, por meio deste concurso, pode ser um
instrumento importante para entender o que os mesmos pensam e extrair dados relevantes para o
planejamento das iniciativas de educação ambiental e geoconservação. Tal como começar um
processo de popularização das geociências a partir dos ambientes mais conhecidos ou
frequentados por esse público.
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INTRODUÇÃO
O conhecimento geológico é necessário para que haja um relacionamento equilibrado entre
sociedade e natureza. Tal conhecimento, porém, não chega ao público leigo com frequência,
tornando-se imperativo a elaboração de ações que divulguem amplamente as geociências. Dentre
tais ações, destaca-se a criação de geoparques, que, de acordo com Brilha (2009), veio possibilitar
o desenvolvimento de novas estratégias promotoras do ensino e divulgação das Geociências.
Segundo o autor, os geoparques permitem veicular não só de conhecimentos técnicos e científicos,
mas também de valores promotores de uma cidadania responsável. Segundo a UNESCO,
geoparques são áreas geográficas únicas e unificadas, onde sítios e paisagens com importância
geológica internacional são gerenciados com um conceito holístico de proteção, educação e
sustentabilidade, ou seja, na área de um geoparque, o patrimônio geológico é visto em conexão
com todos os outros aspectos do patrimônio natural e cultural da região, para aumentar a
consciência e compreensão das principais questões que a sociedade enfrenta, como o uso de
recursos da Terra de forma sustentável, mitigação dos efeitos das alterações climáticas e redução
de riscos relacionados a desastres naturais.
No estado do Rio de Janeiro há a proposta para a criação do Geoparque Costões e Lagunas,
englobando 16 municípios, abrangendo rochas de natureza ígnea, metamórfica, campos de dunas,
restingas, falésias, cordões litorâneos, deltas e manguezais. O geoparque conta também com a
presença de geossítios portadores de informações essenciais para o entendimento da evolução
de nosso planeta, além de um especial caráter cultural verificado em sítios históricos e préhistóricos (MANSUR et al., 2012). A fim de contribuir para a popularização do geoparque e
fortalecer seus programas educativos, foram criados mascotes para o mesmo. Os super-heróis
geológicos, Super Feras, cuja autora é Gisele Vasconcelos, protagonizam um livro infantil voltado
para a educação ambiental, e, sobretudo, a geoeducação. Os personagens Piros Fera, Litos Fera,
Hidros Fera, Atmos Fera, Hipólito, o estromatólito e Sarita, a dolomita, representam as esferas da
Terra e os elementos básicos da natureza e constituem uma importante ferramenta para abordar
conteúdos geocientíficos de forma leve, lúdica e esclarecedora para as crianças.
Este trabalho é um projeto piloto realizado no município de Armação dos Búzios, RJ, um dos 16 que
integram a área do proposto geoparque. Trata-se de um estudo de caso em que tais personagens e
seus livros foram apresentados para professores, coordenadoras e alunos da rede municipal,
realizando-se também uma avaliação do potencial destes materiais para serem utilizados como um
recurso didático no ensino e na divulgação da Geologia.
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METODOLOGIA
O trabalho foi desenvolvido nas seguintes etapas:
1) Elaboração do material: para divulgar os Super Feras, seus livros e produtos para o públicoalvo foi elaborada uma apresentação no software Power Point cuja estruturação é apresentada na
Tabela 1.
Tabela 1 – Estrutura da apresentação
Seção
“Os Livros”

Conteúdo
Apresentação dos livros; lista dos capítulos

“As pessoas”

Apresentação da autora, ilustrador e colaboradora

“Geoparques”

Conceitos: Geoparque/Geodiversidade/Valores da Geodiversidade

“Os Super Feras”

Personagens e suas características

“Big Bang – Tudo começa com uma
grande explosão”
“Os Super Feras em Búzios”

Síntese da história dos livros/ Apresentação de temas geocientíficos que
podem ser abordados ao longo da história
História geológica do município x história da Terra
Geossítios e pontos de interesse didático no município
Homem x Meio Ambiente/ Crianças são convidadas a defender os heróis/
Oportunidades para desenvolver projetos de educação ambiental
Conceituação/Sensibilização/Ameaças a Geodiversidade

“Os Super Feras em Perigo”
“Geoconservação”
“Considerações Finais”

Tempo Geológico/ Rochas – “artefatos do tempo”/ Apresentação da
International Chronostratigraphic Chart

2) Veiculação do material: os professores e coordenadoras, que fazem parte do corpo docente do
4° e 5° ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Armação dos Búzios,
assistiram à apresentação durante o sexto encontro de formação continuada para professores dos
referidos anos da rede municipal em questão. Os encontros foram realizados nos dias de 24 e 26
de outubro de 2016, no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação – CEPEDE
localizado no município. A participação nos encontros é obrigatória para todos os professores de
4º e 5º ano da rede municipal de Armação de Búzios e, portanto, quase a totalidade dos 65
professores do segmento assistiram à apresentação, que foi disponibilizada para os mesmos em
um CD –ROM, contendo também moldes e figuras dos Super Feras para colorir. 60 exemplares
dos livros foram distribuídos entre os participantes. Os alunos são estudantes do 2° e 3° ano do
Ensino Médio, bolsistas do Projeto Jovens Talentos da Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado do Rio de Janeiro - FAPERJ, já envolvidos com outras ações de popularização da
Geologia no município. Para eles a apresentação foi veiculada em um encontro realizado no dia
16 de dezembro de 2016, também na sede do CEPEDE, cuja participação fazia parte das
atividades de pré-iniciação científica do Projeto Jovens Talentos.
3) Avaliação do material: para analisar o potencial de uso do material fornecido como um recurso
didático foram elaborados questionários avaliativos, em duas versões, uma para professores e
coordenadoras e outra para os alunos. Além de avaliar o potencial didático dos livros dos Super
Feras, tais questionários visaram também investigar o grau de conhecimento e interesse dos
participantes com relação à Geologia e geociências, bem como a opinião dos mesmos sobre
geoparques e educação. Para isso, foram elaboradas questões objetivas e discursivas cujas
respostas pudessem fornecer um panorama da opinião dos participantes em relação ao material
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apresentado, ao processo de ensino e aprendizagem das geociências e aos geoparques. Os
questionários foram impressos e aplicados para os professores e as coordenadoras que estiveram
presentes na segunda parte do sétimo encontro de formação continuada ocorrida na tarde do dia
23 de novembro de 2016 no CEPEDE. Os alunos responderam ao questionário logo após a
apresentação dos conteúdos, no encontro ocorrido no dia 16 de dezembro de 2016.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A grande maioria dos entrevistados (62% dos professores, 67% das coordenadoras e 60% dos
estudantes) declarou possuir baixo grau de conhecimento a respeito dos conteúdos, reflexo da
educação básica e da formação dos professores deste segmento no país, onde conteúdos
geocientíficos estão quase ausentes (MANSUR, 2009; TOLEDO et al., 2005). Outro aspecto
destacado na literatura e também verificado nos resultados, diz respeito ao material didático. Para
Mansur (2009), o material didático disponível para o ensino de geociências é escasso e de baixa
qualidade. Na pesquisa verificou-se que 71% dos professores e 80% dos estudantes declararam
não possuir material didático que aborde tais conteúdos de forma satisfatória. Além disso, tanto
professores quanto estudantes apontaram a falta de material didático adequado como uma das
maiores dificuldades na prática de ensino e aprendizagem das geociências. A complexidade dos
temas também foi incluída entre as principais dificuldades tanto por professores como por
estudantes. Ressalta-se aqui que a utilização dos personagens vem ajudar a preencher essas
duas lacunas – sendo um apoio didático para estudar os temas e também contribuindo para sua
desmistificação - Os heróis, que representam as esferas de Terra, possuem “superpoderes” que
evoluem com o passar do tempo geológico e suas histórias seguem uma cronologia específica, de
acordo com a história da Terra. Ao longo do livro os personagens brincam, e nesta brincadeira
constroem a Terra como a conhecemos hoje. Desta forma, os personagens e suas histórias
ajudarão as crianças a entender os mecanismos de formação e modificação do Planeta, desde o
início até a atualidade, além de exemplificar a interação que existe entre todas as partes do
Sistema Terra. O livro, dividido em três capítulos, apresenta temas como a formação da Terra e
da Lua, surgimento dos organismos vivos e do homem e o relacionamento dele com o ambiente,
abrindo possibilidades para a educação ambiental.
Considera-se que a apresentação montada e veiculada para divulgar os personagens e debater
sobre Geologia, geodiversidade e geoconservação foi efetiva e proveitosa já que a coordenação
de ensino responsável pelo curso de formação continuada estendeu o convite para que a mesma
fosse divulgada também no ano de 2017, e incluiu a Geologia na grade de temas a serem tratados
ao longo dos encontros do curso.
Outros resultados positivos estão nas respostas dos questionários: todos os entrevistados
relataram que a utilização dos Super Feras como um recurso didático com caráter lúdico facilitará
no ensino e no aprendizado dos conteúdos mencionados (corroborando os comentários tecidos a
respeito do lúdico no ensino), além de despertar o interesse dos alunos em conhecer a história
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geológica de seu município. Ademais, todos os professores participantes relataram que já
utilizaram ou pretendem utilizar os materiais dos mascotes em suas atividades docentes, deram
sugestões de usos e mostraram que identificaram várias e diversificadas aplicabilidades para os
materiais.
Nas questões discursivas apresentadas nos questionários, também verificaram--se resultados
positivos. Todos os entrevistados afirmaram que os conteúdos de Geologia e geociências
apresentados são importantes na formação básica de um cidadão. Como justificativas foram
utilizadas muitas das questões abordadas e discutidas durante a palestra, sobretudo o fato de o
conhecimento geológico ser primordial para que haja um relacionamento mais harmonioso entre
sociedade e meio ambiente.
Em relação ao geoparque, a maioria dos participantes acredita que os personagens terão impacto
positivo nas estratégias de divulgação e popularização do mesmo. Além disso, todos os
participantes afirmaram que os geoparques podem contribuir para o ensino e a educação, sendo
que todos os estudantes declararam que têm interesse em participar de aulas de campo para o
aprendizado de conteúdos de geocientíficos e da história geológica de seu município. Quando
indagados como um geoparque poderia contribuir para o ensino e a educação, grande parte dos
participantes mencionou o caráter prático do aprendizado oferecido no local, onde é possível a
realização de aulas de campo e outras atividades que permitem contato com exemplos reais e a
visualização do que está sendo ensinado, de modo a despertar o interesse e facilitar a
compreensão do que é ensinado. Foram mencionadas também a importância da vivência na
natureza para desenvolver habilidades e competências essenciais ao indivíduo, bem como a
necessidade de se reconhecer como parte dela, a fim de aumentar o respeito e o interesse por
sua conservação. Destaca-se aqui que tais aspectos são possibilitados e incentivados nos
geoparques, já que estes integram diversos tipos de aspectos físicos, biológicos e culturais de
uma região, sendo ideias para demonstrar a interdependência destes aspectos conceito essencial
para uma visão holística da natureza e para o paradigma da sustentabilidade (BRILHA, 2009).
CONCLUSÕES
Com este trabalho conclui-se que a Geologia e as geociências constituem uma área do
conhecimento ainda pouco presente tanto nas escolas como em ações de educação ambiental,
além disso, a escassez de material didático adequado e a baixa qualidade daqueles disponíveis
são fatores que agravam este panorama. Acredita-se que a presente pesquisa contribuiu de forma
positiva para suprir tais lacunas, oferecendo aos participantes um material didático de apoio,
contendo informações precisas e corretas, trabalhadas de forma lúdica de maneira a facilitar a
abordagem dos conteúdos considerados tão complexos. A comunidade escolar estudada, apesar
de possuir baixo grau de conhecimento geocientífico, reconhece a importância do mesmo para a
formação dos alunos. Os personagens estudados, seus livros e demais materiais foram muito bem
recebidos pela comunidade escolar, sendo unanimemente aprovados por professores,
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coordenadoras e estudantes como um recurso didático para abordar conteúdos geocientíficos de
forma leve, lúdica e esclarecedora para as crianças. A apresentação veiculada gerou impactos
positivos verificados tanto nas respostas aos questionários, como no comunicado da coordenação
do 4º e 5º ano do ensino fundamental da rede municipal de Armação dos Búzios de que a
geologia havia sido incluída na ementa dos próximos cursos de formação continuada.
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INTRODUÇÃO
O objetivo deste trabalho foi criar um georoteiro didático para apresentar os processos naturais na
gênese e dinâmica das formas do relevo, discutir a ocupação antrópica e relacionar a influência
dos tempos geológico e histórico na modificação destas paisagens naturais bem como a
necessidade de valorização e preservação do patrimônio geológico / geomorfológico como legado
de uso cultural. Segundo Brilha (2005) “A educação em Ciências da Terra só pode ter sucesso se
permitir o contacto directo com a geodiversidade. Quer no que respeita a actividades educativas
formais, de âmbito escolar, quer a actividades não formais, dirigidas ao público em geral, as
saídas de campo permitem conferir à geodiversidade um extraordinário valor educativo.” O
trabalho de campo em geografia aplicado a partir de um georoteiro didático potencializa a
apreensão de conceitos e conteúdos geocientíficos referidos, neste caso, ao ensino fundamental
e médio. Essa prática, enquanto suporte didático, busca também a ressignificação dos referidos
conhecimentos, especialmente geomorfológicos e geológicos, por meio da observação direta e
dirigida do olhar para a análise da evolução da paisagem, as modificações de origem antrópica e
a importância do reconhecimento e conservação do patrimônio geológico e geomorfológico como
bem cultural.
A área escolhida (Figura 1) é um trecho do quadrante noroeste da cidade de São Paulo onde está
presente importante marco geomorfológico da paisagem natural da cidade: o Pico do Jaraguá
(1135 metros). O georoteiro foi construído a partir da leitura do artigo científico de 1948 de autoria
do Professor Aziz Nacib AB’Saber: “NOTAS SOBRE A GEOMORFOLOGIA DO JARAGUÁ E
VIZINHANÇAS” republicado de forma revista e ampliada em 1951 pela Associação dos Geógrafos
Brasileiros. Nesse artigo o professor AB’Saber enumera diversas características da área que a
tornam, a nosso ver, como de interesse para o ensino de geociências no que tange, inclusive, à
geoconservação do patrimônio geológico e geomorfológico: “...achamos que os picos e morros
quartzíticos da Série São Roque constituem acidentes de relevo de excepcional valor geomórfico,
pelo fato de sugerirem níveis de erosão antigos da região” e ainda “Em geomorfologia poderíamos
dizer que a região do Jaraguá e vizinhanças constituem, em seu conjunto, um belo exemplo de
erosão diferencial”.
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Figura 1 – Localização do georoteiro no município de São Paulo – São Paulo.

METODOLOGIA
A preparação do georoteiro incluiu trabalho de escritório e campo. A primeira fase, em escritório,
contemplou a leitura cuidadosa do texto e a atualização toponímica, necessária, devido ao
espaçamento cronológico de quase setenta anos que separa a criação do texto e a proposta do
georoteiro. Para atualização do texto os topônimos foram verificados, localizados espacialmente e
relacionados corretamente em suas denominações atuais.

Também se procedeu a uma

atualização das denominações e nomenclaturas científicas como, por exemplo, as referentes às
idades geológicas. A segunda fase constou de uma verificação de campo para observação e
interpretação da paisagem atual, localização e georreferenciamento de geoformas citadas no
artigo e localização de afloramentos ainda presentes atualmente. Foi analisada a importância
atual de cada geoforma na paisagem, seu grau de conservação em função das modificações
geradas pela intervenção antrópica ao longo do tempo e mesmo se ainda estavam presentes, pois
a ocupação urbana poderia ter sido responsável por modificações como de fato ocorreu
(desmonte e retirada de matacões, supressão/recobrimento de campo de blocos em função da
ocupação e uso urbano, etc). Quanto à logística foram verificadas as reais condições de acesso
por ônibus e, especialmente, por trem já que foi o meio de transporte mencionado por AB’Saber
em seu artigo. Assim foi percorrido o trecho Luz / Perus da linha Rubi da CPTM. Como última
fase, o retorno ao escritório para montagem de um caderno de campo a ser utilizado quando do
percurso do georoteiro e a confecção de mapas temáticos em SIG com localização das geoformas
e pontos de parada (Figuras 2 e 3).

308

_______________________________________________________________________________

Figura 2 – Localização dos pontos de visitação.

Figura 3 – a) morros baixos junto à via férrea; b) pedreira; c) afloramento com blocos d) Pico do Jaraguá
visto a partir das proximidades da estação Jaraguá (Linha Rubi da CPTM).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como resultado da pesquisa foi possível construir um georoteiro didático para utilização no ensino
fundamental e médio a partir do resgate de informações contidas do texto científico de Aziz Nacib
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Ab’Saber: “NOTAS SOBRE A GEOMORFOLOGIA DO JARAGUÁ E VIZINHANÇAS”. O georoteiro
estende-se por dez estações da linha Rubi da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos com
paradas em cinco delas: Luz, Barra Funda, Piqueri, Jaraguá e Vila Aurora. Nessas paradas os
pontos de interesse foram visitados e outros pontos, por estarem distantes da linha férrea,
puderam ser contemplados e fotografados (Tabela 1).
Tabela 1 – Tabela do georoteiro com os pontos de visitação e avistamento.
Estações
linha Rubi
da CPTM

Formas do relevo
observadas

Conceitos abordados

Observações

Luz

colinas suavizadas da
margem esquerda do rio
Tietê e, como contraste no
horizonte, espigão da
Avenida Paulista

formas do relevo e
tempo geológico;
ocupação antrópica

recobertas por ocupação
urbana

sedimentos quaternários
holocênicos da planície de
inundação do Rio Tietê

erosão, transporte e
sedimentação; gênese
da planície de
inundação; dissecação
fluvial;
ocupação antrópica

recobertas por ocupação
urbana

Piqueri

morros baixos (50 a 80
metros) em forma de meialaranja sustentados por
granito (Granito Pirituba)

dissecação do relevo;
erosão diferencial;
intemperismo; litologia;
ocupação antrópica;
modificações na
paisagem e patrimônio
geológico

recobertos por ocupação
urbana dos bairros de
Piqueri e Pirituba.
(Ab’Saber menciona a
existência de matacões na
margem esquerda a pós a
ponte sobre o rio Tietê,
hoje não mais presentes)

Vila Aurora

afloramento granitico
(indiferenciado)

Vila Aurora
Perus

pedreira exploração de
granito para uso como
brita

Jaraguá

Pico do Jaraguá (1135
metros) sustentado por
quartzito;
batólito Serra da
Cantareira (Morro do
Pavão e Morro Doce)

Barra Funda
Água
Branca
Lapa

dissecação do relevo;
erosão diferencial;
intemperismo; litologia;
ocupação antrópica
uso econômico das
rochas e minerais;
modificações na
paisagem e patrimônio
geológico
marco da paisagem;
patrimônio geológico;
geomorfológico;
proteção legal

à margem da ferrovia
próximo a estação Vila
aurora
avistamento a partir da
linha férrea

Parque Estadual aberto a
visitação

CONCLUSÕES
Conclui-se que o uso de literatura geocientífica, produzida no âmbito da universidade, pôde ser
utilizada para subsidiar a confecção de um produto de cunho educacional em geociências
(georoteiro). O resgate deste texto demonstra a importância da leitura de textos científicos
clássicos como repositório do conhecimento indo além do uso puro e simples do livro didático (por
melhor que seja) como ferramenta acabada, desafiando o professor a criar. Além disso, a vivência
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externa à sala de aula propicia a apreensão/problematização do conhecimento de maneira mais
eficiente e completa com maiores possibilidades de sensibilização para a conservação do
patrimônio geológico-geomorfológico, como foi experienciado por um dos autores em trabalhos
anteriores junto à rede de ensino. Existem inúmeras outras áreas que poderiam ser trabalhadas
dentro do município de São Paulo por meio da utilização de georoteiros, prática que sugerimos
seja incentivada.
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INTRODUÇÃO
O município de Caçapava do Sul possui um registro geológico bastante diverso com importante
valor turístico, cultural e científico (e.g. BORBA et al. 2013; 2016). Por essa característica, recebeu
do Poder Legislativo o título Capital Gaúcha da Geodiversidade, através da Lei Estadual
14.708/2015. Várias iniciativas vêm sendo trabalhadas ao longo dos últimos anos, através de
estudos, projetos e atividades multidisciplinares, no sentido de promover a divulgação da
geodiversidade de Caçapava do Sul. O ‘geo.dia’ é uma das ações integradoras que ocorrem nessa
esfera, e que tem por objetivo tanto a promoção e conscientização do valor geológico, histórico,
turístico e cultural do município, como também visa divulgar de forma ampla na comunidade local e
regional o ensino de geociências. Essa atividade conta com a participação e organização de
professores e alunos das Ciências da Terra das áreas de Geologia, Geografia, Biologia e
Paleontologia durante um dia do ano, no qual é realizado um encontro em uma praça municipal para
ter uma espécie de aula ao ar livre sobre a geologia local. A ideia de realizar um ‘geo.dia’ veio de
uma experiência bem-sucedida que ocorre anualmente desde o ano de 2005 em todas as
províncias da Espanha, chamada de Geolodía (CRESPO-BLANC et al., 2011). Tal qual o ‘geo.dia’,
o intuito desta atividade é promover a descoberta de um olhar sob o aspecto do patrimônio
geológico, somado à divulgação do papel dos geólogos na sociedade visto que a Geologia é uma
ciência muito importante e pouco divulgada nos ensinos fundamental e médio (BORBA et al., 2015).
O ‘geo.dia’ já está na sua segunda edição, e cada vez vem ganhando mais espaço e apoio na
comunidade local. Para seus idealizadores, o ‘geo.dia’ é uma ferramenta muito importante e visa
contribuir com um trabalho social de base para que novas iniciativas sejam construídas e
implementadas para o desenvolvimento sustentável da região de Caçapava do Sul.
METODOLOGIA
A realização do ‘geo.dia’ se dá por meio da iniciativa da Universidade Federal de Santa Maria,
com colaboração da Universidade Federal de Pelotas e Universidade Federal do Pampa, e apoio
da Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul. O evento é organizado por professores e alunos dos
cursos de Geologia e Geografia, que promovem desde a confecção de materiais, até a divulgação
do evento e a organização das atividades. Em todas as atividades, busca-se sempre o uso de uma
linguagem didática e acessível, que possa despertar nas pessoas o interesse e o gosto por
conhecer e valorizar o patrimônio geológico local, bem como possibilite que o participante aprenda
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um pouco mais sobre a importância geológica da região. A participação no ‘geo.dia’ é totalmente
gratuita, exceto a entrada do Parque da Pedra do Segredo, onde é cobrado o valor de acesso por
pessoa, e o evento é financiado por projetos ligados a instituições de ensino, bem como o apoio da
administração pública municipal.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
No dia do evento são montados expositores na praça da igreja matriz (Figura 1), um local de fácil
acesso onde são dispostos os materiais técnico-educativos a serem utilizados para as oficinas e
aulas expositivas, como amostras de rocha da região e microscópios e lupas de mesa binoculares
para compreensão dos minerais constituintes das rochas (Figura 2a), figuras e mapas da geologia
regional e local, além de um varal de fotos dos principais geomonumentos e pontos turísticos do
município. Também é exposta uma caixa contendo areia com réplicas de fósseis enterrados, que
tem por finalidade permitir que os participantes, principalmente crianças, possam experimentar o
contato com a ideia de uma escavação paleontológica. Essas atividades ocorrem de forma
simultânea, e podem ser experimentadas pelo público de qualquer idade, ao longo do dia. No
período da tarde são realizadas saídas de campo para os principais geomonumentos da região,
com duração média de 2 a 3 horas, dentre eles a Pedra do Segredo (Figura 3), as Guaritas e as
Minas do Camaquã. Essas atividades de campo simulam o trabalho do geólogo, e permitem que o
público tenha um contato bastante íntimo com a profissão, de modo a versar sobre conceitos
simples e extremamente importantes como o tempo profundo, os tipos de fósseis e seus registros
nas rochas, a importância da preservação do patrimônio geológico, o ciclo de formação e de
intemperismo das rochas, os principais tipos de rochas, entre outros. Na Pedra do Segredo ocorre
uma oficina de escalada (Figura 2b) aberta a todos que se sintam a vontade de participar, visto
que a região possui muito potencial para o turismo de aventura e a escalada em rocha. Todos
estes conceitos são abordados de forma lúdica e experimental, buscando proporcionar o
aprendizado através do contato entre as pessoas e a natureza.

Figura 1 – Estandes do ‘geo.dia’ na praça da igreja matriz de Caçapava do Sul. Fonte: organização do
evento.
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a

b

Figura 2 – a) Manuseio de microscópio; b) Oficina de escalada na Pedra do Segredo. Fonte: organização do
evento.

Figura 3 – Excursão na Pedra do Segredo durante o ‘geo.dia’. Fonte: organização do evento.

CONCLUSÕES
Este estudo nos leva a concluir que a valorização da geodiversidade depende da implementação
de iniciativas locais que permitam a aproximação entre a população local e o patrimônio
geológico, promovendo a divulgação científica do conhecimento geológico.
314

_______________________________________________________________________________
A realização do ‘geo.dia’, promove um contato entre a comunidade local e o conhecimento
científico, de forma que se ampliam as fronteiras do aprendizado para além das instituições de
ensino. Trata-se de uma atividade de extensão por excelência, onde a comunidade recebe o
mesmo conhecimento que os alunos dos cursos de Geologia e Geografia receberam durante as
suas graduações, engrandecendo seu conhecimento acerca de suas próprias riquezas locais.
As saídas de campo possibilitaram que os participantes da atividade experimentassem uma nova
sensação em locais antes frequentados, através da incorporação de um olhar geológico sobre o
meio em que vivem. Também viabilizaram que o público local tivesse contato com os temas
abordados em uma excursão com caráter científico e exploratório, aproximando-se da cultura
científica geológica e da própria profissão do geólogo que tem um papel fundamental na
sociedade. Um dos principais aspectos do ‘geo.dia’ é a promoção de um dia de aula ao ar livre,
com elementos naturais e locais, de forma dinâmica e lúdica, em um ambiente onde qualquer
pessoa pode participar, independentemente da idade ou do conhecimento que possui.
Ainda que as saídas de campo sejam as atividades mais requisitadas pelo público participante, o
encontro na praça é uma atividade bastante agregadora e enriquecedora, pois permite não só o
contato do público com alunos e professores, como também promove o debate entre os próprios
participantes, tornando a temática da geodiversidade um conhecimento acessível a qualquer
pessoa.
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INTRODUÇÃO
O uso de novas ferramentas de aprendizagem no ensino básico em escolas das redes públicas dos
municípios brasileiros torna-se cada vez mais necessário para despertar o interesse de estudantes a
assuntos abordados em sala de aula. Ganham relevância instrumentos como a utilização de
aplicativos tecnológicos, desenvolvimento de projetos escolares na comunidade e inserção do
estudante em ações que estimulem o aprendizado e o reconhecimento do ensino no dia-a-dia. Fato
não tão distante quando se almeja inserir conhecimentos sobre a geodiversidade local. No entanto,
as dificuldades surgem quando o local a ser visado abrange áreas completamente planas, inseridas
especificamente na Bacia Sedimentar do Amazonas.
O relevo plano e a abundância de fauna e flora camuflam a geodiversidade amazônica. No entanto,
elementos abióticos como os sistemas fluviais destacam-se como os principais modeladores do
relevo na região. São predominantes principalmente pela presença dos diversos afluentes que
abastecem o rio Amazonas. O município de Santarém, situado a oeste do estado do Pará, está
localizado entre a confluência dos rios Amazonas, Tapajós e Arapiuns, inserido em áreas de baixos
platôs dissecados embasados por rochas sedimentares cretáceas da Formação Alter-do-Chão e
superfícies aplainadas inseridas na planície fluvial (JOÃO et al., 2013). Cursos fluviais, tais como os
rios Arapiuns e Tapajós, constituem rios de “águas claras” devido ao reduzido transporte de material
em suspensão; enquanto o rio Amazonas, de origem andina, apresenta concentrações elevadas de
sedimentos, que lhe fornecem coloração amarelada, ou aspecto “barrento” (SIOLI, 1985).
Neste contexto, com objetivo de promover a geodiversidade regional na educação, fazendo com
que estudantes oriundos de escolas de ensino básico compreendessem e identificassem a
diversidade abiótica local, este ensaio analisou trabalhos provenientes de atividades de extensão
desenvolvidas em duas escolas das redes públicas da cidade de Santarém-PA. As atividades
contemplaram a observação e expressão da paisagem local por meio de desenhos, de modo a
fornecer uma análise sobre os elementos abióticos reconhecidos por estudantes do ensino
fundamental das redes públicas de ensino da região amazônica.
METODOLOGIA
Os métodos adotados abarcaram levantamento e revisão bibliográfica, atividades nas escolas e
análise dos desenhos. O levantamento e revisão bibliográfica foram realizados sobre os aspectos
geomorfológicos e geológicos do município de Santarém-PA, por meio de pesquisas em livros,
dissertações e artigos disponíveis na web via sites do CPRM, Periódicos da CAPES e Google
Acadêmico. O desenvolvimento das atividades de observação e expressão da paisagem local
através de desenhos foi realizado em parceria com as escolas de ensino fundamental e médio
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Onésima Pereira de Barros e Terezinha de Jesus Rodrigues, geridas pelo ensino público estadual.
Na última etapa, após submissão pelos participantes, os trabalhos foram analisados seguindo os
critérios de identificação e quantificação dos elementos da geodiversidade local.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Estudantes integrantes do ensino fundamental, com idades de 12 a 17 anos de idade
desenvolveram propostas de desenhos obedecendo ao tema “Paisagem Amazônica”. Foram
identificados nos trabalhos elementos como fauna, flora, rios, depósitos fluviais, relevos planos e
levemente ondulados (Tabela 1). Os trabalhos apresentaram adicionalmente elementos de
aspectos culturais tais como uso de embarcações para locomoção, casas confeccionadas com
madeira às margens dos rios e atividades de pesca. São componentes culturais inseridos nos
desenhos como parte integrante da paisagem natural.
Tabela 1 – Quantificação dos elementos bióticos e abióticos.
Descrição

Quantidade (%)

Fauna

50%

Flora

90%

Rios

90%

Relevo plano

50%

Relevo pouco ondulado

20%

Depósitos fluviais

10%

Destaca-se ainda que apesar de terem sido reconhecidos elementos geológicos e hidrológicos,
foram identificados em menor porcentagem entre os desenhos componentes como: formas de
erosão, acumulação e processos. Diante desta observação, atribui-se a tal omissão em grande
parte dos ensaios, ao não reconhecimento destes elementos (por parte dos discentes) como
componentes integrantes da paisagem natural. A situação evidencia o desconhecimento não
somente dos processos atuantes, mas da gênese e da dinâmica relacionadas ao ambiente local.
Silva (2008) enfatiza que para alcançar o entendimento do termo paisagem natural é necessário
compreender a morfologia do terreno, gênese, evolução e fisiologia das paisagens. A morfologia
apresenta relações intrínsecas entre elementos como clima, rochas, biota, água, devido à ação de
processos geológicos, hidrológicos e atmosféricos.
Componentes hidrológicos como rios foram abordados por parte significativa dos estudantes. A
existência dos ambientes fluviais na região amazônica faz-se predominante, especialmente em
uma área situada próximo à confluência de três rios de grande expressão da região, Arapiuns,
Tapajós e Amazonas. Cursos fluviais principalmente do rio Amazonas apresentam constantes
modificações (deposição/erosão de barras sedimentares ao longo do rio) promovidas por fatores
tais como, neotectônica, clima, litologia, entre outros, nos quais os processos geomorfológicos
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fluviais atuam de forma dinâmica na modelação do terreno. Suguio e Bigarella (1990) salientam
que a inter-relação e ação conjunta de processos de erosão, transporte e de deposição abrange
relações constantemente mutáveis do fluxo e carga existente, as quais se alternam conforme o
fluxo e velocidade da água. Não podendo desta maneira, ser considerados como processos
individuais e independentes.

Figura 1 – Exemplos de desenhos voltados à descrição da paisagem amazônica produzidos por estudantes
do ensino básico do município de Santarém-PA.

Além da identificação dos aspectos geológicos e hidrológicos (Figura 1), notou-se na maioria das
aplicações a presença implícita do clima, condicionante atmosférico fundamental para ação de
processos de intemperismo (químico, físico e biológico), erosão, transporte e acumulação de
depósitos sedimentares. Segundo Suguio (2003), o intemperismo atua na interface entre a
atmosfera e litosfera abrangendo processos que conduzem à desagregação das rochas
exumadas na superfície terrestre. As condições climáticas (temperatura e pluviosidade),
propriedades dos materiais (composição, coesão) e variáveis locais (vegetação, lençol freático,
entre outros), determinam a natureza e a efetividade dos processos de intemperismo.
CONCLUSÕES
A partir das análises pode-se inferir que os estudantes compreendem que a paisagem natural não
se restringe à interação de agentes geológicos, mas por uma dinâmica que abarca hidrologia,
atmosfera e biosfera. Apesar de não associarem as formas e processos erosivos deposicionais
como constituintes da paisagem, os ensaios contemplaram os elementos culturais como partes
indissociáveis da paisagem expressando assim a compreensão indireta sobre os elementos da
geodiversidade. Deste modo, as ações realizadas por este trabalho tentaram instigar tais
discentes por meio das atividades de extensão à observação da paisagem local de forma a
distinguir, nesta, aspectos relativos às características da geodiversidade local.
AGRADECIMENTOS
Nossos agradecimentos às Instituições e pessoas que apoiaram ou participaram dos projetos: PróReitoria da Cultura Comunidade e Extensão – Procce/Ufopa; Curso de Geologia do IEG/Ufopa;
Coordenação de Comunicação da Ufopa; Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professora
Terezinha de Jesus Rodrigues; Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Onésima Pereira de
318

_______________________________________________________________________________
Barros e; Alunos das escolas participantes do Projeto.
REFERÊNCIAS
JOÃO, X. D. S. J.; TEIXEIRA, S. G.; FONSECA, D. D. F. (2013). Geodiversidade do estado do Pará.
Belém: CPRM.
SILVA, C. R. (2008). Geodiversidade do Brasil: conhecer o passado, para entender o presente e
prever o futuro. CPRM, Serviço Geológico do Brasil.
SIOLI, H. (1985). Amazônia fundamentos da ecologia da maior região de florestas tropicais. Instituto
Max-Planck de Limnologia. Editora Vozes. Petrópolis, RJ.
SUGUIO, K.; BIGARELLA, J. J. (1990).Ambientes fluviais. Universidade Federal de Santa Catarina.
SUGUIO, K. (2003). Geologia sedimentar. São Paulo: Editora Blucher.

319

_______________________________________________________________________________

O POTENCIAL DIDÁTICO DA GEODIVERSIDADE URBANA IN SITU E EX- SITU DE
PARAÍBA DO SUL
1

1

Daiana da Silva Rodrigues (dadahmachadoleao@gmail.com) ; Patrícia Anselmo Duffles Teixeira
1
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

INTRODUÇÃO
Os termos geodiversidade e geoconservação são relativamente novos e pouco reconhecidos junto
à sociedade. Quando conservamos nossas geodiversidade em seu sentido amplo, estamos
preservando nosso futuro e nosso passado. O Ato de proteger e de conservar algo justifica-se
porque lhe é atribuído algum valor seja ele econômico, cultural, didático ou outro. O valor cultural
é atribuído quando se reconhece uma interdependência entre o meio físico e seu desenvolvimento
social (BRILHA, 2005).
Paraíba do Sul é uma cidade histórica fundada em 1833, por Garcia Rodrigues Paes Leme, filho
de Fernão Dias Paes Leme, que tinha a intenção de unir Minas Gerais ao porto do Rio de Janeiro
para o transporte de pedras preciosas. A cidade possui construções históricas que exibem em sua
fachada e interior grande diversidade de rochas que motivaram a realização desta pesquisa sobre
geodiversidade urbana (IBGE, 2017). A ponte do Parahyba (1857), idealizada Barão de Mauá, foi
cobrado o primeiro pedágio do Brasil entre 1857 e 1889, hoje tombada pelo Instituto Estadual do
Patrimônio Cultural (Inepac); o Palacete Barão Ribeiro de Sá (1886), onde hoje funciona a sede
da Prefeitura; o Palácio Tiradentes (1868), atual câmara de Vereadores; a estação ferroviária
(1867), onde funciona o Centro Municipal de Cultura; o Fórum (1898); e a Matriz de São Pedro e
São Paulo (1860), são exemplos do patrimônio histórico de Paraíba do Sul.
Geologicamente, a cidade de Paraíba do Sul está inserida no contexto de uma zona de
cisalhamento, resultante de uma série de eventos geológicos responsáveis pela amalgamação do
paleocontinente Gondwana, e compreende o Complexo Paraíba do Sul composto por biotita
gnaisse bandado com intercalações de sillimanita-granada-muscovita-biotita xisto associados a
lentes de mármores e rochas calciossilicáticas (VALLADARES et al., 2009).
Este trabalho tem como objetivo descrever a geodiversidade urbana da cidade de Paraíba do Sul
e demonstrar seu potencial didático, comparando as rochas utilizadas na construção de prédios
históricos (geodiversidade ex situ) e as rochas que afloram dentro da cidade (geodiversidade in
situ).
METODOLOGIA
Este estudo contou com revisão bibliográfica sobre aspectos geológicos e históricos de Paraíba
do Sul. Foram realizadas visitas em construções históricas, o Palacete Barão Ribeiro de Sá, onde
hoje funciona a sede da Prefeitura, o Palácio Tiradentes, atual câmara de Vereadores, a estação
ferroviária e aos afloramentos rochosos dentro do Parque Salutaris e na estrada da barrinha que
liga Paraíba do Sul a Três Rios.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
As rochas utilizadas nas construções históricas da cidade de Paraíba do Sul apresentam grande
diversidade de texturas que podem ser utilizadas para fins didáticos, em aulas práticas de
geologia, bem como para divulgação da geologia para a sociedade.
As janelas no Palácio Tiradentes exibem foliação gnáissica, com bandamento composicional dada
pela alternância de camadas félsicas e máficas (Figura 1). As rochas utilizadas na construção da
Igreja da Matriz mostram belas texturas de fusão parcial. Na construção da ponte do Parahyba e
no Palacete Barão Ribeiro de Sá observam-se texturas miloníticas.

Figura1 - Foliação gnáissica na janela do Palácio Tiradentes, Paraíba do Sul

O Parque Salutaris, localizado na área urbana da cidade, possui afloramentos de rocha que
passam despercebidos por visitantes atraídos por suas fontes de águas minerais, alcalina,
ferruginosa e magnesiana. Neste parque é possível observar a textura da rocha local, o granadabiotita-sillimanita gnaisse, exibindo uma foliação subvertical (inclinação em aproximadamente 90°)
nos presenteando com observação de um belíssimo afloramento.
Magníficos afloramentos são expostos ao longo da estrada da barrinha que liga a cidade de
Paraíba do sul à cidade de Três Rios, beirando à margem do Rio Paraíba do Sul, e podem ser
utilizados para contar mais um pouco da história de nossas rochas. Infelizmente esses
afloramentos passam despercebidos pela maioria da população. As rochas ali aflorantes
apresentam granulometria fina com foliação milonítica bem marcada (Figura 2)
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Figura 2 - Biotita gnaisse bandado com intercalações de sillimanita-granada-muscovita-biotita xisto, Estrada
da Barrinha, Paraíba do Sul- RJ

CONCLUSÕES
As construções históricas de Paraíba do Sul, apresentam potencial didático para o ensino da
geociências. A cidade apresenta uma geodiversidade que precisa ser conservada, pois acumula
grande valor histórico e didático, com texturas e estruturas que estão ao alcance de todos.
Entretanto, esse potencial ainda segue desconhecido para a maioria de sua população. Esse
desconhecimento fica nítido quando observamos um belo afloramento do gnaisse facoidal na
estação ferroviária, que meses após a nossa visita, tinha sido pintado. (Figura 3).
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Figura 3 - Acima: gnaisse facoidal na estação do trem. Em baixo, o mesmo local meses após nossa primeira
visita
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INTRODUÇÃO
A cidade de Salvador, capital do estado da Bahia, é dotada de elementos da geodiversidade
representativos dos processos envolvidos na abertura do Atlântico Sul e nas variações da linha de
costa, registradas nos últimos milhões de anos da história da Terra. Parte destes sítios geológicos
foi cantada em canções marcantes da música brasileira, sendo dotadas de valores culturais e são
largamente difundidas no imaginário iconográfico do Brasil. Consistem em pontos estratégicos para
a difusão das geociências para públicos diversificados, apesar de serem locais carentes de ações
de valorização e conservação.
Segundo Pereira et al. (2016), as estratégias para conservação do patrimônio geológico dependem
da percepção e assimilação da educação ambiental pela sociedade, para melhor aproveitamento e
valorização de seu território, podendo contribuir no desenvolvimento geocultural e econômico
sustentável através do geoturismo. Nesse contexto, com o objetivo de popularizar as Geociências e
conscientizar população

soteropolitana sobre a vulnerabilidade dos aspectos da sua

geodiversidade, propõe-se aqui um roteiro geoturístico.
Além do potencial científico e educativo, os sítios incluídos neste roteiro apresentam notório valor
histórico e cultural. Os pontos de visitação selecionados foram os seguintes: Lagoas e Dunas do
Abaeté, Praia do Farol de Itapuã, Farol da Barra, Falha de Salvador e os Conglomerados da
Formação Salvador (Figura 1). A proposta do roteiro é contar, de forma didática, a história
geológica do terreno onde está instalada a capital baiana.
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Figura 1 – Mapa de situação, localização e compartimentação da geodiversidade de Salvador-Ba. Fonte:
Conder, SEI e Geossit

METODOLOGIA
Este trabalho foi realizado em três etapas listadas e comentadas a seguir: 1) Pesquisas
bibliográficas sobre a temática da geodiversidade, geoconservação, patrimônio geológico,
geoturismo, consultas ao Geossit, banco de dados do Serviço Geológico do Brasil, para inventário
e avaliação quantitativa de Geossítios e Sítios da Geodiversidade em nível nacional. 2) Confecção
do mapa da geodiversidade de Salvador a partir das características geológicas/geomorfológicas
do território, através do software ArcGis 10.1, com a base de dados da CONDER e SEI
(Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia. 3) Visita de campo,
reconhecimento, registro fotográfico dos principais atributos de cada geossítio que são abordados
no roteiro.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O proposto roteiro revela a similaridade entre os principais pontos turísticos e os pontos da
geodiversidade que compõem o patrimônio geológico soteropolitano, e conta a evolução
geológica do território soteropolitano de forma prática. A ordem de visitação sugerida segue o
critério cronológico dos elementos, visando à compreensão dos processos geológicos
responsáveis pela evolução geológica da cidade, e discutir a importância da conservação destes
elementos e o potencial uso dos mesmos.
O roteiro tem duração de 10 horas e percorre cerca de 70 km, com início previsto para as 08h00
nas rochas do Farol da Barra. De lá segue-se para a Praça Castro Alves - onde se observa a
Falha de Salvador, depois para os Conglomerados da Formação Salvador - localizados na Ponta
do Humaitá e para as Lagoas e Dunas do Abaeté e Parque das Dunas, finalizando na Praia de
Itapuã, com encerramento previsto para as 18h00. Considerando que alguns pontos sofrem
influência da maré, deve-se consultar a previsão para melhor aproveitamento dos afloramentos.
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Os pontos do roteiro seguem abaixo descritos:
Farol da Barra: trata-se de um dos destinos turísticos mais visitados de Salvador (Figura 2A e
2B). As rochas deste local são os registros da raiz de uma antiga cadeia de montanha que conta
parte da história da evolução do terreno baiano até a formação da margem continental da cidade.
Este local apresenta uma diversidade de tipos de rochas metamórficas, de alto a médio graus,
frequentemente cortadas por rochas ígneas, nas quais minerais como biotita, granada e feldspato
são facilmente identificáveis. O geossítio apresenta também uma diversidade de estruturas
deformacionais representadas por foliação, dobras, falhas e fraturas. Essas estruturas estão
relacionadas com a formação do paleocontinente São Francisco-Congo e com a quebra e
abertura do Oceano Atlântico (BARBOSA e SABATÉ 2003). Ressalta-se que o geossítio já é
bastante utilizado para fins didáticos e para práticas de turismo e recreação.

Figura 2: A) Visão geral do Farol da Barra; B) Afloramentos rochosos a esquerda do Farol

Praia do Farol de Itapuã: As rochas metamórficas presentes na praia do Farol de Itapuã, assim
como as do Farol da Barra, estão frequentemente cortadas por corpos ígneos, apresentando
composição mineralógica variada, além de estruturas deformacionais como dobras, fraturas e
foliações. No entanto, estas rochas por vezes estão recobertas por rochas sedimentares de idade
mais recente, nas quais ocorrem buracos de ouriços que servem como indicadores
paleoambientais de regressão do nível do mar (Figura 3), já que estão hoje expostas em um nível
acima do ambiente de ocorrência destes animais.
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Figura 3: A) Visão geral dos afloramentos do Geossíto Praia do Farol de Itapuã em maré baixa; B) Farol de
Itapuã; (C) Buracos de ouriços nas rochas.

Falha de Salvador: Esta falha deslocou dois blocos de rochas durante a separação entre os
continentes sul-americano e africano, dando origem a uma escarpa marcada por uma quebra
acentuada do relevo da cidade. No geossítio, situado na praça Castro Alves, tem-se a vista
panorâmica da Baía de Todos os Santos (Figura 4). Ao longo da encosta não há afloramentos de
rocha, visto que a escarpa está completamente coberta por edificações e obras de contenções.

Figura 4: A) Vista do Elevador Lacerda. B) Detalhe do forte São Marcelo C) Praça Castro Alves

Conglomerados da Formação Salvador: Devido à localização geográfica e características
sedimentológicas, as rochas aflorantes nesse geossítio ilustram o contexto tectônico-estrutural e o
modelo de ambiente sedimentar desenvolvidos na bacia do Recôncavo Baiano (Figura 5).
Segundo Magnavita (2005), esses depósitos seriam oriundos da erosão no limite leste da escarpa
do bloco alto da Falha de Salvador, dando origem a intercalações de conglomerados, arenitos e
ritmitos em pacotes com formato de cunha, progradantes de Leste para Oeste dentro da bacia.
Nas imediações do geossítio pode-se ainda observar o sítio histórico de Monte Serrat / Boa
Viagem, tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional desde 1957.
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Figura 5: (A) Aspecto geral do afloramento, marcado pela intercalação entre conglomerados e arenitos; (B)
Aspecto em detalhe do conglomerado da Formação Salvador.

Lagoas e Dunas de Abaeté: Este geossítio exibe um conjunto de lagoas em meio a um campo
de dunas com vegetação restiga e são um dos últimos mananciais urbanos desse ecossistema no
Brasil (PINTO, 2015). Segundo Avanzo (1988), as dunas se foram devido as oscilações no nível
do mar durante a era Cenozoica, quando uma grande regressão marinha resultou no avanço da
linha de costa. Com o recuo do nível do mar, as areias litorâneas foram expostas e retrabalhadas
pelo vento, depositando-se em antigos canais de rios, dando origem a configuração atual (Figura
6).
Nos anos 50 do século XX as lendas relativas à lagoa do Abaeté serviram de inspiração para uma
canção de Dorival Caymmi que dizia que “no Abaeté tem uma lagoa escura, arrodeada de areia
branca”. Este fato fez do local um importante atrativo turístico da cidade. Para os adeptos das
religiões afro-brasileiras o local ainda é palco de rituais, agregando uma relevância cultural ao
geossítio, mesmo que carente de ações efetivas de conservação.

Figura 6: A) Vista panorâmica da Lagoa Abaeté, Salvador-BA. B) Manifestação cultural-religiosa na margem
da lagoa. C) Campos de dunas do Parque das Dunas.

CONCLUSÕES
Os elementos da geodiversidade da cidade de Salvador contam de forma didática e elucidativa
sua evolução geológica. Através da atividade proposta neste roteiro, espera-se que o público alvo
obtenha conhecimentos vinculados às Ciências da Terra, e desperte uma consciência ambiental e
cultural que subsidie a valorização e a conservação do meio ambiente.
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INTRODUÇÃO
Uma das maneiras de identificar a geodiversidade de uma região é a partir do desenvolvimento de
estratégias de Geoconservação, sendo o inventário a etapa primordial e necessária (BRILHA,
2016). De acordo com o objetivo proposto pelo inventário, é possível identificar as ocorrências
geológicas mais relevantes do ponto de vista científico (geossítio), didático ou turístico (sítio da
geodiversidade) e selecionar dentre eles os sítios que se destacam. Quando o objetivo estabelecido
para o inventário é o científico, verifica-se que muitos locais apresentam a possibilidade de serem
explorados também através de seu potencial didático e turístico. Porém, dependendo do tempo
disponível para a pesquisa torna-se impossível realizar esta análise para todos os geossítios
selecionados, ação esta que é realizada em outras etapas da estratégia de Geoconservação.
Dessa forma, este trabalho apresenta o potencial uso educativo e turístico reconhecido para o
geossítio “Processos Erosivos dos depósitos litorâneos da Enseada da Baleia”, verificado a partir do
inventário do patrimônio geológico, em desenvolvimento no município de Cananeia (SP). A área de
estudo está localizada no extremo sul do litoral paulista (Figura 1) e recentemente tornou-se
importante polo turístico pela grande quantidade de atrativos naturais, além de fortes aspectos
históricos e culturais vinculados à região, preservados até o momento principalmente por conta da
existência de quatro unidades de conservação (UCs).
Umas das UCs presentes em Cananeia é o Parque Estadual da Ilha do Cardoso (PEIC), criado em
1962, com área total de 13.500 hectares e que preserva importantes ecossistemas como Mata
Atlântica, manguezais, restingas, estuários e praias. Esta UC apresenta ao norte relevo
predominantemente montanhoso, coberto por densa vegetação, e ao sul um enorme esporão
arenoso de idade holocênica. As áreas com relevo montanhoso são constituídas por rochas
sieníticas do Neoproterozoico, com idades de 620 Ma (WEBER, 1998). O domínio dos depósitos
quaternários, que são extremamente expressivos devido à enorme planície sedimentar na região,
apresenta ao sul mais de 15 km de extensão com larguras variadas, além de uma vasta mata de
restinga com mais de 500m de largura, fixada sobre os sedimentos quaternários.
O geossítio em foco neste estudo localiza-se neste último domínio, na zona meridional do PEIC,
local onde está estabelecida a comunidade da Enseada da Baleia, pequena vila centenária de
pescadores da Ilha do Cardoso, que vivem entre a zona costeira e o Mar de Ararapira, importante
estuário que divide o extremo norte do litoral paranaense e sul paulista.
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Figura 1 – Localização do município de Cananeia – São Paulo.

METODOLOGIA
O método utilizado para o inventário do patrimônio geológico de Cananeia foi o desenvolvido por
Brilha (2016) para áreas restritas. Até o momento foram selecionados 12 potenciais geossítios,
distribuídos entre o embasamento pré-cambriano e unidades mais recentes. Ademais de sua
finalidade turística, o geossítio em questão apresenta, em um mesmo local, a possibilidade de
demonstrar a relevância das Geociências e a inserção de conteúdos de outras áreas do
conhecimento, o que motivou o estudo aprofundado de seus potenciais e sugestões para o seu uso.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O esporão arenoso do PEIC inicia-se após o maciço do Marujá e estende-se por 15 km de extensão
a sul, com larguras variadas que alcançam medidas de apenas 2 metros na comunidade da
Enseada da Baleia, atingindo a menor largura verificada (Figura 2). Esta variação é controlada
principalmente pela presença do Mar do Ararapira, corpo de água que se configura alongado,
meandrante e com fluxo paralelo à costa.
O processo erosivo atuante em discussão neste trabalho trata do desgaste contínuo da margem
interna devido ao padrão meandrante do Mar de Ararapira. As transformações que o cordão
arenoso irá promover a partir de seu rompimento ocasionará a mudança na configuração do Mar do
Ararapira, alterando sua dinâmica hidrológica, além do aporte de sedimentos da região (MIHALY e
ANGULO, 2002). Ademais, a formação de uma nova desembocadura altera o padrão de circulação
de ondas e correntes, o que pode modificar a morfologia e as características oceanográficas e
ambientais das lagunas, estuários e costas próximas (ANGULO et al., 2009).
É certo que o esporão em futuro próximo irá se romper e que esse evento irá afetar drasticamente
no desaparecimento do local em que a comunidade está estabelecida. O ano exato deste
rompimento é incerto, por conta da acreção de novos sedimentos que reconstroem o esporão e
retardam sua abertura. Verifica-se também que, se os processos erosivos de alta energia, como
grandes ressacas e ondas tornarem-se frequentes, o rompimento será antecipado (ANGULO et al.,
2009). Na última grande ressaca que atingiu a comunidade em 2016, a defesa civil foi acionada e o
caso tornou-se conhecido por aparecer em matérias de jornais que discutiram a fragilidade do local
e a angústia das famílias que tiveram que ser realocadas.
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Figura 2 – Local onde é verificada a menor largura do esporão arenoso.

Potencial educativo
Atividades de ensino-aprendizagem propostas, além da tradicional sala de aula, são de extrema
importância para práticas que influenciam na formação do indivíduo, a partir do estímulo
promovido pela capacidade de observação para a construção de seu senso crítico e na inferência
de conclusões com base em sua interpretação pessoal. No caso das Geociências, estas
atividades promovem a interpretação de processos naturais e fenômenos geológicos, além de
uma visão integrada do sistema Terra (CARNEIRO et al., 2008). Sob este viés, o geossítio em
questão pode ser utilizado como ferramenta na construção do conhecimento geológico,
principalmente da geologia sedimentar, a partir de conceitos como processos e fatores erosivos
em regiões lacustres e oceânicas, além das consequências e produtos que as alterações do meio
físico promovem afetando a ocupação humana.
Além do conteúdo geocientífico propriamente dito, conceitos relacionados a outras disciplinas e
áreas do conhecimento, tais como História, Geografia e Biologia, podem também ser abordados, o
que torna o local extremamente interdisciplinar (Tabela 1).
Tabela 1 – Síntese dos conceitos com potencial para serem abordados no geossítio.
Disciplina
História

Conteúdo
Ocupação do litoral brasileiro, aspectos culturais e históricos das comunidades tradicionais
brasileiras.
Reconhecimento das incompatibilidades entre uso e ocupação do solo e a dinâmica

Geografia

natural, processos erosivos, dinâmica costeira;
Conflitos existentes em uma unidade de conservação no Brasil e relações entre as
diversas escalas de tempo envolvendo processos ativos.
Diversidade de ecossistemas: manguezais, estuários, praias, mata de restinga.

Biologia

Relação entre a biodiversidade e geodiversidade;
Degradação ambiental

Potencial Turístico
Do ponto de vista turístico, a Enseada da Baleia já é frequentemente visitada por turistas, que
utilizam os serviços de alimentação, pousadas e campings para sua estadia oferecidos pela

332

_______________________________________________________________________________
comunidade. O geossítio possui dois locais distintos com elevada beleza cênica para
contemplação da paisagem. Em um deles é possível observar o Mar do Ararapira, e em sua outra
margem o município de Guaraqueçaba, pertencente ao estado do Paraná (Figura 3A). Na zona
costeira da comunidade é possível observar a planície sedimentar e ao fundo o domínio
montanhoso representado pelas rochas sieníticas do PEIC (Figura 3B). Os hábitos da comunidade
caiçara demonstram seu valor cultural expressos pela pesca artesanal, culinária, artesanato e do
extrativismo de manjubas e tainhas para produção de peixe seco, agregam ainda maior valor
turístico ao geossítio e constituem o patrimônio imaterial local (Figura 3C).

Figura 3 – Aspectos culturais e turísticos da Comunidade da Enseada da Baleia. A) Contato entre o Mar de
Ararapira e o esporão arenoso: notar o padrão meandrante do Mar de Ararapira, principal fator que envolve
a erosão do esporão. B) Zona costeira da comunidade com extensa faixa de mata de restinga à direita, ao
fundo vista para o relevo montanhoso do PEIC. C) Comunidade tradicional da Enseada da Baleia.

CONCLUSÕES
Estratégias de Geoconservação tornam-se um elemento essencial para a preservação do
patrimônio natural, integrando os elementos físicos, biológicos, culturais e históricos. Além disso,
alguns locais podem ser utilizados para abordar situações excessivamente frequentes no Brasil, a
respeito de problemáticas socioambientais, como o caso da comunidade da Enseada da Baleia que
convive com dificuldades diretamente relacionadas com as Geociências.
As zonas litorâneas brasileiras, além de serem locais extremamente habitados, são bastante
influenciadas por processos naturais. Inúmeros conflitos existentes devido à ocupação desordenada
dessas áreas poderiam ser minimizados e, em certos casos eliminados, se houvesse uma melhor
compreensão dos estudos de fatores geológicos e geomorfológicos que controlam essas áreas
(SUGUIO, 2003).
Compreender os processos geológicos/geomorfológicos que ocorrem no presente torna mais fácil
interpretar outros eventos que não são possíveis de observar, sendo extremamente útil para
abstração do tempo geológico e processos envolvidos. Desta maneira, locais como este são bons
exemplos para incentivar o raciocínio geológico por meio da observação e interpretação de
fenômenos atuais. Ao identificar que as Geociências são fortemente inseridas em determinado sítio,
e que esta pode contribuir e potencializar o lugar, torna-se mais fácil aproximar as Geociências à
sociedade e as outras áreas do conhecimento.
Práticas de turismo pedagógico já são intensamente realizadas no município, por alunos de ensino
fundamental e médio, para estudos do meio que complementam o currículo escolar. O geossítio
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identificado poderia se tornar um novo local para estas atividades de ensino, devido ao seu caráter
interdisciplinar, além de beneficiar economicamente a comunidade da Enseada da Baleia.
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INTRODUÇÃO
Para aproveitar “o saber e a realidade do aluno como referências para o estudo do espaço
geográfico” (CAVALCANTI, 2001, p.20), aspectos da geodiversidade local facilitam o
entendimento de conceitos elementares das Geociências que geralmente são apresentados com
uma linguagem técnica de difícil compreensão, isto quando não são erroneamente conceituados e
explicados nos livros didáticos usados na Educação Básica.
No ensino da Geografia e de disciplinas afins a geodiversidade proporciona múltiplas abordagens
e como apontam Russ e Nolasco (2012), é um elemento gerador de temas relacionados à
educação ambiental capaz de ampliar a perspectiva dos alunos quanto à conservação da
natureza.
Como exemplos estão a necessidade do ser humano reconhecer as melhores áreas para explorar
recursos paisagísticos, hídricos e minerais, desenvolver a agricultura, construir obras de
engenharia, prevenir desastres naturais e para despender maiores cuidados para utilização
racional da natureza. A partir de abordagens centradas na geodiversidade é possível tratar de
questões ambientais sem superficialidades, mas com conhecimentos sobre o meio abiótico que
levam à compreensão de sua importância para o equilíbrio dos ecossistemas e para o
desenvolvimento, a segurança e o bem-estar das populações.
Guimarães e Liccardo (2014) frisam a importância da geodiversidade como repositório da história
geológica do planeta, tendo os seus exemplares valor científico e educativo. Para os autores, os
elementos da geodiversidade têm potencial didático para divulgar e fixar conceitos ligados ao
funcionamento da Terra, sua influência na existência, variedade e distribuição das formas de vida
e de como os seres humanos se inserem neste contexto.
Partindo dessas considerações, no ano de 2014, ao participar do PDE (Programa de
Desenvolvimento Educacional), que objetiva a formação continuada de professores da rede
pública paranaense, foi desenvolvido um trabalho de implementação pedagógica que teve a
geodiversidade como lastro para ensinar em uma perspectiva geográfica temas relativos à
geologia, geomorfologia, meio ambiente e ações antrópicas.
Ao explorar a geodiversidade e o patrimônio geológico locais buscou-se disseminar
conhecimentos que permitissem aos alunos a percepção das relações entre geologia,
geomorfologia, evolução da Terra, solos, hábitats, processos naturais, paisagens, atividades
econômicas e impactos socioambientais.
Para isso foi elaborado um caderno pedagógico, o qual foi impresso e utilizado nas aulas de
Geografia para direcionar o processo de ensino-aprendizagem. As unidades didáticas deste
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caderno propõem abordagens e métodos variados para explorar conteúdos do programa
curricular, partindo de características da geodiversidade do município de Castro (PR).
O trabalho realizado buscou permitir aos alunos uma compreensão geológica da natureza
partindo do conhecimento de características espaciais mais próximas, sobre as quais eles já
possuíam alguma informação ou experiência. Essa opção para direcionar as aulas foi um caminho
para provocar mudança de atitude, novos comportamentos e aprendizagens e como aponta
Tomita (2009), uma estratégia para os alunos encontrarem motivação para melhor entenderem o
seu espaço e a sua inserção na sociedade.
METODOLOGIA
Com propósito de proporcionar aulas em que os alunos de uma escola pública estadual do
município de Castro (PR) pudessem associar conteúdos específicos da Geografia Física ao seu
cotidiano e espaços de vivência, foram experimentadas metodologias, linguagens tecnológicas e
recursos didáticos. Levando em consideração a necessidade de tornar a aprendizagem mais
significativa e assim ter resultados mais positivos com a prática docente, buscou-se explorar
aspectos das paisagens e características geológicas e geomorfológicas peculiares do município,
as quais não aparecem nos livros didáticos utilizados.
Para subsidiar o trabalho pedagógico foi produzido um material didático que teve a geodiversidade
local como uma ferramenta para ensinar de forma interpretativa, contextualizada e interativa
temas relativos à geologia, paleontologia, geomorfologia, meio ambiente, patrimônio geológico e
geoconservação. As propostas do caderno ilustrado elaborado com oito sequências didáticas
foram aplicadas em uma turma do 1º Ano do Ensino Médio, sendo algumas estendidas com
adaptações a três turmas de sexto ano e outras às demais turmas e também aos professores e
funcionários da escola.
As unidades didáticas com conceitos e conhecimentos básicos sobre o tema principal, com
imagens e atividades para reflexão e aprofundamento das explicações em classe tiveram como
títulos: paisagens geológicas e geomorfológicas, história da terra e tempo geológico,
paleontologia, rochas e minerais, formações rochosas e feições geológicas, espeleologia, solos e
introdução à geoconservação.
Para trabalhar conteúdos do programa curricular despertando a percepção dos elementos bióticos
e abióticos da Terra, as relações biodiversidade-geodiversidade e sociedade-natureza, foram
realizados debates a partir de vídeo-documentários, estudo dos Cadernos Pedagógicos da Série
Geologia na Escola disponíveis na Internet – página da Mineropar, práticas utilizando amostras de
rochas e minerais de kits didáticos disponíveis no laboratório de Ciências, do acervo pessoal da
professora e coletadas pelos alunos.
Foram importantes para dinamizar as aulas o uso da ferramenta Google Maps para conhecer
aspectos das paisagens naturais e culturais do município através de fotografias e imagens de
satélite, montagem de vídeos breves e pesquisas em equipes para desafiar os discentes a
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construírem hipóteses. E também, confecção de réplicas de fósseis e de maquetes, redação de
relatórios de aulas e de seminários apresentados pelos alunos, elaboração de cartazes, visita
técnica, saídas de campo e concurso de fotografias.
Com o material coletado e produzido no decorrer do ano letivo de 2015, tanto em aula como em
contraturno, com as equipes atendidas em horários previamente agendados, foi organizada uma
mostra de geologia para compartilhar na escola os resultados do projeto. Alunos de uma turma do
1º ano do Ensino Médio foram orientados a montarem no Laboratório de Ciências a exposição,
criando um ambiente lúdico com exemplares de fósseis, réplicas de fósseis e artefatos
arqueológicos confeccionadas pelas turmas dos sextos anos, desenhos em tamanho real
representando dinossauros descobertos no Brasil, maquete para demonstrar a mineração a céu
aberto e seus impactos, fotografias de formações rochosas de Castro, painéis ilustrados com
feições geológicas da caverna Olhos d’Água (distrito de Abapã/Castro), do Parque Estadual de
Vila Velha e do Canyon Guartelá.
Haviam também cartazes sobre gemas, recursos energéticos, Geologia Médica, amostras de
rochas do Grande Canyon no Arizona, do litoral de Miami e réplicas de artrópodes fossilizados em
âmbar - lembranças do Parque dos Dinossauros de Orlando (EUA), um espaço para os visitantes
fazerem seus registros relembrando pinturas rupestres e uma atividade prática para analisar as
características físicas de rochas e minerais conduzida pelos próprios alunos do 1º ano.
A implementação foi acompanhada por professores de geografia inscritos em um curso à distância
da Secretaria Estadual de Educação, denominado GTR (Grupo de Trabalho em Rede). Para a
maioria dos professores participantes este foi o primeiro contato com o conceito de
geodiversidade, sua contribuição para uma análise mais aprofundada das paisagens e suas
inúmeras possibilidades na educação.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
No decorrer da aplicação das propostas delineadas confirmou-se que explorar aspectos da
geodiversidade do espaço geográfico mais próximo aos alunos foi uma ótima opção para o
planejamento de aulas mais compreensíveis, com encaminhamentos didáticos e formas de
avaliação que superaram a aprendizagem mecânica das Geociências.
As aulas foram mais “barulhentas”, com mudança na disposição das carteiras na classe, com
registros distintos do habitual, não restritos aos textos e questionários no caderno de aula, levando
a uma avaliação alternativa às tradicionais provas e trabalhos de pesquisa escritos. Na busca de
alternativas para um processo de ensino-aprendizagem mais edificante e menos preocupado com
alunos silenciosos e disciplinados que passivamente recebem, copiam e memorizam informações,
a geodiversidade colaborou significativamente para nortear o planejamento e execução de
atividades diferenciadas.
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Acompanhou-se que a maioria dos alunos se interessaram pelas atividades, o que contribuiu para
construírem o conhecimento geográfico escolar a partir de situações que se relacionam ao
cotidiano, como por exemplo:
conhecerem algumas das rochas e minerais usados na construção civil, nos recursos
energéticos e nos variados produtos industrializados que consumimos;
entenderem o processo de formação das paisagens geológicas e geomorfológicas de Castro,
de municípios dos Campos Gerais do Paraná e tantas outras divulgadas como atrativos turísticos;
perceberem as feições geológicas, tanto sua beleza e notoriedade, como sua ligação com a
história da Terra e tempo geológico;
aterem-se às incoerências de desenhos animados que apresentam personagens que não
viveram em uma mesma Era e Período da evolução do planeta;
informarem-se sobre a exploração de calcário dolomítico, areia, brita e argila no município,
quanto à localização, técnicas e tecnologias empregadas na extração e beneficiamento, produção
anual e seu destino, geração de empregos e impactos ambientais da mineração;
conhecerem a diversidade de solos presentes no município e as medidas que vêm sendo
tomadas para sua conservação no setor agrícola;
saberem a localização das nove cavernas de Castro que constam no Cadastro Nacional de
Cavernas, os espeleotemas de maior ocorrência em seu interior e as características peculiares
comuns aos ambientes cavernícolas;
compreenderem os motivos que explicam cientificamente por que Castro não se destaca na
presença de fósseis, diferentemente de municípios vizinhos que contam com exemplares que
fornecem dados importantes sobre a evolução biológica e a reconstituição da história geológica na
região;
buscarem informações sobre a arte rupestre nos Campos Gerais e os sítios arqueológicos no
Paraná, reconhecendo-os como elementos integrados à geodiversidade;
saberem quais são, onde se localizam, seus atrativos e a importância da proteção de áreas
com características especiais por meio das três reservas particulares do patrimônio natural, do
Parque Nacional dos Campos Gerais, do Parque Estadual do Caxambu e da APA Estadual da
Escarpa Devoniana;
questionarem os motivos que sustaram a criação de um geoparque abrangendo áreas dos
municípios de Castro, Tibagi, Piraí do Sul, Ponta Grossa e Palmeira, com potencial para promover
o geoturismo, a educação e o desenvolvimento sustentável na região.
Estes são alguns exemplos que demonstram como situações do cotidiano e referências locais,
somadas a atividades lúdicas e linguagem acessível, otimizam a transposição didática e tornam
visíveis a presença da geologia em nossas vidas e a importância da geodiversidade para a
sociedade.
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CONCLUSÕES
Na Educação Básica a geodiversidade pode colaborar para novas abordagens geográficas,
trazendo muitos benefícios didáticos e metodológicos para o ensino-aprendizagem interessado
em relacionar os conteúdos com a vida das pessoas, o meio físico, a cultura, o desenvolvimento
social e econômico.
Os valores pedagógico e didático da geodiversidade ficaram evidenciados neste trabalho pelas
possibilidades de problematizar a realidade e contextualizar os conteúdos, bem como pela
receptividade da maioria dos alunos e pelos resultados conquistados. As aulas mais dinâmicas e
as avaliações diversificadas apresentaram novas formas interpretativas para o espaço geográfico
e consolidaram a importância de disseminar uma cultura geológica para melhor conhecer,
interagir, utilizar e conservá-lo.
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INTRODUÇÃO
Este trabalho tem como objetivo apresentar a geodiversidade do Parque Estadual do Vale do Codó
(PEVC), localizado no município de Jaguariaíva, na região denominada Campos Gerais do Paraná (Figura
1) como potencialidade didática.
Essa Unidade de Conservação (UC) apresenta uma área de aproximadamente 760 hectares e situa-se no
segmento leste da Bacia Sedimentar do Paraná, região reconhecida por possuir geologia e geomorfologia
peculiar no contexto paranaense e brasileiro.

.
Figura 1 – Localização do PEVC

Os elementos que compõem a geodiversidade do PEVC apresentam características didáticas intrínsecas
o que possibilita sua utilização para fins educativos, tanto para o ensino fundamental e médio como para
cursos em nível superior.
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MÉTODOS
Diante do objetivo inicialmente proposto, a sequência de procedimentos para realização da
pesquisa ocorreu da seguinte forma: o primeiro procedimento para a realização da pesquisa deuse através do levantamento da bibliografia preexistente referente à área de estudo em seus
aspectos como geologia e geomorfologia. Num segundo momento foram levantados dados mais
específicos relativos às feições geológicas e geomorfológicas. Foi consultada e analisada a carta
topográfica intitulada “Barra Brava” publicada pelo IBGE (2001), por meio da qual pôde-se verificar
as cotas altimétricas da área de estudo, os desníveis topográficos e o arranjo espacial dos rios
Jaguariaíva e Lajeado Grande. Também foi consultada e analisada a folha geológica Telêmaco
Borba SG 22-X-A para identificação da geologia local, em especial para identificação de feições
superficiais como falhas, fraturas e diques de diabásio. Adicionalmente foram realizados dois
trabalhos de campo no mês de outubro de 2015, dois no mês de junho de 2016 e um no mês de
janeiro de 2017, com o intuito de identificar in loco as feições geológicas e geomorfológicas
presentes no PEVC, obter as coordenadas e efetuar o registro fotográfico das mesmas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A geodiversidade do PEVC é expressa principalmente por feições geológico-geomorfológicas
elaboradas nos arenitos da Formação Furnas. Destaca-se que a supracitada UC localiza-se sobre
os compartimentos geomorfológicos do Primeiro e do Segundo Planalto Paranaense e que a
maioria das feições identificadas encontra-se neste último compartimento.
A partir da análise dos materiais cartográficos e das pesquisas de campo pôde-se identificar a
existência de diversas feições geológico-geomorfológicas (todas com características didáticas),
dentre as quais, algumas selecionadas aleatoriamente e listadas sem critérios específicos seguem
descritas (Figura 2):
Escarpa: Macrofeição geomorfológica caracterizada como um relevo de cuesta (MELO et. al.,
2014). No estado do Paraná representa o limite entre o Primeiro e o Segundo Planalto
Paranaense. Na área de estudo é cortada pelo rio Jaguariaíva no sentido norte-sul.
Canyons: O rio Jaguariaíva, principal curso fluvial no âmbito do parque forma um canyon de
aproximadamente 9 quilômetros de extensão, sendo que o desnível entre o topo da vertente e o
nível da água pode chegar a 150 metros. Bigarella, Becher e Santos (1994) definem este canyon
como epigenético, uma vez que é formado por um rio antecedente, que nasce no Primeiro
Planalto Paranaense e avança para o Segundo Planalto Paranaense cortando a estrutura
sedimentar da Formação Furnas.
O rio Lajeado Grande por sua vez, forma um canyon de aproximadamente 450 metros de
extensão próximo à sua foz na confluência com o rio Jaguariaíva e o desnível entre o topo da
vertente e o nível da água chega a 50 metros (MENEGUZZO, 2015). Este canyon sofre nítido
controle estrutural, e está condicionado por uma fratura com orientação NW-SE.
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Lapa: São abrigos formados por tetos naturais que protegem reentrâncias rochosas formadas por
diversos processos como erosão mecânica e dissolução (MELO et. al., 2014). Esta feição merece
destaque por apresentar inscrições rupestres elaboradas por povos que habitaram a região há
cerca de 10 ou 11 mil anos (PARELLADA, 2014).
Alvéolos: Constituem-se em pequenos orifícios com formato semelhante a favos e são visíveis na
superfície das rochas. Originam-se por meio da dissolução e da remoção mecânica dos grãos que
compõem o arenito pelo escoamento pluvial (MELO et al., 2014).
Bacias de dissolução: São pequenas depressões, geralmente com fundo plano, frequentes em
arenitos e também em outros tipos de rochas silicosas. Sua formação está estreitamente ligada à
dissolução do material cimentante pelas águas pluviais estagnadas. Em determinadas situações é
possível que ocorra a interligação entre estas depressões por meio de canaletas (MELO et al.,
2014). Devido às suas características, favorecem o desenvolvimento de microorganismos em seu
interior como líquens e larvas de insetos, os quais contribuem com o processo de dissolução,
sobretudo nas formações areníticas, por meio da liberação de substâncias químicas (LETENSKI
et al., 2009; MELO et al., 2014).
Caneluras: Microfeições representadas por pequenos sulcos que cortam a superfície rochosa.
Formam-se, geralmente, pela dissolução das águas pluviais e/ou escoamento superficial
(GUERRA; GUERRA, 2008). Sua gênese está associada com o escoamento superficial e é
relativamente comum em relevos escarpados (CHRISTOFOLETTI, 1981).
Estratificação cruzada: Também denominada de estratificação discordante por Guerra e Guerra
(2008), é uma feição característica da Formação Furnas. Essa estrutura sedimentar evidencia as
características do ambiente em que foi formada, notadamente, sua origem está relacionada a
ambientes deposicionais eólicos e fluviais. Ocorrem na área de estudo em tamanhos decimétricos,
próximo a Cachoeira do Lago Azul e em outros locais.
Dutos de dissolução: São cavidades com perfil arredondado, comuns em paredões rochosos,
cavernas e sumidouros e seu principal agente morfogenético é a água (MELO et. al, 2011).
Cachoeiras: No PEVC existem três cachoeiras no curso do rio Lajeado Grande, uma no rio Butiá,
afluente da margem esquerda do rio Jaguariaíva e uma cuja denominação é desconhecida, assim
como o curso no qual se forma.
Icnofósseis: Constituem marcas deixadas por seres vivos vertebrados ou invertebrados,
rastejantes ou escavadores, que viveram a milhões de anos atrás. Estas marcas representam os
locais em que esses organismos rastejaram ou pousaram, sobre a areia ou material
inconsolidado. Já foram objeto de estudo de Oliveira e Guimarães (2005).
Relevos ruiniformes: Formas de relevo peculiares encontradas em toda a abrangência da região
fitogeográfica dos Campos Gerais do Paraná. Origina-se pela erosão e dissolução da rocha pelas
águas pluviais (MELO et al., 2011).
Marmitas: Segundo Guerra e Guerra (2008) as marmitas são “buracos” formados no leito dos rios
que geralmente aparecem logo após uma cachoeira. Entretanto, também podem aparecer em
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locais com desnível na superfície rochosa, e se formam pelo atrito dos seixos associados aos
movimentos turbilhonares da água com o leito.

Figura 2 – Mosaico com algumas das feições identificadas no PEVC. A) Lapa; B) Bacia de Dissolução; C)
Duto de Dissolução; D) Relevo Ruiniforme; E) Canelura; F) Alvéolos; G) Icnofósseis; H) Cachoeira do Véu
da Noiva; I) Cachoeira do Lago Azul; J) Estratificação Cruzada; K) Marmita; L) Canyon do rio Jaguariaíva.

CONCLUSÕES
O PEVC apresenta uma variedade significativa de feições geológico-geomorfológicas,
principalmente em afloramentos da Formação Furnas.
Ressalta-se que a geodiversidade local tem grande potencialidade para o desenvolvimento de
diferentes atividades no âmbito da UC, principalmente as de cunho pedagógico considerando as
características didáticas que as feições geológico-geomorfológicas apresentam.
Para que estas atividades possam ser desenvolvidas a partir da geodiversidade, especialmente as
de cunho educacional, são necessárias medidas que visem sua conservação. Nesse sentido,
acredita-se que torná-la conhecida tanto pela comunidade científica como pela sociedade em
geral, seja o primeiro passo.
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INTRODUÇÃO
A educação ambiental serve como uma ferramenta de conscientização e de intervenção e por
meio dela é possível compreender a complexidade dos sistemas ambientais onde vivemos.
Conforme Reigota (2009), os objetivos da educação ambiental consistem na conscientização,
conhecimento, comportamento, competência, capacidade de avaliação e participação do
indivíduo. Nessa perspectiva, pensando na educação ambiental e na Semana do Meio Ambiente,
instituída pelo Decreto Nº 86.028, de 27 de maio de 1981 (BRASIL, 1981), propôs-se a discussão do tema
geodiversidade aos alunos do 8º ano da Escola Municipal Professora Terezinha Paulino de Lima
(EMPTPL) localizada na cidade de Natal-RN.
O conceito de geodiversidade é considerado relativamente novo, uma vez que surgiu na década de
1990. Desde então, esse conceito vem sendo ampliado por diversos autores, tais como: Eberhard
(1997), Xavier da Silva e Carvalho Filho (2001), Veiga (1999), Stanley (2000), Albert (2001), Gray
(2004), Koslowski (2004), Brilha (2005), Araújo (2005), CPRM (2006), Cañadas e Flaño (2007).
Dentre os autores citados, o presente trabalho pautou-se no conceito elaborado pela CPRM
(2006), quando aborda que “a geodiversidade como a natureza abiótica formada por uma gama de
ambientes, fenômenos e processos geológicos que originam as paisagens, rochas, minerais,
águas, solos, fósseis, além de outros depósitos superficiais, capazes de propiciar o
desenvolvimento das mais variadas formas de vida na Terra”.
Com base nisso, destacam-se também os valores atribuídos à geodiversidade, conforme Gray
(2004) e CPRM (2006) e sendo eles: cultural, estético, econômico, científico, educativo e turístico.
Diante disso, o presente artigo teve como objetivo principal trabalhar a temática da geodiversidade
com os alunos do 8º ano da EMPTPL durante a Semana do Meio Ambiente, uma vez que foram
abordados temas transversais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Além disso, buscouse discutir o conceito de geodiversidade, apresentar exemplos de geodiversidade no Brasil com
destaque para o Rio Grande do Norte, além de avaliar o entendimento dos alunos mediante às
técnicas de ensino utilizadas.
METODOLOGIA
Com base nos objetivos estabelecidos, buscou-se elaborar uma metodologia coerente com os mesmos.
Para discutir o conceito de geodiversidade, foi organizada uma palestra pautada nos conceitos e nos
exemplos no Brasil, fazendo uso de fotografias e de referências bibliográficas nacionais e internacionais.
A apresentação da geodiversidade de Natal, junto aos alunos da EMPTPL, foi contemplada por meio de
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uma atividade de campo ao Parque da Cidade Dom Nivaldo Monte. Nas dependências do Parque da
Cidade, os discentes tiveram acesso ao mirante e ao acervo do Memorial Natal, localizado na torre de
Natal, de onde foram observados diversos elementos da paisagem do município. Além disso, os alunos
assistiram à palestra intitulada "Geodiversidade".
Por fim, a avaliação do entendimento dos alunos mediante às técnicas de ensino implementadas foi
alcançada por meio dos diálogos acerca da temática durante a palestra, por meio das oficinas
aplicadas na escola e através das discussões das respostas das matrizes aplicadas nos grupos de
trabalho.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para realização deste trabalho, foi necessária a subdivisão das atividades em três momentos, onde o
primeiro momento, ocorrido no dia 07 de junho de 2017, pautou-se na introdução do tema geodiversidade
às turmas do 8º ano “A” e “B” da EMPTPL. Nessa etapa, contou-se com a colaboração da professora de
geografia Ana Beatriz Câmara Maciel, que também subdividiu as turmas em grupos de trabalho (seis
alunos por grupo). Enquanto isso, no Departamento de Geografia da UFRN, foi idealizada uma matriz para
o preenchimento de alguns valores da geodiversidade de Natal (educativo, econômico e cultural) com
base em Gray (2004) e na CPRM (2006) e, além da elaboração de um mapa das geofácies do município
com base no banco de dados do Instituto de Desenvolvimento do Meio Ambiente (IDEMA). Também
foram selecionadas fotografias da geodiversidade brasileira que auxiliaram na interação dos alunos
durante a palestra.
O segundo momento foi consolidado no dia 08 de junho de 2017, onde foi realizada uma atividade de
campo ao Parque da Cidade Dom Nivaldo Monte, que, de acordo com Natal (2017), está localizado na
Zona de Proteção Ambiental 1 (ZPA-1), denominada de Campos Dunares Pitimbu, Candelária e
Cidade Nova, no município de Natal/RN. Durante o percurso, iniciado na zona Norte de Natal, os
alunos puderam observar e contar com explicações acerca dos diversos elementos constituintes da
geodiversidade, tais como dunas (móveis e fixas), mangue, rio Potengi, praias e tabuleiro costeiro.
No Parque da Cidade, os alunos visitaram o acervo do Memorial Natal, onde se situa um mirante em
forma de olho (idealizado pelo arquiteto Oscar Niemeyer), o qual serviu para realizar algumas colocações
sobre os aspectos paisagísticos da capital potiguar (Figura 1 A). Por fim, os estudantes participaram da
palestra intitulada “Geodiversidade”, proferida pelos discentes do Programa de Pós-graduação e Pesquisa
em Geografia da UFRN - PPGE/UFRN (Figuras 1 B e C).
O terceiro momento deste trabalho consistiu em uma oficina realizada na EMPTPL no dia 09 de junho de
2017, onde os alunos já embasados sobre o tema da geodiversidade, preencheram uma matriz
com auxílio do mapa de geofácies de Natal, objetivando identificar alguns valores da
geodiversidade (educativos, econômicos e culturais), conforme a Figura 1 D.
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Figura 2 – A) Alunos observando a paisagem do mirante localizado no Memorial Natal. B) Palestra sobre
Geodiversidade proferida pelos alunos do PPGE/UFRN. C) Participação dos alunos durante a palestra. D)
Oficina realizada na EMPTPL. Fotos: Joyce Clara e Cleanto Carlos (08 Jun/2017).

Os resultados acerca dos trabalhos desenvolvidos com os alunos do 8º ano da EMPTPL atingiram os
objetivos propostos. Ao trabalhar com a temática da geodiversidade de Natal, os estudantes
puderam conhecer seu município do ponto de vista ambiental e espacial, pois observou-se que
muitos não conseguem se localizar por meio de mapas. Os alunos puderam perceber a
importância de conservar a geodiversidade, além de trabalhar em equipe.
Observou-se que as turmas tiveram mais dificuldades em estabelecer os valores do tabuleiro
costeiro, isso decorre pelo fato de ser um termo novo para os alunos, apesar da escola estar
situada nesta geofácies. Já as geofácies mangue e corpos d’água continentais, os alunos
obtiveram melhor desempenho no tocante a atribuição de valores. Observaram-se dificuldades em
diferenciar as geofácies de dunas móveis e dunas fixas, o que se refletiu na atribuição dos valores
de geodiversidade que, por vezes, foram confundidos. Na matriz a seguir, pode-se observar a
síntese das respostas dos discente (Quadro 1).
Assim, após três dias de intensas atividades, pôde-se perceber que a maior parte dos alunos se
mostrou participativa seja no roteiro ao Parque da Cidade ou na escola. Percebeu-se que os
discentes entenderam o conceito e os valores da geodiversidade por meio das discussões em
grupo e do preenchimento da matriz de valores de geodiversidade durante a oficina. A oficina
mostrou-se uma ferramenta de grande importância, pois permitiu a aproximação entre os alunos e
os palestrantes, além de possibilitar a integração de alunos com necessidades específicas no
desenvolvimento dos exercícios propostos.
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Quadro 1 – Síntese das respostas dos alunos da EMPTPL referente aos valores de geodiversidade do
município de Natal-RN.
GEODIVERSIDADE DE NATAL-RN
VALORES DA GEODIVERSIDADE
GEOFÁCIES
EDUCATIVO
ECONÔMICO
CULTURAL

Duna móvel

Duna Vegetada

Mangue
Corpos d’água
continentais
(Rio Potengi)

Praia marinha

Tabuleiro

- Estudo dos sedimentos

- Estudo de espécies
(Descoberta do lagarto folhiço Coleodactylus natalensis)

-Turismo
-Artesanato (uso dos
sedimentos para
produção de garrafas
contendo desenhos
feitos com areias
coloridas)
- Alimentos (frutos)
- Ponto turístico de
Natal (Morro do
Careca)

- Beleza cênica

- Parque das Dunas
- Parque da Cidade

- Estudo de espécies
- Estudo do ambiente

- Coleta de crustáceos
- Pesca

- Carnaval da praia da
Redinha (Bloco dos
Cão)
- Histórico da população
ribeirinha

- Estudos sobre as águas
- Projeto Barco Escola Chama
Maré

- Turismo
- Pesca
- Comércio – Porto de
Natal

- História do Rio Grande
do Norte (Ponte dos
Ingleses)

- Estudo de espécies
- Estudo do ambiente
- Estudo da qualidade da água
(Projeto Água Viva)

-Turismo
-Pesca
-Artesanato

- Turismo de sol e mar
- Religiosidade (Estátua
de Iemanjá, cultos e
oferendas)

- Turismo
- Alimentos
- Comércio

- Artesanato de barro.

- Estudo do ambiente

CONCLUSÕES
Diante do exposto, conclui-se que os trabalhos desenvolvidos durante a Semana do Meio Ambiente
com os alunos do 8º ano (A e B) da Escola Municipal Professora Terezinha Paulino de Lima (EMPTPL)
foram considerados positivos, pois, ao trabalhar com a temática da geodiversidade do município de
Natal, os alunos puderam conhecer seu município do ponto de vista ambiental e espacial, entender
o conceito de geodiversidade, atentar para importância de conservá-la e desenvolver trabalhos em
equipe em prol de um melhor resultado. Portanto, acredita-se que por meio dessas práticas é
possível conscientizar os alunos sobre a problemática ambiental e fazê-los refletir em como dirimir
os impactos negativos que o homem vem deixando registrado na paisagem ao longo do tempo.
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INTRODUÇÃO
Vivemos em uma sociedade consumista em que o nível de produção de resíduos aumenta a cada
dia. Desse cenário resulta um dos maiores desafios que a sociedade moderna enfrenta, o de
amenizar a geração excessiva e da disposição final ambientalmente segura dos resíduos sólidos,
pois, “a gestão e a disposição inadequada dos resíduos sólidos causam impactos socioambientais,
tais como degradação do solo, comprometimento dos corpos d'água e mananciais, intensificação de
enchentes, contribuição para a poluição do ar e proliferação de vetores de importância sanitária nos
centros urbanos e catação em condições insalubres nas ruas e nas áreas de disposição final”
(BESEN et al., 2010), seguindo as diretrizes da NBR 10004/2004, que rege as questões dos resíduos
sólidos no Brasil.
Observando a importância de se trabalhar esta problemática, escolhemos abordar o tema em
trabalho da disciplina de Educação Ambiental, não só pela relevância de desenvolver trabalhos com
esse viés, mas também a partir de necessidades identificadas em diagnóstico realizado na escola,
que retrata a real situação da região em que se insere a instituição pública de ensino.
A Escola Estadual Lauro de Castro situa-se no bairro de Cidade da Esperança na cidade de
Nata/RN, próxima ao antigo lixão da capital potiguar – localizado sobre depósito de dunas – em
localidade do perímetro urbano não contemplada com coleta seletiva e que possui uma população
caracterizada em sua maioria por moradores de baixo poder aquisitivo. Sendo assim, faz-se
importante a adoção de práticas que visem contemplar temas que não são comuns à comunidade
em questão e que possam ampliar seus conhecimentos favorecendo uma maior qualidade de vida a
esses moradores.
Desta maneira, abordamos a educação ambiental em prol da preservação e/ou conservação do
ambiente e da Geodiversidade, buscando despertar na comunidade escolar e geral, o interesse em
colaborar com o processo de conservação dos recursos naturais, no ambiente escolar e em suas
residências (CARVALHO, 2006). Em outros termos, o projeto de educação ambiental, aliado à
popularização do conhecimento das Ciências da Terra, tem o papel de conscientizar e ensinar
melhorias, visando uma melhor qualidade de vida e uma harmonia com o meio ambiente.
Cuidar do meio ambiente é responsabilidade de todos, sendo a escola um local de aprendizado;
nada mais favorável do que se trabalhar a Educação Ambiental e a Geodiversidade.
O referido artigo foi desenvolvido com o intuito de ”plantar sementes”, que ampliarão o real sentido
da Educação Ambiental, promovendo a preservação do ambiente, de dentro para fora dos muros da
escola, realizando a popularização do conhecimento além da sala de aula.
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METODOLOGIA
O projeto de educação ambiental realizado foi um trabalho empírico, desenvolvido mediante
intervenções didáticas de uma equipe de alunos do Curso de Geografia da UFRN, matriculados
na disciplina de Educação Ambiental, com alunos do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental II da
Escola Estadual Lauro de Castro. As atividades eram iniciadas com palestras curtas, para abordar
temáticas relacionadas à problemática dos resíduos sólidos. Em seguida, realizavam-se oficinas
para confecção de materiais tais como: cartazes de conscientização, lixeiras que foram utilizadas
na própria escola, adereços para festa a partir da reutilização e reaproveitamento de materiais,
confecção de livros, dentre outros. Ressaltando que eram passadas atividades para que os alunos
realizassem o projeto cotidianamente. Visando favorecer o andamento do projeto foi escolhido um
mascote, que permitiu uma maior identificação, por parte do alunado, com o projeto.
Fez-se uma aula de campo em Barco Escola – Chama Maré – foi abordado as questões
referentes a Geodiversidade do Estuário Potengi – para conhecer um pouco da geodiversidade
na cidade Natal: o manguezal, a Praia da Redinha, a Praia do Y, entre outros.
A abertura e o encerramento do projeto deram-se em dois eventos, envolvendo dinâmicas e
gincanas que estimularam a participação e a continuidade do projeto. Criou-se também uma
página na rede social facebook, que fomentou a visibilidade das ações realizadas durante o
projeto. Página esta que foi alimentada pela equipe idealizadora do projeto e os próprios alunos.
Os encontros ocorreram semanalmente, sendo realizadas atividades em duas turmas por semana,
com um total de quatro encontros por turma. Além dos dois dias em que foram realizadas
atividades simultâneas com todas as turmas (abertura e encerramento), foram passadas tarefas
para que os alunos realizassem no cotidiano, conforme a Figura 1.

Figura 1 – Abertura e encerramento do Projeto – participação dos alunos, professores da UFRN e Escola
Lauro de Castro e da comunidade. Foto: Fabrício Ribeiro.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Vivemos em um momento bastante propício para a educação ambiental atuar na transformação de
comportamentos nocivos, que contribuem para o uso degradante dos bens comuns da humanidade
(BIDONE, 1999). Precisa ser uma educação permanente, continuada, para todos e todas, ao longo da
vida. E a escola é um espaço privilegiado para isso.
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A natureza é explorada por nossa sociedade como se fosse um recurso inesgotável, vista de forma
fragmentada, sem a preocupação e o respeito com as relações dinâmicas do equilíbrio ecológico e sua
capacidade de suportar os impactos sobre ela, o que resulta nos graves problemas ambientais da
atualidade. A natureza percebida a partir de uma visão mais complexa, em sua totalidade, potencializa
a construção de uma relação entre os seres humanos em sociedade e a natureza de forma mais
integrada, cooperativa e, portanto, sustentável socioambientalmente (BARCIOTT e SACCARO
JUNIOR, 2012).
Acreditamos que uma educação ambiental, capaz de contribuir no enfrentamento da crise
socioambiental que vivenciamos, é aquela que faz do ambiente educativo, espaço de participação
(CUBA, 2010). A aprendizagem se dá em processos de construção de conhecimentos vivenciais, que
experienciam ações com a intencionalidade, como uma ação política, de intervir na realidade,
transformando-a, como por exemplo, mediante a integração.
Criarmos essa possibilidade, e então, percebermos as brechas que se apresentam sob uma estrutura
dominante pouco aberta. Como educadores, incentivar a participação individual e coletiva é criar
espaço de manifestação do exercício de cidadania em seu sentido pleno (Figura 2).
Isso não se realiza plenamente se estivermos restritos ao espaço interno da escola, onde o que se diz
e se faz não está conectado com a realidade vivida, em que tradicionalmente se reduz a possibilidade
educativa a uma perspectiva conteudista de transmissão de conhecimentos com uma finalidade em si.

Figura 5 – Materiais produzidos pelos alunos durante as oficinas. Foto: Fabrício Ribeiro.

CONCLUSÕES
Acreditamos que é no espaço criativo e motivador que a escola pode proporcionar o surgimento de novas
ideias, simples, capaz e de nos levar à construção de sociedades sustentáveis. É claro que construir novos
modelos de sociedades não é algo tão simples e que se faz de um dia para o outro, mas certamente é no
dia-a-dia que damos passos nessa direção. Sem dúvida a escola pode ser um espaço privilegiado para
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isso.
O desafio é grande e não deve ser visto como desanimador ou angustiante. O prazer de ser educador
ambiental reside não na certeza dos resultados, mas na construção permanente de novas possibilidades
e reflexões que garantam o aprendizado, o respeito às múltiplas formas de vida e ao planeta e a
esperança de que podemos, sim, construir um mundo melhor para todos/as, igualitário, culturalmente
diverso e ecologicamente viável.
Enfatizamos que o trabalho possibilitou a ampliação dos conhecimentos para todos que
participaram do projeto: alunos, professores da Escola, professores da UFRN, funcionários,
comunidade escolar, acerca da temática de Educação Ambiental e da Geodiversidade da cidade
de Natal, como também do bairro da Cidade da Esperança – Natal/RN. Assim, permitiu
popularizar o conhecimento das Ciências da Terra na comunidade escolar e acredita-se que essa
será disseminada para o entorno.
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INTRODUÇÃO E CONTEXTO GEOPATRIMONIAL
É extensa a literatura científica que demonstra as singularidades geológico-geomorfológicas de
Caçapava do Sul (RS). O município está situado no centro do Escudo Sul-rio-grandense e das
Serras do Sudeste, uma região de substancial geodiversidade, evolução geológica longa e
complexa (do Paleoproterozoico ao Recente), relevo acidentado e paisagens de significativa
atratividade turística (BORBA et al., 2013).
Em relação à evolução geológica de Caçapava do Sul, podem-se reconhecer diversas fases: (1) a
existência de um embasamento antigo, Paleoproterozoico, componente do cráton Rio de la Plata;
(2) sedimentação química, marinha, de carbonatos (posteriormente metamorfizados a mármores)
proterozoicos; (3) desenvolvimento de bacias vulcanossedimentares proterozoicas, de idade
indefinida, com posterior metamorfismo em graus variados, registradas pelas rochas do complexo
Passo Feio; (4) desenvolvimento de bacias vulcanossedimentares neoproterozoicas, com
sedimentação marinha e alúvio-lacustre, registradas nas unidades Maricá, Bom Jardim e
Acampamento Velho, com idades entre 630 e 549 Ma; (5) posicionamento e cristalização do
complexo granítico de Caçapava do Sul, ao longo de zona de cisalhamento, em torno de 550 Ma;
(6) sedimentação dos sistemas aluviais, fluviais, lacustres e eólicos, em ambiente semi-desértico,
com vulcanismo basáltico subordinado, das unidades Santa Bárbara, Guaritas e Rodeio Velho, já no
Paleozoico inferior; (7) soerguimentos diferenciais dos blocos tectônicos da região, com reativação
de estruturas preexistentes, durante o Paleozoico e Mesozoico, comportando-se como
embasamento da “Bacia do Paraná”; (8) evolução geomorfológica durante as flutuações climáticas
do Quaternário, incluindo condições mais áridas que as atuais, com o desenvolvimento, entre outras
formas de relevo, das feições ruiniformes características das áreas das Pedras das Guaritas e Serra
do Segredo (BORBA et al., 2013).
Toda essa diversidade de processos, terrenos, rochas, feições e estruturas dá suporte a uma
variedade de ambientes com diferentes características de relevo, solo, umidade, substrato e
exposição solar, entre outros, culminando na formação de múltiplos habitats para as espécies da
fauna e flora nativas (BORBA, et al., 2016). Todas estas peculiaridades relacionadas à diversidade
de elementos abióticos e bióticos resultaram no reconhecimento oficial de Caçapava do Sul como “a
capital gaúcha da geodiversidade” (Lei Ordinária Estadual 14.708, de 15 de julho de 2015).
Embora Caçapava do Sul seja herdeira de todo este patrimônio, o município sofre com baixo
desenvolvimento socioeconômico. De acordo com Borba et al. (2013), a região apresenta
problemas sérios do ponto de vista humano, socioambiental e educacional como, por exemplo,
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baixos índices de escolaridade entre os adultos, altas taxas de evasão escolar entre as crianças,
notas baixas no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e no IDEB (Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica), especialmente em Ciências da Natureza. Um estudo realizado por Borba et
al. (2015), aponta que a maioria dos professores de Ciências, História e Geografia da educação
básica no município de Caçapava do Sul raramente utilizam em suas aulas exemplos relacionados
à geodiversidade de Caçapava do Sul e, de modo geral, desconhecem seu potencial.
A verdadeira conservação do geopatrimônio caçapavano só será iniciada quando os próprios
habitantes locais (re)conhecerem, (re)compreenderem e se (re)conectarem à sua geodiversidade e
biodiversidade. Gray (2008) coloca que a maior ameaça ao geopatrimônio de determinada região é
a ignorância. Para que Caçapava do Sul não continue ofertando o seu patrimônio natural ao capital
externo, sucumbindo aos interesses das mineradoras e das monoculturas de eucalipto, que, após o
esgotamento dos recursos naturais não deixam nenhum ou pouco retorno para a população local, é
necessário que haja a valorização deste patrimônio por parte da população. Borba et al. (2015)
mencionam que uma população conhecedora de seu território, sabedora (mesmo que de forma
leiga, em linhas gerais) da evolução e dos processos de formação da natureza que a cerca,
desenvolve orgulho por sua própria região, passando a considerá-la importante. É nesse contexto,
que algumas estratégias de educação geopatrimonial estão sendo desenvolvidas junto à
comunidade escolar do município e à população em geral.
ATIVIDADES DE GEOCONSERVAÇÃO DESENVOLVIDAS
Os trabalhos de extensão universitária realizados até o momento no município contam com o
apoio de várias instituições, tais como Universidade Federal de Santa Maria (UFSM),
Universidade Federal do Pampa (Campus Caçapava do Sul), Universidade Federal de Pelotas
(UFPel), Secretaria Municipal de Educação (SMEDUC) e Secretaria Municipal de Cultura e
Turismo (SECULTUR) de Caçapava do Sul. Dentre as atividades realizadas, pode-se destacar:
(a) Oferta gratuita de palestras e oficinas em diferentes momentos e de um minicurso anual
(edições já realizadas em 2015 e 2016 e programadas para 2017 e 2018) sobre a geodiversidade
e o patrimônio geológico do município de Caçapava do Sul, direcionadas aos professores de
diferentes disciplinas (Ciências da Natureza, Geografia, Biologia, Artes e Educação Física),
customizadas considerando os conteúdos e a profundidade das informações constantes dos
diferentes níveis de escolaridade e livros didáticos utilizados nas matérias. Estes minicursos
englobam aulas teóricas e visitas a campo nos geossítios mais representativos e acessíveis de
Caçapava do Sul (Figura 1).
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Figura 1 – A) Oficina sobre geodiversidade para professores do ensino fundamental da rede pública de
Caçapava do Sul. B) Atividade prática do curso de formação e atualização de professores no geossítio
Pedra do Segredo. C) Atividade prática do curso de formação e atualização de professores, no geossítio
Guaritas do Camaquã. D) Aula especial da disciplina de Ciências para o sexto ano. Fonte: Acervo pessoal
André W. Borba.

(b) Elaboração, editoração, publicação e distribuição, às escolas da rede pública, de material
didático específico sobre os tópicos de geologia tratados na educação básica (tipos de rocha,
sedimentos, processos fluviais, relevo e paisagem, entre outros), com fotografias e explicações
didáticas sobre os lugares mais representativos (geomonumentos) dentro do município de
Caçapava do Sul;
(c) Planejamento e execução de um “geo.dia” ou “dia da geodiversidade” anual, com edições já
realizadas em novembro de 2015 e novembro de 2016, sempre no terceiro sábado do mês de
novembro, de forma a criar uma “tradição” no calendário de eventos do município. O “geo.dia”
engloba exposições fotográficas, “caça aos fósseis” da preguiça-gigante, oficinas de réplicas
fósseis, oficinas e brincadeiras sobre os cactos do município, mostras de rochas e minerais,
mostras de imagens de satélite 3D, caminhadas geo-temáticas pela zona urbana e excursões aos
principais geomonumentos em veículos disponibilizados pela SMEDUC/Caçapava do Sul (figuras
2 e 3).
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Figura 2 – A) Alunos da rede pública em visualizando carta topografia do município em 3D. B) mostra de
rochas. C) Oficina de réplicas de fósseis da megafauna caçapavana. D) Caça aos Fósseis. E) Exposição
Fotográfica sobre a geobiodiversidade do município. F) Pintura das cactáceas, representação da
Biodiversidade local. Fonte: Acervo do geo.dia.

Figura 3 – A) Atividade realizada no geossítio Minas do Camaquã, onde foram realizadas trilhas aos
geomonumento Pedra da Cruz e caminhada na antiga vila dos operários das minas. B) Trilhas guiadas no
geossítio Guaritas do Camaquã. C) Trilhas guiadas no geossítio Pedra do Segredo. Fonte: Acervo do
geo.dia.

CONCLUSÕES
Considera-se que as ações de geoconservação e educação geopatrimonial no território brasileiro
precisam avançar; precisam ir além dos inventários de geodiversidade e de patrimônio geológico.
Este trabalho ilustra uma série de tentativas concretas e bem-sucedidas de levar conhecimento
geocientífico até os professores, alunos e comunidade em geral no município gaúcho de
Caçapava do Sul. Além disso, estratégias desta natureza poderão se constituir em mais um
subsídio para futuras ações de desenvolvimento sustentável, pautado no potencial físico-natural e
no tecido sociocultural local, como alguns territórios europeus já têm experimentado através dos
geoparques/geoparks, por exemplo. A geodiversidade pode ser mais do que um ‘recurso natural’;
pode ser a chave para potenciar a renda, o desenvolvimento humano e a sobrevivência de muitos
municípios que, atualmente, estão à margem do modelo de desenvolvimento vigente.
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INTRODUÇÃO
Na segunda metade do século XX as discussões sobre as temáticas ambientais passaram a ganhar
força e foco, dando base a um ambientalismo complexo em diferentes áreas. De acordo com Pádua
(2010, p. 82) isto “representou um dos fenômenos sociológicos mais significativos da história
contemporânea”. Desse processo, nos estudos históricos emergiu o campo da história ambiental e
em outras áreas a educação ambiental e a geoconservação.
Os temas relacionados ao ambiente podem ser tratados de modo transversal em currículos
escolares e acadêmicos, de modo que a apreensão de conhecimentos é melhor efetivada a partir da
interação de diferentes áreas. Segundo Duarte (2009, p. 936), “uma das barreiras à expansão do
conhecimento, na atualidade, tem sido a excessiva especialização dos profissionais das várias
áreas e a hiperfragmentação do saber” e, “o novo milênio demanda ‘passarelas’ permanentes entre
saberes particulares, na construção do conhecimento”.
A partir desta ideia de interdisciplinaridade, propomos uma reflexão sobre a discussão de temáticas
de geoconservação no ensino de história, atendendo aos preceitos da educação ambiental,
pautados no pensamento sistêmico.
METODOLOGIA
Para pensar o ensino de história como um lugar onde podem ser discutidos temas sobre ambiente e
geoconservação, precisamos de uma teoria que embase a interligação entre humanos e não humanos,
para isso utilizaremos a Teoria do Pensamento Sistêmico.
O pensamento sistêmico ou a teoria de sistemas (CAPRA, 2002) é uma opção de análise que se opõe
ao paradigma mecanicista/reducionista, o qual com seu viés dualista dividiu o mundo entre a res
cogitans (a natureza da mente, sem extensão no espaço) e a res extensa (a natureza da matéria,
mecanicamente determinada). Podemos pontuar de forma extremamente resumida, que nessa divisão
caracterizada entre sujeito e objeto do conhecimento, apenas a razão explicaria e dominaria o mundo
de maneira pragmática. Sob esse paradigma se dá a separação dos humanos, restritos agora ao
mundo da cultura, e dos fatores bióticos e abióticos, circunscritos ao mundo da natureza, a qual deveria
ser dominada através da razão.
De acordo com Morales-Jasso (2016, p. 594):
El dualismo es disyuntivo y mecanicista por lo tanto, es excluyente, simplificador y
unilineal. Tiene su origen moderno en René Descartes, Isaac Newton y Francis
Bacon. Por otro lado, el sistemismo se remonta a la cibernética de Norbert Wiener
y William Ross Ashby, a Heinz von Foerster, Gregory Bateson y a Ludwig von
Bertalanffy. El sistemismo concibe el universo como complejo, no como formado

359

_______________________________________________________________________________
por mecanismos, sino por sistemas formados de sistemas, que a su vez dan lugar
a sistemas emergentes.

Quando nos propomos a apontar o pensamento sistêmico como base para reflexões integradoras entre
fatores bióticos e abióticos no ensino de história, visando ações de conservação e manutenção de
ambientes, entramos em acordo com Leopold (s/d apud MANTESSO-NETO, 2010, s/p) quando
escreve em seus manuscritos que “conservação é um estado de harmonia entre os homens e a terra.
Por ‘terra’ quero dizer todas as coisas sobre, acima, ou dentro da Terra”. Assim, pensamos que ao
colocar em prática abordagens que unam os conhecimentos da história ambiental, educação ambiental
e geoconservação podemos proporcionar uma reflexão junto aos alunos sobre a interdependência dos
humanos do ambiente do qual são constituintes.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A geoconservação compreende “atividades que têm com finalidade a conservação e gestão do
património geológico e dos processos naturais a ele associados” (CUMBE, 2007, p. 43). Essas
atividades envolvem “proteção legal das feições geológicas e geomorfológicas de destaque em
unidades de conservação; valorização da geodiversidade e do geopatrimônio junto às
comunidades locais; educação geocientífica de jovens e adultos [...]” (BORBA, 2011, p. 4).
Dessa forma, temas já consolidados nos currículos escolares podem ser abordados seguindo uma
percepção mais abrangente das características ambientais. Na história, podemos exemplificar com a
temática Tropeirismo, na qual não apenas aspectos econômicos e culturais podem ser explorados, mas
também dão margem para a discussão das particularidades físicas do ambiente (relevo, hidrografia,
vegetação, clima, etc.) e como estas influenciaram a passagem das tropas pelas rotas.
Essa prática demonstra aos alunos que o desenvolvimento de processos históricos e o mundo físico
não estão separados, mas consistem em um todo. Pois, de acordo com Pádua (2014) a história não
flutua acima do planeta, mas está “aterrada”, acontece em um momento e em um lugar, interage com
os fatores biofísicos.
Para formar pessoas atentas aos processos de geoconservação, é válido trabalhar em sala de aula
com os alunos e alunas valores que demonstrem que o ambiente a ser conservado não está “lá fora”,
que não é um complexo de fatores separados dos humanos, pois há interdependência destes com os
fatores não-humanos dentro de um sistema. Assim, sob a abordagem integradora do pensamento
sistêmico sobre nosso ambiente podemos trabalhar valores para uma nova cosmovisão sobre o meio
biofísico.
CONCLUSÕES
Pensar as características físicas do ambiente e sua inter-relação com os humanos traz um
aprofundamento para temas há muito trabalhados em sala de aula na disciplina História. A partir
da interdisciplinaridade entre diferentes áreas do conhecimento, novas reflexões sobre nosso
mundo são trazidas para o debate, possibilitando aos alunos uma percepção mais integrada entre
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a sociedade humana e os espaços que ocupamos e transformamos, por exemplo: as formações
rochosas, a vegetação, águas, etc., e os demais constituintes desse sistema. Dessa forma, é
possível superar uma visão dualista, na qual humanos e mundo biofísico ocupam espaços
separados, sendo os primeiros circunscritos ao mundo da cultura e o segundo ao natural,
realizando para tanto, práticas que visam a construção de valores sustentáveis que atendam aos
preceitos de geoconservação.
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INTRODUÇÃO
A cidade de Cuiabá (MT) foi fundada em 8 de abril de 1719 durante bandeiras paulistas cujos
objetivos eram: delimitar os territórios da colônia portuguesa, realizar o aprisionamento de “índios”,
encontrar fontes de metais e pedras preciosas e combater índios e negros fugidos (Cf. SIQUEIRA,
2009). Tendo sua origem na “descoberta do ouro nas lavras do Coxipó-Mirim”, a história de
Cuiabá é marcada pela produção aurífera, sendo de “interesse de vários pesquisadores
estabelecidos em diferentes regiões do Brasil e fora do país (...) mesmo com uma produção
[aurífera] bem menor em comparação às áreas de mineração como as Minas Gerais” (JESUS,
2012).
Apesar de a exploração aurífera da Baixada Cuiabana fazer parte do cotidiano da população local,
são raras as abordagens geológicas da temática, o que confere às atividades extracurriculares
desenvolvidas junto a estudantes de ensino fundamental e médio oportunidades para
questionamentos acerca da origem do “ouro de aluvião” que justificou a fundação da capital.
O desenvolvimento deste projeto de extensão teve como objetivo abordar temáticas das
geociências associadas ao contexto histórico de fundação da capital mato-grossense, associando
conceitos das geociências ao ambiente cotidiano de jovens estudantes. Construções urbanas,
como a Igreja do Rosário, e afloramentos rochosos localizados nas proximidades de paradas de
ônibus, foram (re)apresentados aos estudantes em uma abordagem geológica do meio com o
intuito de aproveitar a identidade sócio-cultural com os elementos da paisagem cuiabana como
facilitadora do processo de ensino-aprendizagem.
METODOLOGIA
O aporte metodológico foi delineado com base em pesquisas bibliográficas sobre os parâmetros
curriculares nacionais, a história de Cuiabá e a geologia local e regional.
Os afloramentos foram selecionados segundo as dimensões das exposições e calçamentos
circundantes com vistas ao dimensionamento das turmas atendidas, e segundo as facilidades de
acesso, com vistas a estimar percurso e tempo necessários à realização da atividade.
A apresentação do conteúdo teve por base a elaboração de uma apresentação prévia sobre a
geologia local com foco à mineralização do Grupo Cuiabá, seguida de uma apresentação
esquemáticas de rochas do Grupo Cuiabá através da utilização de um kit geológico contendo
amostras coletadas nos afloramentos do centro da cidade de Cuiabá (Figura 1). Em seguida, é
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realizada uma visita de campo a um afloramento nas proximidades do local de realização da
atividade (Figura 2).
Uma alternativa foi desenvolvida com vistas à atender escolas na dependências da Faculdade de
Geociências (FAGEO/UFMT), onde o afloramento visitado localiza-se nos fundos do Bloco da
FAGEO, nas proximidades da entrada do Zoológico da UFMT (Figura 3).

Figura 1 - Kit geológico: A: amostra de filito cinza com alteração; B: filito grafitoso com presença de
piritas; C: siltito cinza; D: metaconglomerado amarelo avermelhado; E: amostra de veio de quartzo
leitoso; F: amostra de veio de quartzo com cristais prismáticos.

Figura 2 - Vistas do viaduto da Avenida
Historiador Rubens de Mendonça com a Avenida
Miguel Sutil, com parada de ônibus à direita e o
afloramento à esquerda (Google StreetView).

Figura 3: Afloramento das rochas do Grupo
Cuiabá nas proximidades da entrada do
Zoológico da UFMT.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996), os Parâmetros Curriculares Nacionais para a Educação Fundamental e para
o Ensino Médio (PCNEM) e as Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros
Curriculares Nacionais do Ensino Médio, os conteúdos das geociências devem ser apresentados
em contexto interdisciplinar, tendo em vistas objetivos como a compreensão da “formação e
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reposição natural de recursos da biosfera, comparado ao curto tempo em que a humanidade os
consome e destrói” (BRASIL, 1998, p. 97).
As reações de estudantes e professores às atividades desenvolvidas permite a compreensão da
ausência das temáticas abordadas no cotidiano escolar. Percebe-se um interesse peculiar nas
observações geológicas quando apresentadas diretamente correlacionadas à eventos históricos e
ao próprio delinear da cidade, mas tal iniciativa vai de encontro com noções prévias do público do
projeto. Ao apresentamos conceitos novos, realizamos um comparativo entre as ciências
humanas e naturais como estratégica didática e acabamos apresentando conceitos complexos de
forma fragmentada.
A novidade da temática abordada associada ao contexto histórico das atividades auríferas da
região garante a atenção e participação do público escolar, mas não é o suficiente para transpor
as barreiras encontradas, sendo necessário o desenvolvimento de atividades de ensinoaprendizagem continuadas e de materiais didáticos ilustrativos empregados como facilitadores
das atividades (Figura 4).
A necessidade de projetos de formação continuada de professores foi proposta ao grupo PETGeologia da UFMT, que está em fase de desenvolvimento de caixas de amostra acompanhadas
por cartilhas ilustrativas para demonstração do Ciclo das Rochas em salas de aula. O material
será entregue à professores de ensino fundamental e médio após exposição orientativa.
No intento de incentivar projetos de divulgação das geociências em escolas da rede pública de
ensino, realizou-se durante a recepção aos calouros 2017 do curso de geologia da UFMT uma
aula de campo inaugural. Ao londo do trajeto Cuiabá-Chapada dos Guimarães a geologia local e
regional foi apresentada aos estudantes, sendo os pontos de interesse previamente conhecido por
alguns deles como atrativos turísticos do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. Ao
(re)apresentarmos estes pontos como afloramentos passíveis de serem observados segundo suas
estruturas geológicas e características geomorfológicas, demonstramos aos ingressantes a
possibilidade de serem eles futuros divulgadores das geociências.
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Figura 4: Exemplo de materiais didáticos produzidos.

CONCLUSÕES
Cuiabá está embasada e circundada por terrenos marcados por minerações auríferas, estando a
cidade localizada sob antigos garimpos que margeavam seus córregos e rios, encontrando-se os
primeiros canalizados nas porções centrais da cidade.
Atividades extensionistas que abordem os aspectos geológicos do ambiente natural da cidade se
apresentam como excelentes complementos curriculares e oportunidades preciosas de inserção
de temáticas das geociências na realidade dos estudantes de ensino fundamental e médio.
Experimentos como este reforçam a necessidade de produção de materiais de divulgação
científica associados à identificação de monumentos geológicos na área urbana, passíveis de
serem destinados ao ensino e ao geoturismo. Iniciativas como estas podem ser direcionadas ao
cidadão cuiabano e aos turistas, ampliando o seu alcance para além dos muros dos ambientes
formais de ensino.
A produção de materiais turísticos do tipo folders, cartilhas e placas de Painéis de Geoturismo
podem apresentar o patrimônio natural em uma abordagem científica acessível à população,
detalhando os pontos de interesse geológico e estimulando sua preservação, e se configuram
como atividade crescente das geociências, sendo este aspecto ainda não abordado no estado de
Mato Grosso.
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A iniciativa de desenvolver um projeto de extensão voluntário que apresente o enfoque geológico
presente no contexto histórico de fundação de Cuiabá se apresenta como positiva, mas é notável
a necessidade de ampliação da ação e de fomento a implementação de outros projetos de
divulgação do contexto geológico do estado de Mato Grosso e sua capital.
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INTRODUÇÃO
O Parque Nacional do Itatiaia (PNI) localiza-se na Serra da Mantiqueira, na divisa entre os estados
do Rio de Janeiro e Minas Gerais (Figura 1). O parque abrange os municípios de Itatiaia e Resende,
no estado do Rio de Janeiro, e Itamonte e Bocaina de Minas, no estado de Minas Gerais. O PNI é a
primeira área protegida brasileira, criada através do Decreto Federal nº 1.713, de 14 de junho de
1937, com área de 11.943 hectares. A partir do Decreto nº 87.586 de 20 de setembro de 1982 seus
limites foram ampliados para cerca de 30.000 hectares.

Figura 1 – Localização do Parque Nacional do Itatiaia.

O PNI constitui-se como uma Unidade de Conservação (UC) regulamentada pela Lei nº 9.985/2000,
que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). Dentre os diversos objetivos
do SNUC, destaca-se o de “proteger as características relevantes de natureza geológica,
geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural” (BRASIL, 2000), que faz
clara menção aos elementos da geodiversidade. Apesar disso, grande parte das UCs brasileiras
têm suas políticas de conservação focadas, principalmente, nos elementos da biodiversidade.
Cerca de 60% da área do PNI é constituída por rochas do Maciço Alcalino de Itatiaia. Nos 40%
restantes afloram rochas do Pré-Cambriano e depósitos recentes. A exposição de rochas alcalinas
em altitudes tão elevadas é considerada única e rara. Além de apresentar aspectos geológicos
exuberantes, o PNI também apresenta fabulosas feições de relevo que são muito apreciadas pelos
visitantes. Em 2016 o PNI foi destino de mais de 127 mil pessoas, colocando-o como o 8º parque
nacional mais visitado do Brasil (ICMBIO, 2017).
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Uma breve análise da estrutura de visitação do PNI indica que os afloramentos, mirantes, trilhas e
cachoeiras poderiam ser melhor utilizados para transmitir conhecimento envolvendo os aspectos
geológicos e geomorfológicos aos visitantes e, ao mesmo tempo, aproveitar suas experiências
pessoais para difundir mensagens acerca da importância da conservação do meio natural. Uma
maneira adequada de se atingir estes objetivos é por meio da elaboração de um plano de
interpretação específico para o parque, que deve ser feito em conjunto com os órgãos gestores e as
comunidades do entorno.
Com base nestes fatos, a Tese de Doutoramento em desenvolvimento da primeira autora, tem como
objetivo elaborar o plano de interpretação da geodiversidade do PNI. Como etapas iniciais do
trabalho estão o inventário e a avaliação quantitativa, realizados de modo a caracterizar o
patrimônio geológico e geomorfológico do parque. Como base principal para as demais etapas das
estratégias de geoconservação, a realização do inventário exige grande rigor metodológico e,
nesse sentido, este trabalho busca descrever o método utilizado para a seleção de potenciais
geossítios e geomorfossítios na área do PNI.
METODOLOGIA
Segundo Brilha (2016) a seleção dos geossítios do inventário do patrimônio geológico de áreas
restritas envolve as etapas de: i) revisão bibliográfica; ii) consulta a especialistas que já
trabalharam na área; iii) elaboração de lista com os potenciais geossítios; iv) trabalhos de campo
para avaliação qualitativa e identificação de novos geossítios; v) elaboração da lista final de
geossítios com sua caracterização.
Para Reynard et al. (2016) a seleção de geomorfossítios é realizada, frequentemente, por
especialistas da área e por vezes orientada pelo limite do número de sítios que serão avaliados.
Para selecionar geomorfossítios, Pereira (2006) e Pereira et al. (2007) sugerem as seguintes
etapas: i) revisão bibliográfica; ii) caracterização geomorfológica da área com base em mapas
geológicos, geomorfológicos e cartas topográficas; iii) elaboração de lista com os potenciais
geomorfossítios; iv) trabalhos de campo para avaliação qualitativa e descrição em ficha préelaborada e; v) lista final dos geomorfossítios com descrição dos aspectos gerais e da
morfogênese.
Para o inventário do patrimônio geológico e geomorfológico do PNI, em andamento, as seguintes
etapas foram estabelecidas para selecionar os potencias sítios: i) revisão bibliográfica; ii) análise do
plano de manejo e dos boletins de pesquisas; iii) revisão de materiais de divulgação turísticos; iv)
entrevista com especialistas que desenvolveram pesquisas na região e; v) análise de mapas
geológicos, geomorfológicos, cartas topográficas e imagens de satélite. Os dados dos potenciais sítios,
selecionados nas primeiras cinco fases, devem ser avaliados nas etapas subsequentes: vi) elaboração
da lista de potenciais geossítios e geomorfossítios; vii) análise das vias de acesso e reconhecimento do
trajeto das trilhas; viii) trabalhos de campo para avaliação qualitativa, descrição e identificação de novos
sítios; ix) elaboração da lista final de geossítios e geomorfossítios com caracterização completa. Os
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sítios inventariados serão quantificados através dos métodos de Reynard et al. (2007) e CPRM (2016).
Para a seleção dos potenciais geossítios e geomorfossítios do PNI as etapas i, ii, iii, iv, v e vi foram
realizadas. Os pontos obtidos nas etapas i, ii iii, iv e v foram geocodificados em sistemas de
informações geográficas e analisados segundo informações dos mapas geológicos e geomorfológicos.
Com base nos potenciais sítios e sobreposição dos mapas foi elaborada a lista (etapa vi) com
potenciais sítios com a descrição dos elementos geológicos e geomorfológicos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com base nas etapas descritas anteriormente, foram selecionados, até o momento, sessenta e cinco
potenciais geossítios e geomorfossítios. Para sistematizar a seleção, os potenciais sítios foram
agrupados a partir dos principais aspectos geológicos e geomorfológicos presentes na área do PNI.
Os potenciais geossítios foram reunidos em três categorias principais levando-se em conta o
framework associado à evolução geológica do PNI.
1. Rochas ígneas e metamórficas Brasilianas relacionadas às Faixas Brasília e Ribeira;
2. Rochas ígneas relacionadas ao magmatismo alcalino meso-cenozoico do alinhamento
magmático Cabo Frio;
3. Depósitos sedimentares e geoformas neógenos.
Os potenciais geomorfossítios foram agrupados em três unidades morfológicas principais de acordo
com a taxonomia do relevo.
1. Montanhas: geomorfossítios com relevos acidentados e marcados por topos desnivelados
formando picos e cristas;
2. Corpos de tálus: geomorfossítios com presença de rampas deposicionais associados ao fundo
de vales e sopé de vertentes íngremes;
3. Planícies fluviais: geomorfossítios constituídos por relevos planos e deposição sedimentar,
localizadas ao longo dos rios Campo Belo, Aiuruoca e Preto.
A Figura 2 apresenta alguns potenciais geossítio e geomorfossítios selecionados com base no método
descrito anteriormente. O potencial geossítio 1 (Figura 2A) foi selecionado por meio de entrevistas com
pesquisadores que já trabalharam na região. De acordo com as categorias definidas no agrupamento,
esse ponto representa as rochas provenientes do magmatismo alcalino. Trata-se de um dique riolítico
sin-plutônico com bandamento de fluxo que ocorre encaixado em quartzo sienito, localizado próximo à
Pedra do Altar.
O potencial geomorfossítio 2 (Figura 2B) foi selecionado através de revisão bibliográfica. Conforme a
categorização estabelecida, a área é representada pelo relevo de montanhas formado a partir de
rochas alcalinas da região central do Maciço Alcalino de Itatiaia.
O potencial geomorfossítio 3 (Figura 2C) foi selecionado com base em revisão de materiais de
divulgação turísticos. A partir do mirante é possível observar a unidade geomorfológica das planícies
fluviais, o vale do Rio Campo Belo e áreas da Serra do Mar.
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Figura 2 – Potenciais geossítio e geomorfossítios do Parque Nacional do Itatiaia. A- Dique riolítico sinplutônico com bandamento de fluxo. B- Maciço das Prateleiras formado por rochas quartzo sienitos. CMirante do Último Adeus com vista para o vale do Rio Campo Belo. Fonte: A e B: Pedro Augusto da Silva
Rosa, C: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.

CONCLUSÕES
Apesar da grande geodiversidade existente no Brasil, existem poucos métodos sistemáticos para o
desenvolvimento do inventário e da avaliação qualitativa do patrimônio geológico e geomorfológico
brasileiro. Os estudos realizados utilizam, na maioria das vezes, métodos europeus adaptados ao
contexto brasileiro. Se considerarmos o patrimônio geomorfológico, a carência é ainda maior; em
muitos casos, os geomorfossítios são selecionados levando em conta somente as características
estéticas.
É indispensável que os inventários do patrimônio geomorfológico sejam realizados com base em
sua importância científica e em termos dos atributos representativos da evolução da paisagem.
Somente com o desenvolvimento de métodos sistemáticos para seleção e avaliação quantitativa é
que a subjetividade inerente a esse processo será minimizada.
O agrupamento dos sítios em categorias associado à geocodificação dos pontos e posterior
sobreposição dos mapas geológicos e geomorfológicos permitiu identificar previamente as principais
entidades geológicas-estruturas e geomorfológicas presentes no PNI. A interceptação desses dados
permitiu avaliar a representatividade dos sítios do inventário em curso.
Com a execução dos trabalhos de campo, as categorias iniciais propostas para o agrupamento devem
ser pormenorizadas para melhor representar os eventos representativos dos geossítios e
geomorfossítios inventariados.
O método descrito pode ser utilizado, com as modificações necessárias, em outras áreas de estudo
que visem à identificação de potenciais geossítios e geomorfossítios para fins diversos. Almeja-se que
os dados do inventário, em andamento, contribuam com a conservação do patrimônio geológico e
geomorfológico e que sejam estabelecidas atividades de educação, interpretação e divulgação dos
elementos da geodiversidade do PNI.
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INTRODUÇÃO
O geoturismo é uma modalidade de turismo sustentável, que tem por finalidade maior a promoção
de valores ambientais, além do fornecimento dos benefícios da geodiversidade, por intermédio da
geo-interpretação de atrativos geológicos e geomorfológicos (HOSE, 2012). Nesse sentido, o
planejamento para a sua realização é necessário para o melhor aproveitamento, promoção e
conservação da geodiversidade. Para tanto, o geoprocessamento apresenta-se como uma
ferramenta metodológica que permite integrar e analisar dados espaciais, facilitando a
representação em mapa de sítios geológicos/geomorfológicos com valor geoturístico (OLIVEIRA et
al., 2014).
Com base na sequência metodológica para geoconservação de sítios geológicos, através da
aplicação da etapa de valoração dos sítios (BRILHA, 2016), torna-se fundamental a identificação e
análise de áreas propensas a terem obstáculos para o desenvolvimento de atividades educativas,
de lazer e turísticas.
No que se refere a um potencial fenômeno natural, está à ocorrência de movimentos de massa, que
podem obstruir o acesso a sítios geológicos/geomorfológicos, como também, degradá-los, após
incidência do fenômeno. Portanto, torna-se importante o conhecimento da suscetibilidade a
movimentos de massa de áreas potenciais para a visitação, uma vez que esta propensão
apresenta-se como uma fragilidade geoturística no desenvolvimento de sua atividade (COSTA et al.,
2009; OLIVEIRA, 2017).
Para o presente trabalho foi escolhido o Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu (PNMNI), Estado
do Rio de Janeiro (Figura 1). O Parque tem 11 km2 de área e abriga peculiar geodiversidade com
rochas e feições que indicam a ocorrência de processos vulcânicos de aproximadamente 70
milhões de anos, com presença de sienito, brechas vulcânicas, lapilitos e diques de traquito
(MANSUR, et al., 2004; MOTA et al., 2012; DRM-RJ, 2017).
Posto isso, o presente trabalho tem como objetivo indicar áreas potenciais para fragilidade
geoturística à limitação de uso dos sítios geológicos/geomorfológicos por suscetibilidade a
movimentos de massa, com o uso de Geotecnologias. Tal análise irá contribuir para o planejamento
ambiental do PNMNI, no contexto da geoconservação.
METODOLOGIA
O mapeamento analítico em SIG da suscetibilidade a movimentos de massa utilizou sete variáveis:
declividade (OLIVEIRA, 2017), uso e cobertura do solo (SANTOS-JUNIOR; COSTA, 2017), solo
(CARVALHO-FILHO et al., 2003), relevo (INEA, 2011), forma do terreno (MARQUES, 2016),
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litologia e estrutura (MOTA et al., 2012).
Para a elaboração do mapa os planos de informação (PI) foram transformados em formato matricial,
através das ferramentas Conversion Tools – To raster – Polygon to Raster do ArcGIS 10.1, licença
Kit-Lab do LAGEPRO-UERJ. Foi construído um mapa de análise geoespacial por Kernel, através da
ferramenta Spatial Analyst Tools - Kernel Density do ArcGis 10.1, tendo como base lineamentos
estruturais (MOTA et al., 2012).
Os métodos de análise de tomada de decisão utilizados para o mapeamento de suscetibilidade a
movimentos de massa foram: AHP (Analytic Hierarchy Process) e Média Ponderada para análise de
multicritérios. Para definição da hierarquia das categorias (critérios), par a par no método AHP, e
pesos dos fatores dos PIs analisados foi utilizado o método Delphi, com várias sequências de
perguntas realizadas aos especialistas sobre cada uma das classes analisadas, além do
conhecimento empírico das pesquisadoras/autoras do artigo sobre a área em estudo.
Para subsidiar a atribuição de peso e notas, o PI solo foi adaptado pela equipe do GESOLT-UERJ,
com inferência da representatividade de cada classe de solo. O cálculo da matriz AHP foi realizado
a partir do conjunto ferramental do QGIS 2.16.3, através do complemento (plugin) Easy AHP.
Inicialmente foram introduzidos os PIs, o que definiu a matriz de comparação pareada dos fatores,
com a atribuição dos pesos julgados conforme escala pré-definida, sendo fornecidos os indicadores
de consistência (SAATY, 1991; REZENDE, et al., 2017).
O mapa de suscetibilidade foi cruzado com sítios geológicos/geomorfológicos e acessos (trilhas e
caminho) do PNMNI (MELLO, 2008; DRM-RJ, 2017), indicando áreas frágeis para o
desenvolvimento geoturístico.
Foi utilizado o receptor GPS em trabalhos de campo, para levantamento dos dados de localização
dos sítios e vias de acesso, por meio do método de Posicionamento Absoluto. Tais dados foram
referenciados no fuso UTM 23 Sul, Datum WGS 84 e posteriormente reprojetados para Sirgas 2000
no ArcGis 10.1.
Ressalta-se que os sítios geológicos/geomorfológicos citados no trabalho são pontos de interesse
turístico reconhecidos no PNMNI, sendo nove destes identificados pelo Projeto Caminhos
Geológicos (DRM-RJ) (MANSUR et al., 2004; MELLO, 2011; DRM-RJ, 2017).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foi elaborado um mapa de suscetibilidade a movimentos de massa (Figura 1) da área de estudo.
Para tal, foram definidos pesos e notas para cada variável e classes (Tabela 1).
Os resultados dos cálculos de indicadores de consistência obtiveram para λ: 7,457; índice de
consistência (IC): 0,076; e razão de consistência (RC): 0,058, sendo esse último referente ao valor
estabelecido para julgamentos coerentes da matriz AHP, onde para tal deve ser inferior a 0,1
(SAATY, 1991). Assim, a metodologia aplicada para o cálculo dos pesos obtidos foi considerada
adequada, pois também, concordou com o julgamento feito para cada variável.

373

_______________________________________________________________________________
Tabela 1 – Pesos e notas utilizados para mapa de suscetibilidade a movimentos de massa.

A análise do mapa de suscetibilidade a movimentos de massa em cruzamento com acessos e sítios
geológicos/geomorfológicos (Figura 1), revelou que o PNMNI apresenta uma maior suscetibilidade
(alta e muito alta) concentrada próxima à margem esquerda do rio Dona Eugênia, onde se localizam
seis sítios ao longo do Caminho das Águas, como também nas partes sudoeste, oeste e leste do
Parque (Figura 1).
Quanto à possível limitação de uso do PNMNI e dos sítios devido à propensão de ocorrência de
obstáculos proporcionados por movimentos de massa nos seus acessos, observou-se que as áreas
de alta e muito alta suscetibilidade estão localizadas ao longo do Caminho das Águas,
principalmente próximas à entrada do Parque e entre os sítios Poço do Escorrega (2) a Poço das
Cobras (5) (Figura 1). Ao longo das trilhas da Varginha e da Contenda, não se observaram
condições críticas de alta suscetibilidade a movimentos de massa, salvo em áreas próximas ao sítio
Falha da Varginha (8), e no início da Trilha da Contenda, onde são identificadas altas
suscetibilidades.
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Figura 1 - Susceptibilidade a movimentos de massa, sítios geológicos/geomorfológicos e acessos.

CONCLUSÕES
Os resultados obtidos no presente trabalho comprovaram a eficácia da aplicação de
geoprocessamento na análise integrada de áreas com potencial geoturístico, uma vez que permite
apoiar as etapas da geoconservação em mapeamentos de sítios geológicos/geomorfológicos e de
infraestruturas de visitação, como também à análise da conservação e identificação de áreas frágeis
para possível evento ambiental (movimento de massa) que possa interditar o acesso ao Parque e
atrativos. Entretanto, trabalhos futuros são importantes na análise de outras fragilidades ambientais
(COSTA et al., 2009) do PNMNI para o desenvolvimento de atividades educativas, eco e
geoturísticas.
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INTRODUÇÃO
O processo de erosão costeira tem como causas, além de variações nas dinâmicas naturais o uso
e ocupação inadequados de zonas costeiras. Na costa fluminense, parte do litoral do município de
Rio das Ostras tem sofrido com o processo de erosão costeira que tem atingido a estrutura urbana
da orla marítima. O arco praial localizado entre a praia da Tartaruga e a desembocadura do rio
São João tem apresentado evidências de erosão expressiva e alterações da posição da linha de
costa evidenciada, entre outros indicadores, pela exposição de arenitos em contato com o póspraia e obras de contenção, como muros de arrimo. Esse processo de erosão costeira também foi
documentado por Muehe et al. (2015) e Muehe et al. (2011) a partir do monitoramento de perfis de
praia e mapeamento da linha de costa a partir de fotografias aéreas e imagens de satélite. Essa
erosão costeira foi avaliada pelos autores como uma tendência e não como episódica decorrente
de eventos de ressaca. Contudo, esses trabalhos documentam dados até o ano de 2011 e,
especificamente, o indicador de linha de costa utilizado nem sempre aparece explícito.
As evidências de processos geomorfológicos na paisagem, se adequadamente interpretadas, são
pontos ideais para a educação geoambiental, sendo interessante que este potencial seja utilizado
para a divulgação do conhecimento sobre como tais processos podem afetar a sociedade. A
percepção dos riscos e uma maior clareza sobre a vulnerabilidade por parte da população é
essencial para que os danos sejam reduzidos, permitindo uma maior participação popular no
combate ao problema.
A identificação e caracterização de sítios de interesse geológico/ geomorfológico vêm se tornando
práticas cada vez mais comuns, com diversos países promovendo inventários nacionais como
base de políticas de geoconservação (REYNARD et al., 2016). A gestão e uso destes sítios
podem se dar de formas variadas, já que diferentes valores podem estar presentes (valor
científico, educativo, turístico, ecológico etc.). Um dos usos mais importantes que podem ser
dados é o uso educativo, onde é promovido o conhecimento geocientífico entre a sociedade como
um todo.
Coratza e De Waele (2012) apresentam a possibilidade de uso de geomorfossítios para a
educação ambiental sobre desastres e fenômenos naturais que afetam negativamente a
sociedade. Seguindo esta linha, o presente trabalho tem como objetivo realizar uma abordagem
sobre os processos de erosão costeira, utilizando-se como área de estudo a Praia da Tartaruga,
no município de Rio das Ostras. Esta área pode ser considerada um geomorfossítio devido a sua
grande importância científica e educativa no tema de erosão costeira, possuindo uma alta
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representatividade para este processo geomorfológico e sendo alvo de diversos estudos, além da
utilização para trabalhos de campo de geomorfologia costeira. Foi realizada uma análise espaçotemporal de como a erosão costeira vem afetando a área e, a partir desta análise, estão sendo
desenvolvidos materiais de interpretação para que este conhecimento se torne acessível à
sociedade. Espera-se, como resultado final, uma maior inserção popular nas políticas públicas
relacionadas ao gerenciamento costeiro da área.

Figura 1 - Evidências do processo erosivo na área de estudo

METODOLOGIA
O trabalho foi dividido em duas etapas: monitoramento da linha de costa, buscando-se avaliar de
forma quantitativa os efeitos da erosão costeira; e propostas de criação de materiais de
divulgação geocientífica com base nos estudos que vêm sendo realizados.
O monitoramento da linha de costa foi realizado a partir de duas técnicas: detecção da linha de
costa a partir de Ortofotos e DGPS e a partir de monitoramento de perfis de praia. Neste caso, foi
utilizada como indicador da linha de costa a base da escarpa erosiva segundo a classificação de
Boak e Turner (2005). No primeiro caso, o indicador de linha de costa foi identificado a partir de
caminhamentos realizados com DGPS (modelo Zênite L1/L2), no mês de setembro de 2016. Os
dados obtidos foram processados em laboratório com a utilização do programa GTR processor. A
linha de costa referente ao ano de 2016 foi plotada nas Ortofotos do ano de 2005, disponibilizadas
pelo IBGE. Essas ortofotos possuem resolução espacial de 1 m. No segundo caso foi utilizado um
perfil de monitoramento na praia do Abricó. O monitoramento do perfil emerso foi realizado
seguindo o método de nivelamento topográfico tradicional e mais recentemente com Estação
Total. As cotas altimétricas de referência de nível foram ajustadas ao nível médio do mar,
seguindo orientações contidas em Muehe et al. (2003). O monitoramento foi iniciado no ano de
2007 e continua até os dias atuais, compondo uma década de análise.
A partir dos dados obtidos nesta etapa, estão sendo desenvolvidas ferramentas capazes de
facilitar a divulgação e compreensão de como e por que o processo ocorre, além de como ele
afeta diretamente a sociedade. Serão elaborados textos com linguagem adequada para
divulgação em páginas da internet, propostas de painéis interpretativos e folders, além de se
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buscar um maior contato com professores do município para a divulgação do conhecimento nas
escolas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Figura 2 representa a linha de costa mapeada a partir do indicador de escarpa erosiva de póspraia. Analisando a diferença entre as linhas de costa ao longo do tempo, pode-se notar um recuo
da escarpa de pós-praia entre o centro e o norte do arco de praia. No ponto mais ao norte (Figura
2b) foi identificada uma diferença de 13 metros entre a linha de costa de 2005 e a linha de costa
de 2016, resultando numa taxa de recuo de aproximadamente 1,0 m/ano. Nesse setor, o processo
erosivo praticamente alcançou a RJ-106, que é uma importante via de ligação entre os municípios
de Rio das Ostras e Macaé, chegando a interditar o calçadão próximo à via. Em abril de 2016, a
prefeitura e o Departamento de Estradas e Rodagem (DER) iniciaram obras de contenção na
forma de enrocamento. No segundo trecho (Figura 2c) há uma diferença ainda significativa de 11
metros, trecho este onde são encontrados arenitos expostos.
Uma superposição de perfis foi feita ao longo de dez anos, entre 2007 e 2017, ilustrada pela
Figura 3. A análise mostra um recuo contínuo do topo da escarpa. Como referência para o início
do perfil, utilizou-se um muro sendo o marco zero. Em setembro de 2007, a distância entre o muro
e o topo da escarpa era de 18,65m, em 2017 essa distância diminuiu para 12,23m, ou seja, houve
um recuo de linha de costa de 6,42 metros em dez anos, representando uma taxa de 0,6 m/ano.
A etapa de desenvolvimento das ferramentas de divulgação geocientífica encontra-se em fase
inicial. Espera-se a produção de um material com linguagem adequada para que possa ser
utilizado de forma ampla entre os diversos setores da sociedade, permitindo uma maior
compreensão e uma maior inserção popular nos processos de tomada de decisão. Além disso,
espera-se que está experiência incentive a ampliação desta prática para outras áreas, abordando
outros fenômenos como inundações e movimentos de massa, por exemplo.
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Figura 6 - Comparação entre a linha de costa indicada pela escarpa erosiva em 2005 e 2016.
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Figura 7- Monitoramento de perfil na área de estudo mostrando a evolução da dinâmica da linha de costa

CONCLUSÕES
Através de levantamentos e análises comparativas evidenciou-se, na parte norte do arco, uma
tendência de déficit de sedimentos ao longo da zona litorânea em estudo. A análise interanual de
perfis permitiu que o processo fosse avaliado em curto período de forma a indicar facilmente a
intensidade da erosão que se mostra de forma bastante severa, causando contínua transformação
da área. O recuo da linha de costa e o processo erosivo identificado refletem ainda uma
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componente relevante de vulnerabilidade, considerando o crescimento urbano no município e o
adensamento de edificações na orla marítima.
Portanto, este ponto se torna interessante para uma iniciativa de utilização de geomorfossítios
para educação ambiental. É importante que a população tenha um conhecimento maior sobre
como os processos geomorfológicos ocorrem, quais seus efeitos e como é possível lidar com os
problemas sócio-ambientais decorrentes destes processos. Os resultados alcançados neste
trabalho podem representar um importante incentivo para que trabalhos semelhantes sejam
realizados em outras áreas, o que é interessante já que este potencial educativo dos
geomorfossítios ainda é muito pouco explorado. A divulgação geocientífica encontra-se em fase
inicial. Espera-se a criação de materiais interpretativos visando à ampliação de práticas de
educação ambiental sobre erosão costeira, permitindo que as pessoas que visitem a área
(pesquisadores, estudantes, turistas, moradores etc.) tenham um maior contato com este tema.
Com uma linguagem adequada, estes materiais poderão ser utilizados de forma ampla entre os
diversos setores da sociedade.
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INTRODUÇÃO
A definição de serviços ecossistêmicos como forma de valoração da natureza começou a ser
pensada na década de 1970 por trabalhos como os de Westman (1977). Contudo, o enfoque
inicial se dava ao trato com a natureza biótica, ou biodiversidade.
A utilização dos conceitos de serviços ecossistêmicos na valoração dos elementos abióticos da
natureza pode favorecer a integração das ações ecológicas de proteção do meio ambiente. Através
de uma metodologia unificada, pode-se almejar a conservação de todo o sistema Terra, ou da
diversidade natural do planeta.
Neste contexto, a English Nature (2002) procurou utilizar esta conceituação na valoração da
geodiversidade, o que é posteriormente aprimorado nos trabalhos de Gray (2011, 2013), definindo
os seguintes serviços ecossistêmicos da geodiversidade: regulação, suporte, provisão, cultural e
de conhecimento.
A definição dos serviços da geodiversidade pode ser utilizada como base para o estabelecimento de
roteiros dentro de uma área de geoparque, por exemplo. Dessa forma, as rotas a serem traçadas e
os percursos realizados podem objetivar, a depender do público alvo, diferentes visões sobre a
variedade abiótica de uma região.
Partindo dessa abordagem, este trabalho procurou identificar os principais serviços ecossistêmicos
de um território no interior do estado do Rio Grande do Norte, onde está em desenvolvimento o
Geoparque Seridó, que compreende uma área de 2800km², cuja totalidade corresponde,
politicamente, aos domínios de seis municípios, de norte a sul: Cerro Corá, Lagoa Nova, Currais
Novos, Acari, Carnaúba dos Dantas e Parelhas.
A região possui exemplares abióticos de importância científica, cultural, turística, educacional e
ambiental, com registros desde o Paleoproterozoico até o Neógeno. A área atualmente proposta
para o Geoparque compreende 16 geossítios, com diversidade geológica e paisagística e, também,
registros de pinturas rupestres e de mamíferos pleistocênicos, como preguiças e tatus gigantes
(NASCIMENTO; FERREIRA, 2012).
A identificação dos serviços ecossistêmicos no Geoparque é de grande relevância para o processo
de tomada de decisão no gerenciamento das ações de conservação da geodiversidade local. Uma
dessas ações pode ser a divulgação da importância daqueles elementos para o ecossistema
regional e global, o que é facilmente entendido pela abordagem integrada dos serviços
ecossistêmicos.
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METODOLOGIA
O trabalho aqui apresentado lança mão das definições dos serviços ecossistêmicos da
geodiversidade, como elucidados por Gray (2013) para a valoração de 16 geossítios localizados
na área do Geoparque Seridó. O trabalho de Silva (2016) faz a descrição dos serviços sensu
Murray Gray e os apresenta sob a forma do diagrama da Figura 1.

Figura 1 – Diagrama dos valores e serviços ecossistêmicos da geodiversidade sensu Murray Gray. Fonte:
Silva (2016).

A partir da definição dos serviços de regulação, suporte, provisão, cultural e de conhecimento
foram elencados um principal e um secundário para cada geossítio, definidos pelos autores com
base nas descrições geológicas, ambientais e históricas de cada local. Cada geossítio do
Geoparque Seridó pode ser avaliado com mais serviços não definidos neste trabalho, mas a
limitação de apenas dois se deu para que a espacialização dos serviços mais evidentes
fornecesse informações para futuros roteiros elaborados por prioridades, a depender dos objetivos
de cada um e de como cada geossítio se relaciona com o ecossistema.
Foi elaborado um mapa em que cada ponto tem identificado, por cores, os serviços associados ao
geossítio. Dessa forma, é possível montar roteiros de acordo com o objetivo da visita, baseandose em como a geodiversidade se relaciona com o ecossistema e com as comunidades locais, o
que é representado pelos serviços ecossistêmicos.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com a avaliação dos principais serviços da geodiversidade nos 16 geossítios do Geoparque
Seridó, chegou-se ao resultado espacial mostrado no mapa da Figura 2 a seguir. Todos os
serviços possuem pelo menos um exemplo na área, caracterizando um serviço principal ou
secundário.

Figura 2 – Mapa mostrando a distribuição espacial dos geossítios e a identificação dos seus serviços
primários e secundários.

Observa-se um predomínio dos serviços de conhecimento e cultural como principais serviços
ecossistêmicos nos geossítios do Geoparque. Esse fato está associado ao valor científico de cada sítio e a
participação dos elementos da geodiversidade nos costumes e tradições locais. A Tabela 1 a seguir
descreve sucintamente cada geossítio do Geoparque e seus respectivos serviços.
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Tabela 1 – Descrição dos geossítios do Geoparque Seridó com os serviços identificados

Geossítio
Serra Verde
Cruzeiro de
Cerro Corá
Vale Vulcânico
Mirante Santa
Rita
Pico do Totoró
Morro do
Cruzeiro
Mina Brejuí
Cânions dos
Apertados
Açude
Gargalheiras
Poço do Arroz
Cruzeiro de
Acari
Marmitas do Rio
Carnaúba
Xiquexique
Monte do Galo
Açude
Boqueirão
Mirador

Descrição
Geoformas em granito, com tanque
fossilífero e pinturas rupestres
Vista panorâmica da região, granito
de 580 Ma
Paredões de basalto de 27 Ma, com
disjunções colunares horizontais
Sobre a Serra de Santana, com
predomínio de arenitos e
conglomerados
Granitos, dioritos e gabros com 590 Ma
e tanques fossilíferos
Local de peregrinações religiosas
onde se encontra um dique de
pegmatito encaixado em micaxisto,
Mina de scheelita, explorada em
rochas calcissilicáticas, onde existe
um parque temático desde 2000
Cânions formados pelo rio Picuí em
quartzito e pegmatito
Açude construído entre as serras do
Pai Pedro, Minador e da Lagoa,
onde ocorrem granitos com 580 Ma
Marmitas formadas por erosão fluvial
em granitos inequigranulares, presença
de litogravuras
Afloramento de alto valor científico,
onde ocorrem granitos
inequigranulares, datados em 580 Ma
Local com ocorrência de marmitas
em granito, altamente fraturado,
com gravuras rupestres
Quartzito com diques de pegmatitos,
onde são encontradas pinturas rupestres
Grande corpo de pegmatito, sendo
local de devoção à Nossa Senhora
das Vitórias
Metacongloramerados e quartzitos,
numa região com diversas geoformas,
onde foi construído o açude Boqueirão
Metaconglomerados e quartzitos
com ocorrência de pinturas
rupestres

Serviço primário
Cultural
(significado histórico)
Cultural
(qualidade ambiental)
Conhecimento
(história da Terra)

Serviço secundário
Provisão
(fósseis)
Conhecimento
(história da Terra)
Regulação
(processo terrestre)

Cultural
(qualidade ambiental)

Conhecimento
(educação)

Cultural
(geoturismo)

Provisão
(fósseis)

Cultural
(significado religioso)

Conhecimento
(educação)

Provisão
(extração de minério)

Conhecimento
(educação)

Cultural
(geoturismo)
Provisão
(disponibilização de
água)

Regulação
(processo terrestre)

Cultural
(significado histórico)

Conhecimento
(educação)

Conhecimento
(história da pesquisa)

Cultural
(significado religioso)

Cultural
(significado histórico)

Conhecimento
(educação)

Cultural
(significado histórico)

Suporte
(habitat)

Cultural
(significado religioso)

Conhecimento
(educação)

Provisão
(disponibilização de
água)

Conhecimento
(história da pesquisa)

Cultural
(significado histórico)

Suporte
(habitat)

Conhecimento
(história da Terra)

No processo de elaboração de roteiros para o Geoparque Seridó, podem ser destacados alguns geossítios
a depender dos objetivos das visitas e do público alvo. No caso exemplar de um grupo desejar entender
como a geodiversidade pode funcionar como habitat para os seres humanos, a visita pode ser direcionada
aos municípios do extremo sul do Geoparque Seridó, Carnaúba dos Dantas e Parelhas, onde são
encontrados dois geossítios nos quais foi identificado um serviço de suporte associado às comunidades préhistóricas que viveram na região.
Mesmo no caso da predominância dos serviços de conhecimento e cultural nos geossítios, a avaliação de
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todos os pontos pode facilitar a definição dos destinos dos roteiros, a depender da proximidade com outros
geossítios. Um exemplo disto é que entre a porção sul do município de Currais Novos e o município de
Carnaúba dos Dantas encontra-se, numa pequena área, a concentração de todos os serviços
ecossistêmicos da geodiversidade, o que pode favorecer roteiros de curta duração, abrangendo
informações mais diversas sobre os elementos abióticos da natureza e sua relação com o ecossistema.
CONCLUSÕES
A definição dos serviços da geodiversidade pode representar, espacialmente, uma ferramenta
facilitadora da elaboração de roteiros numa área de grande variedade abiótica.
No caso do Geoparque Seridó, onde todos os serviços foram identificados, de forma primária ou
secundária, os roteiros podem, a partir das características do público alvo, ser direcionados para
uma região ou outra do geoparque, mostrando diferentes formas de interação e importância da
geodiversidade para com o ecossistema local. É plausível a utilização de serviços do ecossistema
na elaboração de roteiros em geoparque.
Ainda numa perspectiva integradora das ações de conservação da diversidade natural, tais
serviços ecossistêmicos abrem portas para um amplo horizonte de divulgação das geociências e
dos elementos abióticos da natureza.
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INTRODUÇÃO
O patrimônio geológico ganhou espaço nas discussões ambientais nas duas últimas décadas, e
tem sido amplamente debatido em conferências internacionais. Um marco para sua proteção foi o
estabelecimento da “Declaração dos Direitos da Memória da Terra” no 1º Simpósio Internacional
de Proteção do Patrimônio Geológico (1991, em Digne Les Bains, França). De acordo com Brilha
(2005, p. 52) o patrimônio geológico “é definido pelo conjunto de geossítios inventariados e
caracterizados numa dada área ou região.” Segundo o autor, este patrimônio não é renovável e
uma vez destruído, parte da memória do planeta é perdida.
Quase uma década após este evento foi criada a Rede Europeia de Geoparks (2000) e alguns
anos mais tarde a Rede Global de Geoparks (2004). O estabelecimento dos geoparks foi uma das
principais ações já realizadas visando à proteção e a promoção do patrimônio geológico e desde
17 de novembro de 2015 os UGG-UNESCO Global Geoparks constituem um Programa da
Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) que conta com
127 membros distribuídos em 35 países.
Cada geopark possui características geológicas e geomorfológicas que lhe conferem valor e
atratividade, sejam estas espeleológicas, vulcânicas, mineralógicas, etc., e alguns geoparks têm
como característica distintiva a sua localização em ilhas.
O Brasil conta apenas com um UNESCO Global Geopark, o Geopark Araripe no estado do Ceará,
mas possui diversos projetos que pretendem enviar suas candidaturas de integração à rede.
Desses, o único que localiza-se em ilhas é o de Fernando de Noronha (Pernambuco). Portugal
possui quatro UGG (Naturtejo, Arouca, Açores e Terra de Cavaleiros), e apenas o Geopark Açores
é de caráter insular.
Assim, o objetivo deste trabalho foi realizar uma comparação entre as ações e discussões
realizadas em prol da conservação do patrimônio geológico em Fernando de Noronha e no
Geopark Açores.
METODOLOGIA
A metodologia utilizada incluiu: i) uma pesquisa bibliográfica, consultando-se artigos e livros sobre
os assuntos que embasam teoricamente este estudo, e ii) foi realizada uma pesquisa in loco no
arquipélago de Fernando de Noronha e no Geopark Açores de janeiro a junho de 2016. O critério
de seleção do Geopark Açores deve-se ao fato do mesmo localizar-se em contexto geológico
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similar ao de Fernando de Noronha.
Baseando-se nos dados observados, foram elaborados dois quadros, um contendo as ações
propostas em prol do patrimônio geológico e o outro com as discussões em torno desta temática
em Fernando de Noronha e no Geopark Açores.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Proteger o patrimônio geológico tem-se mostrado uma importante ferramenta de conservação e
desenvolvimento de territórios. Pode-se considerar que ao proteger essa parcela da
geodiversidade, há uma contribuição efetiva para a sustentabilidade do ambiente natural.
Em Fernando de Noronha, ações estão sendo realizadas em prol do patrimônio geológico,
incluindo-se entre os estudos já realizados o inventário e a caracterização geológica do
arquipélago desenvolvidos por Wildner e Ferreira (2012) e os trabalhos de Moreira (2008, 2009).
Nos Açores destaca-se o trabalho de Lima (2007), onde foi feita a primeira análise do patrimônio
geológico do arquipélago e a inventariação e análise dos geossítios presentes nas áreas
ambientais classificadas.
Deste modo, pode-se observar que ambos os arquipélagos desenvolvem ações em prol da
proteção do patrimônio geológico. No Quadro 1 estão organizadas estas ações:
Quadro 1 – ações em prol da proteção do patrimônio geológico em Fernando de Noronha e no Geopark
Açores
Fernando Geopark
de Noronha Açores
Ações em prol da proteção do patrimônio geológico
A implementação de estratégia de geoconservação
x
Existência de geossítios/áreas protegidas
x
x
Desenvolvimento das diligências necessárias para inclusão de
novos geossítios prioritários.
x
Fiscalização e manutenção de geossítios
x
x
Gestão de geossítios
x
Manutenção de trilhas
x
x
Percursos de interpretação ambiental
x
Dissertações, teses e trabalhos científicos sobre a temática
x
x

Em Fernando de Noronha, apesar de haver poucas iniciativas a respeito do patrimônio geológico,
sua proteção integral é um dos mais importantes instrumentos para a sua geoconservação, pois
define o uso público das áreas em que se localizam os geossítios. No entanto, é importante que
se estabeleça uma estratégia de geoconservação que ordene, promova, proteja e sensibilize
sobre a importância geológica da ilha.
Novos estudos e projetos que viabilizam a adoção de geossítios marinhos também irão contribuir
para a proteção do patrimônio geológico dessas áreas, e auxiliarão no processo de sensibilização
ambiental também do ambiente geológico marinho. A defesa da candidatura de Fernando de
Noronha como Geopark também é uma ação que contribui com a proteção de seu patrimônio.
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A proteção do patrimônio geológico nos Açores, componente essencial na constituição do
Geopark, destaca-se por sua estratégia de geoconservação, pelos percursos de interpretação
ambiental, pelas ações de monitorização e pelos eventos e formações realizadas com a finalidade
de capacitar e divulgar o conhecimento geocientífico.
Discutir a importância do patrimônio geológico também é uma forma de protegê-lo, pois permite a
troca de informações entre diferentes atores sociais, que juntos podem criar iniciativas visando
atender tal objetivo. No Quadro 2 são apresentadas iniciativas que contribuem para a proteção do
patrimônio geológico em Fernando de Noronha e no Geopark Açores.
Quadro 2 - iniciativas que contribuem para a proteção do patrimônio geológico em Fernando de Noronha e
no Geopark Açores
Iniciativas de proteção do patrimônio
Fernando de
Geopark Açores
geológico
Noronha
Capacitação de condutores e monitores
x
x
Debates
x
Exposições
x
x
Newsletters
x
Palestras
x
x
Passeios Científico-Culturais
x
Publicações em congressos e revistas
x
x
Programas de educação ambiental na escola
x
x
Projetos de educação patrimonial
x
Seminários e Workshops
x
Sessões públicas
x

A discussão do patrimônio geológico em Fernando de Noronha ocorre de modo incipiente, por
meio de ações como a capacitação de condutores e monitores de geoturismo, (realizada em
2007), da participação em eventos científicos nacionais e internacionais, da abordagem sobre a
temática nas atividades dos programas de educação, sensibilização ambiental e educação
patrimonial e publicações científicas.
O que se verifica é uma intensa discussão acadêmica em torno da temática. No entanto, são
necessárias mais ações que alcancem todos os níveis escolares e os demais setores da
população. Uma atividade realizada com esse intuito foi o ‘Geolodia’, uma visita de campo com
alunos da Escola Arquipélago de Fernando de Noronha, na qual foram abordados os aspectos
geológicos do arquipélago. Adicionalmente e visando promover e divulgar o conhecimento
geocientífico, há ainda visitas a áreas de interesse geológico e as palestras ambientais no âmbito
do Projeto TAMAR.
Nos Açores, o cenário é diferente, pois há inciativas que discutem a proteção do patrimônio
geológico, como debates, seminários, sessões públicas, workshops, passeios científicos,
atividades de educação e sensibilização ambiental e monitorização de geossítios. Além dessas
ações realizadas em prol da discussão sobre o patrimônio geológico, há outras que promovem o
patrimônio geocientífico no Geopark, como apresentações públicas, distribuição de flyers,
exposições, formação em geologia, newsletter, página quinzenal no jornal de maior tiragem dos
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Açores, palestras, parcerias científicas, passeios aos locais de interesse geológico, programa
semanal na rádio pública, visitas guiadas e visitas de estudo.
Além dessas ações, outra forma de proteção e promoção do patrimônio geológico são as visitas a
áreas de interesse geológico. Em Fernando de Noronha, há acesso e visitas regulares a todos os
geossítios identificados pelo CPRM, com exceção da Pedreira do Boldró, Ilha Rata (somente em
mergulhos) e Ilha do Meio. Nos Açores, a visitação ocorre nos geossítios terrestres que não
possuem restrição de acesso ao público.
CONCLUSÕES
Nas últimas décadas ações visando a proteção e a discussão sobre a importância do patrimônio
geológico têm sido amplamente exploradas, e apesar deste quadro estar mais consolidado em
países da Europa, principalmente em geoparks, no Brasil também houve um fortalecimento.
Em Fernando de Noronha algumas ações foram e estão sendo desenvolvidas tendo em vista a
proteção e promoção do patrimônio geológico insular, no entanto, é fundamental que uma
estratégia de geoconservação seja implantada. Iniciativas realizadas no Geopark Açores são bons
exemplos que poderiam ser adotados em Fernando de Noronha, como a gestão de geossítios,
percursos geológicos de interpretação ambiental e eventos que visem a discussões destas
questões. Assim, considera-se que Fernando de Noronha tem potencial para integrar a rede de
UNESCO Global Geoparks, no entanto, estas e outras questões devem ser consideradas antes
da submissão do dossiê de candidatura à UNESCO.
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INTRODUÇÃO
O Geoparque de Chapada dos Guimarães foi proposto pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM)
através do trabalho de VIEIRA JÚNIOR et al. (2011). O Município de Chapada dos Guimarães está
localizado no Estado de Mato Grosso, e faz divisa com Cuiabá (Capital do estado), Campo Verde,
Nova Brasilândia e Nobres. Para Pereira et al. (2008, p. 15):
Um geoparque é um território com uma gestão baseada na existência de um
património geológico de excepção, suporte de um conjunto de iniciativas que
possibilitam uma melhoria das condições de vida dos seus habitantes, numa
perspectiva de desenvolvimento sustentável.

Este trabalho propõe modificar o polígono do geoparque, abrangendo todo o território do Município
de Chapada dos Guimarães, visando abranger localidades com patrimônio geológico representativo
onde se destacam os valores científicos e educacionais, e que não estavam localizadas dentro do
polígono inicialmente proposto pela CPRM, a exemplo dos afloramentos das unidades
litoestratigráficas da bacia Cambambe e a Formação Cachoeirinha.
As rochas da bacia do Cambambe proposta por Coimbra (1991) registram deposições vulcanosedimentares do Cretáceo Superior depositadas em um ambiente de clima semiárido (WESKA,
2006), composta da base para o topo pela Formação Paredão Grande, Grupo Ribeirão Boiadeiro,
constituído pelas formações Quilombinho e Cachoeira do Bom Jardim, sobreposto a essas unidades
aflora a Formação Cambambe. Desde o trabalho de Derby (1890), diversos pesquisadores
encontraram fósseis de dinossauros, a exemplo dos fragmentos de sauropodes e teropodes
descritos por Souza et al. (2011). Contudo, a descoberta mais significativa foi a descoberta da
espécie-tipo do Pycnonemosaurus nevesi descrito por Kellner e Campos (2002).
As rochas da Formação Cachoeirinha despertam interesse devido à ocorrência de depósitos
diamantíferos (ZOLINGER et al., 2002). A extração deste bem mineral tem uma importância na
história do desenvolvimento das comunidades de Água Fria e Cachoeira Rica.
METODOLOGIA
O trabalho foi desenvolvido com base em levantamentos bibliográficos, com informações coletadas
em campo e considerando o patrimônio geológico existente no Museu de Pré-História Casa Dom
Aquino, representado por fósseis de dinossauros coletados na Bacia do Cambambe. Dada a
extensa área abrangida pelas unidades geológicas, a análise desenvolvida é preliminar e aborda as
áreas potenciais para delimitação de geossítios.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Chapada dos Guimarães é um município com potencial para desenvolvimento do turismo de
natureza, com diversos mirantes, rios e cachoeiras. Tal cenário é resultado da interação dos
processos da dinâmica externa do planeta com geologia diversificada existente na região.
A geologia local é composta por rochas metamórficas do Grupo Cuiabá, rochas sedimentares da
Bacia do Paraná e da bacia Cambambe além de rochas ígneas da Formação Paredão Grande.
Tal variedade de litologia permite o desenvolvimento de excelentes roteiros de aulas de campo.
Conforme destacado na introdução, este trabalho aborda as unidades não contempladas na
proposta de Geoparque apresentada pelo Serviço Geológico do Brasil.
Posicionada estratigraficamente na base da bacia do Cambambe, a Formação Paredão Grande é
constituída por rochas extrusivas básicas, resultado de eventos de vulcanismo datado em cerca
de 84 milhões de anos (GIBSON et al., 1997). Esta unidade possui um significativo valor
educacional e os afloramentos são de fácil acesso. Um potencial geossítio é o afloramento
existente as margens do lago de Manso, no local onde a MT-020 cruza o referido reservatório
utilizando a balsa do João Carro. Em ambas as margens ocorrem afloramentos de rochas ígneas.
Nas proximidades também existem belíssimas paisagens e praias que podem ser relacionadas
com atrativos em projetos de geoturismo.
A deposição sedimentar da bacia do Cambambe é composta pelo Grupo Ribeirão Boiadeiro
constituído pelas formações Quilombinho e Cachoeira do Bom Jardim, e pela Formação
Cambambe (KUHN e PAZ, 2016). Dentre as localidades com afloramentos representativos, a
Comunidade de Jangada-Roncador e o Morro do Cambambe são dois locais com valores
educacionais, turísticos e científicos consideráveis.
Na região da comunidade Jangada-Roncador (Figura 1B) afloram predominantemente
conglomerados e arenitos da Formação Cachoeira do Bom Jardim. Nesta região foram coletados
alguns dos fósseis descritos por Souza et al., (2011) entre outros exemplares que compõem a
coleção do Museu de Pré-História Casa Dom Aquino. As rochas da Formação Cachoeira do Bom
Jardim correspondem a porções intermediárias de um sistema deposicional de leques aluviais
(WESKA, 2006).
O Morro do Cambambe é conhecido pela ocorrência de fósseis desde o século XIX, e em um
trabalho recente, Sales et al., (2017) descreve fragmentos de um terópodo Megaraptor, de um
abeliossauro e um titanossauro. O Morro do Cambambe deu nome a Formação Cambambe e a
bacia cretácea proposta por Coimbra (1991) devido à importância estratigráfica da localidade e
dada a relevância cientifica.
Além das localidades citadas acima, ao longo da MT-020 é possível observar excelentes
afloramentos das formações Quilombinho, Cachoeira do Bom Jardim (Figura 1A) e Cachoeirinha.
A Comunidade de Cachoeira Rica possui sua história ligada à extração de diamantes, pois neste
local afloram os conglomerados diamantíferos. Nos tempos em que o garimpo estava no auge
(primeira metade XX) até mesmo uma pequena unidade geradora de energia elétrica existia para
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suprir as necessidades dos residentes. Essa relação entre a história e mineração é um ótimo tema
para ser abordado em roteiros educativos ou geoturísticos.

Figura 1 – A) Afloramento localizado às margens da MT-020 onde se observa uma falha, a litologia
observada é composta por conglomerados polímiticos, intercalado com litarenito maciço ou com
estratificação cruzada e litarenitos com seixos dispersos, Formação Cachoeira do Bom Jardim. B) fósseis de
dinossauros localizados próximos à comunidade de Jangada-Roncador.

Estas localidades citadas estão fora roteiro turístico tradicional desenvolvido em Chapada dos
Guimarães e representam uma oportunidade de interligar o geoturismo com turismo rural,
gastronomia tradicional, gerando renda para as comunidades e agregando conhecimento através
dos aspectos educacionais envolvidos em um Geoparque. Estes locais devem ser estudados a
fundo para que sejam delimitados os geossítios com maior relevância.
CONCLUSÕES
Além dos geossítios já conhecidos através da proposta apresenta pelo Serviço Geológico do
Brasil (CPRM) para o Geoparque de Chapada dos Guimarães, novas rotas devem ser
desenvolvidas abrangendo também as unidades cretáceas e terciárias, ampliando assim a
representatividade geológica e dinamizando as rotas de geoturismo. Entre as principais áreas
potencias estão o Morro do Cambambe, Comunidade Jangada-Roncador, as proximidades da
Balsa do João Carro e a Comunidade de Cachoeira Rica.
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INTRODUÇÃO
Trazendo em seu bojo a discussão de questões consideradas de suma importância como
sustentabilidade e geoconservação, o objetivo deste artigo contempla a necessidade da execução
de um estudo de caso com o intuito de viabilizar um melhor aproveitamento da relação simbiótica
presente naturalmente entre cultura gastronômica regional e turismo em sede de geossítios. A
intenção primordial é ampliar a relação entre o patrimônio geológico e cultural, promovendo
também a salvaguarda, por meio da implementação de uma atividade gastronômica
geoconservadora, agregadora e inovadora, como a efetivação do que se convencionou chamar de
projetos geofood, projetos esses que constituem-se como uma criação intelectual do Geopark
Magna (Noruega), cujo propósito é o de transformar preparações de cunho alimentício produzidos
no espaço territorial dessa instituição em souvenirs gastronômicos. Tendo em vista que o projeto
geofood tem colaboradores em várias partes da Europa e América do Norte e que, aqui no Brasil
só tem como único parceiro e pioneiro o grupo de trabalho do projeto geoparque Fernando de
Noronha, sugerimos aqui a entrada do projeto geoparque Seridó como colaborador nos estudos
para a articulação e viabilização do geofood Seridó. Ademais, em uma perspectiva de se
comercializar produtos de natureza alimentícia local, intitulados generalizadamente de
geoprodutos, nos limites territoriais do futuro geoparque Seridó, propõe-se que sejam envidados
esforços no sentido de que devam ser ressaltadas nessas preparações seu caráter identitário,
revelador da “alma cultural seridoense”, tão arraigada de valores simbólicos de sua região, como
forma de desenvolvimento endógeno e turístico.
DESENVOLVIMENTO
A cultura gastronômica pode ser apontada como o “elo perdido” em repertório de investigação
identitária, já que o estudo desta se dá por meio de seus costumes locais, clima, relevo,
agricultura, crenças e valores, que se revela como fonte de identidade regional e sentido de
pertencimento de determinado povo, que é demonstrado por meio dos seus sabores, saberes e
gostos singulares. A maneira como os alimentos são apresentados, sua própria existência,
fundamentam um povo como “permanentes”, superiores ao idioma ou à sucessiva disposição da
disciplina social (CASCUDO, 1977). Neste contexto observa-se que há no território do geoparque
Seridó um forte potencial para a articulação deste projeto, tendo em vista que este destino
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turístico se evidencia como alternativa ao já tão explorado turismo de sol e de mar típico da região
nordeste.
Com a evolução do turismo e sua transposição no âmbito dos anseios sociais, se faz primordial o
uso da criatividade como fonte de intervenções que possam vir a suprir as aspirações e demandas
provenientes deste estado de transformação do cenário turístico pós-moderno, tão mais voltado
às preocupações com o meio ambiente e a sua preservação e, ávido por experienciar novas
aventuras identitárias. Segundo o pensamento de Furtado (2014), os indivíduos estão sempre
almejando novos conhecimentos, a fim de “provar” novos sabores, experimentar outras culturas e,
a gastronomia vem a ser a razão principal, ou a inicial, para se conhecer determinado local. Neste
ângulo, contempla-se o alto grau de competitividade da atividade turística em nível de nordeste,
exigindo dos seus partícipes, dinamismo e a formulação de novas opções capazes de se
mostrarem culturalmente atraentes, sustentáveis e economicamente viáveis. Para Denys Cuche
(1999) a cultura permite ao homem não somente adaptar-se a seu meio, mas também adaptar
este meio ao próprio homem, a suas necessidades e seus projetos. Em suma, a cultura torna
possível a transformação da natureza. Diante desta constatação, se faz premente em questões
atuais a necessidade do uso da ferramenta da criatividade como instrumento protetivo de seu
patrimônio cultural geológico encontrado nos projetos de geosítios, constantes da circunscrição
territorial identitária do projeto geoparque Seridó. Dada a riqueza gastronômica regional
encontrada na delimitação desta área, como por exemplo, o doce de gogóia (Carnaúba dos
Dantas), o queijo de coalho, linguiça artesanal de Currais Novos, os licores exóticos, as polpas de
frutas regionais e o chouriço, entre tantos outros a serem identificados, recomenda-se um estudo
com o intuito de encontrar nos prelúdios gastronômicos deste entorno as preparações típicas
enraizadas de saberes e sabores deste território que envolve o nosso projeto geoparque Seridó.
Um geoparque é um território, bem delimitado geograficamente, com uma estratégia de
desenvolvimento sustentável baseada na conservação do patrimônio geológico, em associação
com os restantes elementos do patrimônio natural e cultural, com vista à melhoria das condições
de vida das populações que habitam no seu interior. (BRILHA, 2009, p.28). Desta feita, é
incontroversa a atual dimensão social e cultural da gastronomia seridoense a ser preservada e
“trabalhada” em nosso projeto geoparque Seridó, e concomitantemente interessa que o uso da
atividade turística possa absorver desse acervo as tradições culturais imateriais. A cultura
alimentar regional autêntica, por meio de sua hospitalidade e sociabilidade, exerce preponderante
papel no desenvolvimento de dada localidade, tornando-se importante para fomentar a cadeia
produtiva do turismo. “Assim, conhecer gastronomia de um determinado lugar é valorizar a cultura
de um povo. E dessa forma, cada vez mais é comum o uso da gastronomia como fonte de
investigação da identidade de determinada região com o intuito de perpetuar seus hábitos e
costumes” (DAMATTA, 1987, p.22). O geofood fomenta e enaltece os elementos da bio e da
geodiversidade, se revelando como o fator diferencial para o projeto do geoparque Seridó,
produzindo novas alternativas de empregabilidade e economia sustentável dentro da sua
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circunscrição territorial, além de ser uma experiência única e diferenciada para os visitantes. São
as pedras à mesa, contando sua história, desenvolvendo culturalmente, economicamente e
socialmente e de modo sustentável a população local do projeto geoparque Seridó.
METODOLOGIA

O presente estudo busca fazer uma análise acerca do melhor aproveitamento da relação
natural existente entre a fenômeno gastronômico e turístico. Caracteriza-se como
bibliográfico, com caráter exploratório e descritivo e apresenta uma abordagem
qualitativa. Na concepção de Gil (1991), sobre as pesquisas exploratórias, o mesmo
explica que seu objetivo fundamental é alcançar maior proximidade com o problema, a fim
de levantar hipóteses tornando-os mais explícitos. Pode-se dizer também que o
aperfeiçoamento de ideias ou a descoberta de concepções é outro objetivo da pesquisa
exploratória. A coleta de dados foi realizada em dois momentos: o primeiro, por meio de
entrevistas com perguntas abertas aplicadas com o diretor Marcelo Martins de Moura Fé do
Geopark Araripe (entre 2016 e 2017), o coordenador do aspirante a geoparque Seridó Marcos
Antônio Leite Nascimento (Brasil) e Carlos Neto de Carvalho do Geopark Naturtejo (Portugal). No
segundo momento, foi utilizado o questionário com perguntas fechadas acerca da temática
abordada aplicada no I Seminário geoparque Seridó: conservação, educação e turismo, realizado
na cidade do Natal/RN no dia 12 de maio de 2017. Em uma revisão bibliográfica, se sugere um
estudo de caso no intento de serem obtidos os dados existentes e pressupostos imprescindíveis
para os objetivos aqui pretendidos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Procurando alertar para a necessidade de serem tracejadas pesquisas e ações no sentindo de um
melhor aproveitamento da relação natural existente entre gastronomia e turismo como forma de
geoconservação e sustentabilidade local e seu consequente desenvolvimento regional, buscou-se
reforçar a importância do caráter identitário presente nas preparações gastronômicas regionais.
Nesse sentido o diretor executivo do Geopark Araripe, Marcelo Martins de Moura Fé, prescreve: “o
fator identitário regional é básico, o produto precisa estar relacionado com a cultura regional, mas
não basta: a qualidade do produto, a proveniência sustentável do produto, a idoneidade do
produtor (pessoa física ou pessoa jurídica) precisam ser consideradas. Além disso, consideramos
também a parceria, é fundamental valorizar aqueles que já estão contribuindo com o projeto.”
Já na percepção de Carlos Neto, coordenador cientifico do Geopark Naturtejo, com relação às
características regionais que são levadas em consideração para a criação do geoproduto: “A
proveniência local da empresa, das matérias

primas e do

contexto geológico que

apresentam/representam.” O coordenador do aspirante a geoparque Seridó, Marcos Nascimento
afirma que: “Vejo a identidade geográfica como principal ponto e o marco forte na identificação de
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um produto, claro também sua associação com a geodiversidade local. Diante das considerações
acima apresentadas pelos dois estudiosos da temática, denota-se o grau de importância do fator
identitário na circunscrição atinente aos geoparques.
Relativo ao grau de importância da gastronomia local (linguiça do sertão, doce de gogóia, polpa
de fruta, etc.) para a promoção do projeto geoparque Seridó, numa escala de 1 a 10, 55% dos
pesquisados indicaram o maior grau de importância 10 (dez) e apenas 1% indicou o menor grau
de importância 1 (um), aplicado no I Seminário Geoparque Seridó (questionário com perguntas
fechadas aplicado ao I Seminário Geoparque Seridó). Isso vem corroborar a imprescindibilidade
da gastronomia no contexto identitário regional em sede de geoparques.
CONCLUSÕES
No decorrer do corpo deste artigo, procurou-se explicitar a importância de se estudar melhor a
relação simbiótica existente entre gastronomia e turismo, demonstrando o seu real potencial para
a

obtenção

de

uma

geoconservação,

da

sustentabilidade

local e

seu

consequente

desenvolvimento regional. Buscou-se nortear o pensamento para uma visão mais abrangente de
um todo formador de um sistema de ajuda mútua, para que haja esta compreensão dos valores
advindos do melhor aproveitamento desta relação sinergética turística e gastronômica em sede do
futuro geoparque Seridó. Foram exemplificados de uma forma geral alguns tipos de potenciais
geofoods encontrados no entorno do projeto geoparque Seridó, alertando-se para a relevância da
inventariação de outros produtos gastronômicos porventura encontrados ali, como sugestão de
fomento da identidade local, reveladora de sabores e saberes do povo do Seridó. Também foi
trazido como proposição a inclusão do projeto geoparque Seridó como cooperador do Geopark
Magma, no sentido de se dialogar acerca do projeto geofood criado por eles, intencionando
idealizar o geofood Seridó. Espera-se com este estudo que sejam reforçadas a compreensão
dessa visão unitária deste sistema de colaboração mútua entre turismo e gastronomia para que
sejam buscadas alternativas para seu melhor proveito por meio da implementação de um geofood
para a região do projeto geoparque Seridó.
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INTRODUÇÃO
Apesar do uso desenfreado dos recursos naturais como se fossem inesgotáveis, os movimentos
ambientalistas surgem como contraponto, mostrando que outras formas de desenvolvimento são
possíveis e necessárias. Mudar, repensar a forma como lidamos com o meio ambiente é dever de
todos. Segundo Marcatto (2002), comumente os residentes de um dado local são vítimas e
causadores de problemas ambientais. A educação ambiental (EA) é um caminho para repensar e
mudar a relação entre o ser humano e o meio ambiente de maneira harmoniosa, pois tem função
transformadora e reflexiva e, isso pode ser via educação formal ou informal (REIGOTA, 1994).
Devido a sua importância, a EA está presente nas ações de desenvolvimento sustentável como
em o projeto Geoparques Mundiais da UNESCO ou em projeto a Geoparque, que contribui para a
cooperação e intercâmbio de práticas de sustentabilidade entre territórios. Um geoparque é
composto por áreas do patrimônio geológico de valor internacional, com gestão feita pelas
pessoas do local, tendo como pilares a conservação do patrimônio geológico, o geoturismo e a
educação ambiental (UNESCO, 2015). O Brasil tem um geoparque reconhecido, o Araripe, e mais
de 30 áreas identificadas e com potencial para criação de geoparques (SCHOBBENHAUS e
SILVA, 2012). Dentre elas a do Geoparque Seridó, no Rio Grande do Norte, que abrange os
municípios de Acari, Carnaúba dos Dantas, Cerro Corá, Currais Novos, Lagoa Nova e Parelhas os
quais contam com 16 geossítios. Currais Novos é considerado o portão de entrada para o
geoparque e que mais vem investindo no projeto. Logo, como a EA deve ser um dos eixos de
atuação de um geoparque e os aspirantes a um, se questiona como o projeto Geoparque Seridó
vem trabalhando ações de cunho educacional em seu território.
METODOLOGIA
Este estudo será definido como descritivo, isto é, “um levantamento das características
conhecidas, componentes do fato/fenômeno/problema” (SANTOS, 2001, p. 26) e exploratório
porque busca a familiarização com o fenômeno. Seu enfoque é qualitativo. A coleta de dados foi
feita por meio de pesquisa bibliográfica, com destaque para o trabalho de Medeiros (2015) e
coleta de dados via formulário, bem como entrevista via telefone com dois representantes da
Secretaria de Turismo de Currais Novos/RN, em junho de 2017.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As atividades do projeto Geoparque Seridó iniciaram em 19 de abril de 2010, por meio da parceria
entre a CPRM e a UFRN e dentre as ações realizadas e/ou em andamento, tendo o geoparque
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como tema foi identificado o seguinte projeto de extensão: Educação Patrimonial em Meio Natural
em municípios do Geoparque Seridó (Região Seridó, RN), desenvolvido pela Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), campus Natal, em 2013 (NASCIMENTO, GOMES e
SOARES, 2015). Com relação à bibliografia sobre o tema não foi identificado nenhum artigo, em
pesquisa feita no Portal de Periódicos Capes e no Google Acadêmico foram encontrados artigos
que falavam de educação ambiental relacionado à problemática da seca no Seridó, unidade de
conservação e temas mais gerais sobre reciclagem. Vale ressaltar que na região é oferecido um
curso de especialização à distância em Educação Ambiental e Geografia do Semiárido, pelo
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Mas nada
diretamente relacionado à educação ambiental voltada ao projeto Geoparque Seridó,
especificamente. Contudo, a dissertação de mestrado do Programa de Pós-graduação em
Turismo da UFRN de 2015 intitulada Prática Turística em Geossítios: uma avaliação ambiental no
Projeto Geoparque Seridó, de Medeiros (2015), foi o único material identificado até o momento
que traz elementos à discussão do tema. Uma das dimensões analisadas no estudo foi a da
educação ambiental, o que foi feito para cada geossítio, de cada município. Com base em
Medeiros (2015) a Tabela 1 foi construída e mostra o que cada município vem fazendo com
relação à EA em cada geossítio. A tabela foi estruturada com base no Critério de Análise
Educação Ambiental na Comunidade da dimensão ambiental Educação Ambiental, contudo,
observa-se que apesar do nome esse critério apenas trata de ações desenvolvidas nas escolas e
não nas comunidades. As ações voltadas para as comunidades foram tratadas no Critério de
Análise Valorização do Patrimônio Ambiental. Assim, com base em Medeiros (2015), observa-se
que apenas um geossítio (Mina Brejuí) foi considerado forte. Este geossítio é uma área particular
que se dedica também a receber estudantes de todos os níveis de ensino e de várias partes do
país. Outros cinco geossítios tiveram suas ações consideradas moderadas, apesar de não ficar
claro, em alguns casos o porquê dessa classificação. Sete geossítios foram considerados fracos
em suas ações, que se resumem a ações esporádicas nas escolas sobre educação ambiental e
quanto aos 3 geossítios em que não há nenhum tipo de ação, deve-se considerar que os
respondentes desta parte da pesquisa de Medeiros (2015) eram representantes das prefeituras e
as justificativas foram por que o local era de difícil acesso ou particular.
Observa-se que o público das ações se restringe basicamente a estudantes das escolas
municipais e que há visitas de estudantes universitários a alguns geossítios, com exceção da Mina
Brejuí que dispõe de estrutura de visitação organizada para diversos públicos de visitantes, não se
sabe se as visitas desses universitários têm relação com educação ambiental. Com relação às
comunidades, de modo geral, as ações são escassas o que é atribuído à falta de atuação mais
efetiva dos municípios e interesse das pessoas em querer conservar o meio ambiente. Nas
situações consideradas moderadas, observou-se a presença de alguma ação do setor privado
com ligação com o turismo como agente de algumas ações na comunidade.
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Tabela 1 – Dimensão Ambiental da Sustentabilidade – Educação Ambiental dos Geossítios do
Projeto Geoparque Seridó
Critério de Análise
Critério de Análise
Município

Geossítio

Educação Ambiental

Valorização do

na Comunidade

Patrimônio Ambiental

Moderado

Moderado

Cruzeiro de Cero Corá

Fraco

Fraco

Vale Vulcânico

Fraco

Fraco

Mirante de Santa Rita

Fraco

Moderado

Moderado

Fraco

Morro do Cruzeiro

Fraco

Fraco

Mina Brejuí

Forte

Forte

Cânion dos Apertados

Inexistente

Fraco

Açude Gargalheiras

Moderado

Moderado

Cruzeiro de Acari

Moderado

Moderado

Poço do Arroz

Inexistente

Fraco

Marmitas do Rio Carnaúbas

Inexistente

Fraco

Açude Boqueirão

Fraco

Fraco

Mirador

Fraco

Moderado

Monte do Galo

Fraco

Fraco

Moderado

Forte

Serra Verde
Cerro Corá
Lagoa Nova

Pico Totoró
Currais Novos

Acari

Parelhas
Carnaúba

dos

Dantas

Xiquexique

Fonte: Elaborado com base em Medeiros (2015).
*A escala utilizada foi: inexiste, fraco, moderado e forte.

O geossítio Xiquexique, que já tem fluxo de visitantes, foi alvo de ações do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional, juntamente com a Mina Brejuí foram considerados como fortes em
suas ações de conscientização junto às comunidades do entorno. Para saber como está o atual
cenário da EA no projeto Geoparque Seridó, e considerando o tempo disponível para a realização
do trabalho, a coleta de dados foi feita nesse município. Contudo, não foi possível identificar
avanços com relação à EA. O município de Carnaúba dos Dantas foi citado, como um dos que
mantem ações nas escolas de forma sistemática. Os demais não foram mencionados. Quanto a
Currais Novos, as ações ainda são genéricas, no sentido de serem voltadas para questões
ambientais como um todo e principalmente ações desenvolvidas nas escolas. Contudo, a
Secretaria Municipal de Turismo está trabalhando na elaboração de um calendário de ações
contínuas e específicas de educação ambiental para o projeto de geoparque no município.
CONCLUSÕES
O objetivo deste trabalho foi de identificar as ações de educação ambiental desenvolvidas no
âmbito do projeto Geoparque Seridó. Assim, não foi possível identificar com objetividade quais
ações foram feitas, o público atingido, seu promotor, dentre outros parâmetros para se
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compreender a efetividade e eficácia e sistematicidade das ações. Isso não foi dito no trabalho de
Medeiros (2015), pois esse não era seu objetivo, mas o trabalho traz relevante contribuição para a
discussão que, somado aos dados coletados, mostram que o cenário permanece quase que
inalterado, as ações mostram-se de modo geral fracas. Apenas a Mina Brejuí foi considerada
forte. Logo, há uma deficiência nesse pilar do projeto. O que deve ser visto com brevidade pelos
municípios que pleiteiam a aprovação do projeto junto à UNESCO.
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INTRODUÇÃO
Um geoparque é um território definido, onde ocorrem elementos da geodiversidade de espacial
valor, os patrimônios geológicos ou geossítios (BRILHA, 2005; 2009). O presente trabalho trata da
construção dos conceitos que definem e/ou caracterizam os geoparques, e estes tiveram como
locus de construção os cursos de formação continuada de professores, organizado pelo
Departamento de Geologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (ALMEIDA et. al., 2015)
sobre geologia geral, que aconteceram nos anos de 2015 e 2016 em cinco municípios do
Geoparque Costões e Lagunas do Estado do Rio de Janeiro, que abrange uma área de cerca de
11.000 Km2 nos litorais leste e norte daquele estado (MANSUR et. al., 2012 – Figura 1). O públicoalvo consistiu de professores das redes públicas de cinco municípios: Rio das Ostras, Araruama,
Saquarema, São Pedro da Aldeia e Armação dos Búzios. Os participantes possuíam formação em
nível superior em Geografia, Ciências e História, prioritariamente, e Pedagogia, e outras
secundariamente. O objetivo desses cursos é a construção de um programa de educação geológica
para aquele território, tendo em conta que as atividades educativas são de grande relevância para a
caracterização de um geoparque (BRILHA, 2009). Um dos desafios, tema deste trabalho, é como
associar os conteúdos geológicos com os conceitos que definem e caracterizam os geoparques,
promovendo simultaneamente a divulgação desse território para a sociedade? Os caminhos
propostos para solucionar esse desafio passaram por concepções que orientaram os participantes
dos cursos a utilizarem os elementos da geodiversidade e os patrimônios geológicos do geoparque
em questão como ferramentas didáticas para a construção de conhecimentos geocientíficos.
Através da metodologia aplicada nos cursos, como aulas teóricas, práticas e trabalhos de campo,
questionários de avaliação, e do uso de painéis interpretativos que sinalizam alguns dos patrimônios
geológicos existentes, chegou-se a construção e a apropriação dos conceitos relativos ao
geoparque, ao mesmo tempo potencializando a divulgação deste território e sua importância para as
práticas educativas.
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Figura 1 – Localização dos municípios participantes do Curso de Formação Continuada de Professores no
território do Geoparque Costões e Lagunas do Estado do Rio de Janeiro. Fonte: modificado de
<http://geoparquenorterj.blogspot.com.br/2013/06/localizacao.html>.

METODOLOGIA
A metodologia dos cursos de formação continuada de professores para o Geoparque Costões e
Lagunas do Estado do Rio de Janeiro foi descrita por Nascimento et. al. (2016), e consistiu de
encontros presenciais com aulas teóricas e práticas sendo finalizados por trabalhos de campo.
Para cada etapa dos trabalhos foram aplicados questionários para que os participantes pudessem
fazer suas avaliações, assim como dar sugestões. Já a metodologia adotada para este trabalho
considerou a abordagem dos conceitos relativos aos geoparques principalmente no primeiro
encontro em cada município, e posteriormente através de relações e/ou exemplificações nos
outros encontros. Aliou-se também o fato de se utilizar elementos geológicos, pertencentes ao
geoparque em questão, tanto nas aulas teóricas quanto nas práticas. Ocorreram também os
momentos em que os participantes puderam assistir a apresentações sobre os trabalhos
desenvolvidos pelo Projeto Caminhos Geológicos (PCG), do Serviço Geológico do Estado do Rio
de Janeiro. Trata-se de atividades que envolvem a sinalização dos patrimônios geológicos (no
caso, do geoparque) e de divulgação da geologia para a sociedade (MANSUR e NASCIMENTO,
2007). As saídas de campo representaram a conclusão dos trabalhos desenvolvidos durante os
cursos, e contaram com o apoio de roteiros geológicos, confeccionados especialmente para esses
momentos, e de visitação a alguns dos painéis interpretativos do PCG (Figura 2). A estrutura
metodológica utilizada nos cursos de formação continuada de professores permitiu a construção
de conhecimentos relativos aos conteúdos geológicos, assim como a apropriação e divulgação
dos conceitos relativos aos geoparques.
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Figura 2 – Trabalho de campo no território do Geoparque Costões e Lagunas do Estado do Rio de Janeiro
com os docentes da rede municipal de ensino de Armação dos Búzios (cerca de 20 participantes). Exemplo
do uso didático dos painéis interpretativos do Projeto Caminhos Geológicos, que sinalizam os patrimônios
geológicos do Geoparque. Neste dia foi inaugurado o painel que trata de um dos geossítios, o Mangue de
Pedra. A inauguração do painel e o trabalho de campo foram planejados conjuntamente para potencializar
as situações de apropriação do patrimônio geológico pelos participantes do curso e divulgação dos
conceitos relativos aos geoparques, e em especial, do Geoparque Costões e Lagunas do Estado do Rio de
Janeiro.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados deste trabalho foram extraídos dos questionários aplicados para a avaliação dos
cursos (foram selecionadas as questões que abordam diretamente as situações de interesse) e
organizados na Tabela 1. A média de participantes foi de 20 docentes por município.
Questões:
1 - Quanto ao grau de entendimento dos conteúdos trabalhados (referindo-se ao primeiro
encontro em cada município, que tratou das propostas do curso, da apresentação sobre
geoparque e dos trabalhos do Projeto Caminhos Geológicos).
2 - O trabalho de campo estabeleceu relações com os conteúdos ministrados durante o curso
(entre eles, os conceitos relativos aos geoparques)?
3 - Os experimentos / testes / e/ou práticas realizados o (a) ajudaram na compreensão dos
conteúdos (entre eles, os conceitos relativos aos geoparques)?
4 - O trabalho de campo te ajudou a entender o que é um Geoparque?
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Tabela 1 – Resultados dos trabalhos realizados com base nos questionários aplicados.
Questões (N º)

Municípios
Rio das

São Pedro da

Armação dos

Aldeia

Búzios

Fácil

Fácil

Fácil

entendimento

entendimento

entendimento

entendimento

(35%)

(58%)

(74%)

(75%)

(55%)

Compreensível

Compreensível

Compreensível

Compreensível

Compreensível

(65%)

(42%)

(26%)

(25%)

(45%)

Muita relação

Muita relação

Muita relação

Muita relação

Muita relação

(44%) Superou

(36%) Superou

(33%) Superou

(64%) Superou

(50%) Superou

os conteúdos

os conteúdos

os conteúdos

os conteúdos

os conteúdos

(56%)

(64%)

(67%)

(36%)

(50%)

3

Sim (100%)

Sim (100%)

Sim (100%)

Sim (100%)

Sim (100%)

4

Sim (100%)

Sim (100%)

Sim (100%)

Sim (100%)

Sim (100%)

Araruama

Saquarema

Fácil

Fácil

entendimento

Ostras

1

2

Os resultados indicam que os conteúdos trabalhados nos encontros (onde também foram
apresentados os conceitos relativos aos geoparques) foram de fácil entendimento, ou
compreensíveis pela totalidade dos participantes, visto que havia outras duas opções para essa
questão: pouco confuso e confuso. Opções essas que não foram assinaladas. Da mesma forma,
os trabalhos de campo foram bem avaliados, e, segundo os participantes de todos os municípios,
mostraram muita relação com os conteúdos ministrados durante o curso, entre eles, os relativos
aos geoparque. Em alguns municípios a maioria dos participantes declarou que os trabalhos de
campo superaram os conteúdos vistos no curso, o que reforça a importância desse tipo de
atividade na área educacional. Os experimentos / testes e práticas realizadas nos trabalhos de
campo tiveram avaliação positiva pela unanimidade dos participantes de todos os municípios,
entre essas atividades figuraram o uso dos painéis de sinalização geológica, como demarcadores
de elementos importantes para a configuração de um geoparque. A totalidade dos participantes
(100% em todos os municípios) considerou que o trabalho de campo ajudou no entendimento do
que vem a ser um geoparque, atingindo dessa forma os objetivos propostos pelos cursos e
ratificando o êxito dos participantes em construir e apreender os conceitos relativos aos
geoparques. Dessa forma, a apropriação daqueles conceitos foi naturalmente efetivada.
CONCLUSÕES
Conclui-se que os conceitos relativos aos geoparques podem ser trabalhados na área educacional
através de uma estrutura planejada e articulada em torno de práticas educativas que envolvam
vários instrumentos didáticos, criando e estimulando situações onde os participantes podem
vivenciar os conteúdos geológicos, associando-os a uma estrutura territorial organizada maior que
é o geoparque. As relações entre teoria, práticas e trabalhos de campo se constituíram em
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elementos poderosos para construção de conhecimentos e apropriação dos conceitos relativos
aos geoparques, potencializando principalmente a vertente educativa dos mesmos.
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INTRODUÇÃO
O Projeto Geoparques do Brasil desenvolvido pelo Serviço Geológico do Brasil - CPRM
(SCHOBBENHAUS E SILVA, 2012) objetiva identificar locais com atributos geológicos de alta
relevância que possam dar suporte a uma candidatura ao título de Geoparque. A área da proposta
do geoparque envolve especialmente o município de Rio de Contas, na vertente oriental da Serra
das Almas, área centro sul do Estado da Bahia (Figura 1). A escolha do município levou em
consideração o importante patrimônio geológico-mineiro associado ao contexto histórico-cultural
do Ciclo do Ouro na Bahia, do século XVIII, e o reconhecimento da área como um polo de turismo
ecológico no domínio sudoeste da Chapada Diamantina. Predominam rochas sedimentares e
vulcânicas estaterianas (Formações Ouricuri do Ouro e Novo Horizonte do Grupo Rio dos
Remédios) cortadas por veios de quartzo auríferos. Os sítios geológicos a serem preservados
ocorrem no contexto de rochas paleoproterozóicas de origem sedimentar, localmente
metamorfizadas em baixo grau, bastante alteradas e tectonizadas, evidenciadas através de
dobras e zonas de cisalhamentos na área, com vergência para nordeste, em contato com diques
máficos mais recentes.
Na sua dissertação, Barreto (2007) apresentou roteiros geoturísticos para a região de Rio de
Contas. Esse autor sugeriu a criação de um geoparque, corroborando na decisão da CPRM de
inserir a região no Projeto Geoparques. Da mesma forma, em sua tese de doutorado sobre
geoconservação e desenvolvimento sustentável na Chapada Diamantina, Pereira (2010) apoiou a
proposta de criação de um geoparque, sugerindo o nome de Alto Rio de Contas, por envolver
partes de diversos municípios da região. Os trabalhos iniciados por Carvalho et al. (2011) para o
Projeto Geoparques estão sendo concluídos na presente etapa do projeto, visando à
apresentação de uma nova versão para a proposta de geoparque.
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Figura 1 – Localização da proposta de área do Geoparque Alto Rio de Contas – Rio de Contas (BA).

METODOLOGIA
Os trabalhos do projeto foram realizados em especial no município de Rio de Contas e seu
entorno, abrangendo sítios geológicos nos arredores de sua sede e da Rota da Estrada Real,
cujos indícios estão sendo georeferenciados através do projeto “Estrada Real: Caminhos da
Bahia”, desenvolvido pela CBPM/SETUR, Governo do Estado da Bahia. Essa primeira fase de
recomposição do trajeto denominada “Estrada Real Norte”, entre as cidades de Jacobina e Rio de
Contas, pretende expandir e consolidar alternativas turísticas e de geração de emprego e renda
no interior do estado. Nesse sentido, a metodologia utilizada envolveu a preparação de uma base
digital georreferenciada, usando imagens Geocover e SRTM (Shuttle Radar Topography Mission,
da NASA), aliada a integração geológica das folhas Piatã e Rio de Contas, na escala 1:100.000,
mapeadas pela CPRM.
A análise geológica do polígono selecionado foi realizada à luz de conceitos de geoconservação.
Paralelamente foi estruturado um banco de dados para conter as informações relativas à seleção
preliminar de alguns roteiros, englobando oito sítios de interesse científico ou geossitios, visando à
preservação do patrimônio geológico (Carvalho et al. 2011) e dois sítios de geodiversidade de
potencial uso educacional ou turístico.
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Os trabalhos já realizados objetivaram a proposição da área do geoparque envolvendo a
descrição e inventário dos geossítios e sítios da geodiversidade, através do aplicativo GEOSSIT
da CPRM que inclui conceitos de Brilha (2015).
As atividades de campo envolverão a interpretação do relevo e do mapa geológico e dos roteiros
e pontos selecionados, geossitios e/ou sítios de geodiversidade, além do estudo e descrição de
sítios específicos de interesses histórico-culturais relacionados ao Ciclo do Ouro.
Ao idealizar a criação do Projeto Geoparques, Schobbenhaus (2006) define que os produtos finais
da proposta englobem o mapa geológico do geoparque, em escala adequada, com indicação de
roteiros e sítios de interesse. Esta proposta está estruturada em SIG (sistema de informação
geográfica), com um MDT (modelo digital de terreno) usando imagens da SRTM (Shuttle Radar
Topography Mission, da NASA), além de um texto explicativo justificando a importância do
geoparque e descrevendo resumidamente a geologia sobre os geossítios, sítios de
geodiversidade e outros aspectos de interesse (por exemplo, a biodiversidade), incluindo os
aspectos de cunho histórico - cultural. Para a divulgação do geoparque a equipe do projeto fará a
apresentação pública da proposta visando o envolvimento da comunidade local (prefeitos,
pesquisadores, agentes locais, moradores, centros de educação ambiental), quanto ao turismo
geocientífico/ecológico. Posteriormente decorrerá a disseminação da proposta através da internet
e de publicações, livros, em eventos técnico-científicos, turísticos, regionais e nacionais e placas
interpretativas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A área da proposta abrange as unidades de conservação do Parque Municipal Natural da Serra
das Almas, a APA da Serra do Barbado e em municípios próximos a ARIE (Área de Relevante
Interesse Ecológico) Nascente do Rio de Contas. Caracteriza-se pela presença de geossítios
geomorfológicos como o Pico do Itobira e do Barbado e a Serra das Almas e de atrativos
geoturísticos como as cachoeiras do Rio Brumado, Fraga, Mocotó, Poço Preto e Sítio das
Cachoeirinhas (Figura 2), para além de áreas de antigos garimpos de ouro e sítios petrológicos,
sedimentológicos e arqueológicos.
O inventário abrangeu o cadastro e a quantificação de 33 sítios geológicos na área da proposta e
em municípios contíguos, tendo sido considerados 16 geossitios e 17 sítios da geodiversidade,
definindo-se, entre outros atributos, a sua relevância regional, nacional ou internacional (Tabela
1).
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(a)

(b)

(c)

Figura 2 – Exemplos de sítios geomorfológicos na área proposta como Geoparque Alto Rio de Contas: (a)
Sítio da geodiversidade “cachoeira Véu de Noiva, Rio Brumado, Serra das Almas”;
(b) Geossitio de relevância nacional Pico de Itobira; (c) Geossítios de relevância internacional “Vale do
Queiroz” e “Pico das Almas”.

Três geossitios foram considerados com relevância internacional e treze com relevância nacional.
No que diz respeito aos sítios da geodiversidade, dezesseis foram considerados com relevância
nacional e um com relevância regional, incluindo sete áreas de garimpos que foram descritos,
cadastrados e inventariados visando á preservação de antigas cavas de exploração aurífera como
um tipo de estratégia de geoconservação e de fomento do turismo local.
Tabela 1 – Tipo de sítios de patrimônio geológico e sua relevância na área da proposta do Geoparque Alto
Rio de Contas.
Tipo de sítio de patrimônio

Relevância

geológico (Brilha 2015)

Internacional

Nacional

Regional

Geossítios

3

13

-

Sítios da Geodiversidade

-

16

1

A descrição dos sítios geológicos, associada à abordagem da história da mineração nessa área,
registrada pela presença de antigos garimpos ou cavas, acabam por auxiliar o entendimento da
história geológica ao longo da “Estrada Real: Caminhos da Bahia”.
O tema do Ciclo do Ouro de Rio de Contas, parte integrante da história da mineração no Brasil,
será destacado, relatando-se aspectos históricos, culturais e geológico-mineiros. Serão
igualmente abordadas as construções da cidade bem conservadas, constituindo atualmente um
dos mais importantes conjuntos arquitetônicos coloniais da Bahia. Vale ressaltar que ocorrem
ainda na proposta de área do Geoparque Alto Rio de Contas sítios remanescentes de quilombolas
Barra, Bananal e Riacho das Pedras e 148 famílias, conhecidas como os “arraiais dos negros".
Essas comunidades locais podem ser beneficiadas ao participarem na implantação de um
Geoparque no entorno de seus núcleos comunitários.
CONCLUSÕES
Os produtos finais da proposta incluem os mapas geológico e geomorfológico da área da proposta
do geoparque, em escala adequada, com indicação de roteiros e sítios de interesse, estruturados
em SIG, com MDT, além de textos explicativos justificando a importância do geoparque e
descrevendo resumidamente a geologia dos 16 geossítios, dos 17 sítios de geodiversidade e os
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aspectos locais de cunho histórico-cultural. Este trabalho contribui também para o conhecimento
da história da mineração, através da descrição de antigas cavas de exploração aurífera, ao longo
da Estrada Real na Bahia. Essa iniciativa visa expandir e consolidar alternativas turísticas no
interior do Estado que possam concorrer para o desenvolvimento sustentável e para geração de
empregos na região, com ênfase no entorno das trilhas utilizadas no período do Brasil-Colônia.
A cooperação das comunidades locais, quilombolas Barra e Bananal, situadas a 15 km da sede
municipal, podem vir a ser condição essencial para a conservação do patrimônio geológico bem
como para ações no âmbito do turismo ecológico, educação ambiental, e gestão administrativa do
geoparque, resultando no desenvolvimento real e sustentável do mesmo.
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INTRODUÇÃO
O turismo em todos os seus segmentos é um importante reforço das economias locais e da
valorização do patrimônio geológico. Dentre as modalidades de turismo que podem contribuir para
este desenvolvimento, o geoturismo destaca-se por se basear no valor estético, científico e didático
do patrimônio geológico, de modo a protegê-lo e a promovê-lo a partir da visitação turística
(BRILHA, 2005; RUCHKYS, 2007; BRILHA, 2015).
Associada a esses conceitos, o geoparque, tal qual programa proposto pela UNESCO (2015),
consiste num modelo de gestão territorial baseado na valorização de elementos ou processos
geológicos singulares de uma região, integrando-os a valores ecológicos, paleontológicos, históricos
e culturais.
Dentre as propostas de Geoparques no Brasil, destaca-se neste trabalho o da região da Serra da
Canastra, a qual apresenta potencial para exploração geoturística devido à sua importância
geomorfológica e ao apelo cênico da paisagem (SCHOBBENHAUS; SILVA 2012). Apesar de
apresentar relevante potencial para um Geoparque, iniciativas de geoturismo e geoconservação na
região ainda estão incipientes.
Atualmente, a região do Parque Nacional da Serra da Canastra integra a lista dos locais que
compõem o Projeto Geoparques do Brasil (SCHOBBENHAUS; SILVA 2012). A região já abriga o
Parque Nacional da Serra da Canastra (PNSC), criado em 1972 com um total de 197.787 ha (Figura
1). A região sustenta fenômenos geológicos e geomorfológicos relevantes, “sendo palco, no
Cretáceo Inferior, de importante evento magmático básico-ultrabásico, ao qual se associam
numerosas intrusões kimberlíticas” (BENITEZ, 2009).
O PNSC tem cadastrado na Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos (SIGEP)
um geossítio de importância nacional (CHAVES et al., 2009). A cachoeira Casca d’Anta apresenta
elevada importância histórica e geomorfológica, sendo descrita pelo naturalista francês Auguste de
Saint-Hilaire, que percorreu a região em 1819, como “(...) um belo lençol de água branca e
espumosa que se expande lentamente e parece formado por grandes flocos de neve (...), de onde
descem por uma encosta escarpada para formar o famoso Rio São Francisco" (SAINT-HILAIRE,
1847/2004). Sua imponência, com uma queda de cerca de 200 metros de altura, atrai turistas de
todos o país, o que faz com que o sítio seja o principal destino dos que visitam a região.
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Figura 1 – Região do Parque Nacional da Serra da Canastra. Fonte: DNIT/ICMBio/IBGE.

Buscando auxiliar a elaboração de análises que contribuam para a gestão do patrimônio geológico
associado ao turismo, encontra-se nas ferramentas de SIG (Sistema de Informação Geográfica) a
possibilidade de manipular e representar de forma multitemática e multi-escalar um grande volume
de dados. Tal característica viabiliza a documentação, visualização e análise dos fenômenos do
lugar, facilitando a investigação das relações espaciais, mediante a representação por mapas e
gráficos. Principalmente para simulação de possíveis cenários espaciais, para avaliar intervenções,
realizar previsões e ter um maior domínio de possíveis consequências de um projeto, de forma a
auxiliar na tomada de decisões sistemáticas e precisas pelos gestores.
Borges et al. (2016) salientam que a popularização das mídias sociais e a cultura do
compartilhamento contribuem para a produção de grandes volumes de informação, provenientes
dos usuários. Este processo favoreceu o surgimento de novas abordagens para o levantamento e
interpretação de dados, principalmente para fins de planejamento, apresentando considerável
relevância quanto à utilização destes no processo de tomada de decisão.
O crowdsourcing pode ser compreendido como um conjunto de técnicas que auxiliam na obtenção
de dados gerados pela população (GOODCHILD, 2007). A obtenção de dados espaciais a partir de
crowdsouring tem ganhado força principalmente devido à popularização de aparelhos com
receptores de sinal GPS. O smartphone GPS tracking (SGT), que consiste num sistema de captura
de dados espaciais a partir de aplicações em smartphones, vem sendo usado em estudos de
planejamento urbano, principalmente em questões relativas ao transporte e à mobilidade urbana
(KORPILO et al., 2017).
Assim, para o presente trabalho, optou-se por lançar mão de técnicas de geoprocessamento e
crowdsourcing para gerar diagnósticos prévios da intensidade de circulação turística na Serra da
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Canastra. O presente estudo é um ensaio para análises mais aprofundadas no que tange ao uso
público da região, cabendo um refinamento quanto às variáveis consideradas.
METODOLOGIA
A metodologia se deu em três etapas principais, compreendendo: coleta dos dados, tratamento da
informação espacial e análise dos resultados obtidos. Os dados foram coletados a partir da rede
social Wikiloc, utilizando-se das palavras de busca 'Serra da Canastra' e 'Capitólio'. Estas palavras
foram utilizadas por representarem os principais locais de atração turística da região, e foram
levantadas 155 tracks nas categorias Hikking, Mountain Bike e Motorboat.
Na segunda etapa, os dados foram processados com auxílio do software ArcMAP, no qual foram
feitas correções quanto às projeções espaciais e uma análise de densidade a partir da ferramenta
Densidade de Kernel. Os dados foram interpolados com um raio de 1km e classificados em cinco
classes a partir de quebras naturais. Estas classes representam as áreas que vão de menor
densidade de tracks para maior densidade de tracks registrados na amostra coletada na rede
social.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A espacialização dos dados de intensidade de fluxo turístico a partir de análise de densidade
apresenta os principais eixos de visitação na região da Serra da Canastra. É possível perceber
hotspots como a Capela São Sebastião e mirantes, além de rotas preferenciais como a trilha da
parte alta da cachoeira Casca d'Anta, representadas na cor vermelha (Figura 2), bem como áreas
de baixo fluxo turístico. Os locais com maior concentração estão associados principalmente à
porção nordeste e sudoeste do PNSC, apresentando rotas nas imediações da cachoeira Casca
d’Anta e Delfinópolis. Outra região com alto fluxo turístico é Capitólio, onde já existe intensa
exploração turística associada aos passeios de lancha no lago de Furnas, bem como trilhas no
entorno da cidade de Capitólio. Percebeu-se também que existem trajetos apresentando
travessias em trilhas e estradas vicinais e trechos da rodovia MG-341 dentro do PNSC.
Durante o levantamento dos dados a partir da pesquisa de palavras-chave, obteve-se um grande
volume de dados, tendo 75.199 resultados para 'Serra da Canastra' e 122 para 'Capitólio'. Estes
dados podem ser maiores a se considerar todas as categorias de trilhas cadastradas na rede
social.
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Figura 2 – Distribuição espacial da intensidade do fluxo turístico. Fonte: Os autores.

CONCLUSÕES
A partir dos dados apresentados neste trabalho, compreende-se que a metodologia pode ser
aplicada de forma flexível para diagnósticos de uso público, fomentando a tomada de decisões
quanto ao planejamento turístico da Serra da Canastra. A identificação das áreas de maior fluxo
turístico pode orientar a elaboração de roteiros geoturísticos, otimizando a divulgação da
geodiversidade da região.
A realização deste diagnóstico, a partir do crowdsourcing e de técnicas de geoprocessamento,
corrobora a avaliação concreta da viabilidade da criação de um geoparque na região, dado que esta
apresenta relevante fluxo turístico, sendo a geodiversidade explorada como um dos principais
atrativos. Esta análise apresenta os locais que recebem maior carga de visitação, o que contribui na
identificação das áreas que carecem de atenção quanto à geoconservação.
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INTRODUÇÃO
O Geopark Bodoquena-Pantanal (GBP) está localizado no estado de Mato Grosso do Sul
abrangendo uma área de 39.700 km2, distribuídos em 13 municípios. Possui 47 geossítios,
apresentando alto valor científico para o entendimento da evolução da Terra e também diversos
sítios arqueológicos e históricos que contribuem para os estudos da ocupação humana na região
(Figura 1). São sítios que ajudam na compreensão da evolução tectono-ambiental da Faixa
Paraguai, incluindo: as mudanças ocorridas no final do Neoproterozóico, quando do rompimento do
Supercontinente Rodínia; assim como as glaciações globais pré-cambrianas e suas influências na
transição da evolução da vida, com a presença de estromatólitos e os fósseis de metazoários mais
antigos do Brasil Cloudina e Corumbella werneri (SCHOBBENHAUS e SILVA, 2012).

Figura 1 – Localização do Geopark Bodoquena-Pantanal no estado do Mato Grosso do Sul. Fonte: Geopark
Bodoquena-Pantanal.
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Em resposta à dificuldade de gerir uma área tão grande, o GBP adotou o método de nucleação,
propondo “um conjunto de áreas núcleo, que são conjuntos de geossítios articulados entre si pela
sua identidade geológica e cultural” (SOARES et al., 2014). Assim, o primeiro núcleo instituído foi
em Nioaque, em 2013, seguido por Corumbá e Ladário em 2016.
Dentre muitos desafios enfrentados pelo GBP, a capacitação dos monitores é uma preocupação, já
que além de dominar temas gerais de geociências, conhecendo com profundidade os geossítios do
núcleo onde está inserido, o monitor também deve ser capaz de dialogar com os diferentes públicos
visitantes, uma vez que além de turistas, ele vai trabalhar com as escolas e a comunidade, onde se
incluem prefeituras, população rural, ribeirinha e indígena.
De acordo com Lunas, Oliveira e Bononi (2016), avaliando a convergência dos objetivos de políticas
públicas indutoras do desenvolvimento do estado de Mato Grosso do Sul e aplicáveis ao GBP, a
qualificação da mão de obra é apontada como essencial para atuação no mercado e sobretudo para
os agentes públicos, visando a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
Em uma primeira abordagem, ao longo dos anos 2013 e 2014, foi disponibilizado um curso de
capacitação no núcleo de Nioaque, envolvendo a equipe técnica do geoparque e as professoras
cedidas pela prefeitura como monitoras (SOARES et al., 2014). O curso surgiu como resultado de
uma parceria entre o GBP e o Geopark Naturtejo (Portugal) e aconteceu ao longo de um ano com
aulas uma vez a cada quinze dias aproximadamente, ministradas e organizadas por um profissional
do Geopark Naturtejo.
Dessa forma, este trabalho tem o objetivo de analisar essa primeira capacitação, e única até o
momento, apresentando considerações que auxiliem na produção de um programa de capacitação
dos monitores, a partir da experiência do núcleo de Nioaque.
METODOLOGIA
A fim de coletar informações sobre a infraestrutura, funcionamento e capacitação realizada no
núcleo de Nioaque, bem como o nível de conhecimento específico sobre geociências e
geoparques, foi encaminhado um questionário de preenchimento online para 21 participantes,
dentre eles: geomonitores e colaboradores do núcleo de Nioaque, colaboradores e estagiários do
GBP e diretor científico do GBP.
No questionário havia 12 perguntas abertas, divididas em três temas: ‘geoparques’, ‘capacitação
de geomonitores’ e ‘núcleo Nioaque’.
De acordo com Marconi e Lakatos (2003), apesar da devolutiva de questionários ser relativamente
baixa, 25% em média, eles apresentam algumas vantagens como atingir um maior número de
pessoas e propiciar maior liberdade nas respostas em razão do anonimato.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dos 21 e-mails enviados para preenchimento do questionário online, apenas sete participantes
devolveram a pesquisa e nem todos responderam a todas as perguntas, como pode ser
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observado na Tabela 1 abaixo.
Tabela 1 – Perguntas e número de respostas do questionário online.
Nº DE

PERGUNTAS

RESPOSTAS

O que você entende por geoparque?

7

Qual a relevância do geossítio de Nioaque para o Geopark Bodoquena-Pantanal?

7

De que forma o núcleo poderia ajudar a desenvolver a comunidade de Nioaque?

7

Você considera que tenha faltado algum assunto na capacitação que julgue
importante para a formação de geomonitores?

4

Qual a duração total do curso e a frequência das aulas?

4

Você considera que esse tempo tenha sido suficiente? Por quê?

4

Qual conteúdo você considera ter sido mais difícil? Por quê?

5

E o mais fácil? Por quê?

3

No geral, qual a sua opinião sobre a capacitação oferecida pelo GBP?

7

Como você classificaria o desempenho geral do núcleo de Nioaque?

7

O que você acha que está faltando no núcleo que poderia ser resolvido de imediato?

7

Além do geossítio de Nioaque, você já esteve em algum outro? Qual?

7

Pode-se observar que as perguntas relacionadas à própria capacitação apresentaram menos
respostas devido ao fato de que nem todos os entrevistados participaram do processo
integralmente.
Observou-se nas respostas que o tempo e a periodicidade nos quais a capacitação foi pautada se
mostrou insuficiente ou não atendeu as expectativas, já que das quatro respostas, todos
sugeriram uma maior constância e um menor espaçamento entre elas. Alguns participantes
citaram a questão do tempo disponível das geomonitoras, já que elas não são cedidas em tempo
integral para as atividades do GBP, e precisam se dedicar a outras atividades enquanto
professoras da Rede Municipal.
Quanto ao geossítio de Nioaque, alguns participantes se referiram a necessidade do investimento
em pesquisas científicas visando conhecer mais sobre as pegadas fósseis encontradas na região,
uma vez que os trabalhos realizados até os dias de hoje não apresentam um resultado satisfatório
quanto a interpretação das mesmas.
Outro fator importante que as respostas deixaram claro foi a carência de um envolvimento maior
da equipe de Nioaque, Prefeitura e colaboradores. Quando perguntados sobre o que falta no
núcleo que poderia ser resolvido de imediato, todos responderam que o núcleo carece
principalmente de comprometimento do pessoal envolvido. Outras pessoas também citaram a falta
de manutenção do prédio e do terreno onde está localizada a sede, incluindo mato alto e pouca
sinalização.
Uma vez que as pessoas entrevistadas são todas direta ou indiretamente ligadas ao GBP, nota-se
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que apenas uma pessoa, das sete que responderam, já visitou outros geossítios do GBP. Dessa
forma, fica clara a necessidade de ampliar o conhecimento local já que o monitor precisa dessa
vivência para enriquecer sua atuação. Além disso, tendo em vista que o GBP está ampliando
novos núcleos, é fundamental que sejam criadas redes de interação entre os mesmos a fim de
proporcionar aos monitores um intercâmbio de ideias, planejamentos, experiências, estratégias e
também de alinhar o discurso utilizado.
Pode-se também perceber que a seleção da equipe a ser capacitada influencia diretamente no
tipo capacitação. Para isso, é necessário saber a formação do profissional a ser capacitado, seus
conhecimentos prévios de geociências e principalmente qual o objetivo da sua capacitação. A
capacitação de um profissional a se dedicar exclusivamente às atividades do geoparque não deve
ser a mesma de um voluntário, por exemplo.
Deve-se investir em programas com estagiários e voluntários dos cursos de áreas afins oferecidos
no estado de Mato Grosso do Sul como geografia, biologia, turismo, gestão ambiental, entre
outros. Tais programas podem oferecer um plano de férias visando a troca de conhecimento entre
os acadêmicos e o geoparque que, além de manter o núcleo ativo, incentiva a participação da
comunidade.
CONCLUSÕES
O desafio da capacitação é descobrir uma forma simples de tocar as pessoas quanto a
necessidade da conservação dos aspectos geológicos. É preciso criar na comunidade um
sentimento de apropriação desse conhecimento, associando os meios bióticos e abióticos
percebendo a relação intrínseca que existe entre os dois, e os agentes difusores desta ideia serão
as pessoas capacitadas.
O núcleo de Nioaque, apesar da pouca idade, já vem realizando atividades nas escolas e na
própria sede, porém carece de amadurecimento tanto no que diz respeito à compreensão dos
monitores quanto ao discurso escolhido para cada público específico. Uma má compreensão
acaba por divulgar informações erradas ou mal interpretadas, gerando um ciclo vicioso que pode
depor contra todo o trabalho que vem sendo realizado. A falta de envolvimento dos agentes
ligados diretamente ao núcleo é outro problema sério a ser combatido, uma vez que pode levar ao
isolamento do mesmo em relação à comunidade e ao poder público local e, consequentemente, à
não eficácia de suas atividades.
O desafio de capacitações em geociências no Brasil acaba sendo muito maior devido à sua base
educacional que pouco aborda esses temas, diferente de outros países, onde existe a disciplina
de geologia desde o ensino básico de educação. Por essa razão, o programa de capacitação
também deve ser desenvolvido dentro dos conceitos de geoparque, ou seja, considerando os
aspectos culturais nacionais e locais, além de envolver as instituições de todos os níveis de
ensino no estado, priorizando a participação das mesmas nessa construção.
Da mesma forma, é necessário que se crie uma capacitação para disseminar as geociências,
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utilizando uma linguagem popular, que desperte o interesse nas pessoas, que as façam buscar
pelo conhecimento. É preciso criar a ideia de que a ciência não é feita apenas para a comunidade
científica, mas que pode e deve ser propagada, estimulando a curiosidade e motivando novas
descobertas.
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INTRODUÇÃO
O município de Caçapava do Sul, no centro-sul do Rio Grande do Sul, foi dotado pela evolução
geológica e geomorfológica com um geopatrimônio singular em nível continental: a chamada “Bacia
do Camaquã”, uma série de unidades sedimentares e vulcânicas da transição NeoproterozoicoPaleozoico (BORBA, 2006). Essas rochas, esculpidas pelos agentes do clima, conformam, ainda,
um relevo ruiniforme muito destacado e de grande beleza cênica, materializado pelas Pedras das
Guaritas e pela Serra do Segredo (Figura 1). Nos depósitos sedimentares, nas sucessões
vulcânicas e também nas rochas do embasamento, assim como em sua geomorfologia, a região
encerra uma geodiversidade marcante, que valeu ao município de Caçapava do Sul o
reconhecimento, pela Lei Estadual 14.708, de 2015, como “capital gaúcha da geodiversidade”.
Utilizado como “sala de aula ao ar livre” por muitas universidades e cursos de ciências naturais de
todo o centro-sul do Brasil, o município começa a receber ações e iniciativas de geoconservação.
Este trabalho analisa os principais avanços e obstáculos para a certificação de Caçapava do Sul
como geopark, confrontando a realidade local com as principais diretrizes da UNESCO.

Figura 1 – Panoramas das Pedras das Guaritas (A) e da Serra do Segredo (B).

METODOLOGIA
O presente trabalho sustenta-se, sobretudo, em extensa revisão bibliográfica sobre a
geodiversidade e o geopatrimônio de Caçapava do Sul (e.g. PAIM et al., 2010; BORBA et al.,
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2013), sobre as iniciativas de geoturismo e educação geopatrimonial implantadas (BORBA et al.,
2016a) e em implantação. Da mesma forma, foi realizada uma revisão abrangente dos conceitos e
práticas relacionados às estratégias do tipo geopark (e.g. MCKEEVER e ZOUROS, 2005;
UNESCO, 2016), no sentido de estabelecer uma reflexão sobre o potencial do município de
Caçapava do Sul obter a referida certificação.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A certificação de geopark (prefere-se, aqui, a grafia original da certificação, para não haver
confusão com o conceito de parque) só pode ser conferida, de acordo com a UNESCO (2016), a
territórios povoados, de limites bem definidos, dotados de um geopatrimônio singular em nível
internacional. Esse deve ser um território onde haja ações bem estabelecidas de educação
geopatrimonial e estímulo ao geoturismo, e onde os geossítios mais importantes estejam
protegidos segundo a legislação local/regional/nacional. Não podem constituir geoparks simples
listas de geossítios/geomonumentos, figuras geométricas ou arbitrárias desenhadas sobre um
mapa geológico, tampouco áreas descontínuas ou despovoadas.
Na qualidade de município, ente federado com administração e legislação próprias, capacidade de
gestão, limites bem definidos e uma população identificada com tais limites, Caçapava do Sul
conforma, em seus 3.047 km2, um verdadeiro território, no sentido tanto da “identificação
simbólica” quanto da “dominação jurídico-política da terra” (e.g. HAESBAERT, 2007). Não caberia,
assim, a proposição de recortes menores do que o próprio município, ou que de qualquer forma
segmentassem seus limites territoriais.
O critério do geopatrimônio singular, em nível internacional, está plenamente atendido pelo
contexto geológico e geomorfológico da “Bacia do Camaquã” (BORBA, 2006). Esse pacote é o
registro mais espesso, melhor distribuído e melhor preservado da chamada “fase de transição da
Plataforma Sul-Americana” (ALMEIDA, 1969), que marcou a passagem da orogenia brasiliana para
a sinéclise do Paraná. Além disso, o geopatrimônio do município se destaca pela beleza cênica de
suas exposições (valor estético), por seu potencial didático e pela extraordinária importância de
suas formas de relevo como estruturadoras de hábitats (valor funcional, ecológico) para espécies
da flora e da fauna nativas (BORBA et al., 2016b).
Um obstáculo significativo para uma certificação de Caçapava do Sul como geopark diz respeito à
ausência de proteção legal para os geossítios mais representativos. Não há, nos domínios do
município, qualquer unidade de conservação (UC) da natureza formalmente estabelecida. As
Pedras das Guaritas, principal geomonumento do território, têm sua qualidade ambiental e cênica
ameaçadas, atualmente, por projetos de extração de minério metálico sulfetado (Pb, Zn), em fase
de licenciamento ambiental e análise de EIA-RIMA. Uma série de outros geomonumentos correm
risco de serem ocultados pela expansão da silvicultura de espécies florestais exóticas e de
crescimento rápido (Figura 2), paralelamente a todos os demais processos de degradação social
e ambiental daquela atividade econômica. Por esses motivos, a adoção de estratégias legais de
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conservação da natureza (designação de UC), com proteção dos principais geomonumentos, é
urgente no município e começa a ser discutida com a sociedade e o poder público.

Figura 2 – Geopatrimônio do município de Caçapava do Sul ameaçado pela silvicultura: os cerros riolíticos
dos Nascimentos (dir.) e dos Machados (esq.) progressivamente sendo ocultados por um talhão de
silvicultura de eucaliptos. Fotografias obtidas pelo autor em 2007 (A), 2009 (B) e 2011 (C).

Por outro lado, iniciativas de geoturismo e educação geopatrimonial já estão em curso. Um projeto
financiado pela Fapergs (Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul) e
liderado pela Unipampa/Caçapava prevê a implantação de uma rede de painéis interpretativos, a
impressão de folhetos e a construção de um aplicativo de telefonia móvel para incrementar o
geoturismo em toda a região da Campanha gaúcha, que inclui Caçapava do Sul. Além disso, a
prefeitura sinaliza com a construção de miradores de observação e interpretação da paisagem
com foco em sua componente abiótica (geodiversidade).
Finalmente, em termos de educação, a geodiversidade já está em pauta no ensino fundamental e
médio do município. Professoras da rede pública assistiram a oficinas e minicursos de
aperfeiçoamento em geociências e nas características locais de geodiversidade. Por fim, um
evento consolida-se já como uma tradição na cidade: o “geo.dia”, ou “dia da geodiversidade”
(Figura 3), promovido por UFSM, Unipampa, UFPel e secretarias municipais de Educação e
Cultura/Turismo. Nas duas edições já realizadas (novembro/2015 e novembro/2016), foram
ofertados à comunidade escolar local: (a) exposições fotográficas; (b) mostras de minerais e
rochas; (c) mostras de equipamentos dos geólogos e anaglifos 3D; (d) caça aos fósseis da
preguiça-gigante e oficina de moldes de suas garras; (e) caminhadas (geo)temáticas; e (f)
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excursões aos geomonumentos da Serra do Segredo, Pedras das Guaritas e Minas do Camaquã
(BORBA et al., 2016a).

Figura 3 – Momentos das edições 2015 e 2016 do “geo.dia”: mostra de rochas (A), oficinas de pintura (B) e
escalada (C), caça aos fósseis (D) e excursões de campo (E).

CONCLUSÕES
O município de Caçapava do Sul, como território bem estabelecido em termos políticoadministrativos e de identidade, reúne algumas características intrínsecas que favorecem uma
eventual e futura candidatura para a certificação como geopark da UNESCO, e já conta com
ações de geoturismo e educação geopatrimonial em curso. Faltam, conforme mencionado,
unidades de conservação (UC) da natureza, que protejam os geomonumentos mais
representativos de seu contexto geológico mais destacado. Outros problemas, a serem
enfrentados no futuro, são as condições econômicas de um município relativamente empobrecido,
além da complicada construção de uma instituição (fundação, associação) que engaje o poder
público e a sociedade civil, e que consiga garantir um orçamento minimamente aceitável para
estabelecer e gerir o geopark. Espera-se que este trabalho possa ser um dos elementos iniciais
para a discussão sobre a eventual adoção dessa estratégia como uma visão de futuro possível
para Caçapava do Sul, “capital gaúcha da geodiversidade”.
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INTRODUÇÃO
Os geoparques são áreas bem delimitadas onde o trinômio geoconservação, geoturismo e
educação devem ser considerados conjuntamente. Neles, além dos sítios de relevância científica e
didático-pedagógica, também são importantes os de valor cultural, funcional e econômico, pois o
geoparque objetiva, em especial, o fortalecimento da cultura e da economia local, com vistas ao
desenvolvimento sustentável.
Para Brilha (2015), o patrimônio geológico que constitui um geoparque é composto por geossítios (in
situ), ou seja, sítios geológicos de alto valor científico. Outros elementos geológicos que não
possuem alto valor científico, porém possuem valores educativos, turísticos e culturais são
denominados sítios da geodiversidade (ocorrência in situ) e elementos da geodiversidade
(elementos ex situ). Essa classificação é obtida através da inventariação e quantificação da
geodiversidade.
O conceito de geoparque não envolve necessariamente a regulamentação por legislação, pois as
especificidades de cada lugar é que vão delinear a forma do mesmo, sendo crucial o envolvimento e
participação da comunidade local em os todos os processos. Por isso, além das atividades já
desenvolvidas pela população na área, as quais devem ser mantidas, busca-se implantar em um
geoparque o geoturismo como fonte de renda e geração de emprego, modelo de proteção ambiental
e de difusão do conhecimento.
A proposta do Geoparque Morro do Chapéu foi concebida por Rocha e Pedreira (2012), possui 24
geossítios inventariados e abrange 8 municípios: América Dourada, Cafarnaum, São Gabriel, João
Dourado, Morro do Chapéu, Jacobina, Várzea Nova e Miguel Calmon. Visando contribuir para a
ampliação dos estudos sobre a proposta Geoparque Morro do Chapéu, o objetivo deste trabalho foi
propor uma nova delimitação para o mesmo e identificar novos sítios geológicos para compor a
proposta.
METODOLOGIA
Neste artigo, não foi utilizado como recorte espacial a delimitação do geoparque proposta por
Rocha e Pedreira (2012), por considerá-la uma área muito extensa. Sendo assim, foi proposta
uma nova delimitação que abrange o município de Morro do Chapéu e, parcialmente, o município
de Várzea Nova. Como o acesso a alguns sítios requer a passagem por estradas que pertencem
aos municípios João Dourado, São Gabriel, América Dourada e Bonito, a delimitação proposta
para o geoparque os abrange parcialmente (Figura 1).
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Foram realizadas 4 etapas de campo (Novembro e Dezembro de 2014 e em Maio e Julho de
2015) visando reconhecer a área de estudo, levantar novos sítios geológicos e informações
acerca da infraestrutura local e turística, para além de coordenadas geográficas com auxílio de
receptor GPS.
Os aspectos elencados para avaliação dos sítios geológicos em campo e laboratório seguiram os
princípios da lógica fuzzy¸ a qual reconhece mais do que os simples valores "verdadeiro" ou
"falso", considera valores intermediários, com níveis de incerteza e ambiguidade, que melhor
representam fenômenos ou aspectos naturais e sociais. A atribuição desses valores pode ser
conduzida pela experiência do pesquisador, ou seja, de acordo com seu conhecimento prévio
sobre o tema, ele seleciona a quantidade e a intensidade dos parâmetros a serem utilizados
(CARVALHO, 2008), procedimento que foi realizado neste trabalho.

Figura 1 - Mapa da área proposta para o Geoparque Morro do Chapéu.

Cada aspecto analisado possui 4 categorias de valoração, representando um intervalo de valores
para cada item (por exemplo, baixo, moderado, alto e muito alto) e consiste em:
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•

Infraestrutura turística - refere-se às atividades que dão suporte ao turismo como
existência de estabelecimentos de hospedagem e alimentação.

•

Características intrínsecas - importância científica inerente ao sítio; utiliza como
aspectos de mensuração a sua abundância na área de estudo, a importância para
ilustrar processos geológicos da história da Terra, a existência de estudos científicos
sobre o sítio, a diversidade de interesses e o reconhecimento enquanto localidade-tipo
(relevância do afloramento na representação da formação da qual faz parte);

•

Acessibilidade - Refere-se às condições de acesso ao sítio, se possui riscos e
limitações, principalmente para idosos e crianças, e se é necessário o
acompanhamento por guia turístico;

•

Estado de conservação - refere-se aos sinais de deterioração e nível de fragilidade do
sítio devido à exposição às intempéries da natureza e ações antrópicas;

•

Nível de proteção - está ligada à existência de legislação específica de proteção do sítio
e às possíveis ameaças a que está exposto.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram selecionados 11 sítios geológicos (5 cachoeiras, 2 grutas, 1 dolina de colapso, 1 complexo de
relevo ruiniforme, com duna eólica e pinturas rupestres, e 2 afloramentos litológicos) e 1 sítio histórico
(Tabela 1). É importante salientar que, apesar do sítio histórico não ser um elemento da
geodiversidade, foi selecionado porque a sua origem está relacionada com a exploração diamantífera
na região. Trata-se de um dos grandes pólos garimpeiros da Chapada Diamantina no final do século
XIX e início do século XX, responsável pela dinâmica socioeconômica de Morro do Chapéu.
Dos novos sítios, 7 fazem parte da Formação Morro do Chapéu, a qual é composta por conglomerados
depositados em ambiente fluvial, arenitos e rochas de granulação fina, depositados em ambiente
marinho raso. São eles: Cachoeiras do Agreste, Pedro Brabo, Domingos Lopes, Boiadas e Tamboril,
Gruta da Boa Esperança e Lagoa da Velha. Na Formação Caboclo, que é composta por sedimentos
finos e carbonatos, depositados em ambiente de transição e marinho, estão presentes 2 sítios: Buraco
da Velha Duda e Arenito/Lamito BA-052. O Conglomerado BA-144 pertence à Formação Bebedouro e
a Gruta da Igrejinha à Formação Salitre, que compõem o Grupo Una. A Formação Bebedouro foi
depositada em ambiente glacial seguido por um clima semiárido, num contexto de retrocesso das
geleiras e elevação do nível médio dos mares, possibilitando a deposição das unidades carbonáticas.
Grande parte dos sítios avaliados está em bom estado de conservação, facilitando a observação e o
seu uso para fins científicos e pedagógicos. No entanto, a maioria necessita de proteção, pois, com as
exceções da Vila do Ventura (em processo de tombamento) e da Gruta da Igrejinha (inserida na APA
Gruta dos Brejões), não existe legislação específica que assegure sua conservação.
Quanto ao acesso aos sítios, as estradas principais, com exceção da BA-052, estão mal sinalizadas,
não possuem acostamento e o asfalto está precário. As estradas secundárias precisam ser
melhoradas, pois em algumas o risco de atolamento de carros no período chuvoso (Novembro a Abril)
é iminente.
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SÍTIO

RARIDADE

CONHECIMENTO
CIENTÍFICO

ILUSTRAÇÃO DE
PROCESSOS
GEOLÓGICOS

ÁREAS DE
INTERESSE

LOCALIDADE-TIPO

ESTADO DE
CONSERVAÇÃO

ACESSIBILIDADE

NÍVEL DE PROTEÇÃO

Tabela 1 - Avaliação dos novos sítios selecionados para a proposta de Geoparque Morro do Chapéu.

Vila do
Ventura
(Sítio
histórico)

Raro

Pouco

Muito
pouco

Histórico
Mineiro

Muito
elevada

Pouco

Regular

Baixo

Cachoeira
das
Boiadas

Muito
abundante

Pouco

Muito
pouco

Sediment.
Estratig.
Mineiro

Muito
pouco

Moderado

Ruim

Baixo

Cachoeira
Domingos
Lopes

Muito
abundante

Pouco

Pouco

Pouco

Razoável

Bom

Baixo

Cachoeira
do Agreste

Muito
abundante

Pouco

Muito
pouco

Pouco

Moderado

Bom

Baixo

Cachoeira
Pedro
Brabo

Muito
abundante

Pouco

Muito
pouco

Muito
pouco

Moderado

Bom

Baixo

Arenito/
Lamito

Abundante

Pouco

Muito
Elevada

Pouco

Moderado

Ótimo

Alto

Elevado

Pouco

Ótimo

Baixo

Elevada

Muito

Bom

Baixo

Elevado

Muito

Regular

Baixo

Sediment.
Estratig.

Sediment.
Estratig.
Mineiro
Sediment.
Estratig.

Sediment.
Estratig.
Sediment.
Estratig.
Arqueol.
Geomorf.
Sediment.
Estratig.
Geomorf.
Espeleo.
Paleog.
Sediment.
Estratig.
Geomorf.
Espeleo.
Arqueol.
Histórico

Lagoa da
Velha

Raro

Pouco

Elevada

Buraco da
Velha
Duda

Abundante

Pouco

Elevada

Gruta da
Boa
Esperança

Raro

Pouco

Pouco

Cachoeira
Tamboril

Muito
abundante

Pouco

Muito
pouco

Sediment.
Estratig.
Arqueol.

Muito
pouco

Muito

Ruim

Baixo

Conglom.
BA-144

Raro

Pouco

Pouco

Sediment.
Estratig.
Paleog.

Elevado

Pouco

Ótimo

Alto

Gruta da
Igrejinha

Raro

Pouco

Muito
pouco

Sediment.
Estratig.
Geomorf.
Espeleo.

Muito
pouco

Moderado

Ruim

Baixo

CONCLUSÕES
Neste trabalho selecionaram-se 11 sítios geológicos e 1 sítio histórico para ampliar a proposta já
existente do Geoparque Morro do Chapéu. Além da descrição de aspectos geológicos, do estado
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de conservação, da acessibilidade e da necessidade de proteção, foram coletadas informações
sobre formas de acesso e infraestruturas turísticas.
O bom estado de conservação da maioria dos sítios permite reconhecer processos geológicos e
climáticos pretéritos, como ambiente deposicional num contexto de geleira (Conglomerado BA144) ou marinho (arenito/lamito), dissolução de camada de calcário (Buraco da Velha Duda),
alternância entre calmarias climáticas e tempestades (Arenito/Lamito). Porém, apesar do bom
estado de conservação, é necessário que medidas de proteção sejam tomadas para evitar que
ações antrópicas os degradem.
Os resultados evidenciam o potencial da área do município de Morro do Chapéu para se tornar
um geoparque. Existem aí áreas geologicamente importantes, que permitem conhecer parte da
história da Terra, além de aspectos que retratam a cultura e o envolvimento da população na
proteção dos bens naturais.
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INTRODUÇÃO
Serra do Sincorá é um termo genérico aplicado a um conjunto de serranias de médio porte
(altitude entre 600 e 1200m) que se estende na direção NE-SW ao longo do flanco oriental do
Espinhaço Setentrional. Este conjunto de relevos serranos abriga o Parque Nacional da Chapada
Diamantina, criado em 1985 e que conta com uma área de 152.000 ha.
A área proposta para a criação do Geoparque Serra do Sincorá (“GP Sincorá”) conta com
trabalhos prévios de mapeamento regional sistemático, desenvolvidos pelo Serviço Geológico do
Brasil - CPRM, que registraram a sua geodiversidade e são, particularmente, reportados por
Pedreira (2002), Pedreira e Bomfim (2002) e Pedreira et al. (2014).
A base científica do GP Serra do Sincorá é brevemente descrita na proposta de Pereira et al. (no
prelo), a ser publicada pela CPRM ainda nesse ano. Pereira (2016) discorreu sobre a
geodiversidade da Chapada Diamantina e elaborou um inventario inicial do patrimônio geológico
dessa região, servindo de base para sustentação da proposta, que engloba os municípios de
Andaraí, Lençóis, Mucugê e Palmeiras. A Figura 1 localiza o território do GP Sincorá no contexto
do Estado da Bahia. No presente resumo será apresentado o estágio atual das iniciativas para a
criação e implementação deste Geoparque Aspirante e conclui-se pela sua viabilidade conceitual
e prática.

Figura 1: Localização do Geoparque Serra do Sincorá no Estado da Bahia.
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O conceito de geoparques, no sentido adotado pela Rede Global de Geoparques e abraçado pelo
Programa de Geoparques Mundiais da UNESCO, é associado não só com a conservação do
patrimônio natural, com ênfase no geológico, como também com ações de educação multinível
focadas em ciências da terra e no resgate cultural no território definido para o geoparque. O
geoturismo equilibra essa equação com a geração de renda e empregos no território.
MÉTODOS E TÉCNICAS
O embasamento científico no qual se apoia a proposta do GP Sincorá foi consolidado por Pereira
(2010) em sua tese de doutoramento, embora muitos outros especialistas tenham também se
debruçado sobre aspectos cientificamente relevantes da geologia do território (p.ex.:
MAGALHÃES et al. 2015).
A partir do inventário do patrimônio geológico elaborado por Pereira (2016) e dos trabalhos de
Nolasco (2002), que detalhou a importância da história minero-garimpeira e seus registros
geológicos e antropogênicos na área proposta para o Geoparque,

foram conduzidas visitas

técnicas aos Geoparque Araripe (Ceará), Geoparque Arouca (Portugal), e aos geoparques
aspirantes de Morro do Chapéu e Seridó, buscando aproveitar as experiências de outras
iniciativas bem sucedidas e conhecer os mecanismos de gestão empenhados nestes locais.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O inventário do patrimônio geológico do GP Sincorá destaca a existência de 22 geossítios
(Quadro 1), sendo pelo menos 2 de relevância internacional, quais sejam: Morro do Pai Inácio e
Cachoeira da Fumaça (Pereira et al., no prelo).
As rochas que constituem os geossítios analisados no GP Sincorá, são dominantemente clásticas
terrígenas e, subordinadamente, carbonáticas. Estratigraficamente, estas rochas pertencem aos
Grupos Paraguaçu, Chapada Diamantina e Una (Pedreira, 2002; Pedreira & Bomfim, 2002). Elas
constituem registros da geodiversidade na categoria temática de Coberturas do Mesoproterozoico
do Cráton do São Francisco e, parte delas, representam atrativos turísticos importantes da
Chapada Diamantina, que consiste um dos principais destinos do turismo de natureza do Brasil.
Uma das características mais marcantes de parte dos sítios inventariados, que confere aos
mesmos um elevado valor científico e educacional, é a excelente preservação de estruturas
sedimentares primárias, em rochas com idades proterozóicas (1,4 a 0,7 bilhões de anos). Essa
característica permite estudos de cicloestratigrafia de alta resolução, em escala de afloramento.
Devido a isso, várias escolas de geologia e empresas, de diversas partes do Brasil, desenvolvem
seminários de campo em território do GP Serra do Sincorá.
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Quadro 1: Inventário de geossítios da proposta Geoparque Serra do Sincorá
Designação
Rampa do Caim
Cachoeira do Tiburtino
Cachoeira da Donana
Gruta da Paixão
Morro do Cruzeiro
Cachoeira das Andorinhas
Serrano
Morro do Pai Inácio
Mucugezinho
Cachoeira da Fumaça
Monte Tabor – Morrão
Cachoeira do Ramalho
Sibéria
Rio Paraguaçu – Balneário
Cachoeira das Três Barras
Marimbus
Caverna Torras
Bairro Luís Santos
Cachoeira do Riachinho
Diamictitos Fm Bebedouro
Poço Halley
Duna Fóssil

Município
Andaraí
Mucugê
Andaraí
Andaraí
Mucugê
Mucugê
Lençóis
Palmeiras
Lençóis
Palmeiras
Palmeiras
Andaraí
Mucugê
Mucugê
Andaraí
Andaraí
Andaraí
Andaraí
Palmeiras
Palmeiras
Lençóis
Lençóis

Vulnerabilidade
Muito baixa
Muito baixa
Muito baixa
Razoável
Muito baixa
Baixa
Baixa
Muito baixa
Baixa
Muito baixa
Baixa
Baixa
Razoável
Baixa
Muito baixa
Baixa
Elevada
Baixa
Baixa
Muito elevada
Baixa
Baixa

Temática
Coberturas do Mesoproterozoico
Coberturas do Mesoproterozoico
Coberturas do Mesoproterozoico
Coberturas do Neoproterozoico
Coberturas do Mesoproterozoico
Coberturas do Mesoproterozoico
Coberturas do Mesoproterozoico
Coberturas do Mesoproterozoico
Coberturas do Mesoproterozoico
Coberturas do Mesoproterozoico
Coberturas do Mesoproterozoico
Coberturas do Mesoproterozoico
Coberturas do Mesoproterozoico
Coberturas do Mesoproterozoico
Coberturas do Mesoproterozoico
Coberturas do Neoproterozoico
Coberturas do Mesoproterozoico
Coberturas do Mesoproterozoico
Coberturas do Mesoproterozoico
Coberturas do Neoproterozoico
Coberturas do Mesoproterozoico
Coberturas do Mesoproterozoico

Outro valor fundamental de alguns geossítios de Sincorá, aquele que atrai milhares de turistas
durante todo o ano é, sem dúvida, a beleza estética de sua geomorfologia (Figura 2) e das suas
cachoeiras. Deve-se ressaltar que o turismo representa um segmento importante da economia de
alguns dos municípios englobados na área da proposta. Ações de valorização dos sítios
geológicos, como a instalação de placas educativas e sinalizadoras, criação de centros de
recepção dos visitantes, somadas a ações de capacitação dos guias e operadores turísticos
poderão incrementar sobremaneira esta atividade turística.
Sob a ótica da geoconservação, de maneira geral, os geossítios do GP Sincorá estão sujeitos a
um estado de vulnerabilidade baixo ou muito baixo, devido principalmente a dois fatores: (1)
estarem incluídos em diferentes unidades de conservação do Sistema Nacional de Unidades de
Conservação - SNUC, que, embora na sua maioria não estejam plenamente implantadas,
oferecem certa proteção legal; e (2) muitas delas são de difícil acesso, por necessitarem de
longos percursos de caminhada, ou por oferecerem risco de acidentes, o que desestimula a
visitação.
A infraestrutura de turismo receptivo na região do GP Sincorá oferece vantagens competitivas
interessantes para o lançamento da iniciativa. Como exemplo, menciona-se que, somente na
cidade de Lençóis, registram-se mais de 50 unidades hoteleiras permanentemente ativas (entre
hotéis, pousadas e albergues), oferecendo mais de 2.000 leitos para os visitantes, dezenas de
restaurantes com culinária local, regional e internacional, dezenas de agências de turismo
receptivo, além de um quadro amplo e organizado de guias de turismo locais. O município
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também é contemplado por um aeroporto regional, com 4 voos semanais, e acesso rodoviário em
bom estado, distando cerca de 400 km da cidade de Salvador.

Figura 2: Vista do alto do Morro do Pai Inácio, um dos pontos mais visitados da proposta de
Geoparque, onde pode ser observado o vale entalhado em uma dobra anticlinal de escala
quilométrica.

Outro elemento importante presente na região, que incentiva a criação do geoparque, é a
identidade local e o elevado sentimento de pertencimento que permeia as comunidades. Soma-se
a isso a existência de diversas iniciativas de educação ambiental comunitária, com destaque para
as iniciativas registradas na vila de Caeté-Açu, um distrito do município de Palmeiras, onde os
habitantes desenvolvem um conjunto de práticas construtivas ambientalmente mais seguras,
dentre as quais a instalação de fossas de evapotranspiração e a difusão desta técnica em
Conselhos Gestores de Unidades de Conservação e demais fóruns regionais.
Ademais, os quatros municípios envolvidos na área do GP Serra do Sincorá vêm implementando
com sucesso Parques Municipais, dentre os quais destaca-se o Parque Municipal de Mucugê,
também conhecido como Projeto Sempre Viva, que representa uma iniciativa pioneira neste
sentido e abriga também o Museu Vivo do Garimpo, onde se pode conhecer as técnicas
empenhadas, no passado, pelos garimpeiros na região.
As visitas técnicas a outros geoparques e aspirantes permitiu uma análise da estrutura de gestão
dos mesmos e indica que um caminho viável para esse empreendimento deve ser movido por
parcerias público-privadas cuja gestão seja dotada de relativa independência administrativa e
capacidade de captação de recursos financeiros.
CONCLUSÕES
A região da Serra do Sincorá, feição marcante da Chapada Diamantina, reúne diversas
características e elementos que favorecem a implementação de um geoparque, que atuaria como
uma efetiva ferramenta de desenvolvimento territorial. As diversas iniciativas em curso sinalizam
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este potencial, sendo necessária a articulação entre estas iniciativas, a capacitação dos
condutores de visitantes para conceitos básicos de Geociências e Geoturismo e a implementação
de instrumentos de valorização dos sítios geológicos que representam atrativos do turismo local.
A existência de um robusto inventário do patrimônio geológico, associado à infraestrutura turística
existente e à riqueza histórico-cultural da região, podem, se devidamente aproveitados, ser
catalisadores de crescimento de renda e empregos através do geoturismo, conforme constatado
em outros territórios e geoparques visitados.
Para tornar este geoparque uma realidade, está em curso a criação de uma associação sem fins
lucrativos, que possa formalizar os pactos sociais, viabilizar o aporte de recursos, bem como a
consolidação de convênios com instituições interessadas.
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INTRODUÇÃO
A cada dia a intensidade com que a humanidade age sobre o meio e necessita de recursos naturais
aumenta e ganha novas proporções. Saber dimensionar o equilíbrio entre exploração dos recursos
naturais e qualidade/salubridade ambiental torna-se tão fundamental quanto o desenvolvimento
socioeconômico almejado para a população em seus diferentes lugares. Neste caso, busca-se
evidenciar a utilização dos sistemas educacionais e do ensino – especificamente das geociências –
para a conscientização dos jovens estudantes para as questões ambientais, as quais começam a
ser apresentadas e discutidas desde os anos iniciais da educação básica.
Partindo dos anseios pela melhoria e abrangência dos sistemas de educação e que estes tenham a
missão de proporcionar uma formação que atenda a sociedade do século XXI, imersa em
tecnologias informacionais e computacionais, os temas relacionados às Geociências no ensino
básico tornam-se necessários para a compreensão do Sistema Terra na formação de nível médio
brasileira. Como destacado por Carneiro et al. (2004), tal conscientização sobre a abordagem de
temas geológicos nos níveis fundamental e médio é observada em outros países devido à crescente
interação das atividades humanas com a dinâmica do meio natural e ao aumento populacional
ocorrido no século XX.
Quando se considera as possibilidades para o ensino de Geociências na educação básica, alguns
obstáculos podem ser destacados, como ausência de previsão dos conteúdos nas ementas ou
planos de aula; reduzida carga horária para disciplinas como Geografia e Biologia que trabalham
com os temas das Ciências da Terra; desconhecimento, pela maioria dos estudantes, das
características do ambiente regional em que a escola está inserida; e poucas áreas de visitação
educacional e científica com organização para o ensino. Em contraposição às dificuldades
educacionais existentes, neste trabalho pretende-se evidenciar o exemplo do Geopark BodoquenaPantanal como uma área potencial para o ensino de Geociências, o qual possa preencher a lacuna
nos currículos e estruturas da educação básica para essa área do conhecimento em sua região.
METODOLOGIA
Para a produção da pesquisa foi necessário um levantamento bibliográfico sobre o ensino de
Geociências, educação e sobre os Geoparques, objeto central de análise. Um levantamento de
informações sobre a abrangência locacional do Geopark Bodoquena-Pantanal sobrepostas com
informações sobre o número de estudantes existentes na região foi realizado para expor o
potencial de ensino à educação básica, dos níveis fundamental e médio. Em relação ao Geopark
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Bodoquena-Pantanal, foram destacadas sua história, características e as estruturas como os
núcleos e os geossítios, áreas onde podem ser realizadas atividades de campo com aplicação ao
ensino. Essa quantificação entre pessoas a serem envolvidas/beneficiadas com a existência de
uma estrutura que proporcione o ensino com a abordagem geocientífica, compõem as
informações necessárias para a discussão envolvendo os conceitos de ensino de Geociências e
meio ambiente.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Localizado na porção sudoeste de Mato Grosso do Sul, o Geopark Bodoquena-Pantanal abrange
áreas de 13 municípios com aproximadamente 39.700 km2 (Figura 1). Segundo informações
institucionais o Geopark Bodoquena-Pantanal abrange a serra de Bodoquena até o município de
Corumbá, incluindo áreas do Pantanal Jacadigo-Nabileque, do Maciço Urucum e uma parte da
serra de Maracaju. Criado pelo Decreto nº 12.897, de 22 de dezembro de 2009, com a formação
de seu Conselho Gestor e 54 geossítios cadastrados em sua área. São destacadas diversos
registros fósseis e expressiva riqueza geológica que justifica ações de geoconservação e
pesquisa. Segundo informações disponibilizadas, a área apresenta embasamento geológico do
Paleoproterozoico, de cerca de 2 bilhões de anos, onde destacam-se registros da evolução da
vida no planeta, com vestígios de Cloudina e Corumbella werneri do Biota de Ediacara e fósseis
de estromatólitos (GEOPARK BODOQUENA-PANTANAL s/d).
Além do número expressivo de geossítios do Geopark Bodoquena-Pantanal, dentre os quais
muitos possuem grande potencial para o geoturismo, pesquisa acadêmica e atividades de ensino,
destaca-se a formação de núcleos educacionais, que podem servir de apoio para as atividades de
geoeducação. Atualmente o núcleo do município de Nioaque está em fase de consolidação e
outros três municípios poderão constituí-los. Para a formação do Núcleo, o Geopark BodoquenaPantanal solicita apoio dos municípios interessados em relação a espaço físico, 2 monitores
geoambientais e equipamentos como computadores e acesso à internet (GEOPARK
BODOQUENA-PANTANAL s/d). Os Núcleos podem ser considerados como estruturas de ação
direta para o ensino e difusão das Geociências no Geopark Bodoquena-Pantanal. Com os
materiais didáticos organizados e disponíveis e a orientação por monitores geoambientais, a
assistência para as ações de ensino tornam-se efetivas, com capacidade de recepção de
estudantes da educação básica em grupos escolares acompanhados por docentes de disciplinas
como Geografia e Biologia.
O potencial para o ensino através do Geopark Bodoquena-Pantanal pode ser relacionado com
sua localização e área de abrangência. Nesse caso, sua área oficial abrange territórios de 13
municípios, com um número expressivo de estudantes na educação básica demonstrado na
Tabela 1. Segundo dados do Censo Educacional de 2015 disponibilizados pelo IBGE, as
matrículas no conjunto desses municípios totalizam 49.020 estudantes no Ensino Fundamental e
10.119 estudantes no Ensino Médio, o que totaliza mais de 60.000 estudantes na educação
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básica na abrangência do Geopark Bodoquena-Pantanal. Considerando o período letivo de
fevereiro a junho e de agosto a dezembro, a demanda por atividades educacionais justifica a
existência de infraestrutura e pessoal especializado no Geopark Bodoquena-Pantanal para a
realização de atividades voltadas ao ensino de Geociências. Pelo grande público de estudantes
que pode ser atingido e considerando a profusão que podem realizar, há considerável potencial
do Geopark para divulgação das Geociências e ao ensino, que agrega também questões
relacionadas à percepção e conservação ambiental.
Tabela 1 – Matrículas por nível de ensino nos municípios que são abrangidos pelo Geopark BodoquenaPantanal (2015)

Ensino
Fundamental

Ensino Médio

Anastácio

3.490

551

Bela Vista

4.084

885

Bodoquena

1.313

292

Bonito

3.687

667

928

182

Corumbá

17.823

3.758

Dois Irmãos do Buriti

1.657

389

Guia Lopes da Laguna

1.753

320

Jardim

4.218

865

Ladário

3.573

590

Miranda

5.098

1.134

Nioaque

2.437

477

Porto Murtinho

2.449

560

Total

49.020

10.119

Município/Nível

Caracol

Fonte: IBGE. Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP Censo Educacional 2015.

Outrossim, os estudantes que podem ser contemplados para visitação em ações que integram o
ensino de Geociências no Geopark Bodoquena-Pantanal podem ser de outros municípios do
Estado de Mato Grosso do Sul, como Aquidauana e a capital Campo Grande. Ao somar esses
dois municípios, o número de estudantes na educação básica que podem conhecer o Geopark
atinge mais de 150.000, como exposto na Tabela 2.
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Tabela 2 – Matrículas por nível de ensino nos municípios de Aquidauana, Campo Grande e o total no Mato
Grosso do Sul (2015)
Município/Nível

Ensino Fundamental

Ensino Médio

7.955

1.905

Campo Grande

117.671

32.187

Mato Grosso do Sul

400.442

93.257

Aquidauana

Fonte: IBGE. Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP Censo Educacional 2015.

Também é destacado na Tabela 2 o número total de estudantes na educação básica no Estado
de Mato Grosso do Sul, os quais possuem maiores possibilidades de visitação ao Geopark
Bodoquena-Pantanal pela proximidade. Somente em relação aos estudantes do ensino médio há
um público para ações de ensino que ultrapassa 90 mil, e nesse nível de ensino que os temas
relacionados às Ciências da Terra são mais presentes nos conteúdos e mais aprofundados, fato
que coloca em evidência a relevância dessa estrutura para o atendimento da população escolar
do estado.
CONCLUSÕES
A principal conclusão deste trabalho é a importância que o Geopark Bodoquena-Pantanal e suas
estruturas, como exemplo os núcleos educacionais, dispõe para a percepção geoambiental da
população, em um contexto mundial contemporâneo onde a ausência de sensibilidade às
questões de degradação e preservação ambiental não pode ser admitida, especialmente nos
jovens estudantes. Nesse processo, o dimensionamento do número de estudantes que podem
compreender as questões relacionadas às Geociências por meio do Geopark BodoquenaPantanal compõe um indicativo de seu grande potencial para as ações de ensino, cabendo
salientar que, como aponta Brilha (2009), um Geoparque é um território com estratégia de
desenvolvimento sustentado baseado na conservação do patrimônio geológico, em associação
com os restantes elementos do patrimônio natural e cultural.
A abordagem dos temas das Geociências no ensino básico é fundamental para a percepção
ambiental pelas novas gerações. Segundo Piranha et al. (2004, p. 5), “o conhecimento dos
constituintes geológicos do meio físico e dos processos geológicos revela-se essencial para que
sejam implementadas práticas de desenvolvimento sustentável no que se refere à utilização de
recursos naturais”. Nesse aspecto, os estudantes podem constituir uma percepção mais
significativa do meio físico através de atividades de campo, oportunizadas pelos Geoparques que
possibilitam a visitação monitorada de grupos escolares.
Por fim, o potencial para contribuir com atividades de ensino de Geociências na educação básica
do Geopark Bodoquena-Pantanal é revelado pelo expressivo público que pode ser atendido, não
obstante, é necessária estruturação, manutenção sua valorização pelo setor público para que
esse potencial possa ser revertido em ações efetivas para as escolas de educação básica e à
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sociedade.
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INTRODUÇÃO
Nos Parques Nacionais Iguaçu (PNI (BR)) e Iguazú (PNI (ARG)), localizados na divisa entre as
cidades de Foz do Iguaçu (BR) e Puerto Iguazú (ARG), se encontram as Cataratas do Iguaçu, um
monumento geológico considerado uma das Sete Maravilhas Naturais do Mundo. Ambos os
parques são imbuídos de potenciais geodiversos. Contudo, esta geodiversidade é apresentada de
forma unilateral. Cada parque descreve suas potencialidades desconsiderando as continuidades
paisagísticas e a diversidade do contérmino, desse modo a maior parte dos visitantes realiza o
passeio apenas com uma visão parcial do complexo sistema geodiverso que une geograficamente
o PNI (BR) e o PNI (ARG). Ao considerar a relevância de compreender esses Parques Nacionais
como um único patrimônio, o presente artigo procurará apresentar a geodiversidade (geologia e
geomorfologia), que diz respeito à variedade de [...] ambientes geológicos, fenômenos e
processos ativos que dão origem as paisagens [...] (BRILHA, 2005, p. 17).
METODOLOGIA
Para caracterização do patrimônio geodiverso dos dois parques foram levantados referencias
teóricos da Argentina e do Brasil a respeito da geologia e geomorfologia. Cita-se os trabalhos de
Maack (1968); Margalot (1994); Salamuni et al. (2002); EMBRAPA (2012); Varela (2014);
MINEROPAR (2001); APN (2017) e Bartorelli (2012). Logo após, deu-se início ao levantamento
das cartas de geologia, geomorfologia e hidrografia, que permitiram identificar quais as bacias
sedimentares, tipos de rocha e estruturas tectônicas poderiam ser encontrados em ambos os
parques, bem como a relação com a hidrografia. Em seguida foram realizadas visitas técnicas nas
principais trilhas do parque para a confirmação e verificação dos potenciais geológicos e
geomorfológicos. O GPS (GARMIN-ETREX LEGEND C) foi utilizado para o georreferenciamento
dos pontos de interesse e foi usada a câmera fotográfica digital (Sony, modelo DSC-W630) para
compilar as feições geológicas e geomorfológicas. Com as informações constatadas durante a
pesquisa foi possível construir o mapa geológico conjunto de ambos os parques bem como
identificar aspectos da sua continuidade e heterogeneidade geodiversa.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A área geográfica que compreende o PNI (BR) e o PNI (ARG) faz parte da sub-bacia Mesozoica,
composta por rochas sedimentares continentais (triássicas) e rochas ígneas extrusivas básicas
(jurássicas), principais estruturas do Terceiro Planalto do Paraná e da região nordeste da
Provincia Llanura Oriental. Estes dois Parques Nacionais se encontram dentro da faixa de
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transição das Bacias do Paraná e do Chaco Paranaense e pertencem ao Grupo São Bento e
Formação Serra Geral (Figura1) (MINEROPAR, 2001, p. 13; VARELA, 2014, p. 125-130).

Figura 1: Mapa de Geologia/Geomorfologia do PNI (BR) e PNI (ARG). Fonte: MINEROPAR (2001), APN
(2017)

Salamuni et al. (2002, p. 316) indicam que “os principais tipos de estruturas, observadas no
âmbito do PNI (BR) são sistemas de fraturas, classificadas em tectônicas e atectônicas.”, e utiliza
o nome de “família” para os conjuntos de diaclases que seguem um direcionamento delimitado.
Bartorelli (2012, p. 455) corrobora Salamuni et al. (2002, p.316) e explica que na área das
Cataratas existem diaclases que fazem parte a dois sistemas distintos. O principal “tem planos na
direção N80ºE e o secundário na direção N10ºW”, os dois são verticalizados e decorrentes dos
eventos tectônicos que iniciaram no final do Jurássico ou começo do Cretáceo e se prolongaram
até o Cenozoico. Esse sistema de diaclasamento junto com a “diferenciação litológica interna que
caracteriza cada derrame” influenciaram na acomodação morfológica das cataratas. Na Figura 1 é
possível verificar que há presença de diversas macro fraturas que influenciam o curso dos
afluentes do rio Iguaçu. No PNI (BR) estas fraturas são orientadas principalmente na direção entre
“NW e NE- (rio Gonçalves Dias); NNE-SSE (rios Floriano e Castro Alves); NNW-SSE (rio Silva
Jardim)”, além de outras famílias de fraturas que orientam afluentes menores. No PNI (ARG) as
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principais macro fraturas se direcionam geralmente entre SN e EW (Arroyo Santo Domingo, arroyo
Yacuy e Arroyo Central) e de WN que controlam os tributários menores. O principal aspecto
geomorfológico dos Parques, e que mais atrai os visitantes, é o cânion e as cataratas por onde
desaguam as águas do rio Iguaçu. Antes de precipitar dentro do cânion o rio Iguaçu possui uma largura
de aproximadamente 1500 metros (BARTORELLI, 2012). Após, despenha em uma garganta com
altura média de 75 metros, com o pico máximo de 90 m no Salto União (mais conhecido como
Garganta do Diabo - Salto Unión/Garganta del Diablo), que coincide com o ponto mais distante do
Marco das Três Fronteiras, cerca de 23 km de comprimento, onde está a foz com o rio Paraná
(SALAMUNI et al., 2002, p. 317; MINEROPAR, 2001). Esta garganta representa o início do cânion
formado pela erosão remontante que se abre em uma grande curva por onde o rio deságua em
diferentes cachoeiras como apresenta a Figura 5 (MAACK, 1968, p.284; MARGALOT, 1994, n.p.).
As principais características da rochas presentes no cânion e nas cataratas são apresentadas no
Quadro 1:
Quadro 1: Características estruturais dos derrames basálticos do cânion e das Cataratas do Iguaçu
Derrame
Colada
Características Estruturais do Derrame do Cânion Iguaçu
Basáltico Basaltica
Porción del Local da primeira efusão que entra em contato direto com a superfície e
Porção
piso de la esfria rapidamente. Nesse processo o magma forma uma subdivisão
basal do
colada
derrame
laminar horizontal com tendência a desestruturar facilmente a rocha.
Porción
A lava emergente cai sobre a base e demora a esfriar, assim o basalto se
Porção
central do media de solidifica maciçamente e produz uma rocha compacta. Nesse tipo de
la colada regime se reproduz o “sistema subvertical de fraturas, chamadas de
derrame
disjunção colunar, que dividem a rocha em colunas verticais”.
No topo da plataforma se sobrepõe dois níveis de extravasamentos com a
presença de arenitos eólicos ao meio. Nesse terceiro depósito basáltico se
Porción del espalham as “vesículas”, que são as bolhas de gases que ascendem no
Porção
Superior techo de la momento do afloramento do magma. A disseminação de líquidos e gases
colada
(processo hidrotermal), que se desprendem no interior do derrame, durante
ou após sua solidificação, cristalizam ao reagirem com alguns tipos de
minerais e formam os geodos. Algumas rochas expostas apresentam uma
cor avermelhada que é o resultado da oxidação dos minerais ferrosos em
contato com a atmosfera.
Organizado pela autora (Fonte: MAACK, 1968; MINEROPAR, 2001)

Além das feições geomorfológicas que mais se destacam (cânion e cataratas) há também outras,
como: as marmitas (Figura 2); uma “dobra basáltica” (Figura 3) de origem atectônica; a “pedra da
ventana” (Figura 4); uma “brecha” que se formou em meio ao basalto e a Isla San Martín, uma
extensão do cânion que se comporta como ilha nas épocas chuvosas e península nas estiagens.
Há ainda as mesetas que se apresentam com relevo de topo aplainado e vertentes escalonadas
associadas aos diferentes derrames.
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Figura 2: Marmita

Figura 3: Dobra Basáltica

Figura 4: Pedra da Ventana
(Fonte: Arquivo PNI (ARG))

Na Figura 5 se observa, no lado argentino do rio Iguaçu após o Salto Garganta del Diablo, que o
curso apresenta uma diversificação em seu canal, que passa a ser anastomosado com
“numerosos brazos”, entrecortado por um arquipélago formado por ilhotas basálticas (islas
basálticas) (MARGALOT, 1994, n.p.). Estes braços se transformam em sub canais do rio Iguaçu e
proporcionam o aparecimento de diversas cachoeiras do lado argentino.

Figura 5: Principais Saltos do Cânion Iguaçu - Fonte: LIMA (2016).

CONCLUSÕES
O trabalho permitiu verificar que a geodiversidade proporcionou paisagens e ambientes contínuos
e específicos ao patrimônio geológico que compreende o PNI (BR) e PNI (ARG). Assim, ambos os
Parques Nacionais possuem formações contíguas, como as cachoeiras, o cânion, exposições de
basaltos, mesetas, marmitas e geodos, e locais únicos, como a península que liga o cânion Iguaçu
à Isla San Martín e a parcela anastomosada do curso superior do rio Iguaçu presente na Argentina
bem como as dobras geológicas no Brasil. Sugere-se que, além das cataratas e do cânion, outras
feições possam ser exploradas e divulgadas ao longo das trilhas, seja através da implantação de
placas explicativas como as já presentes (da Mineropar, instaladas em 2002) no lado brasileiro, de
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folders e square code que permitam o acesso às informações da gênese conjunta de ambos os
parques de forma didática e em várias línguas. Tanto o lado argentino como o brasileiro
compartilham de uma mesma história geológica comum, no entanto o intemperismo configurou a
formação de feições únicas. Um trabalho conjunto promoveria o desenvolvimento de projetos de
proteção, educação, interpretação e visitação mais sensibilizadores, pois compreenderia os
parques em sua integralidade geográfica.
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INTRODUÇÃO
A arquitetura geológico-geomorfológica do estado do Paraná revela-se como um fator
fundamental no controle das paisagens existentes, influenciando decisivamente nos diferentes
padrões de uso e ocupação por parte da sociedade. Esses controles juntamente com as ações do
tempo podem desvelar potencialidades geomorfológicas e geológicas distintas. No entanto, esses
aspectos ainda são pouco explorados para a implementação de práticas turísticas e educacionais
que aproveitem a variedade de produtos e processos geomorfológicos e geológicos reconhecíveis
nos vários planaltos paranaenses. A região de Marechal Cândido Rondon possui um patrimônio
natural, onde a floresta semidecidual e algumas formas de relevo destacam-se como monumentos
que vêm intrigando e aguçando a imaginação e a curiosidade, o que explica o crescente interesse
de pesquisadores e visitantes em geral. Entretanto, as poucas informações disponíveis sobre a
origem das paisagens ali existentes permitem aos visitantes apenas uma reflexão lúdica. Não
existe uma observação adequada sobre a história geológica e geomorfológica local, o que leva a
interpretações errôneas sobre sua gênese. Assim, pensando sobre este problema propôs-se
nesta pesquisa a verificação dos potenciais geodiversos do distrito São Roque pertencente ao
município de Marechal Cândido Rondon-PR. Dessa forma foram elencados diversos locais com
disponibilidade de rochas formas de relevo e feições geomorfológicas que apresentam uma
geodiversidade que pode ser aproveitada por atividades turísticas e educativas.
METODOLOGIA
Inicialmente para a realização da presente pesquisa foram feitas leituras a respeito do tema
“Geoturismo-Geoconservação e Geodiversidade”, a partir dos trabalhos de Brilha (2005), Marcos
Nascimento (2008), Liccardo (2014), Gray (2004). Com base em tais leituras levantou-se os
principais conceitos e definições que dariam conta de explicar o tema. Para a caracterização
geológica e geomorfológica da área utilizou-se dos autores Maack (2002); Bigarella (1994);
Mineropar (2016). Também se buscou o apoio de imagens do Google Earth para verificação das
macro feições do relevo. O levantamento histórico foi baseado nos autores Pfluck (2002), Gregory
(2008). De posse destes dados procedeu-se as atividade de campo e as entrevista (realizadas
com os moradores da Fazenda Eldorado e da Cachoeira da Onça). A caracterização da
geodiversidade ocorreu apenas nos locais que realizam atividades turísticas o que deveria facilitar
em tese a divulgação do patrimônio geológico e o cuidado com este. Nesse sentido caracterizouse as feições geomorfológicas dividindo-as em Macro feições acima de 1 Km de extensão, Meso
feições de 1km até 10 metros e Micro feições menores que 10 metros. Para a caracterização dos
pontos de interesse geodiverso foram utilizados os seguinte equipamento GPS para o
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georeferenciamento dos pontos de interesse, bússola para verificação dos lineamentos e fraturas,
e a carta geológica do município de Marechal Cândido Rondon assim como imagens de satélite
Google Earth. As atividades de campo foram realizadas na pedreira e no Salto do Rio São
Francisco localizados na Fazenda Eldorado, na Cachoeira da Onça de propriedade de Vitor
Giacobbo , Cachoeira do Barreiro de propriedade do senhor Sérgio Pastetincke. Nas coletas
utilizou-se o martelo para retirada de amostras, fita métrica e máquina fotográfica para medição e
registro das feições. Tais recursos permitiram que os dados levantados dos mapas e das imagens
de satélite fossem conferidos, comparados e registrados em loco. De posse dos dados procedeuse a confecção de mapas da área e a produção de um mostruário com as rochas encontradas na
região.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O Município de Marechal Cândido Rondon faz parte da microrregião de Toledo. A extensão do
município é organizada administrativamente por meio de um distrito sede, Marechal Candido
Rondon, e mais sete distritos: Bom Jardim, Iguiporã, Margarida, Novo Horizonte, Novo Três
Passos, Porto Mendes e São Roque (IPARDES, 2012). O distrito de São Roque possui grande
potencial geoturístico, devido a sua formação geológica e geomorfológica. No entanto esta
potencialidade é ainda pouco explorada para o turismo e educação. A região de São Roque está
inserida na segunda maior área de extrusão vulcânica continental do mundo. Abrangendo áreas
pertencentes ao Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Este derramamento ocorreu principalmente
entre 133 e 134 milhões de anos no Cretáceo (BAGGIO, 2015). Os tipos de vulcões que existiam
na região provavelmente se assemelhavam, na maior parte das vezes, aos muitos vulcões do tipo
fissural que ocorrem no Hawaii, como o Kilauea, gerando erupções efusivas. Estas erupções são
bem “calmas” e constantes pois a lava é bastante fluída e os gases são liberados de forma lenta.
A rocha resultante desta lava, em geral, é basáltica (TEIXEIRA et al, 2000, p.350). A posição
continental neste período era muito próxima a que conhecemos hoje onde separação dos
continentes África e América do Sul e a formação do oceano Atlântico já haviam ocorrido. A
constituição geológica e geomorfológica da área de pesquisa é proveniente da Formação Serra
Geral e do Terceiro Planalto Paranaense pertencendo ao Período cretáceo (MAACK, 1968,
p.419). A configuração do relevo do Terceiro planalto apresenta-se suavemente inclinada variando
com altitudes maiores a leste, chegando até 1.250m, e declinando até cerca de 300m a oeste, nas
margens do rio Paraná (MAACK, 1968, p.419). O município de Marechal Cândido Rondon
compreende as macro feições geomorfológicas de um relevo suave ondulado a ondulado
(MINEROPAR, 2016). No entanto, o Distrito de São Roque apresenta um relevo mais acidentado,
com formação de mesetas com vertentes íngremes constituídas por pequenos planaltos frutos de
diferentes derrames vulcânicos (WAICHEL, 2000), com topos aplainados que proporcionam nas
suas proximidades vales no formato de V (MINEROPAR, 2016). No que se refere a feições meso
pode-se destacar a presença de cachoeiras como a do Barreiro (rio Marreco) a da Onça (rio
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Tunas) o Salto do Rio São Francisco e a pedreira da fazenda Eldourado. A cachoeira do Barreiro
possui um desnível de 15 metros aproximadamente, e uma largura de 3 metros em volume normal
de vazão já a cachoeira da onça é um pouco menor, escalonada por degraus totalizando uma
altura de 4 a 5 m aproximadamente. Estas quedas estão ligadas principalmente aos diferentes
derrames, que podem proporcionar texturas variadas e, como consequência, um intemperismo
diferenciado. Além das diferenças de derrame ambos rios, cachoeiras e salto estão alinhados
dentro de fraturas nas direções preferencias de NW – SE e NE-SW. Nos três locais pode-se
encontrar diversos elementos ligados à geodiversidade como micro feições geomorfológicas e
bacias de dissolução; fraturas que se apresentam em variados tamanhos (poucos centímetros até
metros). As bacias de dissolução podem ser formadas por meio do movimento de eversão e do
intemperismo químico; as mesmas foram encontradas próximas às porções vesiculares do basalto
e as micro fraturas. Na Cachoeira da Onça foi possível o encontro de caneluras e juntas de alívio.
No local também havia feições causadas pelo intemperismo biótico de cupins e liquens. A fazenda
Eldorado é possuidora de macro feições geomorfológicas e micro feições. Os derrames de basalto
são facilmente identificados pela diferrenciação principalmente da textura e da porosidade. Hora o
basalto apresenta-se bem compacto hora vesicular agregando até mesmo minerais secundários
que constituem os geodos. Os geodos e as ágatas são prenchidos tardiamente em processos
hidrotermais por minerais, com uma variedade cristalina e cripto-cristalinas de silica, carbonatos,
zeólitas entre outros (TEIXEIRA et al., 2000; BAGGIO, 2015). Na fazenda obteve-se exemplares
de malaquitas, magnetitas, geodos, ágatas e uma rara aparição de zeólita junto a um veio de
quartzo. A magnetita se desenvolve a partir da ação do intempérica. É fortemente magnética,
ocorrendo em pequenas quantidades em outras rochas e também em meteoritos. Ela é conhecida
como: areia ferrosa, areia preta ou areia mineral (UNESP, 2017). Na fazenda também se
encontrou hematita. A hematita é um mineral com aproximadamente 70% de óxido de ferro,
ocorre em regiões que apresentam rochas ricas em ferro (UNESP, 2017). Nos sedimentos aluviais
verificou-se a presença de conchas de corbícula, um produto geodiverso de origem biótica. A
corbícula é um molusco de água doce e salgada, considerado uma espécie invasora, e originária
da Ásia a mesma foi introduzida na América provavelmente por imigrantes chineses, pois estes a
utilizam como alimento ou talvez através do transporte de lastro. O seu nome comum é Amênjoaasiatica (CABI.ORG, 2017).
CONCLUSÕES
A presente pesquisa permitiu verificar uma parcela do potencial geoturístico e de geodiversidade
do Distrito de São Roque. Nota-se que o distrito possui diversos exemplares de derrames de
basalto onde é possível verificar os variados níveis destes derrames bem como as diferentes
composições do mesmo. Nas atividades de campo foi possível colher amostras de vários minerais
e rochas. Cita-se o quartzo em suas diferentes formas como veios, geodos e ágatas, entre outros
minerais como a malaquita, hematita, magnetita e a provável zeólita. Estes minerais e rochas são
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exemplos da geodiversidade local e da história geológica pela qual a região passou. Além destes
achados verificou-se que os elementos geológicos com os geomorfológicos e tectônicos auxiliam
no controle do relevo proporcionando o aparecimento de fraturas e morros com formato de
mesetas obedecendo a uma organização geológica estrutural. No que se diz respeito ao uso
didático foi construído um mostruário com a descrição das diversas rochas e minerais encontradas
na área incluindo aqui as inúmeras formas de apresentação do basalto maciço, intemperizado,
vesicular com decomposição esferoidal entre outros. O mostruário será disponibilizado para os
visitantes da fazenda Eldorado.
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INTRODUÇÃO
O ciclo econômico e sociocultural do tropeirismo no sul do Brasil aconteceu devido à descoberta
de ouro e diamantes em Minas Gerais, no início do século XVIII, em decorrência da necessidade
de transportar os minérios ao porto do Rio de Janeiro e somada a demanda por gêneros de todos
os tipos para os locais produtores. Tendo em vista a proibição da criação de muares no Brasil
Colonial, o principal meio de transporte de cargas da época teve de ser trazido de outras regiões,
principalmente dos pampas argentinos, que já era uma região tradicional na produção de muares
para as minas de prata de Potosi, no atual território boliviano, no século XVII.
O principal trajeto dos tropeiros, no Brasil, passava pelos atuais territórios do Rio Grande do Sul,
Santa Catarina e Paraná, até Sorocaba em São Paulo, de onde os animais eram redistribuídos
para Minas Gerais e Rio de Janeiro (Figura 1).

Figura 1 – Caminhos históricos do tropeirismo no sul do Brasil e projeto turístico no Paraná
envolvendo os municípios com identidade ligada ao histórico da passagem de mulas.

No Paraná, o eixo principal, inicialmente conhecido por Estrada Real, foi o chamado Caminho do
Viamão que se desenvolveu notadamente sobre a região dos Campos Gerais. Devido à
abundância de água e gramíneas e sua posição geográfica estratégica, os Campos Gerais
constituíram um importante ponto de descanso e engorda para as tropas (invernadas), antes da
etapa final rumo a Sorocaba. Ao longo do caminho a cultura tropeira se desenvolveu com grande
intensidade, dando origem a vilas e cidades (como Lapa e Castro), fazendas e uma cultura ligada
à criação, ao transporte e ao comércio de gado muar.
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A fim de preservar a cultura tropeira no Estado do Paraná, e naturalmente com interesses
turísticos e econômicos, foi criado o projeto Rota dos Tropeiros, numa parceria entre a Secretaria
de Estado do Turismo do Paraná, o Sebrae-PR e a Associação dos Municípios dos Campos
Gerais (AMCG), em 1997 e implementado oficialmente em 2003, culminando com a criação da
agência Rota dos Tropeiros em 2007.
Em 2005, a MINEROPAR (Serviço Geológico do Paraná) criou o projeto Levantamento de Sítios
Geológicos e Paleontológicos da Rota dos Tropeiros, com a proposta de somar novos pontos
turísticos e culturais ligados ao patrimônio geológico desta rota turística.
Ao longo deste caminho existem hoje três parques estaduais cujo motivo de criação foi a
geodiversidade: Parque Estadual de Vila Velha, Parque Estadual do Guartelá e Parque Estadual
do Monge; e ainda o Parque Estadual do Cerrado e o Parque Nacional dos Campos Gerais;
RPPNs, APAs e um imenso acervo arqueológico completam o quadro da área do caminho,
mostrando a importância cultural e ambiental desta porção do Estado do Paraná. Uma área que
deve ser usada com parcimônia, respeitando-se suas fragilidades e com atenção a sua enorme
potencialidade, ligadas à identidade cultural.

METODOLOGIA
A fim de integrar geologia, turismo e cultura, o primeiro passo foi reunir as instituições que vinham
atuando na área do projeto, ou seja: Universidade Federal do Paraná, Universidade Estadual de
Ponta Grossa, Universidade do Contestado, Secretarias de Estado do Paraná (Cultura e Turismo),
Associação dos Municípios dos Campos Gerais, Instituto Ambiental do Paraná e as prefeituras
municipais. Formatado o projeto, procedeu-se aos estudos bibliográficos, etapas de campo para a
descrição e seleção dos geossítios, elaboração de mapas e banco de dados, elaboração e
implantação de painéis e folhetos geoturísticos, palestras e cursos para a sociedade e mostras
fotográficas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao longo dos levantamentos geológicos e históricos, evidenciou-se que o traçado do caminho no
Paraná foi fortemente influenciado pelo meio físico e, em última instância, pelo contexto geológico.
A Escarpa Estrutural Furnas (Escarpa Devoniana) é uma estrutura de grande extensão ao longo
do estado e foi, decisivamente, a grande balizadora do caminho das tropas de animais. Os passos
ou passagens rebaixadas dessa estrutura permitiram as subidas ou descidas entre o Primeiro e o
Segundo Planalto Paranaenses. Certos trechos da rede de drenagem também foram
determinantes para a travessia dos animais e áreas com muitos canyons tiveram de ser
desviadas. Mapas geológico e geomorfológico (Figura 2) deixam claro o papel determinante da
geodiversidade no caminho dos tropeiros no Paraná.
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Figura 2 – Mapa geológico dos municípios que fazem parte do projeto Rota dos Tropeiros no Paraná.

Na área proposta do levantamento foram identificados 236 geossítios com diferentes níveis e
áreas de interesse, plotados e descritos em banco de dados; a partir do levantamento foram
construídos 10 painéis geoturísticos (e correspondentes folhetos) que foram implantados em 18
locais notáveis da rota; cursos e palestras sobre a geodiversidade foram realizados em diversos
municípios, inclusive para professores das redes escolares de ensino público; foi implantado o
Roteiro Geoturístico de Tibagi com mostras fotográficas. Estas ações contribuíram para a
construção da proposta do Geoparque dos Campos Gerais e para o tombamento de dois
geossítios pela Secretaria de Estado da Cultura – Icnofósseis de São Luiz do Purunã, em Balsa
Nova, e Estrias Glaciais de Witmarsum, em Palmeira. Em 2017, grande parte destes resultados
contribuiu para a edição do livro “Tropeirismo e Geodiversidade” (LICCARDO e PIEKARZ, 2017),
que busca correlacionar o fenômeno do tropeirismo com o meio físico no Paraná.
Os principais geossítios de valores excepcionais e que contam a história geológica da região ao
longo da Rota dos Tropeiros são: 1 - Monumento da Pedra Caída (Rio Negro), 2 - Serra do Monge
(Lapa), 3 - Estrias Glaciais de Witmarsum (Palmeira), 4 - Mirante da Escarpa Devoniana (Balsa
Nova), 5 - Contato Embasamento - Formação Furnas (Balsa Nova), 6 - Icnofósseis de São Luis do
Purunã (Balsa Nova), 7 - Arenitos Vila Velha e Furnas do Parque Estadual de Vila Velha (Ponta
Grossa), 8 - Salto São Jorge (Ponta Grossa), 9 – Buraco do Padre (Ponta Grossa), 10 - Rochas
vulcânicas ácidas (Castro); 11 – Diamictitos da Formação Iapó (Castro), 12 – Canyon Guartelá
(Castro e Tibagi), 13 - Contato Formação Furnas – Formação Ponta Grossa (Tibagi), 14 - Fósseis
da Formação Ponta Grossa (Tibagi), 15 - Serra do Jacaré (Tibagi), 16 - Mirante do rio Tibagi (
Tibagi), 17 - Diamante do rio Tibagi (Telêmaco Borba), 18 – Salto Santa Rosa (Tibagi), 19 455
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Fósseis da Formação Ponta Grossa (Jaguariaíva), 20 - Morro da Mandinga (Jaguariaíva), 21 –
Canyon Jaguaricatú (Jaguariaíva), 22 – Lago Azul (Jaguariaíva), 23 - Salto Sobradinho (Sengés) e
24 - Salto Corisco (Sengés). Alguns destes geossítios excepcionais são apresentados na Figura 3.

Figura 3 – Imagens de alguns geossítios notáveis ao longo do caminho percorrido pelos tropeiros. A –
Monumento da Pedra Caída (Rio Negro); B – Parque Estadual de Vila Velha (Ponta Grossa); C - Buraco do
Padre (Ponta Grossa); D – Canyon Jaguaricatú (Jaguariaíva); E – Salto Santa Rosa (Tibagi); F – Salto
Sobradinho (Sengés); G – Estrias glaciais de Witmarsum (Palmeira).

CONCLUSÕES
O tombamento pela Secretaria de Estado da Cultura do Paraná de dois geossítios e a inserção da
geologia através do geoturismo em alguns municípios, principalmente Tibagi, são os principais
resultados do projeto. Referência ao tombamento é o primeiro caso no Brasil (junto com mais dois
outros geossítios no Paraná) que define geossítios como patrimônios culturais, trazendo esta
instituição para a geoconservação e integração da geologia com a sociedade. Na mesma linha, os
resultados do projeto também tiveram influência no processo de tombamento da Escarpa
Devoniana, em andamento. O trabalho contribuiu, principalmente, para o fortalecimento do
conceito de paisagem cultural dos Campos Gerais e da Escarpa Devoniana, frente à forte pressão
do agronegócio.
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INTRODUÇÃO
O Parque Municipal da Lagoinha do Leste é uma Unidade de Conservação (UC) Municipal,
localizado no sudeste da Ilha de Santa Catarina, município de Florianópolis, distrito do Pântano do
Sul. A UC foi criada em 1992, pela Lei Municipal nº 4701/92, com o objetivo de “I - Salvaguardar a
paisagem natural, a fauna e a flora; II - Proteger o manancial hídrico da Bacia Hidrográfica da
Lagoinha do Leste.” (FLORIANÓPOLIS, 1992, p. 1).
A extensão do parque atualmente é de 789,6 hectares, abrangendo a praia também chamada
Lagoinha do Leste, uma laguna, parte do Morro do Matadeiro e Morro do Pântano do Sul.
Contudo, não há demarcação física do parque, as informações disponibilizadas pelo órgão
responsável pela UC são escassas, logo seus reais limites são incertos.
Deste modo, por se inferir delimitação da UC, esta pesquisa considera como área de estudo a
enseada formada pelos morros circundantes. Por este motivo não é mencionado a palavra
“parque”, refere-se apenas a Lagoinha do Leste. Entretanto, mesmo com poucas estruturas, a
Lagoinha do Leste é uma das referências de beleza natural da Ilha, recebendo muitos turistas,
especialmente no verão.
Dado o turismo já existente na área, em virtude da beleza cênica, para a construção deste trabalho
se fez a conexão da área estudada com a ideia de geoturismo. De acordo com Mantesso-Neto
[s.d.], o geoturismo consiste na atividade turística que vai além da composição visual, trata do valor
de conservação do patrimônio geológico e sensibilização do turista para a importância das
informações contidas naquilo que está vendo.
Segundo Valdati (2005), uma das formas de sensibilizar o turista é utilizar pontos com vista
panorâmica e nele evidenciar as características geomórficas, explicando a origem dos elementos
constituintes da paisagem e os processos que atuaram ou ainda estão atuando no presente para
compor a paisagem. A estes pontos de observação o mesmo autor denominou de pontos
geopanorâmicos. Valdati (2005) ainda sugere que estes pontos sejam criados ao longo de caminhos
já existentes, para não impactar a área com a criação de novas trilhas.
O valor científico da Lagoinha do Leste é tema de pesquisa atualmente por um grupo de
pesquisadores em geomorfologia da Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC. Parte
desta pesquisa resultou no trabalho “Geomorfossítios: valorização da geodiversidade da Lagoinha
do Leste, Florianópolis – SC”. Com base no conceito de geoturismo, o presente trabalho visa
apresentar as potencialidades geoturísticas da Lagoinha do Leste com o intuito de trazer ao público
a importância da área como um patrimônio geomorfológico.
Para alcançar este objetivo, selecionaram-se dois pontos nas trilhas já existentes, os quais são
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utilizados como parada para descanso e de observação panorâmica, para criar pontos
geopanorâmicos, conforme sugerido por Valdati (2005).
MÉTODOS
O potencial do geoturismo aqui se apresenta por meio da geodiversidade da Lagoinha do Leste,
para a observação deste aspecto do local são definidos pontos geopanorâmicos, que consistem
em locais estratégicos para a observação de determinados elementos. Portanto, para
compreender o intuito do estabelecimento de pontos geopanorâmicos, adotou-se o conceito de
geodiversidade de Gray (2004, p.8), que a entende como “a variedade natural (diversidade) de
características geológicas (rochas, minerais, fósseis), geomorfológicas (feições do relevo,
processos) e solos. Isso inclui seu conjunto, relação, propriedades, interpretações e sistemas”
(tradução nossa).
Semelhante à ideia de mirante, o ponto geopanorâmico une a composição visual e o conteúdo
científico do mesmo. Destaca-se que por se tratar de bens naturais, a beleza cênica possui um
caráter subjetivo e também aliado as experiências e conhecimentos de cada pesquisador.
Destaca-se que este trabalho só pode ser realizado em razão da elaboração de uma carta
geomorfológica de detalhe da área de estudo, tal carta, que se apresenta de forma simplificada na
seção a seguir (Figura 1), teve como princípio um mapeamento das formas e depósitos e os
processos que os dão origem. Em posse deste documento, percorreram-se as trilhas a fim de
encontrar pontos com vistas panorâmicas destes processos. As principais trilhas são:
•

Trilha da praia do Matadeiro: aproximadamente 5km de extensão ao longo do costão rochoso,
dá acesso a porção norte da praia;

•

Trilha do Pântano do Sul: começa no sopé do Morro do Pântano do Sul e finaliza no sul da
praia, com extensão de 2,2 km;

•

Trilha do Morro da Coroa: tem início no extremo sul da praia, sua extensão é em torno de
500m e finaliza no topo do Morro da Coroa. O trajeto é dificultoso por ser muito íngreme e
pedregoso.
Além disso, a área de estudo foi analisada pela ortofoto da Ilha de Santa Catarina, com

resolução espacial de 0,39m. Para obtenção das coordenadas dos pontos geopanorâmicos foi
utilizado um GPS com precisão de 2m, posteriormente estes dados foram analisados no software
ArcGIS 10.1. Ambos, materiais e dados, foram base para a elaborar o mapa da Figura 1.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os dois pontos geopanorâmicos da Lagoinha do Leste são na Ponta da Lagoinha (norte) e outro
no topo do Morro da Coroa (sul). O mapa da Figura 1 apresenta a localização dos dois pontos
geopanorâmicos e a simbologia do ponto indica a visada de observação. No mapa constam dois
modos de visualização: o mapa à esquerda é a carta geomorfológica simplificada, representando
os processos eólicos e marinhos e o canal lagunar de maré, em especial; à direita nota-se a
459

_______________________________________________________________________________
fotografia aérea da área de estudo. A fotografias da parte inferior do mapa são melhor
visualizadas na Figura 2 e 3.

Figura 1 – Mapa dos pontos geopanorâmicos da Lagoinha do Leste

O ponto geopanorâmico 1 localiza-se na porção norte da enseada, chamada de Ponta da Lagoinha,
com a visada em direção noroeste, como demonstra a Figura 2. O acesso ao local é por meio da trilha
da praia do Matadeiro e o foco da visada é o compartimento praial e a laguna, sendo que o canal
lagunar pode ser encontrado aberto ou não. O caso exposto na Figura 2 é a laguna encontrando o mar,
representando a dinâmica de erosão e deposição flúvio-marinha dos sedimentos da laguna e da
areia da faixa de praia (SANTOS, 2016). Quando o nível de água da laguna está alto e ocorre
casos de chuvas intensas e/ou eventos de ressacas marítimas o canal lagunar se abre (SANTOS,
2016), ou seja, não sendo um fato recorrente no local, sendo uma característica curiosa e
instigante aos visitantes. Além disso, a partir do ponto de observação, nota-se as dunas móveis, que
são frente de deposição eólica, na parte central e esquerda da Figura 2.
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Figura 2 – Visada do ponto geopanorâmico 1

O ponto 2 está no sul da área de estudo, no topo da elevação chamada de Morro da Coroa. A visada é
na direção sudoeste, dando a perspectiva oposta do ponto 1. A partir deste ponto geopanorâmico se
observa a extensão do canal lagunar meândrico, a faixa de praia e as dunas frontais. O foco está na
porção central da Figura 3, onde indica a seta amarela, pois ali se situam as paleodunas que, de
acordo com Pinheiro, Moura-Fé e Freitas (2013), são dunas antigas, onde ocorreram processos
pedogenéticos que propiciam o desenvolvimento da cobertura vegetal de porte arbóreo. Como
consta no mapa da Figura 1, na área de estudo as paleodunas (coloração azul acinzentada)
situam-se atrás das dunas atuais (azul escuro), indicadas com a seta na Figura 3.

Figura 3 – Visada do Ponto geopanorâmico 2

CONCLUSÕES
Os pontos geopanorâmicos são locais que permitem aliar a composição cênica e dados
científicos. No caso da Lagoinha do Leste, apresentado neste resumo, estabelecer pontos
geopanorâmicos demonstram a diversidade de processos e feições geomorfológicas do local. Os
dois pontos de observação definidos mostram importantes aspectos dinâmicos e feições da área
de estudo, que valem ser valorizados pelo público em geral. Sugere-se que para se obter os
pontos geopanorâmicos, além de locais cênicos, se tenha em mãos uma carta geomorfológica ou
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um zoneamento preliminar dos processos geradores das formas e depósitos da área.
Haja vista o intuito de geoconservação de áreas protegidas, como UCs, a sensibilização do
público não especializado em geomorfologia se mostra como um potencial geoturístico. O turismo
já ocorrente na Lagoinha do Leste é um fator favorável para a estruturação do local para receber
os turistas com material informativo sobre o que se está observando.
Por fim, destaca-se que este trabalho consiste nas primeiras considerações sobre o geoturismo
associado a geodiversidade da Lagoinha do Leste, sendo que será aprimorado para a elaboração
de uma carta geoturística.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem como objetivo uma nova quantificação, atualizada tendo em vista os novos
parâmetros desenvolvidos, dos geossítios Inselgebirg da Caraconha e Castle Koppie do Lopes, com
o qual se pretendeu resgatar os valores intrínsecos destes dois geossítios que foram inventariados
primeiramente em 2010. Esta nova quantificação traz subsídios que devem ser utilizados como
frente de fomento para o desenvolvimento sustentável do município de Santaluz, nordeste do
estado da Bahia, região historicamente acometida por secas e que possui Índices de
Desenvolvimento Humano (IDH) muito baixos, quando comparados com o índice estadual. Apesar
dos problemas, a região possui exuberante geologia que, associada a um planejamento estratégico
eficiente, pode transformar esta realidade e promover uma melhor qualidade de vida às pessoas. O
município de Santaluz esta localizado a 258 km a noroeste de Salvador, capital do estado (Figura
1).

Figura 1 – Localização e acesso do município de Santaluz.

Os geossítios Inselgebirg da Caraconha e Castle Koppie do Lopes, segundo Lima et al. (2009), são
“ilhas de pedra/inselberg”, afloramentos rochosos abruptamente elevados, isolados por uma
superfície plana que os cerca. O nome inselgebirg se dá por ser considerado um estágio juvenil de
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um inselberg. Três fatores são considerados como responsáveis pela formação destes inselberg: (a)
o controle estrutural existente na rocha; (b) a diferença mineralógica entre o inselberg e as rochas
adjacentes; e, (c) a influência do clima árido e semiárido. A ocorrência destas feições
geomorfológicas é frequente no Nordeste Brasileiro, Betard et al. (2000).
O maciço da Caraconha é um granito de cor cinza esbranquiçado, bem fraturado. (Figura 2). No
geossítio Castle Koppie do Lopes a rocha é similar, porém com dimensões menores e aparência de
blocos empilhados.

Figura 2 – Geossítio Inselgebirg da Caraconha

METODOLOGIA
O primeiro passo foi o levantamento bibliográfico, onde o objetivo foi inventariar elementos da
atividade extrativa. Com o patrimônio mineiro identificado, foi realizada a caracterização dos
geossítios em termos de localização geográfica, acessibilidade e vulnerabilidade, pois os mesmos
são alvos para retirada de insumo para construção civil. Os geossítios Inselgebirg da Caraconha e
Castle Koppie do Lopes foram primeiramente inventariados e quantificados utilizando-se como
base o “Cadastro de Geossítio” (CPRM, 2010), o método de quantificação existente na época,
posteriormente, com a atualização ocorrida em 2017, foram re-quantificados a partir do “Geossit”
(CPRM, 2017 - Antigo Cadastro de Geossítio – Atualizado segundo Brilha, 2016 e contribuições).
Este cadastro é mais um produto da CPRM que nos últimos anos vem incentivando e difundindo
as atividades de Geoturismo no país. A proposta aqui é mais uma vez chamar atenção para estes
dois lugares e demonstrar a relevância deste tipo de relevo tão frequente no nordeste brasileiro.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em todo o mundo é muito evidente que os recursos advindos do turismo são um incentivo para
que a comunidade lute pela proteção dos seus atrativos turísticos, avançando além do princípio
da ecologia e natureza. Neste sentido, o desenvolvimento do Geoturismo na região de Santaluz
pode ser uma poderosa ferramenta a estimular a comunidade local a um maior envolvimento com
as Geociências, em beneficio da Geoconservação do Patrimônio Geológico e mineiro.
Os geossítios abordados foram classificados, na primeira quantificação em 2010, como de
relevância nacional e apresentaram também apelo turístico recreativo, sendo suas áreas de
interesse consideradas também como potenciais recursos patrimoniais a promover. A retirada de
blocos para calçamento na região vem se tornado frequente e pode interferir na integridade das
geoformas, de forma que o poder público local (prefeitura) precisa promover a preservação,
aplicando a legislação vigente.
Os dados da re-quantificação estão em fase de conclusão pelas alterações sofridas no “Geossit” e
devem ser divulgados em breve.
Em suma, não é necessário ser geólogo para apreciar o valor e a beleza desta geomorfologia
exótica no Sertão Nordestino. Estas feições geológicas, da mesma forma que as espécies em
risco de extinção (quando se trata de fauna e flora), são valiosas para a ciência e para a
educação.
Assim, mesmo tendo estes dois geossítios inventariados, recomenda-se para esta área: (i) o
prosseguimento dos trabalhos de inventariação; (ii) o contato com pesquisadores de diferentes
áreas, no intuito de elaborar material de divulgação sobre os atrativos existentes; (iii) a proposição
de roteiros turísticos abrangendo os vários atrativos; (iv) a sensibilização das entidades
governamentais em relação à geoconservação, bem como a criação de infraestrutura necessária
para o desenvolvimento destes trabalhos, e do turismo, visando o fornecimento das bases para
um programa turístico na região, promovendo o desenvolvimento sustentável local e regional.
CONCLUSÕES
A diversificação geológica de uma área é a base para a seleção dos geossítios escolhidos pelo
seu valor intrínseco, de forma a representar a Geodiversidade de um país, estado ou região.
Fomentar a ideia de catalogar as geoformas ou geossítios ligados à mineração e de interesse
geoturístico em Santaluz seria um passo fundamental para proteger, valorizar e dinamizar o
patrimônio natural e cultural regional.
Um trabalho desta natureza, numa região considerada como o “sertão” na Bahia, promoveria o
desenvolvimento social, cultural e econômico, sendo detentora de uma riqueza natural
diversificada e de vegetação e fauna típica, além de ocorrências minerais privilegiadas como o
ouro e a calcita laranja (mineralogia exuberante, exótica e única no estado).
O desenvolvimento do Geoturismo na região ampliaria o avanço didático e pedagógico com o
envolvimento aplicativo de ciências como a geologia, geomorfologia, geografia, biologia e áreas
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do ramo, promovendo a diversidade de interesses e capacidade de observação. Divulgando e
aprofundando o turismo com desenvolvimento sustentável e conhecimento científico.
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INTRODUÇÃO
Com a rica natureza abiótica do planeta e os riscos aos quais está exposta, principalmente no que
concerne a degradação, decorrente, em muitos casos, do desconhecimento do patrimônio natural,
bem como da importância deste, torna-se necessário conservar a parte da geodiversidade que
apresente valores excepcionais, sejam científicos, turísticos, estéticos ou outros, haja vista a sua
importância para a humanidade e para a compreensão dos processos geológicos e
geomorfológicos existentes na Terra.
A estas áreas dotadas de valores excepcionais, sejam científicos, turísticos, estéticos cabe a
adoção de medidas de geoconservação.
Brilha (2005) sugere a seguinte sequência para a elaboração de estratégias de geoconservação:
inventariação, quantificação, classificação, conservação, valorização e divulgação, e, monitoração.
Meira (2016) aponta que essas estratégias são detentoras de grande importância nas pesquisas
sobre geopatrimônio, posto estabelecem aproximação do público em geral com distintos conceitos
tais como: geodiversidade e patrimônio geomorfológico.
Considerando a importância de se compreender e valorizar o patrimônio geomorfológico, o
objetivo deste estudo é apresentar estratégias de valorização e divulgação dos potenciais
geomorfossítios identificados em estudo de Silva et al. (2017, no prelo).
As estratégias aqui apresentadas estão pautadas, sobretudo, na utilização dos geomorfossítios
pela atividade turística (geoturismo), uma vez que o mesmo pode ser uma medida eficaz de
Geoconservação.
Quanto a localização da área de estudo, a mesma está inserida na mesorregião Sudeste do Piauí,
no Território de Desenvolvimento Vale do Guaribas e dista aproximadamente 310km da capital
(Teresina), tendo como escala de distância a relação com a cidade de Picos.
METODOLOGIA
Os procedimentos metodológicos compreenderão levantamento e análise teórica, pesquisa de
campo, registro fotográfico, uso de imagens de satélite disponíveis no Google Earth e uso de
programas de computador para a confecção e design gráfico (principalmente relacionados à cor,
contraste, nitidez e realce) das estratégias de valorização e divulgação.
Nesse estudo serão apresentadas estratégias de valorização e divulgação para aqueles
geomorfossítios categorizados nas classes de Médio e Alto potencial educativo e turístico de
acordo com a metodologia de Oliveira (2015), que considera os critérios turístico e didático com
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notas/peso para cada variável. Ressalta-se ainda que os cinco geomorfossítios aptos a receberem
as estratégias de conservação são os seguintes: Morro do Leme (munícipio de Oeiras/Piauí),
Furna da Quitéria e Alpes “O buriti” (ambos no munícipio de Dom Expedito Lopes/Piauí), Sucavão
(munícipio de Paquetá do Piauí/Piauí) e Afloramento de diabásio (munícipio de Picos/Piauí).
Para a elaboração das estratégias, foram consideradas as propostas de Moreira (2008), Lopes
(2011), Guimarães (2013), Piekarz e Liccardo (2014), Silva e Baptista (2014), Oliveira (2015),
Meira (2016) e Santos (2016).
O presente trabalho considerou as seguintes estratégias: roteiro geológico-geomorfológico
(geoturístico), painéis informativos e interpretativos, folders, guias de bolso, cartões-postais,
websites e contas em redes sociais e geoprodutos (chaveiros e squeeze).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
De forma resumida, o Quadro 01 apresenta as propostas de estratégias de valorização e
divulgação dos geomorfossítio identificados na microrregião de Picos, Piauí. Destaca-se que o roteiro
geoturístico (geológico-geomorfológico), o website e contas (perfis) em redes sociais, foram
pensados para serem aplicados de modo unificado. Salienta-se ainda que as estratégias podem ser
aplicadas em todos os geomorfossítios, contudo, foram pensados tais propostas e sua relação com
os geomorfossítios, a exemplo do squeeze para o Alpes “O Buriti”, devido ao fato da área possuir
uma fonte de água e, para a Furna da Quitéria e o Sucavão por estarem em áreas em que se faz
necessário o uso de trilhas e consequente maior ingestão de líquidos. Os folders e guia de bolso, por
exemplo, não foram sugeridos, nesse momento, para o Afloramento de diabásio, por conta
principalmente da sua localização, tendo sua divulgação atrelada em outras estratégias.
Quadro 01 – Estratégias de valorização e divulgação dos geomorfossítios na microrregião de Picos/PI
GEOMORFOSSÍTIOS
ESTRATÉGIAS
Morro do
Furna da
Alpes “O
Afloramento
Roteiro geoturístico
Painéis
Folders e guias de bolso
Cartões-postais
Chaveiros
Squeeze
Websites
Contas em redes sociais

Leme

Quitéria

buriti”

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Sucavão

X
X
X
X
X
X

de diabásio

X
X
X
X
X

Em se tratando das estratégias que podem integrar todos os geomorfossítios (roteiro geoturístico:
geológico-geomorfológico e o website e contas (perfis) em redes sociais) em uma mesma
divulgação têm-se as que são demonstradas na Figura 1. Referente às demais estratégias, estas
foram direcionadas para cada geomorfossítio de modo que represente os outros, haja vista o
tamanho desse escrito.
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Figura 1 – Estratégias integradas de divulgação e valorização dos geomorfossítios na microrregião de
Picos/PI. Em A, perfil em rede social; em B, website, e; em C, roteiro geoturístico.

A rede social (Figura 1A) proporcionará uma maior interação, por parte dos interessados na área
a conhecerem os geomorfossítios, haja vista, que a mesma está baseada em fotografias e mini
vídeos, além de serem de fácil acesso, ante boa parte de a sociedade ser detentora de acesso à
internet e estarem vinculadas a alguma rede social.
Sobre o website (Figura 1B), o mesmo tem como intuito evidenciar o potencial da área, com foco
ao aspecto geomorfológico, podendo ainda englobar os seguintes temas: meio ambiente,
sociedade, cultura, redes sociais associadas, localização geográfica, geoprodutos, dentre outros.
No que concerne ao roteiro geoturístico/ geológico-geomorfológico (Figura 1C), este engloba os
quatro municípios, favorecendo o desenvolvimento local e o maior conhecimento por parte dos
visitantes, de forma que ao conhecer um geomorfossítio, o público já terá a sugestão de outros a
serem visitados.
Outras estratégias (Figura 2) foram pensadas para auxiliar na divulgação do patrimônio da região,
como painéis, squeeze, folders, cartão-postal e chaveiro. As mesmas colaboram ainda para o
desenvolvimento local, por meio da oferta de produtos e serviços que possam suprir a potencial
demanda turística da área.
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Figura 2 – Estratégias de divulgação e valoração representativas de cada geomorfossítio estudado. Em A,
painel sobre o Morro do Leme; em B, squeeze referente ao Alpes O Buriti; em C, folder sobre a Furna da
Quitéria; em D, cartão-postal com imagem do Cânion Sucavão e em E, chaveiro representando o
afloramento de diabásio.

Sobre os painéis (Figura 2A), podem ser nos sentidos vertical ou horizontal de modo que fique o
mais atrativo possível, e, segundo Moreira (2008) é uma das estratégias de interpretação
ambiental mais utilizadas nas unidades de conservação do Brasil. A venda de geoprodutos
(chaveiros e squeeze) é outra sugestão de atividade que pode valorizar e divulgar a área, bem
como representar uma fonte de renda alternativa para a comunidade local, por serem: baratos
para os visitantes, facilmente transportados e podendo ser lembranças do local (Figuras 2B e 2E).
Sobre os produtos gráficos, como folder (Figura 2C) e cartão-postal (Figura 2D) podem ser feitos
sem grandes custos; entregues (no caso dos folders) aos visitantes e a comunidade escolar, e
vendidos aos visitantes (no caso dos cartões-postais). No caso desse último, sugere-se a
dimensão de 10cm de altura por 15cm de comprimento.
CONCLUSÕES
As propostas aqui sugeridas com vistas à valorização e divulgação dos geomorfossítios na
microrregião de Picos/PI são oriundas das peculiaridades, da característica geomorfológica e
principalmente da potencialidade de cada estratégia, com vistas ao uso geoturístico desses locais,
incentivando assim sua geoconservação.
Como estratégias recomenda-se: roteiro geoturístico, painéis, folders e guias de bolso, cartõespostais, squeeze, chaveiros, websites e contas em redes sociais.
Acrescenta-se, além do mais que os resultados podem ser vistos de forma concreta em curto,
médio e longo prazo, a depender da forma como estas sejam empregadas. Por fim, salienta-se
ainda que a divulgação deve ser antecedida da construção e instalação de infraestrutura que
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preservem essas áreas e que ofereçam segurança aos visitantes.
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INTRODUÇÃO
O turismo é uma atividade que tem crescido muito nas últimas décadas, tanto no Brasil quanto em
diversas outras partes do mundo (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2010). Porém, o potencial
econômico da atividade turística não tem sido acompanhado apenas por efeitos positivos nas
condições socioculturais e ambientais das sociedades e comunidades receptoras.
Neste contexto se insere o município de Itaara (Figura 1), localizado em uma região de transição
geomorfológica entre o Planalto Meridional Brasileiro e a Depressão Periférica Sul-rio-grandense, e
ecológica entre os Biomas Pampa e Mata Atlântica. Itaara é divisor de águas de duas importantes
bacias da Região Centro do Rio Grande de Sul – as bacias hidrográficas dos Rios Ibicuí e VacacaíMirim –, onde a altitude varia entre 120 e 500 metros. O pequeno município, com pouco mais de
5.000 habitantes (IBGE, 2010), está inserido na Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e integra o
Corredor Ecológico da Quarta Colônia (Portaria nº 43/2014 da SEMA), sendo regionalmente
conhecido pelo potencial turístico da beleza cênica de suas paisagens.
A proximidade de um considerável centro urbano como Santa Maria, torna Itaara um grande atrativo
para turistas e visitantes, porém acaba por gerar uma atividade turística descontrolada, sazonal e
onerosa aos recursos hídricos do município. Deste modo, o geoturismo torna-se uma alternativa,
pois visa valorizar os aspectos abióticos da paisagem, unindo contemplação com ciência e
interpretação ambiental na busca da geoconservação.

Figura 1 – Localização do município de Itaara, RS.

Em Itaara, as condições geológicas acabaram por formar um leque de quedas d’água, pois,
geologicamente o município está localizado sobre a Formação Serra Geral e a Formação Botucatu
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(com pequenas áreas de afloramentos da Formação Caturrita) da Bacia Sedimentar do Paraná,
constituída principalmente por rochas vulcânicas e arenitos. Embora esses aspectos ocorram em
grande parte do centro-sul do país, o contato da Formação Serra Geral sobre os depósitos
sedimentares da Formação Botucatu (LUERCE, 2015) proporcionou o desenvolvimento de quedas
d’água de grande beleza cênica em Itaara.
Sendo os geossítios locais ou áreas que melhor representam a geodiversidade de um território, ou
seja, a variedade natural de elementos geológicos (BORBA et al. 2016) e, neste caso,
geomorfológicos. As quedas d’água presentes no município de Itaara ilustram muito bem a
geodiversidade deste território por apresentarem os perfis litoestratigráficos das formações
geológicas do município e se configurarem em pontos importantes para a compreensão da evolução
morfoescultural do relevo da região.
As quedas d’água são excelentes atrativos geoturísticos devido a sua beleza cênica e possibilidade
de explicação da história geológica através de seu perfil litoestratigráfico, assim como de sua
gênese, fazendo com que o turista/aluno aprenda um pouco mais sobre a geologia e relevo locais
(BENTO et al., 2012). Por outro lado, esses locais são ambientes de extrema importância ecológica,
uma vez que tais áreas possibilitam a vida e o surgimento de espécies endêmicas de plantas e
animais, em função da umidade do ar, solo e das paredes rochosas dessas áreas (RODRIGUES e
OLIVEIRA, 2007).
Dentro desse contexto, as quedas d'água se configuram em locais de interesse geopatrimonial e
geoturístico, por representarem processos geomorfológicos ativos de alto valor estético, cultural,
ecológico e educativo, com grande potencial de visitação e fruição e por isso necessitam de ampla
proteção e planejamento para que as atividades desenvolvidas não gerem grandes impactos a
esses locais.
O presente trabalho apresenta um breve ensaio sobre uma proposta de valoração geoturística de
quedas d’água do município de Itaara-RS, que tem o intuito de apontar quais geossítios merecem
maior esforços para sua conservação e valorização.
MÉTODOS
Apresenta-se aqui uma metodologia de valoração de quedas d’água baseada, em partes, no trabalho
de Brilha (2005), que propõe o estabelecimento de um conjunto de critérios com o objetivo de definir o
valor inerente ao geossítio, o uso potencial e a necessidade de proteção, com adaptações à realidade
das quedas d’água e do município de Itaara. Tendo em vista que o sistema proposto por Brilha (op. cit.)
tem o intuito de quantificar geossítios com maior diversidade de ambientes, enquanto a proposta do
presente trabalho é analisar somente um tipo de geossítio, serão feitas adaptações por meio das
contribuições dos trabalhos de Oliveira et al. (2015) e Phuong et al. (2017).
A partir de um sistema de classificação serão considerados critérios relevantes às quedas d’água e a
eles serão atribuídos valores relativos à sua importância turística. Cada critério deve ser quantificado
com base numa escala crescente de notas divididas em três classes (1, 3 ou 5) de acordo com a
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avaliação do geossítio. Após todos os critérios se encontrarem devidamente quantificados, será
calculado o valor final, resultante da média simples dos conjuntos de critérios.
Os critérios a serem avaliados relativos ao aspecto extensão são altura, presença de lago, fluxo,
profundidade do poço e área utilizável. No aspecto balneabilidade não foi realizada análise de
qualidade da água em função da falta de materiais e recursos. Desse modo, foi considerada apenas a
claridade visual (cor e turbidez). O estado de conservação da bacia supre a ausência de tais análises,
pois os rios espelham, de maneira indireta, as condições da bacia hidrográfica, assim, esse aspecto foi
analisado em mapas de ocupação do solo da área de captação da queda d’água, sendo as bacias com
maior presença de vegetação nativa melhor avaliadas. No aspecto estado de conservação foi
considerado o entorno, ou seja, a presença de vandalismo, lixo ou intervenção humana significativa e a
presença de espécies arbóreas exóticas. No aspecto periculosidade foi considerada a presença de
barramentos artificiais à montante das quedas d’água, que trazem riscos potenciais em função de
rompimento acidental. Para o aspecto de diversidade de elementos de interesse geológico, será feita
uma contagem simples de feições ou elementos geológicos (BORBA et al., 2013). Aos geossítios que
apresentarem o maior número de feições serão atribuídas as maiores notas, e aos que apresentarem
menor número de feições serão atribuídas as menores notas, objetivando destacar os locais com
maiores possibilidades de atividades turísticas e educacionais. É importante ressaltar que o presente
trabalho traz um ensaio com dois geossítios, um com alta pontuação e outro com baixa pontuação, a
fim de ilustrar a aplicabilidade do sistema de valoração.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para a realização deste ensaio foram selecionadas duas quedas d’água: uma conhecida como
Cascata da Usina, localizada próximo a área urbana do município, na bacia do rio Vacacaí-mirim;
e outra queda d’água localizada no Arroio Biriba, afluente do rio Ibicuí-mirim (Figura 2).
Os critérios avaliados para a valoração das quedas d’água foram agrupados em uma tabela para
melhor visualização da pontuação dos respectivos geossítios. Aplicado o sistema de valoração à
Cascata da Usina a média calculada foi de 4,2, enquanto a média da Queda d’água do Arroio
Biriba foi de 2,4 (Tabela 1).
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Figura 2 – Quedas d’água avaliadas no estudo.

Tabela 1 – Tabela de valoração das quedas d’água de Itaara - RS

Esse resultado demonstra que a primeira queda d’água tem maior valor relativo para atividade
geoturística priorizando assim as medidas que visem desenvolver a atividade nesse geossítio. A
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segunda queda d’água, mesmo tendo um valor mais baixo para a realização deste tipo de
atividade merece destaque, pois mesmo não tendo muita vocação para a atividade geoturística,
faz parte do inventário do patrimônio geomorfológico do município e necessita de estratégias que
visem sua conservação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir dos resultados deste breve ensaio é possível considerar que os aspectos avaliados conseguem
demonstrar a vocação para a atividade geoturística das quedas do município de Itaara. Faz-se
necessária, contudo, a exploração de aspectos que destaquem a condição de patrimônio
geológico/geomorfológico municipal. Sobre a análise de periculosidade da queda, cabe salientar, ainda,
que um ponto que necessita ser explorado é a morfometria da área de captação de onde estão
situados os geossítios, para averiguar possíveis subidas repentinas do nível dos rios.
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INTRODUÇÃO
Entre março de 2015 e fevereiro de 2016, foram coletados dados por meio da aplicação de
questionários, no Parque Estadual de Vila Velha - PEVV (Ponta Grossa – PR), no sentido de
verificar a percepção do visitante. A pesquisa integrou o projeto intitulado “Turismo, manejo de uso
público e a percepção dos visitantes: coleta de dados e pesquisa em áreas protegidas”, com o
objetivo de auxiliar os gestores do PEVV a desenvolverem melhores programas de uso público e
manejo de visitação.
O projeto teve apoio da Fundação Araucária e Fundação Boticário e utilizou como modelo
questionários aplicados pelo Serviço Florestal Americano em Florestas Nacionais dos Estados
Unidos, integrando o Programa NVUM – National Visitor Use Monitoring. No Brasil, o projeto teve
como parceiros a Universidade de West Virginia (WVU), o US Forest Service - International
Programs (Programas Internacionais do Serviço Florestal Americano) e a Universidade Estadual
de Ponta Grossa – PR (UEPG).
O PEVV foi criado em 1953, sendo posteriormente tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico
do Paraná em 1966. Os atrativos que podem ser visitados no Parque são os Arenitos, as Furnas e
a Lagoa Dourada, sendo a “taça”, o principal símbolo do Parque. O local possui formações
rochosas, relevo ruiniforme e diferentes ecossistemas – campos, mata de araucária e relictos de
cerrado. Nas trilhas, existem painéis interpretativos e mirantes, além de infraestrutura como
estacionamento, centro de visitantes, onde há a recepção, sanitários, espaço para exposições
temáticas, bilheteria, sala para exibição de audiovisual, lanchonete e loja de artesanato.
Em 2012, a gestão do uso público passou a ser responsabilidade do Serviço Social Autônomo
Paraná Projetos, por meio do contrato de gestão com IAP/SEMA, o que aconteceu até 2016. O
Plano de Manejo do PEVV, elaborado em 2004, possui o Programa de Uso Público, composto por
subprogramas de Recreação e Interpretação Ambiental, de Educação Ambiental e de Divulgação.
De acordo com o IAP (2004, p. 6) este programa tem como objetivo “propiciar ao visitante
atividades educativas e recreativas em ambiente natural, compatíveis com a preservação
ambiental; e receber, orientar e propiciar informações e interpretação ambiental ao visitante”. Um
dos projetos propostos no Plano de Manejo é o Monitoramento do Uso Público.
É importante destacar a essência do ser humano e as relações que os mesmos estabelecem com
o mundo por meio cultural, sentimentos, valores, experiências, percepção e interpretação do meio,
a partir de olhares diferentes sobre a natureza. Frente aos estudos de paisagem é necessário
abordar os temas de interpretação e percepção ambiental, entendendo que a percepção é o
elemento mediador entre o espaço visual e o homem, agente da observação. A percepção é
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influenciada e condicionada por fatores próprios de cada indivíduo, como sensitivos, emotivos,
afetivos, formas de observar, capacidade fisiológica e potencial imaginativo, bem como fatores
culturais que são socialmente construídos (FERNANDES et al, 2004).
Andrade (2003) diz que o Brasil apresenta um vasto conjunto de áreas naturais com grande
potencial para fortalecer o turismo, muitas delas protegidas em Unidades de Conservação.
Diversos fatores indicam um crescimento expressivo na visitação em áreas naturais, com
atividades de turismo que encontram na natureza sua principal motivação. O turismo, ao mesmo
tempo em que fortalece a apropriação das Unidades e Conservação pela sociedade, dinamiza as
economias locais e aumenta os recursos financeiros para a conservação destas áreas. O desafio
consiste em desenvolver um turismo responsável e integrado à diversidade sociocultural, aos
conhecimentos tradicionais e à conservação da biodiversidade (ANDRADE, 2003).
Moreira (2011) ressalta que são diversas as técnicas de interpretação ambiental, que podem ser
utilizadas na compreensão do patrimônio geológico. No geoturismo, é importante a minimização
dos impactos negativos, portanto, são necessários meios interpretativos que estejam de acordo
com as diretrizes estabelecidas pela UC, podendo ser meios personalizados como trilhas
interpretativas ou não, personalizados como painéis interpretativos, sinalização e outros.
Nesta concepção o objetivo deste artigo é apresentar os resultados da pesquisa realizada, no que
diz respeito ao que os visitantes entrevistados mais gostaram no sentido de verificar se esses
resultados apresentam elementos da geodiversidade da UC ou não.
METODOLOGIA
O questionário utilizado continha diversas perguntas relacionadas à percepção do visitante
relativas à sua visita na UC. E ao final, o visitante era questionado sobre o que mais gostou em
sua visita, sendo esta uma questão aberta. Os dados foram coletados com tablets em sextasfeiras, sábados, domingos e feriados na área dos Arenitos. No total, foram 793 questionários
válidos e desses, 569 responderam essa questão (totalizando 71,4%).
Para organização das tabelas (1, 2, 3 e 4) foi utilizado o Relatório final da pesquisa (UEPG, 2016) com
parceria com a Universidade de West Virginia (EUA), que tabulou os dados utilizando o software SPSS.
Foram estabelecidos quatro critérios de categorização para as respostas, em grupos: Geologia;
Biodiversidade e Belezas Cênicas; Trilhas e Preservação; e Guias. Cada um dos resultados foi inserido
numa dessas categorias, em tabelas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Por meio dos dados coletados, foi possível compreender algumas informações importantes sobre
esta Unidade de Conservação. Verificou-se que a principal motivação para visitar a UC foi
conhecer a paisagem (60,4%), seguida por passar momentos de lazer com a família e amigos
(26,5%) e entrar em contato com a natureza e respirar ar puro (23,9%).
Deste modo, dentre as alternativas relativas ao que mais gostaram no PEVV são apresentadas as
tabelas 1 a 4.
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Geologia
Tabela 1 - Geologia

Geologia
Formações Rochosas
Arenitos
Arenitos e Furnas
Arenitos e Lagoa Dourada
Arenitos e Serelepe
Furnas
Fenda
Taça
Subtotal

Frequência

Porcentagem

15
264
2
2
1
36
1
32
353

1,80%
34,10%
0,30%
0,30%
0,10%
4,50%
0,10%
4,00%
45,20%

34,10% de uma frequência de 264 pessoas citam que um dos principais motivos de visitação no
PEVV é o atrativo Arenitos e isso pode ser observado nas respostas, mostrando que o arenito foi
o que mais gostaram no Parque. Outro atrativo citado foram as Furnas com 4,50%, seguido da
Taça (4%) e das formações rochosas, particularmente a Taça (4%). Assim, observa-se que
45,20% das pessoas falaram que o que elas mais gostaram no parque foram aspectos ligados à
geodiversidade.
Biodiversidade e Belezas cênicas
Tabela 2 – Biodiversidade e Belezas Cênicas

Biodiversidade e Belezas Cênicas
Biodiversidade em geral
Beleza Cênicas
Cachoeira
Contato com a natureza
Fauna
Floresta, mata, bosque, árvores e vegetação
Lagoa Dourada
Natureza
Paisagem
Animais
Subtotal

Frequência

1
1
3
7
2
27
12
80
18
6
157

Porcentagem
0,10%
0,10%
0,40%
0,10%
0,30%
3,40%
1,60%
9,90%
2,10%
0,80%
18,8%

Em relação à biodiversidade e belezas cênicas, 80 pessoas foram em busca do contato com a
natureza, representando 9,90% das respostas. Seguiram a Floresta, mata, bosque, árvores e
vegetação com 3,40%, Paisagem (2,10%) e Lagoa Dourada (1,60%). Assim, observa-se que
18,8% das pessoas falaram que o que elas mais gostaram no parque foram aspectos ligados à
biodiversidade.
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Trilhas e Preservação
Tabela 3 - Trilhas e Preservação
Trilhas e Preservação
Trilha
Caminhada
Conservação e Organização do Parque
Preservação
Trilha dos Arenitos
Trilha do Bosque
Subtotal

Frequência

Porcentagem
3
2
2
7
22
11
47

0,40%
0,30%
0,30%
0,80%
2,70%
1,40%
5,9%

Percorrer a trilha dos arenitos foi o que 2,70% dos entrevistados mais gostaram, seguido da
Trilha do Bosque (1,40%) e Preservação com 0,80%. Assim, observa-se que 5,9% das pessoas
falaram que o que elas mais gostaram no parque foram aspectos ligados a Trilha e Preservação.
Manejo e Guias
Tabela 4 – Manejo e Guias
Manejo e Guias
Estrutura, gestão e organização
Explicação do Guia
Receptividade dos Guias
Recepção
Subtotal

Frequência

Porcentagem
7
2
1
2
12

0,80%
0,30%
0,10%
0,30%
1,5%

Sobre o tema Manejo e Guias, 7 das pessoas (o equivalente a 0,80%) demonstraram uma reação
positiva em relação à Estrutura, gestão e organização do parque, seguido da Explicação do Guia
(0,30%) e Recepção (0,30%). Assim, observa-se que somente 1,5% citaram aspectos referentes a
este tema.
Por fim, de acordo com as pessoas entrevistadas, a maior parte demonstrou satisfação em
relação ao parque, de uma forma geral como excelente (21,8%) e muito bom (52,9%). Para 22,1%
o parque está bom e somente 3,2% escolheram a opção razoável.
CONCLUSÕES
A aplicação dessas pesquisas possibilitou um maior entendimento sobre o visitante desta UC,
propiciando aos gestores a possibilidade de tomarem decisões baseadas nessas respostas.
Ao analisarmos as tabelas com a percepção de cada visitante em relação ao que ele mais gostou,
identificamos que a principal busca pelo PEVV está nos aspectos da sua geodiversidade com
45,20% das pessoas, admirando seu relevo ruiniforme e suas formas adquiridas ao longo do
tempo.
Além disso, todos os entrevistados afirmam que fariam a trilha novamente, os painéis
interpretativos e orientações dos guias auxiliam para que haja uma interação correta entre os
visitantes e uma UC. É notável que as percepções dos visitantes podem trazer melhorias para
administração do PEVV e também a compreensão do porquê se deve preservar uma UC.
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INTRODUÇÃO
As discussões sobre geoturismo se ampliam a partir da década de 1990. Para Hose (2011)
geoturismo significa o fornecimento de interpretação e serviços para os geossítios e
geomorfossítios, topografia e artefatos in situ e ex situ, visando sua conservação e gerando
apreciação, aprendizagem e pesquisa por e para as atuais e futuras gerações.
Liccardo (2012) indica que o geoturismo urbano representa a possibilidade de inclusão do cidadão
comum nas discussões sobre patrimônio geológico e geoconservação, uma vez que a maior parte
da população se encontra em ambiente urbano.
O turismo no Rio de Janeiro é o grande impulsionador na economia devido às suas belezas
naturais que se mesclam com a vida urbana, fazendo parte da cultura local (MANSUR et. al.,
2009). Esse fato rendeu à cidade a classificação de Patrimônio da Humanidade na categoria de
Paisagem Cultural em 2012.
A ideia de elaborar um roteiro geoturístico e geoeducacional sobre as rochas ornamentais do
centro histórico da cidade faz parte de um grupo de ações para popularização e disseminação do
conhecimento geocientífico (MANSUR et al., 2009; ALMEIDA e PORTO JR, 2012; MELLO et al.,
2014; MOZER et al., 2016; MANSUR et al., 2016; MEDEIROS e PLOCK, 2017).
METODOLOGIA
Foram realizadas visitas ao centro da cidade para a seleção de monumentos e prédios com o
intuito de atribuir aos mesmos valores educativo e turístico. A seleção do material pétreo foi
baseada nos critérios de potencial educacional, diversidade geológica, acessibilidade, beleza e
potencial interpretativo (BRILHA, 2016). Para essas rochas foi adotada a denominação de
elementos de geodiversidade (BRILHA, 2016), onde a rocha ex situ apresenta valor turístico e
educacional. Foi adicionado aos critérios de seleção o valor histórico do monumento, uma vez que
o geoturismo urbano utiliza de elementos culturais para aproximação e disseminação de
conhecimentos científicos à população.
Os prédios escolhidos para comporem o roteiro mostram nas fachadas ou interiores rochas
ígneas, sedimentares e metamórficas, com estruturas ou texturas indicadoras dos seus processos
de formação, além de possuírem valor histórico e facilidade de acesso.
As rochas encontradas nos monumentos foram identificadas e fotografadas de acordo com sua
mineralogia, presença ou não de fósseis, textura e estrutura. Para a identificação das rochas foi
feita pesquisa histórica em processos e arquivos públicos além de pesquisas na literatura de
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rochas ornamentais (catálogos e artigos). Nos prédios mais antigos foi utilizado o livro de Price
(2008), que conta com rochas ornamentais clássicas utilizadas no mundo.
A discriminação das rochas encontradas em cada ponto de interesse segue a seguinte estrutura:
(a) nome comercial, (b) tipo de rocha, (c) descrição geológica e (d) proveniência. A partir dessa
estrutura adotada é possível conhecer os diferentes tipos de rochas existentes nos prédios e
relacioná-los à geologia global em linguagem adequada para, facilitar a absorção de informações
geológicas e principalmente despertar o interesse sobre geociências no público leigo.
O tombamento ou não dos prédios que se encontram no roteiro também foi destacado. Esses
prédios foram identificados a partir da “Lista de Bens Tombados e Processos de Tombamento em
Andamento” de 2016, lançada pelo IPHAN, e “Lista de Bens Tombados” do INEPAC.
O Google Maps foi utilizado para elaboração do mapa do percurso.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como resultado foram selecionados 16 pontos (Tabela 1), sendo identificados 23 litotipos (4
rochas ígneas, 7 sedimentares e 12 metamórficas), além da elaboração de um mapa do percurso
(Figura 1).

Figura 1 – Mapa de pontos do roteiro, com indicação do percurso e contendo os tipos de rocha.

O roteiro foi aplicado no evento de comemoração dos 50 anos do Instituto de Geociências da
UFRJ, apresentado como oficina de extensão, quando contou com participação de
aproximadamente 20 pessoas, dentre elas discentes, funcionários e docentes da própria
universidade e de outras instituições. Ao longo da atividade foi possível observar o interesse de
passantes e trabalhadores que circulam na região (Figura 2).
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Tabela 1 – Descrição dos pontos e rochas presentes no georroteiro
Ponto*
1T

Tipo de
Rocha
S, M

Nome Comercial**

Proveniência e Idade***

Arenito Ipanema; Leptinito;
Gnaisse Facoidal

Iperó, SP (arenito) – datada de 280-250 Ma; Rio
de Janeiro, RJ – datadas de 500-600 Ma (duas
rochas gnáissicas);
Gnaisse Facoidal; Verde Rio de Janeiro, RJ – datada de 500-600 Ma
2
S, M
Ubatuba; Mármore Pele de (gnaisse); SP – datada de 600-500 Ma
Onça; Verde Tinos; Amarelo (charnockito); Cumbi, MG – datada de 2,11-2,3
negrais
Ga (mármore estromatolítico); Ilha de Tinos,
Grécia - datada de 200 Ma (serpentinito);
Portugal – datada de 97 Ma (calcário fossilífero)
3
I
Granito Ás de Paus
Nova Iguaçu, RJ – datada de 60-70 Ma
(soldalita-nefelina sienito)
4
S
Mármore Travertino Romano Tivoli, Itália – datada aproximadamente 65 Ma
(mármore)
5
I
Granito Capão Bonito
Capão Bonito, SP – datada de 500-600 Ma
(granito)
Gnaisse Facoidal; Leptinito;
Rio de Janeiro, RJ – datada de 500-600 Ma
Verde Tinos; Lapis Lazuli; (duas rochas gnáissicas); Ilha de Tinos, Grécia Mármore Brocatell; Mármore datada de 200 Ma (serpentinito); Proveniência
Negro Carrara; Mármore desconhecida****; Catalunha, Espanha – datada
6T
S, M
Carrara; Mármore Cipollino de 65 Ma (mármore); Toscana, Itália – datada
Rosso;; Encarnadão
de 250-200 Ma (calcário metamorfizado); Itália –
datada aproximadamente 250 Ma (mármore);
Turquia – datada de 65 Ma (calcário
metamorfizado); Portugal – datada de 65 Ma
(calcário)
7
I
Granito com Xenólitos
Proveniência desconhecida
8
M
Migmatito
Proveniência desconhecida
9
I
Granito Azul Guanabara
Nova Iguaçu, RJ – 60-70 Ma (granito)
10
M
Serpentinito
Proveniência não encontrada
Leptinito; Calcário Lioz;
Rio de Janeiro, RJ – datada de 500-600 Ma
11 T
S, M
Encarnadão;
Amarelo (gnaisse); Portugal – datadas de 65 Ma (três
Negrais
variações do calcário de Lioz)
12
S
Verde Antico
Grécia – datada de 200 Ma (brecha)
13 T
M
Gnaisse Facoidal; Leptinito
Rio de Janeiro, RJ – datada de 500-600 Ma
(gnaisses)
14 T
M
Gnaisse Facoidal; Mármore Rio de Janeiro, RJ – datada de 500-600 Ma
Carrara
(gnaisse); Itália – datada aproximadamente 250
Ma (mármore)
Gnaisse Facoidal; Leptinito; Rio de Janeiro, RJ – datada de 500-600 Ma
15 T
S, M
Calcário de Lioz
(duas rochas gnáissicas); Portugal – datadas de
65 Ma (calcário)
Gnaisse Facoidal; Leptinito;
Rio de Janeiro, RJ – datada de 500-600 Ma
16 T
S, M
Calcário
de
Lioz; (duas rochas gnáissicas); Portugal – datadas de
Encarnadão
65 (duas variações do calcário de Lioz)
Legenda: * pontos enumerados de acordo com o mapa; ** quando não encontrado o nome comercial, foi
utilizado o seu nome geológico; ***união de dois critérios descritivos (c,d), respectivos as rochas;
****proveniência não encontrada, mas a rocha apresenta valor educacional; S – rocha sedimentar; I – rocha
ígnea; M – rocha metamórfica; T – indicação de tombamento do prédio.
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Figura 2 – Fotografia em 23/03/2017, em frente à sede do CREA-RJ, durante o percurso realizado no
evento de 50 anos do IGEO.

CONCLUSÕES
Unindo conceitos geológicos ao contexto de patrimônio histórico, artístico e cultural, o roteiro
possibilita discutir sobre educação ambiental e patrimonial.
O roteiro teve uma boa aceitação do público quando apresentado no evento. Esse fato implica no
reforço da sua importância, podendo ser material de auxílio para o aprimoramento de habilidades
de estudantes e usado por professores de diversos níveis de ensino. Assim, pela beleza dos
prédios e das rochas é possível ser utilizado como instrumento de geoturismo e, pela diversidade
de informações geológicas, pode ser usado como sala de aula. O roteiro será disponibilizado em
publicação e na internet.
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INTRODUÇÃO
O geoturismo pode ser definido como o turismo ecológico composto por informações e atrativos
geológicos, que expõem aos visitantes as características de alguns elementos da geodiversidade,
que podem estar representados por afloramentos rochosos, cachoeiras, cavernas, paisagens, minas
desativadas, dentre outros elementos geológicos presentes no ambiente (CPRM, 2008).
O Brasil com extensão territorial de aproximadamente 8,5 milhões de km² (IBGE, 2016), possui rica
geodiversidade, contemplando testemunhos de praticamente toda a história geológica do planeta
(CPRM, 2008), a qual em muitos casos são atrações turísticas locais e/ou regionais, abrangendo
principalmente

o

patrimônio

geológico,

representado

por

aspectos

geomorfológicos,

paleontológicos, espeleológico e minerário; que em muitos casos não foram estudados e avaliados
pelos geocientistas e possuem potencial geoturístico, já utilizados como áreas de lazer pela
população local.
Segundo Dowling (2008) e Lopes et al. (2011) o geoturismo possui cinco princípios: patrimônio
geológico, em suas formas e processos, essenciais para o planejamento, desenvolvimento e
gestão; sustentabilidade, promovendo a viabilidade econômica, melhoria da qualidade de vida da
comunidade e a geoconservação; informação geológica, interagir com a história da evolução
geológica do local e/ou região, buscando a sensibilização e valorização; beneficiamento local,
envolvimento das comunidades locais na gestão da atividade; e satisfação do turista, garantindo o
geoturismo em longo prazo.
Para que os princípios possam ser aplicados e desenvolvidos, é necessário que a comunidade local
e/ou regional conheça sua geodiversidade, seus potenciais e fragilidades, sensibilize-se e saiba
como geoconservar esta riqueza natural, passando isto adiante, garantindo que estes exemplares
notórios da geodiversidade possam ser utilizados para o geoturismo por muito tempo.
Neste contexto, o objetivo deste estudo esteve pautado em caracterizar duas áreas utilizadas como
atrações turísticas e de lazer entre os habitantes do município de Buriti dos Lopes-PI, as quais
possuem potencial para o desenvolvimento do geoturismo local e regional.
METODOLOGIA
Este estudo foi realizado através de revisão bibliográfica sobre as características que
proporcionam o desenvolvimento do geoturismo e da geoconservação (DOWLING, 2009; LOPES
et al., 2011), uso de carta temática do substrato rochoso (CPRM, 2004) e observações in situ na
área de estudo Pedra do Letreiro e Pedra do Daniel, localizadas no município de Buriti dos LopesPI, os quais foram visitados durante as atividades da UFSCar (Universidade Federal de São
Carlos-SP) no Projeto Rondon – Operação Velho Monge (17 de janeiro a 02 de fevereiro de
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2014).
BURITI DOS LOPES
O município de Buriti dos Lopes-PI possui área de aproximadamente 691,363km² e está
localizado a 60km do litoral piauiense, apresentando clima alternadamente úmido e seco, com
duração de seis meses cada (MENDONÇA; DANNI-OLIVEIRA, 2007). Esta característica
climática influencia tanto na diversidade da flora e fauna, quanto no tipo de solo, onde é possível
identificar diferentes fisionomias vegetativas, representadas por: campo cerrado, caatinga
arbustiva e arbórea e floresta secundária mista (CPRM, 2004; CARDOSO, 2011).
A geologia na área é caracterizada por diferentes unidades, sendo elas: depósito de pântanos e
mangues, depósitos aluvionares de areias e cascalhos inconsolidados, depósitos colúvio-eluviais;
Grupo Barreiras em destaque na porção centro-leste; a Formação Pimenteiras, com arenito, siltito
e folhelho; o Grupo Serra Grande na porção basal; e o embasamento cristalino, representado pelo
Complexo Granja, constituído por gnaisse (CPRM, 2004).
A rede hidrográfica é caracterizada pelos rios Parnaíba, Longá e Pirangi (sendo este um afluente
intermitente com vazão significativa apenas nos períodos chuvosos), além de diversas lagoas,
com destaque para a dos Porcos, Salgado, Iracema e Grande dos Buritis, com grandes
extensões, responsáveis por parte significativa da economia do município, baseada na produção
sazonal do arroz, caju e algodão (CPRM, 2004).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Pedra do Letreiro está localizada próximo à Lagoa Grande e ocorre no Grupo Barreiras, o qual
se estende pelo Parque Nacional de Sete Cidades-PI, entre as cidades de Piripiri e Piracuruca.
Caracteriza-se por presentar rochas arenosas, principalmente arenitos avermelhados de origem
continental, constituídos por areia fina quartzosa, bem selecionada, com falhas em partes do
cimento (FORTES, 1996).
O local é de fácil acesso, sendo necessário percorrer uma trilha com vegetação predominante da
caatinga, com arbustos de pequeno a médio porte. Na área, existem pequenas grutas com
registros pré-históricos, caracterizados por pinturas rupestres, que têm sido degradadas tanto pela
ação do intemperismo, quanto por pichações e gravuras feitas por pessoas que frequentam o
local (Figura 1).
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Figura 1 – Gravuras na Pedra do Letreiro, Buriti dos Lopes-PI.

A Pedra do Daniel encontra-se sobre o complexo Granja (CPRM, 2004), a 8km da Barra do Longá
em Buriti dos Lopes-PI. O local é composto por gnaisses enderbíticos e granulíticos, migmatitos e
anfibolitos. (Figura 2).

Figura 2 – Gnaisses do Complexo Granja na Pedra do Daniel.

Assim como na Pedra do Letreiro, existe uma trilha de fácil acesso, com vegetação
predominantemente Caatinga com arbustos de pequeno a médio porte.
A Pedra do Daniel é representada por um afloramento de gnaisse, antes recoberto por rochas da
Formação Pimenteiras, como arenitos, siltitos e folhelhos. Antigamente este local encontrava-se
submerso nas águas do Rio Longá. Segundo o relato de moradores das comunidades locais, o
Rio chegou a ter 15 metros de profundidade no local onde hoje afloram as rochas.
Ambos os locais possuem potencial geoturístico, a Pedra do Letreiro por conta do valor
predominantemente paleontológico, espeleológico, estrutura geomorfologica e cultural; e a Pedra
do Daniel pelo valor predominantemente geomorfológico e cultural. Dentre estes aspectos, o valor
cultural é de extrema importância, pois é responsavél por manter presente nas atuais e futuras
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gerações, as lendas e explicações locais de fatos que envolvem estes locais, ajudando a
desenvolver sensibilidade pela conservação do local, tanto pelos habitantes, quanto por visitantes.
Com a ação natural do intemperismo e do uso e gestão não sustentável destes locais, estes
exemplares tendem a perder o potencial geoturístico, o qual não tem sido aproveitado pela
comunidade local, nem pelo município, deixando que parte da geodiversidade do município de
Buriti dos Lopes-SP seja degradada e consequentemente perdida.
CONCLUSÕES
O levantamento e a descrição preliminar destes dois pontos com potencial geoturístico em Buriti
dos Lopes-PI possibilitou verificar que as áreas possuem particularidades que podem ser
consideradas elementos notórios da geodiversidade, caracterizando-os como geossítios.
Assim, para que estes locais tornem-se geossítios e possam ser pontos geoturísticos é necessário
que estudos de identificação e caracterização dos potenciais e fragilidades sejam realizados,
possibilitando a análise dos possivéis conflitos existentes, os quais poderão ser mediados através
do uso sustentável vinculado à aplicação de estratégias de geoconservação.
Estudos futuros na Pedra do Letreiro devem priorizar a identificação do período em que as
pinturas rupestres foram gravadas e resgatar a história geológica que envolve a conservação
deste feito ao longo do tempo, demonstrando a importância das pinturas tanto no tocante da
geodiversidade e geoconservação, quanto da evolução humana.
Na Pedra do Daniel, é importante o resgate da estrutura geomorfológica, a qual tem exposto
afloramentos da unidade geológica do complexo Granja, que em outros períodos esteve coberta
pela Formação Pimenteiras.
Concluídos os estudos nos potenciais geossítios, serão necessárias medidas de controle
geoturístico, considerando o número de pessoas/grupos autorizados à visitação, número de
monitores e seleção das informações que serão passadas aos visitantes durante o passeio.
Além das áreas descritas neste estudo, o município de Buriti dos Lopes-PI possui outros locais
com o mesmo potencial, que precisam ser estudados contribuindo para uma análise integrada da
evolução geológica local, que possui pouquissímas informações acadêmicas disponíveis, podendo
auxiliar no planejamento urbano e rural do município, permitindo que mais exemplares notórios da
geodiversidade

sejam

identificados

e

geoconservados,

possibilitando

o

aproveitamento

econômico, ambiental, social e cultural.
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INTRODUÇÃO
O inventário e valoração de lugares de interesse geológico (LIG) vêm sendo apontados como forma
menos subjetiva de determinar elementos do meio natural que podem ser considerados patrimônio
geológico, atribuindo valores a estes e diferenciando-os dos demais (VALCARCE e GARCÍACORTÉS, 1996; GARCÍA-CORTES, 1996; CENDRERO-UCEDA, 1996; ELÍZAGA MUÑOZ e
PALACIO SUAREZ, 1996; GARCÍA-CORTEZ e CARCAVILLA-URQUÍ, 2009; FUERTESGUTIÉRREZ e FERNÁNDEZ-MARTÍNEZ, 2010; BRILHA, 2005; 2016). Esta perspectiva auxilia
agentes de gestão e monitoramento de recursos e áreas naturais, indicando ao mesmo tempo
lugares de maior valor e explicitando as potencialidades de risco.
Os roteiros geoturísticos, por sua vez, podem ser uma importante via de divulgação dos geossítios e
sítios da geodiversidade, pois possibilitam que a população local tenha acesso a estes pontos e
conheça o patrimônio do próprio território. Estimula não somente a apropriação cultural dos
elementos naturais de um local, como também busca o aproveitamento econômico sustentável
destes recursos. Estes elementos podem ser adicionados ao roteiro em conjunto com os lugares de
interesse cultural já estabelecidos na área.
Foram selecionados quatro municípios, parte da proposta de Mansur et al. (2012) para o Geoparque
Costões e Lagunas, no estado do Rio de Janeiro. São eles Maricá, Saquarema, Araruama e Iguaba
Grande, os quatro mais próximos da capital do estado (Figura 1). Nestes, foram inventariados 29
lugares de interesse geológico (LIG), cultural ou ambos. Os valores científico, potencial de uso
turístico e didático e o risco de degradação destes foram obtidos através da plataforma
GEOSSIT/CPRM. Os lugares inventariados foram adicionados a um mapa geoturístico na
plataforma MyMaps da empresa Google, possibilitando a localização dos mesmos e a realização de
roteiros autoguiados.
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Figura 1 – Localização da área de estudo, os municípios de Maricá, Saquarema, Araruama e Iguaba
Grande – Rio de Janeiro.

METODOLOGIA
Este trabalho foi desenvolvido com base nas seguintes fases: 1) inventário dos lugares de interesse
geológico na área de estudo; 2) realização de visitas de campo para averiguar o atual estado dos LIGs;
3) cadastramento dos LIGs na plataforma GEOSSIT/CPRM; 4) obtenção de valor científico, potencial
de uso didático e turístico e risco de degradação de cada lugar inventariado; 5) confecção de mapa e
roteiro geoturísticos com base nas informações produzidas.
O cadastro dos LIGs na plataforma GEOSSIT/CPRM requer uma grande quantidade de informações. É
dividida em seis etapas principais a) identificação; b) enquadramento; c) caracterização geológica; d)
feições de relevo; e) interesse; e f) conservação. Após a realização deste cadastro, a sétima etapa da
plataforma é denominada ‘quantificação’. Nela os desenvolvedores mesclaram as metodologias de
Brilha (2005, 2016) e García-Cortés e Carcavilla-Úrqui (2009) para tornar possível a obtenção do valor
científico, potencial de uso didático e turístico e risco de degradação de cada lugar inventariado. Estes
valores permitem uma análise da potencialidade de cada local bem como da possibilidade de
divulgação deste local baseando-se no risco de degradação obtido.
Por fim, os locais selecionados foram incluídos em um mapa de pontos a partir das coordenadas
obtidas em campo e adicionados à ferramenta MyMaps da empresa Google. Nela, os pontos podem
ser transferidos diretamente de uma planilha e inseridos como pontos no mapa. Esta ferramenta
permite ainda a inclusão de legenda, informações básicas sobre cada local na forma de um texto
simples e fotografias que os ilustrem. Após a confecção do mapa há a opção de compartilhamento
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público do mapa gerado para acesso gratuito de qualquer usuário. Permite download e utilização
através do aplicativo do Google Maps, podendo-se checar qual o ponto mais próximo comparado à sua
localização e ainda traçar rotas até ele. Foi disponibilizado para uso público no dia 15 de março de
2017, através do seguinte endereço: https://goo.gl/esgkFY
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foi gerada uma tabela com o resumo das cinco primeiras posições ocupadas pelos lugares de
interesse inventariados de acordo com os valores obtidos (Tabela 1).
Tabela 1 - Resumo dos cinco maiores valores científicos, educativos, turísticos e risco de degradação.

1º
2º
3º

Maiores valores

Maiores valores

Maiores valores

Maiores riscos

científicos

educativos

turísticos

de degradação

Lagoa Vermelha

Promontório da Igreja

Beachrocks de Darwin

Beachrocks de

e Salina Vigilante

N. Sra de Nazaré

Cachoeira do

Beachrocks de

Promontório da Igreja N.

Tinguí

Darwin

Sra de Nazaré

Serra do Palmital

Embasamento da

Pedra do Elefante

Dique de Jaconé

Pedra de Inoã

Lagoa Vermelha

Darwin
Solo de Iguaba

Lagoa de Araruama
4º

Beachrocks de

Pedra do Elefante

Darwin
5º

e Salina Vigilante

Ponta Negra e

Ponta Negra e

Embasamento da Lagoa

Pegmatito de

Pegmatito de Jaconé

de Araruama

Lagoa de Maricá

Jaconé

Além disso, foram gerados dois mapas: 1) de lugares de interesse geológico e cultural
inventariados nos quatro municípios da área de estudo (Figura 2) e 2) mapa geoturístico que
permite a execução de roteiros autoguiados (Figura 3).
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Figura 2 – Mapa de lugares de interesse inventariados.

Figura 3 – ilustração do mapa desenvolvido para a realização de roteiro geoturístico.

CONCLUSÕES
Quanto à aplicação da plataforma GEOSSIT pode-se concluir que a utilização é veloz e prática e,
uma vez feito o cadastramento inicial, é intuitiva e fácil de manusear. O inventário dos lugares de
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interesse é o que toma mais tempo, o que se justifica pela quantidade de informações científicas e
pesquisa bibliográfica necessárias para tornar sua caracterização o mais consistente possível. A
confecção de mapa geoturístico se mostrou como uma ferramenta útil e perfeitamente aplicável
para a construção de roteiros geoturísticos pelos próprios visitantes. A partir do fornecimento de
informações básicas sobre cada um deles, inicia-se a possibilidade de exploração destes pontos
sem a necessidade de um guia presente, o que aumenta a utilização destes locais para fins
turísticos e o conhecimento sobre eles. A partir dos resultados obtidos pode-se concluir que todos
os municípios analisados possuem os atributos necessários para gerar um roteiro geoturístico que
explore os pontos de interesse geológico inventariados aqui.
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INTRODUÇÃO
A região de Diamantina (MG) fica localizada na Serra do Espinhaço Meridional, e apresenta
atrativos com potencial geoturístico, aspecto importante para a dinamização do desenvolvimento
sustentável regional. A estrutura da paisagem e a oferta hídrica constituem valores da
geodiversidade e são capazes de estimular projetos de educação ambiental voltados para a
interpretação de processos naturais e para a problematização dos danos causados pela ação
antrópica. Ao envolver a comunidade local essas ações favorecem a geoconservação e o
geoturismo (BENTO e RODRIGUES, 2013).
No município pode-se citar a região do Pau de Fruta, onde fica localizada a cabeceira da subbacia hidrográfica do Ribeirão das Pedras, importante para o abastecimento de água municipal e
com possibilidade de ser um local onde seus visitantes conheçam e interpretem a

geodiversidade, o que reforça o seu potencial educativo e ambiental (BENTO e RODRIGUES,
2013). Esta área de interesse está localizada a cerca de 4 km do município de Diamantina (Figura
1), em uma altitude de 1.300 metros, sob um clima do tipo Cwb (Koeppen), com temperatura
média de 18,8 °C, e com precipitação média de 1.498 mm, possuindo diversos atrativos como
uma vista privilegiada do Pico do Itambé (ponto culminante da Serra do Espinhaço e sítio
geomorfológico – CHAVES et al., 2013), corredeiras e cursos d´água, afloramentos quartzíticos,
além de sítios mineiros abandonados (lavras de cristal de quartzo e pedreiras de quartzito para
calçamento). Em termos de sítios da geodiversidade (BRILHA, 2016) destacam-se sítios
arqueológicos onde foram encontrados pinturas rupestres e artefatos líticos - Casa de Pedra e Casa
de Pedra Norte (HORTA, 2009) e um sítio paleoambiental composto por uma extensa turfeira, na
qual foram realizados estudos palinológicos e isotópicos (HORÁK, 2009) que permitiram realizar
reconstituições paleoambientais de importância regional (figuras 2 e 3).
A área é atravessada por uma trilha muito frequentada por adeptos de esportes outdoor, que
desfrutam da paisagem e praticam atividades diversas. CAPUANO (2000) afirma que a busca por
atividades outdoor pode ser traduzida pela procura por emoções fortes, a possibilidade de aliviar as
tensões rotineiras, e a oportunidade de melhorar a integração com outras pessoas e com as belezas
naturais.
No entanto, ao longo dos anos esta região vem sofrendo impactos ambientais, principalmente
queimadas, erosão hídrica, assoreamento de corpos d´água, resíduos sólidos, pastagens e gado,
extração de quartzo e quartzito e expansão urbana no seu entorno. Desta forma realizou-se um
diagnóstico expedito destes problemas de degradação ambiental, e buscou-se identificar o perfil
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dos frequentadores da trilha, visando diminuir o impacto ambiental na área, reforçar as ações
voltadas à geoconservação e incentivar o geoturismo.

Área do Pau de Fruta

Figura 1 – Localização do Pau de Fruta – Diamantina (MG). Adaptado de NEVES et al. (2008)

Figura 3 – Amostra de solo da turfeira

Figura 2 – Sítio arqueológico Casa de Pedra

(organossolo).

METODOLOGIA
O trabalho foi conduzido durante o segundo semestre de 2016, composto por levantamento
bibliográfico, visitas a campo, levantamento fotográfico e aplicação de 113 questionários com os
frequentadores da trilha. Tratando-se de uma pesquisa quali-quantitativa, os questionários
constaram de 18 perguntas fechadas e 4 semi-abertas, adaptado do formato utilizado por
CASTRO et al. (2015). Os entrevistados foram abordados em um posto de campo (Figura 4),
sendo os resultados sistematizados e tabulados (Tabela 1).
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Figura 4 - Posto para aplicação de questionários.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os impactos ambientais identificados foram queimadas, erosão dos solos, locais de extração de
cristal e quartzito abandonados, disposição inadequada de lixo, invasão por gramíneas (brachiaria
sp.) associado a rebanhos bovinos e a expansão urbana desordenada no entorno, atingindo
inclusive o Geossítio da Turfeira (figuras 5 e 6). Tais constatações foram corroboradas por NEVES
et al. (2008), que identificou a existência de áreas degradadas, a urbanização desordenada e a falta
de saneamento básico, como agravantes da qualidade ambiental nesta região.

Figura 5 – Área da turfeira após queimada

Figura 6 – Erosão do solo.

Em termos de geoconservação, destaque para as consequências causadas pelas queimadas, visto
que estas queimam progressivamente a turfeira, eliminam a vegetação nativa, desencadeando
processos erosivos e o assoreamento dos corpos d`água. Estas queimadas são causadas
por visitantes incautos e criadores de gado, que queimam as pastagens de forma descontrolada
anualmente.
O público frequentador é majoritariamente masculino, com faixa etária entre 21 a 40 anos,
diamantinense, de famílias medianas (4 a 6 pessoas), e com renda familiar de até 3 salários
mínimos. Possuem bom grau de instrução, sendo 29% ensino médio e 19% ensino superior, alheios
a organizações sociais. Os meios de comunicação acessados são variados, a maioria frequenta a
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trilha há mais tempo, e cerca de 30% deles vão diariamente. Nas atividades praticadas destacam-se
mountain bike, caminhada e corrida. Eles identificam como principais problemas ambientais as
queimadas e o lixo, práticas relacionadas à falta de educação ambiental, que ficou em terceiro lugar
na opinião dos entrevistados. Os usuários apresentam perfil conservacionista, valorizam e acreditam
que a conservação da área será benéfica para a região, realizam ações individuais ambientais, e
acreditam que a responsabilidade em cuidar da área é de todos (sociedade civil, empresas privadas
e órgãos governamentais).
Tabela 1. Respostas obtidas pela aplicação de questionários aos usuários da trilha no Pau de Fruta.
Sexo

Item

84% masculino

Resposta

Idade

62% tem entre 21 e 40 anos de idade

Cidade de residência

99% são de Diamantina

Estado Civil

56% são solteiros

Número de pessoas da família

45% tem de 4 a 6 pessoas na família

Renda familiar mensal

50% tem renda de 1 a 3 salários mínimos

Grau de escolaridade

29% tem ensino médio e 19% tem ensino superior

Participação em movimentos sociais

94% não participa de nenhuma organização social

Meios de comunicação acessados

Internet, TV, jornal e rádio

Frequência de utilização da trilha

30% diariamente e 97% são usuários regulares

Atividade praticada na trilha

56% ciclistas, 19% caminhantes e 10% corredores

Problemas ambientais existentes

35% queimadas, 18% lixo e 11% falta de educação

Observação de plantas

76% já observaram plantas

Observação de animais

74% já observaram animais

É importante a conservação da área?

99% acham importante

A conservação da área é benéfica?

98% acreditam que sim

Quem é responsável em cuidar da área?

83% acham que a responsabilidade é de todos

Apoiaria atividades de conservação?

100% apoiariam

Conhece algum órgão ambiental?

80% conhecem órgãos ambientais

Realiza atividade conservacionista?

85% realizam ações conservacionistas

CONCLUSÕES
Constata-se que a região do Pau de Fruta está seriamente afetada, sendo necessária a
implementação de iniciativas para a mitigação dos impactos ambientais observados. Devido aos
valores intrínseco, funcional, científico e educativo (BRILHA, 2005) estarem associados ao
Geossítio da Turfeira, recomenda-se dar ênfase ao controle das queimadas, vide o risco de
destruição deste local, além da degradação dos solos e corpos d`água. Paralelamente, ações de

conservação, valorização e divulgação devem ser desenvolvidas, sensibilizando os visitantes
sobre a relevância da área em relação à sua beleza cênica, importância para o abastecimento de
água e geodiversidade (cursos d´água, afloramentos rochosos, sítios mineiros, arqueológicos e
paleoambiental).
Os entrevistados apresentam potencial para auxiliar ativamente nestas ações, possibilidade
apresentada por TAHARA et al. (2006), que identifica nesse público esta possibilidade. Dentro
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desse contexto, o geoturismo apresenta-se potencialmente como uma alternativa viável, podendo
contribuir para os aspectos educativo, econômico e conservacionista (BENTO e RODRIGUES,
2013), e ajudando a promover o desenvolvimento regional em bases sustentáveis.
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INTRODUÇÃO
O entendimento de “geossítios” transpassa sua importância geológica ou geomorfológica, atribuindo
valores científicos, histórico-culturais, estéticos ou socioeconômicos. Nesse caso, o valor do objeto
não está associado apenas às características científicas, mas também ao contexto no qual se situa,
na sua utilização e no seu valor histórico. (REYNARD, 2005; IOSIF, 2011). Ao mesmo tempo, a
sociedade não é ainda suficientemente sensível às questões relativas ao patrimônio geológico
(BRILHA, 2005), bem como ao conjunto do patrimônio natural abiótico. O geoturismo surge como
uma proposta que congrega a valorização dos sítios geomorfológicos à conservação; enquanto
atrativo turístico e instrumento educativo para a geomorfologia, tendo como suporte a
geoconservação (IOSIF, 2011). O turismo atua então propiciando a visitação, o aprendizado, a
apreciação e o envolvimento com os geossítios, congrega, portanto, o atrativo turístico em si
(atrativo natural – paisagem), combinado às demais atrações e equipamentos turísticos (MOREIRA,
2011; DOWLING e NEWSOME, 2010, NASCIMENTO et al, 2008).
O objetivo do presente estudo é apresentar uma proposta de roteiro de geoturismo no Município de
Colombo, com enfoque na paisagem cárstica. Como objetivos específicos aponta-se a retomada da
discussão do potencial geoturístico da região norte à Curitiba (RMC), a valorização dos elementos
da paisagem cárstica presentes em Colombo e o alinhamento com o Circuito Italiano de Turismo
Rural (CITUR). O município situa-se no sudeste do Estado do Paraná, pertencente à Região
Metropolitana de Curitiba (RMC) (Figura 1). Com uma população de 212.967 habitantes sendo que
destes apenas 9.764 vivem na área rural, que representa cerca de 65% do território (IBGE, 2010). O
turismo em Colombo teve o seu início com a implantação do CITUR, em 1999, tendo a Gruta do
Bacaetava, um dos pontos de geoturismo propostos no roteiro, como principal atrativo turístico, pois
recebeu cerca de 20 mil visitantes em 2016 (COLOMBO, 2017). A proposta do desenvolvimento do
geoturismo em Colombo é uma releitura do projeto lançado por PIEKARZ (2011), "Geoturismo do
Karst", sendo este atualizado e visto no contexto turístico atual do município.

METODOLOGIA
Num contexto favorável a iniciativas de geoturismo no Paraná, propõe-se um roteiro de
geoturismo para o Município de Colombo, composto por 6 pontos de visitação (sítios da
geodiversidade). Os sítios da geodiversidade foram elencados considerando os levantamentos
bibliográficos já existentes (destaque ao roteiro Geoturismo no Karst, PIEKARZ, 2011),
observações de campo, assim como o entendimento das estruturas e processos geomorfológicos
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da área de estudo e o turismo local, na figura do CITUR. Identificaram-se as principais geoformas
e produtos associados ao carste, classificando-os segundo critérios de valoração (científico,
cultural, cênico e econômico). Realizou-se então o inventário dos pontos de interesse (dos pontos
elencados no roteiro Geoturismo no Karst

- Colombo e dos novos pontos aqui sugeridos),

conforme proposto por MOREIRA (2011), no qual, entre outros aspectos, considera elementos
indispensáveis à análise: o valor intrínseco do ponto; o seu uso potencial; e a necessidade de
proteção (BRILHA, 2005). Construiu-se uma ficha inventário para cada ponto de visitação,
associando os aspectos turísticos de visitação aos temas e conceitos geopedagógicos suscitados
por cada sítio da geodiversidade, ilustrando os possíveis conteúdos a serem utilizados nos meios
interpretativos.
Por fim, para a elaboração do roteiro, elementos turísticos são avaliados também. Utilizou-se da
concepção de roteiro turístico dado por BAHL (2004), na qual associa elementos ordenados que
influencie na efetivação de uma viagem dependentes dos atrativos e potenciais (geológicos e
geomorfológicos, nesse caso), conectados ao transporte (acesso), a infraestrutura e aos
equipamentos turísticos, de forma a constituir-se um roteiro atrativo. Tem-se então o roteiro de
geoturismo (Tabela 1) assim como o mapa ilustrativo por onde o mesmo acontecerá (Figura 1). Os
produtos cartográficos foram gerados a partir do banco de dados do IPPUC (2010) e os dados
primários coletados no campo e confrontados com imagens de satélite (Google Earth Pro).
Utilizou-se o software ArcGIS 10.1, no sistema de referência SAD69.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como resultado tem-se a sugestão de um roteiro de geoturismo (Tabela 1 e Figura 1) em
Colombo e no Circuito Italiano de Turismo Rural. O roteiro proposto tem como público alvo: grupos
interessados numa prática turístico-pedagógica, instituições de ensino, praticantes de ecoturismo
(e geoturismo). Dado o perfil dos visitantes de Colombo de origem próxima, (Curitiba e RMC),
jovens estudantes e grupos escolares (COLOMBO, 2017), propôs-se um roteiro de baixo
investimento, embora, entretanto, o mesmo possa ser adaptado.
Brevemente, comenta-se que o Colhe Pague e Pesgue Pague Gasparin é uma propriedade
particular integrante do CITUR que não se dedica diretamente ao geoturismo, mas investe em
temas de conservação e de contaminação dos aquíferos cársticos. O último ponto sugerido, o
forno de cal, também privado e em atividade, pode vir a gerar riscos ao visitante. Sugere-se,
portanto, que a atividade de observação ocorra no eixo da via. Para finalizar a atividade, como
opcional e a partir do perfil dos visitantes, sugere-se visita à propriedade do CITUR.
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Tabela 1 – Roteiro de Geoturismo em Colombo – PR.
Ponto

Horário

Local

Custo

1

8:00

Gratuito

2

9:30

3

10:45

-----

12:00

Parque Municipal da Uva: “início" da incidência da Formação Capiru
(e do carste).
- Posto de Informações Turísticas; Planície Cárstica; Museu
Municipal Cristóforo Colombo e Memoriais.
Temas: Geologia do Paraná; contextualização e caracterização
geológica da região; origem da Formação Capiru; carste; planície
cárstica; cuidados de uso e ocupação em ambientes cársticos,
introdução histórico-cultural do município e do CITUR.
Morro da Cruz – ponto mais alto de Colombo com 1.200m.
Temas: Geomorfologia e relevo cárstico; paisagem cárstica, clima e
litologia (metadolomitos, quartzitos, filitos, diques de diabásio); o
Morro da Cruz: quartzito; uso e ocupação do território (dinâmica
populacional de Colombo); turismo religioso em Colombo.
Colhe Pague Gasparin e Filhos
- Agricultura familiar e turismo.
Temas: turismo e agricultura familiar; agroecologia; usos em
ambientes cársticos e possíveis contaminantes.
Almoço
- Piquenique (Colhe Pague Gasparin e Filhos)
- Casalare Del Nono (restaurante – R$)

4

13:20

5

14:45

6

15:10

---------

Gratuito

Taxa

Gratuito

15:30

Parque Municipal Gruta do Bacaetava
- Trilha na mata (dolina); Gruta do Bacaetava.
Temas: carstificação; conjunto espacial da geomorfologia cárstica
(endocarste, exocarste, epicarste); formação de cavernas e dolinas;
fauna e flora cavernística; conservação e patrimônio geológico; o
PMGB.
Fonte d’água hidromineral WS.
Temas: aquífero do carste; consumo da água na RMC;
contaminação do solo e aqüífero; recursos do carste.
Forno de Cal.
Temas: usos e aplicações da exploração do calcário: indústria,
agricultura, construção civil; os impactos de sua exploração;
valorização do recurso mineral; economia de Colombo.
Empreendimento turístico do Circuito Italiano de Turismo Rural.

17:00

Retorno

-----
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Figura 1 – Localização de Colombo e dos sítios da geodiversidade sugeridos para o Roteiro de Geoturismo.
1- Parque Municipal da Uva; 2 – Morro da Cruz; 3 – Colhe Pague Gasparin e Filhos; 4 – Parque Municipal
Gruta do Bacaetava; 5 – Fonte de Água Hidromineral WS; 6 – Forno de Cal.

CONCLUSÕES
A constatação de práticas de geoturismo no Paraná (e no Brasil e no mundo) e a demanda
crescente por um turismo consciente em ambientes naturais permite identificar um cenário
favorável para o surgimento de roteiros com o enfoque do geoturismo, voltado à valorização e
conservação do patrimônio geológico e da biodiversidade local, não se restringindo enquanto
atividade essencialmente acadêmica, tornando a geologia e a geomorfologia mais atraente e
acessível. O geoturismo em Colombo vem agregar o roteiro de turismo rural já desenvolvido no
município, assim como chamar à atenção da própria população para as emergências ambientais e
o senso de responsabilidade (e pertencimento) sobre o meio onde vivem. As características
geológicas e geomorfológicas do município retratam um cenário delicado para o desenvolvimento
de atividades econômicas e do crescimento urbano na área rural, dada à fragilidade do ambiente
cárstico. A presente proposta é uma simples contribuição, alternativa às emergências
identificadas, de forma que, se implementada virá a contribuir para o desenvolvimento local.
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INTRODUÇÃO
Pensar o potencial de uma estrada como elemento promotor da interpretação da paisagem e do
desenvolvimento local é, ainda, algo pouco usual no Brasil. Estratégias nesse sentido são bem
desenvolvidas nos Estados Unidos (parkways, scenic byways, etc.) e na Espanha (carreteras
paisajísticas), entre outros países (RAMAJO-RODRÍGUEZ, 2006; SORIANO, 2006; SELL, 2017),
mas tais iniciativas nunca estiveram voltadas à temática da geodiversidade e do geoturismo. O
presente trabalho aborda a possibilidade de integração da interpretação da paisagem com a
valorização da geodiversidade (como um dos elementos dessa paisagem) na formatação de um
roteiro geoturístico na Estrada Paisagística Guaritas, proposta por Sell (2017), entre Caçapava do
Sul e Santana da Boa Vista (centro-sul do RS, Brasil). Esse roteiro é composto por trechos
asfaltados e de “chão batido” de duas rodovias federais e uma estrada estadual, totalizando 110 km
de percurso. Cruza, em sua totalidade, o contexto geológico-geomorfológico da Formação Guaritas,
do Cambro-Ordoviciano, que registra depósitos sedimentares fluviais e eólicos, formados em
ambiente desértico, expostos em um relevo ruiniforme de singular beleza cênica, substancial
destaque na paisagem e extraordinária relevância ecológica na estruturação e manutenção de
hábitats (e.g. BORBA et al., 2016).
METODOLOGIA
O presente trabalho contemplou as seguintes etapas metodológicas: (a) revisão da bibliografia
que focaliza a geodiversidade e o geopatrimônio da área (PAIM et al., 2010; BORBA et al., 2016),
bem como os aspectos relacionados à experiência internacional acumulada sobre estradas
paisagísticas (RAMAJO-RODRÍGUEZ, 2006; SORIANO, 2006); (b) saídas a campo preliminares,
com percurso em automóvel, para inventário dos trechos e pontos de maior destaque na
paisagem, bem como de potenciais miradores; (c) avaliação quantitativa dos panoramas
observados desde os principais pontos, em termos de conteúdo geocientífico, ecológico, estético
(cores, texturas, irregularidades, insolação) e cultural, bem como de infraestrutura turística
implantada; (d) interpretação dos conteúdos em linguagem acessível; (e) preparação de mapas
artísticos e de um folheto para a promoção da estrada paisagística como um atrativo geoturístico.
Os detalhes da metodologia utilizada podem ser obtidos no trabalho de Sell (2017).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A paisagem, enquanto sistema complexo que integra elementos abióticos, bióticos e antrópicos
(BERTRAND, 1972), não pode ser considerada um elemento da geodiversidade; pelo contrário, a
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geodiversidade, como fração física da natureza, é que constitui um dos elementos da paisagem.
Assim, de uma forma geral, as estratégias de estradas paisagísticas não se destinam apenas à
interpretação da geodiversidade ou do geopatrimônio. Na Estrada Paisagística Guaritas (SELL,
2017), contudo, o elemento abiótico (geologia-geomorfologia) é, sem dúvida, o principal
responsável pela beleza cênica, pela relevância ecológica e pelos principais aspectos culturais,
tanto de imaginário (cenário de revoluções), quanto de cotidiano (criação de cabras e ovelhas).
Dessa forma, o percurso proposto, além de constituir uma estrada paisagística, pode representar
também um interessante roteiro geoturístico. Sete locais de interesse paisagístico (LIP), onde
poderiam ser implantados miradores (mirantes, belvederes) e mecanismos de interpretação da
paisagem, foram inventariados.
O itinerário inicia-se na rodovia federal BR-392, a “estrada da produção”, com tráfego intenso de
veículos de carga em direção ao porto de Rio Grande. Apenas um local de interesse paisagístico
(LIP Porongos) se situa nessa rodovia, em um recuo já existente, sobre rochas do embasamento,
com um panorama relacionado à geomorfologia típica de mares de morros, sobre xistos
metassedimentares. Esse ponto, além de se prestar à interpretação paisagística e geopatrimonial,
teria também a função de “convidar” o turista a percorrer a Estrada Paisagística Guaritas,
acessando a RS-625, a “estrada velha da mina”, não pavimentada. Tanto o LIP Porongos quanto
os dois primeiros LIPs do trecho não pavimentado (LIP Chuchu-Porongo e LIP Pedra Pintada)
situam-se no município de Santana da Boa Vista, e são ideais para visualização no período da
manhã, pois suas visadas são de leste para oeste, coincidindo com a incidência da luz solar sobre
os objetos. O LIP Chuchu-Porongo, a 9,5 km da rodovia asfaltada, junto a um empreendimento
turístico (pousada) de mesmo nome, permite a observação do relevo tabular (Figura 1A)
desenvolvido sobre as camadas sedimentares vermelhas, horizontais, da Formação Guaritas, de
origem flúvio-eólica. Enquanto isso, o LIP Pedra Pintada, 11 km a oeste do ponto anterior, permite
visualizar a face leste de quatro cerros alinhados, desenvolvidos sobre camadas eólicas, com
paredes repletas de estratificações cruzadas de grande porte (Figura 1B), descoloridas por
processos geomorfológicos mais recentes, o que dá nome à geoforma principal e também a uma
das unidades estratigráficas da Formação Guaritas (Pedra Pintada). É importante salientar que,
neste trecho, sempre há chance de cruzar com uma tropa de gado bovino sendo deslocada pela
estrada de “chão batido” por gaúchos a cavalo, acompanhados de seus cachorros,
proporcionando ao turista uma imersão cultural e paisagística mais completa (Figura 1C).
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Figura 1 – Aspectos do trecho inicial da porção não pavimentada da Estrada Paisagística Guaritas: (A) o
relevo tabular, formado sobre camadas horizontais flúvio-eólicas; (B) estratificações cruzadas de grande
porte no LIP Pedra Pintada; (C) rebanho de gado sendo deslocado por pecuaristas locais.

Para os turistas que dispõem de apenas um dia para percorrer o roteiro, sugere-se almoço e uma
visita panorâmica rápida na localidade de Minas do Camaquã, uma antiga “company-town”
construída para a moradia dos trabalhadores da Companhia Brasileira do Cobre (CBC), durante a
principal fase de extração de minerais metálicos sulfetados, hoje parcialmente abandonada, mas
dotada de um patrimônio geo-mineiro de grande potencial. Para aqueles que dispõem de mais
tempo, essa localidade tem opções de hospedagem e uma empresa local proporciona a prática de
diversos esportes de aventura na natureza.
O trecho a oeste das Minas do Camaquã, já no município de Caçapava do Sul, é ideal para
percorrer no turno da tarde. O LIP Cerros da Cruz, a 5 km de Minas do Camaquã, é um potencial
mirador com vista para quatro elevações em forma de capuz (Figura 2A), formadas sobre rochas
aluviais dispostas em camadas inclinadas a 45º. No topo da elevação mais a sul (direita na Figura
2A) havia uma grande cruz, que foi derrubada durante um tornado em 2015, mas cuja
reinstalação está programada para breve. Por sua vez, a 15 km das Minas do Camaquã, está o
LIP Guaritas, principal ponto do roteiro e um dos geossítios mais importantes do sul do Brasil,
inscrito na lista SIGEP (PAIM et al. 2010). Esse LIP também possui possibilidades de execução de
trilhas pedestres, acompanhando as cabras dos pecuaristas familiares locais, e um potencial
mirador na margem da estrada (de oeste para leste, ideal para o fim da tarde) com uma vista
integradora de todas as principais formas de relevo do geossítio (Figura 2B). De volta à rodovia
asfaltada, o LIP Cerro da Angélica, de grande destaque na paisagem, é um ponto importante para
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a decolagem dos esportistas do voo livre, sobretudo do paraglider. A partir da integração e
avaliação quantitativa de todos os LIPs descritos, foi elaborado um folheto informativo e
interpretativo, contendo um mapa artístico (Figura 3) desenhado pelo artista Vicent Lyh, do curso
de Artes Visuais da UFSM.

Figura 2 – Panoramas a partir de possíveis miradores nos LIP Cerros da Cruz (A) e Guaritas (B).

CONCLUSÕES
Grande parte dos esforços de inventário do patrimônio paisagístico e do geopatrimônio não
contempla as infraestruturas lineares. A estrada, compreendida como um eixo, auxilia na
integração de iniciativas individuais de conservação e de turismo, além de contribuir para uma
ideia de patrimônio ancorada na conexão dos sítios ao território. Nesse sentido, a estrada pode
constituir um privilegiado caminho visual capaz de articular diversos tipos de paisagem, de
iniciativas e de alternativas de desenvolvimento local, em contraposição aos empreendimentos de
grande impacto ambiental, como silvicultura e mineração.
A proposição de itinerários de valor paisagístico específico, conforme realizado para a Estrada
Paisagística Guaritas, pode considerar, além de aspectos da natureza física, a população, a
atividade econômica dos núcleos urbanos e as possíveis sinergias entre a estrada e outros
elementos patrimoniais: monumentos, cercas, geoformas ou paisagens singulares, etc. Tais
iniciativas podem aproximar geoconservação e geografia, principalmente quando considerada a
abordagem paisagística (meio biótico, meio abiótico e meio antrópico) da conservação.
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Figura 3 – Mapa artístico da Estrada Paisagística Guaritas, desenhado pelo artista Vicent Lyh.
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INTRODUÇÃO
Segundo Zalán e Oliveira (2005) a região sudeste do Brasil não se constitui como uma clássica
margem passiva, como preconizado na visão da Teoria da Tectônica de Placas e, sim, como parte
do Sistema de Riftes. Neste contexto, é possível ressaltar o grande lapso de tempo desde a
formação de seu embasamento cristalino até o seu relevo, tema que pode ser objeto de roteiros
com potencial de divulgação científica, didática e turística.
Há cerca de 630 Ma, tem início um choque de placas litosféricas entre os continentes sulamericano e africano, que culminou, há cerca de 500 Ma, com o fechamento do oceano que
existia entre os dois continentes à época. Este choque gerou uma imensa cadeia de montanhas e
formou as rochas do embasamento pré-cambriano que constitui a maior parte do substrato
geológico exposto no estado do Rio de Janeiro, configurando o Ciclo Tectônico Brasiliano.
Após a formação e quebra do Paleocontinente Gondwana, com formação de montanhas e
posterior vulcanismo na fase rifte, há cerca de 60 Ma, a região foi palco de um vulcanismo alcalino
responsável pelo soerguimento e afundamento de diversos blocos que se constituíram em um
conjunto de grábens (hoje vales e bacias sedimentares) localizados entre horstes (serras). Foram
nestes grábens que se acumularam, com o passar do tempo, sedimentos fluviais e marinhos, que
deram origem às pequenas bacias sedimentares localizadas entre as Serras do Mar e da
Mantiqueira (RICCOMINI, 1989; SERRA e SERRA, 2012). Após a formação dos mesmos –
grábens e horstes – seguiu-se uma nova “calmaria” tectônica onde o intemperismo e a erosão são
os principais atores até hoje.
A história natural do Rio de Janeiro e suas perspectivas físicas, ecológicas e socioambientais
formam a base para uma compreensão maior de sua importância e, nesse contexto, a
Geoconservação torna-se relevante para resguardar os registros dessa evolução.
Assim, a Geoconservação, em sentido amplo, tem como objetivo a utilização e gestão sustentável
da geodiversidade, que possui valores apropriados pelo ser humano, englobando todo tipo de
recursos geológicos (BRILHA, 2016).
É dentro deste contexto que tais propostas podem ser efetivadas com base nos “Caminhos da
Serra do Mar”, projeto de criação de uma trilha de longa duração que percorre diversos municípios
e corta algumas das unidades de conservação do Mosaico da Mata Atlântica Central Fluminense,
no interior do Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PARNASO), composto por quatro trechos:
Caminho do Ouro; Travessia Cobiçado Ventania; Travessia Uricanal e Travessia PetrópolisTeresópolis.
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Neste trabalho foi construído um roteiro geoecoturístico na trilha para os Castelos do Açu, a qual
corresponde ao primeiro dia da Travessia Petrópolis-Teresópolis, com a indicação dos seus
pontos de interesse geológico (Figura 1).

Figura 1 – Trilha para os Castelos do Açu com os pontos de interesse geológico.

METODOLOGIA
O trabalho foi realizado a partir de uma pesquisa bibliográfica e trabalhos de campo na trilha dos
Castelos do Açu. Com base nisso, foi elaborado um inventário dos pontos de interesse geológico a
partir de seus valores turístico e educativo (LIMA, 2008).
Para o mapeamento do roteiro foi utilizado o aplicativo Wikiloc®, o qual possui importante potencial de
divulgação das informações, tendo em vista a possibilidade de: armazenar e gerenciar todas as suas
trilhas e GPS, adicionar fotos e vídeos às suas rotas, criar o seu próprio mapa de rotas, compartilhar
suas trilhas e mostrar suas trilhas no Google Earth.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A trilha para os Castelos do Açu inicia-se na sede Petrópolis do PARNASO, localizada no vale do
Bonfim, distrito de Corrêas.
A sede Petrópolis situa-se a 980 metros de altitude, onde é possível visitar atrativos na parte baixa do
parque, dentre ele o circuito das bromélias, com cerca de 1.200 metros de extensão e considerado
leve; e a trilha para cachoeira Véu da Noiva, com cerca de 3.300 metros de extensão e considerado
moderado. Já a trilha para os Castelos do Açu, na parte alta do parque, possui aproximadamente 8.000
metros de extensão, com cerca de 1.300 metros de desnível e é considerada pesada.
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Ao longo da trilha para os Castelos do Açu, além da ocorrência de diversos sítios da geodiversidade,
também ocorre importante variação dos ecossistemas do bioma Mata Atlântica (RIZZINI, 1997), o que
configura sua geobiodiversidade.
Nos primeiros 3 km da trilha, quando se margeia o rio Bonfim em seu vale assimétrico, existem três
bifurcações. A primeira para o poço Paraíso e poço das Bromélias; a segunda para o poço da Ducha e
poço dos Primatas; e a terceira para a gruta do Presidente, cachoeira Véu da Noiva e cachoeira das
Andorinhas. Em todas elas deve-se manter a direita para continuar o percurso para os Castelos do
Açu. Nessa parte da trilha há a ocorrência de floresta montana, com evidente estratificação vegetal e
alto índice de epifitismo, com dossel superior entre 25 e 30 metros.
Após 3,3 km de caminhada, a 1.547 metros de altitude, chega-se ao primeiro ponto de interesse
geológico da trilha, a pedra do Queijo, um bloco de granito arredondado e com esfoliação esferoidal
que forma um platô com vista para o vale do Bonfim e para a Maria Comprida, a qual não é a
montanha mais alta de Petrópolis, mas é provavelmente o monumento geológico mais notável do
município (NETO, 2008), sendo assim importante sítio da geodiversidade.
A partir desse ponto, começa a ocorrer a transição da vegetação para a floresta pluvial alto montana,
também conhecida como mata nebular, frequentemente encoberta por nuvens e de porte arbóreo
baixo, variando de 5 a 10 metros.
O próximo ponto de interesse geológico é a pedra do Ajax, acessado após 4,8 km de caminhada e a
1.802 metros de altitude. Trata-se de um bloco gnáissico aflorante e bem foliado. Ao lado da rocha há
um local onde é possível realizar o abastecimento de água.
A partir desse ponto, quando se inicia o trecho conhecido como “isabeloca”, marcado por elevado
gradiente topográfico, ocorre a transição da vegetação para os ecossistemas conhecidos como refúgio
ecológico alto montana, ou campos de altitude.
Após 5,7 km de caminhada chega-se ao Chapadão, afloramento rochoso com blocos de gnaisse
dispostos ao redor da trilha formando um mirante, onde é possível observar os distritos de Corrêas e
Itaipava, no município de Petrópolis, e também outras porções da serra do Mar, a baía de Guanabara e
os maciços costeiros do Rio de Janeiro.
A partir desse ponto os campos de altitude tornam-se predominantes, os quais se configuram como
uma formação herbáceo arbustiva aberta, que se desenvolvem sobre os afloramentos rochosos e
apresentam elevado índice de endemismo.
A trilha termina nos Castelos do Açu (Figura 2), imensos blocos de granito cinza, de estrutura
homófona incluído na unidade Granito Andorinha (HARTWIG, 2006), separados por fraturas e
posteriormente retrabalhados por erosão eólica e pluvial, a cerca de 2.200 metros de altitude, ponto
culminante do município de Petrópolis – RJ. Além dos castelos, o mirante do Cruzeiro e um mirante em
rocha com corda também são pontos de interesse geoecoturístico. O mirante do Cruzeiro permite visão
privilegiada do vale do Bonfim e de todo o percurso percorrido. Já o mirante na rocha com corda
permite uma visão de toda a baixada da Guanabara e da serra dos Órgãos, inclusive do Dedo de Deus.
O local possui um abrigo de montanha, com opções de beliche, bivaque ou camping.
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Figura 2 – Castelos do Açu. Acervo do projeto de extensão “Expedições do CEFET/RJ – campus
Petrópolis”.

Os Castelos do Açu e seu entorno possuem relevante valor científico, turístico e educativo, em que
questões sobre evolução geológica/geomorfológica regional e variação de ecossistemas da Mata
Atlântica aguçam a curiosidade dos visitantes, justificando a elaboração do presente roteiro
geoecoturístico e de futuras estratégias de geoconservação.
O roteiro e todas suas informações encontram-se disponíveis na plataforma do aplicativo Wikiloc®,
através

do

link

abaixo

e

com

o

nome

“Castelos

do

Açu

–

Expedições

CEFET”:

https://pt.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=view&id=17816079&measures=off&title=off&near
=off&images=off&maptype=S"

width="500"

height="400"></iframe><div

color:#fff;color:#777;font-size:11px;line-height:16px;">Powered

by

<a

style="backgroundstyle="color:#06d;font-

size:11px;line-height:16px;" target="_blank" href="https://pt.wikiloc.com">Wikiloc</a></div>
CONCLUSÕES
O presente projeto traça algumas propostas visando o enriquecimento da distribuição de suas
informações. Assim, o roteiro apresentado insere-se em outras estratégias de geoconservação
que estão sendo desenvolvidas, dentre elas: organização de um inventário georreferenciado dos
elementos da geobiodiversidade dos “Caminhos da Serra do Mar”; elaboração de “painéis
interpretativos” que expliquem a formação da Serra do Mar e da baixada da Guanabara na escala
da paisagem; projetos educacionais e de divulgação científica em instituições de ensino formais e
não formais e divulgação de todo o conhecimento e material gerado na internet.
Os projetos de geoconservação podem contribuir sobremaneira para uma melhor gestão e
funcionamento dos parques nacionais brasileiros. Este estudo possibilita uma discussão sobre o
papel dos Parques Nacionais em propostas de conservação da geobiodiversidade, analisando
como diferentes estratégias podem convergir em prol de um interesse comum.
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INTRODUÇÃO
Entende-se por Geodiversidade a variedade e importância de elementos e características naturais
ligadas ao meio abiótico (GRAY, 2004; NASCIMENTO et al, 2008; CAÑADAS e FLAÑO, 2007)
sendo importante compreendermos a relação que o homem possui com estes elementos. Gray
(2013) enfatiza a importância dos serviços culturais prestados ao homem pela Geodiversidade, ou
seja, a interdependência entre o desenvolvimento social, cultural e/ou religioso e o meio físico ao
redor.
É dentro deste contexto que destacamos o Geoturismo, segmento que surge, segundo Bento e
Rodrigues (2011), a partir da década de 1990 e que, em linhas gerais, completa o ecoturismo no
sentido que sua visitação baseia-se na apreciação e entendimento dos aspectos abióticos da
paisagem.
É com vistas nesse cenário de apreciação, compreensão e conservação que destacamos o
ambiente costeiro do setor sudeste da Ilha do Maranhão, que abrange os municípios de São Luís e
São José de Ribamar localizados na porção norte do Estado do Maranhão (Figura 1).

Figura 1 – Localização do Setor sudeste da Ilha do Maranhão/MA.
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A planície costeira deste setor é menos representativa se comparada com o restante da planície
costeira da Ilha do Maranhão. No sudeste estas feições são constituídas por praias de areias finas
a médias, com a presença de conchas e cascalhos e com extensos terraços de abrasão, que em
quase toda sua extensão se apresentam como um ambiente costeiro protegido dos fortes ventos e
correntes litorâneas.
Porém, esta área encontra-se localizada em um dos atuais setores de expansão urbana da Ilha,
posto que algumas comunidades se assentam próximas desta região e muitas casas referentes à
segunda residência, de pessoas com maior poder aquisitivo, já encontram-se localizadas nesta
região, o que pode vir a comprometer futuramente a qualidade ambiental da área e a conservação
ambiental de atributos da Geodiversidade no setor, como praias, falésias, rochas praiais etc.
Tendo em vista esta realidade e também considerando que ainda são escassos os trabalhos
voltados para a Geodiversidade desta área, o objetivo deste trabalho foi analisar o potencial
geoturístico da planície costeira do setor sudeste da Ilha do Maranhão, a partir da caracterização
de sua Geodiversidade, de forma a criar argumentos que justifiquem a necessidade de sua
divulgação e Geoconservação, bem como de sua inserção em projetos de planejamento turístico.
METODOLOGIA
Para alcançar os objetivos da pesquisa foram utilizados os seguintes procedimentos: levantamento de
material bibliográfico e cartográfico da área em estudo, visando maior aprofundamento sobre a
temática abordada e sobre as características da Geodiversidade da área; compatibilização das escalas
de mapas, cartas DSG e imagens de satélite disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE) e pelo Google Earth, para maior compreensão da Geodiversidade da área e
identificação de pontos interessantes para o Geoturismo; jornadas de campo para identificação e
localização precisa dos pontos selecionados na planície costeira e validação dos resultados da
pesquisa. Assim como, análise, interpretação e representação dos dados e informações obtidos a partir
do trabalho.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Planície costeira deste setor está associada aos depósitos litorâneos que ocorrem na Ilha do
Maranhão. Muehe (2006) afirma que as planícies costeiras do Maranhão são caracterizadas por
uma dinâmica significativa, sobretudo, por tratar-se de uma costa transgressiva dominada por
regime de macromaré.
Encontra-se associada a uma área mais plana deste setor e mais próxima do mar, onde podemos
observar ambientes praiais e terraços de abrasão, que possuem contato direto com as falésias
que estão associadas aos tabuleiros e áreas com resquícios de mangue dominantes nas áreas
planícies flúviomarinha da região.
As praias presentes nesta unidade (Figura 2) não são tão mencionadas em outros estudos
acadêmicos ou relatórios técnicos, tendo assim poucas pesquisas voltados para suas
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características mais pontuais, sendo algumas mapeadas agora neste estudo a partir da ajuda de
moradores locais e que identificamos como pontos potenciais para o desenvolvimento do
Geoturismo na área. Neste setor, as praias de Guarapiranga e de Juaçatuba são as mais
conhecidas por visitantes e as mesmas possuem registros em notícias de jornais e pesquisas
acadêmicas.

Figura 2 – Localização das praias do setor sudeste da Ilha do Maranhão/MA.

Além das praias de Juçatuba e Guarapiranga, as mais conhecidas deste setor, foram identificadas
a Praia da Moça, Praia de Satuba, Praia de Catatitua e a Praia de Guarapiranguinha, a partir da
análise de material cartográfico, jornadas de campo e contribuição de moradores da área.
A partir das observações feitas em campo, podemos destacar que praias da planície costeira do
setor sudeste da Ilha do Maranhão possuem perfil dissipativo, indicado por sua topografia plana e
de baixa variação altimétrica. São predominantemente constituídas por areias quartzosas,
associadas a alguns fragmentos de conchas e restos vegetais. Cabe aqui as observações feitas
por Muehe (2006) sobre as praias-barreiras do litoral maranhense que margeiam áreas de
manguezais e são dominadas pelos processos de macro-maré semidiurna.
Em vários locais desta planície costeira é possível observar pontos de sedimentos que estão
sendo trabalhados e retrabalhados, formando grandes terraços de abrasão compostos por
matacões e conglomerados de rochas sedimentares do tipo lamito matriz suportado de alta
capacidade textural, com tonalidades que podem variar do cinza claro a vermelho, vermelho
escuro, que são ricos em hidróxidos e óxidos de ferro, e do preto ao amarelo (Figura 3A, 3B),
devido a estarem sujeitos a processos pedogenéticos e de intemperismo químico ativos.
É possível observar que em alguns pontos da planície costeira são observados matacões de
lamito, como no caso da Praia de Satuba (Figura 3C), que variam para paraconglomerado em sua
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base, caracterizados por diferença composicional, apresentando seixos de quartzos dispersos
numa matriz argilosa.

A

B

C

Figura 3 – Rochas praiais do setor sudeste da Ilha do Maranhão/MA.

Em contato direto com a planície costeira, destacamos a presença de falésias, que variam entre
20 a 30 metros de altura (Figura 4D), que em muitos pontos apresentam variação litológica
horizontal, indicada pela alternância de cores vermelho e amarela de depósitos colúvio-eluviais
resultante de forte pedogênese, como nas falésias presentes na Praia de Guarapiranguinha.
É importante destacar que próximo as estas falésias, como é o caso da Praia de
Guarapiranguinha e da Praia da Moça, é possível a observação de camadas litológicas erodidas e
intemperizadas alternando entre lamitos de matriz clasto-suportado homogêneo vermelho escuro,
lamitos de matriz suportado heterogêneo vermelho claro e amarelo e paraconglomerado de matriz
suportado homogêneo vermelho escuro, na base da falésia. (Figura 4E). Essa alternância
composicional e textural entre as camadas representa a variação de energia deposicional dos
paleoambientes de sistemas fluviais nesta região.
Em relação aos terraços de abrasão presentes na área, é importante enfatizar que são extensos e
que se constituem basicamente por fragmentos de rochas, conchas e mariscos e demais matéria
orgânica sobre os sedimentos (Figura 4F), que contribuem para indicar também as linhas de
marés mais altas e mais baixas nesta área.

D

F

E

Figura 4 – Falésias, camadas litológicas e terraços de abrasão do setor sudeste da Ilha do Maranhão/MA

CONCLUSÕES
Nesta unidade já se concentram muitas construções referentes à segunda residência, sendo uma
região que aos poucos está se tornando cada vez mais atrativa para a construção de mais casas
520

_______________________________________________________________________________
e estabelecimentos. Porém, é necessário enfatizar as observações de que os sedimentos deste
ambiente são pouco consolidados, com baixa capacidade de suporte, tornando-o limitado para
ocupações urbanas, porém, apresentando potencial para a prática do Geoturismo.
Embora ainda seja praticado de forma incipiente na área, se comparado a porção ocidental da Ilha
do maranhão, o Geoturismo também é praticado no setor sudeste da Ilha do Maranhão e está
relacionado principalmente às praias desta região. O setor sudeste possui um potencial
paisagístico elevado para o desenvolvimento do Geoturismo, visto que nesta parte do litoral da
Ilha será possível observar paisagens diferenciadas, relacionadas principalmente ao maior
número de falésias e um terraço de abrasão bem mais extenso, se comparados aos das praias do
litoral ocidental da Ilha do Maranhão.
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INTRODUÇÃO
O município de Ponta Grossa detém muitos atrativos naturais propícios às práticas de esportes de
aventura e estabelecimento de diversas trilhas, seja para caminhadas ou ciclismo. Isto, por conta de
sua geodiversidade, a exemplo de sua geologia e da variedade de formas do relevo. Situado na
região fitogeográfica dos Campos Gerais, borda oriental da Bacia do Paraná, com forte influência do
Arco de Ponta Grossa, a região apresenta cenários peculiares que despertam o interesse dos
adeptos de um turismo de natureza. São cânions, cachoeiras, geoformas singulares num relevo
movimentado por colinas declivosas, por vezes cortadas por obras de engenharia que valorizam
algumas paisagens, como a da Ponte de Ferro sobre o Rio São Jorge ou da Represa do Alagados.
Nos últimos anos observou-se um significativo crescimento nas práticas do ciclismo e do motocross
na região dos Campos Gerais e, em particular, em Ponta Grossa. Tendo-se por base o site wikiloc,
pode-se descobrir e compartilhar trilhas de várias modalidades, algumas dessas rotas foram
mapeadas por ciclistas e motociclistas. Estima-se que existam aproximadamente 40 opções de
trilhas em Ponta Grossa, algumas se estendendo até municípios vizinhos de Castro e Carambeí.
Sabe-se que “as trilhas têm se destacado no contexto turístico como uma ferramenta de grande
importância na conservação do patrimônio natural” (FOLMANN, CASSOL PINTO e GUIMARÃES,
2010). Assim, o objetivo deste trabalho é mostrar que as trilhas interpretativas podem ser um
importante instrumento de Geoturismo e Geoconservação quando usadas de forma adequada e
planejada. Trata-se de trilha especifica, traçada entre o urbano de Ponta Grossa e a Represa de
Alagados. A escolha desta trilha ocorreu em função de: (a) nível de degradação; (b) beleza cênica:
(c) presença de geoformas singulares (patrimônio natural-cultural) e (d) localização dentro da Área
de Proteção Ambiental (APA) da Escarpa Devoniana (Figura 1).
O trabalho está apoiado em: investigação de campo; cartogramas construídos a partir do software
ArcGIS 10.4 e entrevistas informais com os usuários das trilhas. Inclui-se ainda a análise via SWOT,
uma ferramenta que permite a análise das forças (STRENGTHS), fraquezas (WEAKNESSES),
oportunidades (OPPORTUNITIES) e ameaças (THREATS) que compõem o ambiente interno e
externo de determinada organização (MOREIRA e FOLMANN, 2016).
CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA
A trilha situa-se a NE da cidade de Ponta Grossa, distante, aproximadamente, 10 km. Insere-se na
bacia do Rio Pitangui, ao largo da Represa de Alagados, importante manancial de água destinada
ao abastecimento humano.
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Figura 1 – Localização da Trilha, Ponta Grossa - Paraná.

Percorre parte da paisagem formada sobre a Formação Furnas, dominada por arenitos médios a
grosseiros e, subordinadamente, arenitos conglomeráticos e siltitos esbranquiçados. Alguns
pequenos trechos são recobertos por folhelhos da Formação Ponta Grossa. Em relação ao relevo,
as formas predominantes na região são topos alongados, vertentes retilíneas e côncavas e vales
em “U” (MINEROPAR, 2006¹).
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Por suas propriedades geomorfológicas, os terrenos apresentam pouca resistência às intempéries
e à erosão pluvial, o que favorece o surgimento de sulcos, ravinas evoluindo, em alguns casos ao
estágio de voçorocas (MINEROPAR, 2006²). A condição climática regional, subtropical úmida,
com o período chuvoso nos meses de verão, favorecem os processos erosivos quando não
respeitados os critérios técnicos adequados de uso e ocupação do solo.
METODOLOGIA
O trabalho de campo foi destinado para o traçado-mapeamento da trilha em si e dos geossítios de
referência e para determinação dos trechos e seu grau de dificuldade/facilidade. Fez-se uso de uma
bicicleta, um receptor GPS Garmin e cartogramas construídos a partir do software ArcGIS 10.4. A
ampliação das informações foi realizada através de entrevistas informais com os usuários das
trilhas. Também se usou a técnica SWOT para classificar as condições dos ambientes “externo” e
“interno” da trilha em questão.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A aplicação da Análise SWOT resultou nos dados presentes no Quadro 1.

Externo

Interno

Quadro 1 - Análise SWOT da trilha
Forças
Flora: Araucária (Araucária angustifólia);
Campos;
Fauna: Aves; Capivara; Tatu; VeadoCampeiro; Suçuarana; entre outros.
Beleza cênica
Cicloturismo

Fraquezas
Falta de lixeiras
Erosão
Falta de painéis interpretativos
Vestígios de fogueira em lugares impróprios
Falta de acessibilidade
Falta de sinalização na trilha

Oportunidades
Contato da comunidade com o lugar
Geoturismo comunitário
Educação e interpretação ambiental

Ameaças
Assoreamento dos rios
Áreas sensíveis à intervenção humana

Fonte: Moreira e Folmann, 2016

Da trilha: percurso e atributos
A trilha (Figura 1) possui aproximadamente 22,5 Km, tem esse percurso porque além de uma
simples apreciação estética da paisagem, permite uma compreensão da geodiversidade da região
que inclui cenários distintos carregados de valor estético, científico e didático. Os pontos definidos
para a interpretação favorecem a compreensão da história e evolução dos processos naturais e
da geoecologia da paisagem. Nela estão incluídas pinturas rupestres, diferentes formações do
relevo, quedas de água e fragmentos de floresta ombrófila mista, matas ciliares e campos, além
das áreas destinadas à agropecuária.
Inicia-se no bairro de Uvaranas (pátio de manobras dos trens da América Latina Logística - ALL),
seguindo os trilhos por aproximadamente 4,5 km. O trecho mais conhecido pelos ciclistas e
motociclistas é o “Areião”, transição da paisagem urbana e o rural, permitindo maior contato com
os geoformas bem peculiares da região (afloramentos rochosos e cachoeiras do Rio Pitangui).
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Segue por trilha de areia, do Arenito Furnas, até o Primeiro Viaduto, da ferrovia: a partir de onde
há maior interação com uma paisagem natural. Encontra-se ali a Cachoeira Saltinho, formada em
um dos afluentes da margem esquerda do Rio Pitangui. Tem-se uma paisagem de grande
potencial geoturístico.
A partir deste ponto anda-se pelo interior de um pequeno bosque, onde se faz necessário o uso
de equipamentos de segurança, como capacete, óculos e luvas, pois a declividade do terreno
forma trechos muito acidentados (íngremes) e requer mais habilidade. Esse ponto é muito
interessante para o contato com a fauna e a flora.
Novamente seguindo os trilhos, chega-se agora no Segundo Viaduto, esse sobre o rio Pitangui.
Ponto favorável à educação ambiental por conta da visão panorâmica de diversos pontos de
interesse didático e científico. Pode-se observar alguns cânions tão típicos do reverso da cuesta
da Escarpa Devoniana: são lineamentos com diferentes orientações (SE-NW; NE- SW, e mesmo
S-N) que influenciam fortemente a instalação da rede hidrográfica regional. Ainda, afloramentos
ruiniformes e fragmentos de matas trechos de mata em meio aos “campos gerais”.
Na sequência da trilha é possível encontrar-se algumas pinturas-rupestres, associadas às
populações indígenas e desconhecidas por grande parte dos moradores da região. Conforme
Silva et al. (2007) o abrigo onde encontram-se a pinturas é representado por duas lapas
conjugadas, situadas a cerca de 15 km da cidade. As pinturas da lapa sudoeste apresentam
figuras geométricas, humanas e de animais. A lapa norte contém painéis com pinturas
monocromáticas de cervídeos e aves.
A trilha continua acompanhando os trilhos da via férrea até o Terceiro Viaduto, seguindo até a
“Tacinha” (Figura 1) numa referência à Taça do Parque Estadual de Vila Velha, mas esculpida no
arenito Furnas. Localizada no topo da vertente, dali é possível contemplar a paisagem formada
pela Represa de Alagados. Seguindo em direção Nordeste, cruza-se por diversos trechos de
mata, campos e afloramentos, até chegar na chamada “Cachoeira do Bandido” ou “Cachoeira
Ponte de Pedra”, em um rio da margem esquerda do rio Caçandoca. Muito conhecida por
apresentar um sumidouro no Arenito Furnas, formando uma “ponte” sobre o rio. Os próximos
trechos caracterizam-se como “de aventura”, por apresentarem declividades acentuadas (> 30º),
risco e perigo, ao contornar o vale do rio Caçandoca, até voltar para as pinturas rupestres, no
Segundo Viaduto.
CONCLUSÕES
A aplicação da análise SWOT da trilha permitiu identificar a existência de um grande potencial
geoturístico na Trilha, associado ao recurso didático e de educação e interpretação ambiental. Por
suas características lito-estruturais, a trilha possui pontos vulneráveis à intervenção humana,
degradando-se em decorrência do uso inadequado: os principais riscos relacionam-se com às
queimadas; ao descarte de resíduos sólidos; erosão e assoreamento dos rios, estas em função do
tipo de uso por motociclistas e, com menor intensidade, por ciclistas.
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Acredita-se que, qualquer uso das trilhas, se de forma orientada, respeitando suas fraquezas
minimiza o processo de degradação. O ato de interpretar o ambiente deve contribuir com os
gestores públicos na identificação e recuperação dos problemas existentes na área, bem como na
preservação da biodiversidade local. A análise SWOT pode auxiliar os gestores nessas questões,
pois permite perceber os pontos fortes e fracos da Trilha.
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INTRODUÇÃO
Há muito tempo que as pessoas se deslocam para visitar “maravilhas geológicas e
geomorfológicas”, no entanto, apenas nas últimas décadas do século XX é que se verifica uma
real aposta neste setor específico, com a divulgação da Geoconservação. Neste contexto, o
Geoturismo desenvolveu-se por todo o mundo nos primeiros anos do século XXI (ARAÚJO, 2005),
e deve se assentar nos princípios do turismo sustentável.
Segundo Hose (2000 apud BRILHA, 2005) essa abordagem geoturística já tem sido desenvolvida
ao longo dos tempos, inconscientemente e involuntariamente, no que diz respeito a expedições a
vulcões, visitas às águas termais e até mesmo na extração de jazidas minerais. No que diz
respeito a ser um tipo de turismo sustentável, o Geoturismo muito tem a contribuir em diversas
áreas, através do estudo e interpretação das paisagens naturais, entre outros aspectos, podendo
contribuir para a perspectiva da Geoconservação.
O objetivo do presente trabalho é apresentar uma discussão teórica acerca do Geoturismo, seus
conceitos, abordagens e princípios como estratégia para Geoconservação.
MÉTODOS
Configurando-se como uma pesquisa de abordagem qualitativa, para dar suporte a este estudo foi
utilizado como procedimento metodológico a pesquisa bibliográfica. Segundo Gil (1996) a
pesquisa bibliográfica se constitui na atividade de leitura e análise de material já elaborado,
principalmente livros e artigos científicos, com o intuito de agregar a contribuição de diversos
autores sobre determinado tema ou objeto. Desta forma, empregou-se o método de análise,
examinando os diferentes conceitos e abordagens.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Apresenta-se a discussão acerca do Geoturismo destacando seus conceitos, abordagens,
princípios chave e sua perspectiva como estratégia para a Geoconservação.
GEOTURISMO: CONCEITOS E ABORDAGENS
Dentre as modalidades e segmentações turísticas existentes, as que mais vêm se destacando na
atualidade são as que possuem atividades realizadas em áreas naturais, estreitamente
relacionadas com a qualidade de vida em detrimento com a aproximação com o ambiente natural
e cultural de uma localidade (MEDEIROS et al., 2014). Deste modo o Geoturismo:
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possui objetivos que não são meramente contemplativos, apresentando uma
finalidade didática, possibilitando constituir uma nova forma de oferecer
instrumentos para a interpretação da herança da paisagem natural que permitem
dialogar e compreender as particularidades geológicas e geomorfológicas dos
lugares visitados (SILVA, 2007, p.34).

O termo Geoturismo etimologicamente provém dos termos “geo” e “turismo” (RODRIGUES, 2008).
O primeiro refere-se à geologia do planeta Terra enquanto que o segundo está relacionado ao
gosto pela realização de viagens. Da junção resulta um termo que envolve viagens com o objetivo
de compreender o planeta.
A primeira definição de Geoturismo a ser amplamente publicada foi a do britânico Hose (1995) e
segundo ele, esta atividade facilitaria o entendimento e forneceria facilidades de serviços para que
turistas adquiram conhecimentos da geologia e geomorfologia de um determinado lugar ou área,
indo muito além do nível de uma avaliação estética. A ideia do Geoturismo é agregar o
conhecimento científico ao patrimônio natural de forma agradável e compreensível, valorizando e
possibilitando que aconteça uma visitação turística de modo sustentável (HOSE, 1995).
O Geoturismo estabelece um meio para promover valores e benefícios sociais aos locais de
interesse geológico e geomorfológico e seus componentes e para garantir sua conservação e
valorização, para o uso de estudantes, turistas, entre outros visitantes (ARAÚJO, 2005). É então,
uma modalidade turística que promove a geodiversidade e sítios com interesse geológico e
geomorfológico devidamente protegidos e conservados.
Apesar de ser recente e ter como um dos seus princípios a conservação ambiental e a base
científica da experiência turística, o Geoturismo também gera impactos dependendo do grau do
seu planejamento, inclusive já existem alguns estudos sobre os possíveis tipos de impactos
positivos e negativos que são causados por este segmento.
Diante do exposto, a atividade geoturística é inserida como alternativa para não somente
conhecer esteticamente os atrativos geológicos e geomorfológicos de uma determinada área, mas
compreender como ocorrem esses processos, envolvendo numa inter-relação os turistas e
comunidade, realizando assim o desenvolvimento local da região.
PRINCÍPIOS CHAVE DO GEOTURISMO
Para um projeto de Geoturismo ser lançado com viabilidade é necessário fazer um levantamento
dos aspectos que se relacionam com a procura turística (STUEVE et al., 2002), nomeadamente os
locais de interesse geológico e natural, as estruturas de negócios, infraestruturas potenciais, os
mercados potenciais e os grupos de visitantes alvos. Constitui um processo interativo, pois a
informação obtida com a análise de situação servirá não somente como base para o Geoturismo,
mas também para saber como deve ser feito o mesmo.
Dowling (2009) no decorrer de seus estudos acerca da temática em questão, definiu cinco
princípios-chave para que ocorra o Geoturismo na sua forma autêntica: 1) Base no patrimônio
geológico - o Geoturismo tem como base o patrimônio geológico da Terra, focando as suas
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formas e processos, essenciais para o planejamento, desenvolvimento e gestão da atividade; 2)
Sustentabilidade - promover a viabilidade econômica, a melhoria da qualidade de vida das
comunidades e a Geoconservação; 3) Informação geológica - o Geoturismo atrai as pessoas que
desejam interagir com o ambiente terrestre a fim de desenvolver seu conhecimento,
conscientização e valorização do mesmo; 4) Beneficiamento local - o envolvimento das
comunidades locais na gestão da atividade não só beneficia a comunidade e o meio ambiente
como também melhora a qualidade da experiência turística e 5) Satisfação do turista - a satisfação
dos visitantes é fundamental para a viabilidade do Geoturismo em longo prazo.
Neste contexto, Rodrigues (2008) enfatiza a capacidade que o Geoturismo tem de fazer
articulações para além da geodiversidade, diversificando a oferta e contribuindo para o
desenvolvimento sustentável da comunidade local, sendo assim uma estratégia para a
Geoconservação. Desta forma, o Geoturismo mantém relação estreita com a biodiversidade, a
história e a cultura local.
GEOTURISMO E GEOCONSERVAÇÃO
Sharples (2002, p.79) resume que o objetivo do conceito de Geoconservação relaciona-se a
preservação da geodiversidade ou diversidade natural considerando os “significativos aspectos e
processos geológicos (substrato), geomorfológicos (formas de paisagem) e de solo, mantendo a
evolução natural (velocidade e intensidade) desses aspectos e processos”. Assim, a
Geoconservação é um processo que objetiva principalmente a conservação e valorização da
geodiversidade existente, por meio de determinadas ações e ferramentas, sendo o Geoturismo
uma importante estratégia para tal objetivo. Vale ressaltar que, de acordo com Pereira (2010), os
objetivos, as finalidades e a importância da Geoconservação estão para além do Geoturismo, uma
vez que o seu foco maior é a conservação e valorização do patrimônio geológico e
geomorfológico, que muitas vezes podem não apresentar qualquer apelo turístico e estético,
porém seja dotado de relevância didática ou científica, que justifiquem a sua conservação e/ou
preservação.
Deste modo, Bento (2010, p. 29) destaca alguns aspectos da prática geoturística, dentre os quais,
a sua realização na interface dos demais segmentos turísticos, o que proporciona aos turistas
“uma visão integrada da paisagem, dessa forma, mais enriquecedora, na qual todos os aspectos,
bióticos e abióticos, se relacionam e merecem igual reconhecimento por parte da sociedade” e o
fato deste ter a sua busca pela sustentabilidade pautada no entendimento dos locais visitados,
sendo em muitos casos considerado uma extensão do turismo educativo e científico.
A interpretação é um componente essencial do Geoturismo, pois ela encoraja o geoturista a
contribuir para a Geoconservação, ou seja, conservação da geodiversidade de determinada área.
A interpretação geoturística se dá através dos seus meios interpretativos que podem ser folders
explicativos do lugar em questão, placas, painéis ilustrativos, informações do guia que está
conduzindo o roteiro, entre outros. Uma perspectiva que contribuiria para o fortalecimento da
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atividade geoturística seria a aproximação com os processos educativos, pois estes podem se
somar no sentido de despertar o interesse e participação da sociedade em geral, da comunidade
local e dos geoturistas na construção de uma consciência social como afirma Moreira (2014) em
seus estudos. Os processos educativos podem ocorrer por meio de ações como palestras de
sensibilização, oficinas, roteiros e práticas de campo, minicursos para os turistas e comunidades
locais, capacitação e treinamento para os guias, entre outras, trabalhando temáticas relacionadas
como, por exemplo, à Educação Patrimonial, que serviria como base para a proteção e
valorização do patrimônio geológico e geomorfológico, promovendo a inclusão destes em
atividades relacionadas ao meio ambiente natural.
O Geoturismo é um segmento que vem ganhando adeptos, sendo uma nova forma de praticar a
atividade turística em áreas naturais. A abordagem se relaciona ao segmento de turismo de
natureza e um dos seus principais objetivos é o reconhecimento e valorização dos aspectos da
geodiversidade, como monumentos geológicos e geomorfológicos, rochas, fósseis, entre outros,
que necessitam ser conservados, confirmando-se como uma estratégia para a Geoconservação,
uma vez que a prática requer conhecimento (por meio da educação), interpretação (significação
dos conhecimentos existentes) e valorização (definição do patrimônio por parte da população local
e dos turistas).
CONCLUSÕES
O Geoturismo é inserido como uma proposta de prática turística sustentável, na qual se evidencia
os potenciais geológicos e geomorfológicos dos locais visitados, estabelecendo um meio para
promover a valorização, conservação e divulgação da geodiversidade de determinada área, sendo
ainda uma estratégia para a Geoconservação. É uma das atividades de Geoconservação mais
difundidas e eficazes devido a seu caráter dinâmico e agregador, permitindo a valorização dos
aspectos geológicos e geomorfológicos de determinada área.
Entende-se pelos aspectos abordados, que o Geoturismo ainda é um conceito em elaboração,
mas que se insere na vertente do turismo de natureza. Voltado para a Geoconservação de áreas
naturais, está nele presente a preocupação com a valorização e sustentabilidade dos recursos
geológicos, geomorfológicos e das comunidades envolvidas, de forma a promover o
desenvolvimento econômico, social, cultural e ambiental local. E juntamente com o
desenvolvimento dos processos educativos e temáticas já citados, como a Educação Patrimonial,
por exemplo, somados ao Geoturismo, contribuiriam consideravelmente para despertar o
interesse e participação por parte da população local e turistas, para a proteção e valorização do
patrimônio geológico e geomorfológico.
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INTRODUÇÃO
O estado de Santa Catarina, situado na região sul do Brasil, possui uma área de 95.733 km² e
apresenta grande diversidade de paisagens, constituindo elevado potencial para diversos
segmentos do turismo, entre estes, o geoturismo.
Para Ruchkys (2007) o geoturismo tem como principal atrativo o patrimônio geológico, buscando
por meio da acessibilidade ao público leigo não apenas promover sua divulgação e o
desenvolvimento das ciências da Terra, mas principalmente a proteção do patrimônio por meio da
conservação de seus recursos e da sensibilização do turista.
Deste modo, o geoturismo desempenha um papel fundamental na conservação e difusão do
conhecimento sobre o patrimônio geológico para o público em geral que usufrui deste tipo de
atividade turística, e está diretamente ligado a geoconservação e a geodiversidade da região. A
geodiversidade, composta pelos elementos abióticos, associado à biodiversidade, composta pelos
elementos bióticos, constituem o patrimônio natural. Conforme Nascimento, Mansur e Moreira
(2015) “a geodiversidade representa os aspectos inanimados do planeta Terra, não apenas
aqueles ligados ao passado geológico como os minerais, as rochas e os fósseis, mas também os
processos naturais, que ocorrem atualmente”.
O Parque Nacional de São Joaquim (PNSJ) e o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro (PEST),
ambos situados no estado de Santa Catarina (Figura 1), constituem duas importantes unidades de
conservação do estado. De acordo com BRASIL (2000) as unidades de conservação têm como
um dos objetivos principais proteger as características de natureza geológica, geomorfológica,
espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural.
O presente trabalho tem como objetivo principal apresentar a geodiversidade do PNSJ e do PEST,
visando fundamentar o potencial geoturístico nestas unidades de conservação.
METODOLOGIA
A metodologia baseou-se na pesquisa bibliográfica, a partir do levantamento de obras
relacionadas ao tema, incluindo livros e artigos científicos. A etapa de campo consistiu em visitar
locais com elevado potencial para integrar um roteiro geoturístico no PNSJ e no PEST. Foram
consultados os sites do Serviço Geológico Brasileiro (CPRM), Instituto Chico Mendes de
Biodiversidade (ICMBio), Fundação do Meio Ambiente (FATMA), ONG’s e de outros órgãos
públicos da esfera municipal e estadual, onde obteve-se a informação que estes parques não
possuem Plano de Manejo.
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Figura 1 – Localização do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro e do Parque Nacional de São Joaquim –
Santa Catarina.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Parque Nacional de São Joaquim - PNSJ
Situado entre a região do planalto e o sul de Santa Catarina, possui uma área de 49.800 hectares
e compreende os municípios de: Urubici, Bom Jardim da Serra, Orleans, Grão Pará e Lauro
Müller. É uma Unidade de Conservação Federal que está inserida dentro do bioma Mata Atlântica,
foi criado no ano de 1961 com o objetivo de proteger as áreas remanescentes de Matas de
Araucárias, além de conservar os ecossistemas existentes e promover a educação ambiental, a
pesquisa e a visitação pública.
A geologia do PNSJ é composta pelo conjunto de rochas da Bacia do Paraná, estando a maior
parte do parque sobre as rochas basálticas da Formação Serra Geral, que ocupam o topo da
sequência estratigráfica. Sob o basalto está a Formação Botucatu, um arenito formado pelas
areias do paleodeserto Botucatu, sendo possível observar a morfologia das dunas e
estratificações perfeitamente preservadas nas rochas areníticas desta formação.
A Serra do Rio do Rastro constitui um excelente roteiro geoturístico, percorrendo a rodovia SC438, entre o município de Lauro Müller e o município de Bom Jardim da Serra, há um conjunto
com 17 marcos de concreto com descrições sobre as feições geológicas do local que de acordo
com Orlandi Filho, Krebs e Giffoni (2006, p.2) “parte-se do embasamento cristalino a cerca de 200
metros de altitude e percorre-se toda a sequência gonduânica ao longo dos caracóis da serra, até
os 1.467 metros de altitude dos derrames basálticos no topo”. Ao final do percurso pode-se
desfrutar de toda uma beleza cênica.
O relevo é constituído por planaltos de superfícies planas, onduladas e montanhosas, fortemente
dissecadas, conferindo feições geomorfológicas que evidenciam a geodiversidade do PNSJ. O
contato do basalto com as rochas areníticas da Formação Botucatu é facilmente identificado em
inúmeros pontos, como nas cachoeiras (Figura 2A) onde são observados feições de paleodunas,
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e nos diversos cânions (Figura 2C) dentro do parque. Um dos principais atrativos geoturísticos é o
Morro da Igreja, localizado a 30 km do centro do município de Urubici, é o ponto de maior altitude
com 1.822 metros. Deste ponto é possível apreciar a Pedra Furada (Figura 2B), uma feição
geológica em formato de janela com cerca de 30 metros de altura, o acesso até esta feição pode
ser feito por trilha porém, somente acompanhado por guias experientes. Feições como esta são
resultantes dos processos erosivos aos quais as rochas foram submetidas durante milhões de
anos. O parque conta ainda com uma riqueza de valor antropológico e cultural, onde estão
presentes diversas inscrições rupestres e tocas esculpidas em arenito possivelmente relacionadas
a animais pré-históricos e posteriormente utilizadas por povos nativos.

Figura 2 – Mapa geológico do Parque Nacional de São Joaquim – Santa Catarina.

Parque Estadual da Serra do Tabuleiro - PEST
Foi criado no ano de 1975 a partir do decreto estadual de número 1.260 elaborado pelo governo
de Santa Catarina. O PEST está inserido dentro do bioma Mata Atlântica e se configura na maior
área de conservação ambiental do estado, com 87.405 hectares de área abrangendo 9
municípios: Florianópolis, Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz, Águas Mornas, São Bonifácio, São
Martinho, Imaruí, Garopaba e Paulo Lopes. Além das ilhas: Ilha de Araçatuba, Ilha do Andrade,
Papagaio Pequeno, Três Irmãs, Moleques do Sul, Siriú, Coral, Dos Cardos e da ponta sul da ilha
de Santa Catarina. O PEST é composto por duas grandes fisionomias, de acordo com Fortkamp
(2008, p. 48), “a serrana, composta pelas Serras do Tabuleiro e do Cambirela, além da parte serra
do Capivari; e o ambiente de Planície Litorânea, que vai desde a foz do rio Massiambu, até a
Gamboa”. O PEST abrange áreas desde o litoral até altitudes de aproximadamente 1300 metros,
propiciando uma diversidade de riquezas naturais (OLIVEIRA, 2005). Com a lei 14.661/2009
foram desanexadas três áreas do parque, passando de área de proteção integral para área de
proteção ambiental, permitindo ocupações e tendo uma legislação ambiental mais branda.
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O PEST encontra-se inserido no Domínio Interno (BASEI, 1985; FLORISBAL, 2005) da porção sul
da Província Mantiqueira, sendo esta uma área compreendida a sul da Zona de Cisalhamento
Major Gercino, possui rochas graníticas de idade neoproterozóicas do Batólito Florianópolis, com
resquícios do Complexo Águas Mornas (embasamento paleoproterozóico).
Os processos de intemperismo e erosão ao longo de milhões de anos, associado ainda a
transgressões e regressões marinhas agindo ao longo do tempo nas rochas graníticas do Batólito
Florianópolis formaram paisagens exuberantes, incluindo praias, campos de dunas, costões,
cachoeiras (Figura 3D), ilhas (Figura 3B), cordões regressivos, entre outras. Preservando ainda
morros com mais de 1000 metros de altitude, como o Morro do Cambirela e Morro do Tabuleiro
(Figura 3A e 3C). Este conjunto paisagístico é propício para atividades como trilhas, escaladas,
prática de sandboard, surf, dentre outras atividades e esportes radicais.

Figura 3 – Mapa geológico do Parque Nacional de São Joaquim – Santa Catarina.

CONCLUSÕES
Embora o turismo já ocorra em ambos os parques, os turistas não têm muitas vezes
conhecimento sobre a existência destes e de seu valor, faltando assim investimentos em
estrutura, manutenção, acesso e divulgação. Neste sentido a mera existência dos parques não
contribui para sua preservação. Os parques acabam não sendo aproveitados como deveriam e o
conflito de interesses político e social contribui, aos poucos, para degradação e redução das áreas
protegidas, como já ocorrido no PEST.
O PNSJ e o PEST dispõem de vasto potencial geoturístico pelas características geológicas e
geomorfológicas que apresentam. Para explorar essas potencialidades se faz necessário um
melhor planejamento, com orientação aos visitantes, placas informativas e projetos educativos
para um melhor aproveitamento de toda essa riqueza de geodiversidade prezando ainda pela
geoconservação. Nesse contexto, o geoturismo acaba por proporcionar uma maior aproximação
da sociedade com o patrimônio geológico.
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INTRODUÇÃO
Geodiversidade foi definida inicialmente pela Royal Society for Nature Conservation, do Reino
Unido como “a variedade de ambientes geológicos, fenômenos e processos ativos que dão origem
a paisagens, rochas, minerais, fósseis, solos e outros depósitos superficiais que são o suporte
para a vida na terra” (BRILHA, 2005).
Geossítios são pontos onde afloram elementos da geodiversidade, em decorrência de processos
naturais ou induzidos pela atividade humana, que apresentam valor singular do ponto de vista
científico, pedagógico, cultural, turístico ou outro (BRILHA, 2005). A inventariação de geossítios
envolve processos como o reconhecimento da área de estudo, a identificação de afloramentos e
formações geológicas, a localização destes pontos com auxílio de um sistema de posicionamento
global (global positioning system – GPS), a descrição do geossítio, seu registro fotográfico entre
outros procedimentos.
O município de Caraá está localizado na Microrregião de Osório (Figura 1), distante 96 km da
capital Porto Alegre. Possui superfície total de 294 km² e população de 7312 habitantes (IBGE,
2010). Ao norte do município existe uma Unidade de Conservação denominada Área de Proteção
Ambiental de Caraá, criada por decreto municipal em 1998 com uma área de 8932 hectares, com
objetivo de “garantir a adequada proteção Ambiental e ordenar as atividades humanas de forma a
preservar e melhorar as características biológicas, ecológicas e paisagísticas no contexto dos
sistemas hídricos e de Mata Atlântica da área” (CARAÁ, 1998).

Figura 1 – Localização do município de Caraá – RS. Fonte: Wikipédia.

O município pesquisado recebe estudantes da educação básica, superior e também turistas, de
vários municípios da região, que buscam o contato com a rica biodiversidade da Mata Atlântica e
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momentos de lazer e recreação nas quedas d’água. A Mata Atlântica cobre boa parte de seu
território, principalmente nas partes mais elevadas e protegidas da APA de Caraá, onde fica a
nascente do rio dos Sinos, importante no abastecimento de vários municípios da Região
Metropolitana de Porto Alegre.
Geologicamente o município encontra-se na Bacia do Paraná, representada localmente por
rochas sedimentares da Formação Botucatu, rochas vulcânicas da Formação Serra Geral, fácies
Caxias e Gramado, depósitos coluvionares de encosta e planície fluvial preenchida por aluviões
(CPRM, 2009).
O objetivo deste trabalho é apresentar geossítios inventariados dentro dos limites da APA que
poderiam ser aproveitados nas atividades turísticas e educativas já realizadas, incentivando o
conhecimento e a conservação não só da biodiversidade, mas também da geodiversidade local,
igualmente importante na manutenção dos ciclos naturais.
METODOLOGIA
O presente trabalho é o resultado de pesquisas bibliográficas e atividades de campo, realizadas
como trabalho de conclusão do curso de bacharelado em geografia pela Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, com o título “Potencialidades para o desenvolvimento do ecoturismo e do
geoturismo na APA de Caraá/RS” (BRANDÃO, 2013). Na ocasião foram inventariados geossítios
ao longo de duas trilhas já existentes e utilizadas, pois não se pretendia estimular a abertura de
novos caminhos, que causariam impacto em uma área destinada à conservação da natureza.
Para identificar a campo os geossítios, tomou-se como referência o Mapa Geológico do RS e o
Mapa da Geodiversidade do RS, ambos elaborados pela CPRM nas escalas 1:750000, nos anos
de 2006 e 2009, respectivamente. Também utilizou-se as cartas topográficas da Diretoria de
Serviço Geográfico do Exército (DSG) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
na escala 1:50000, bem como o programa Google Earth para identificar feições do relevo com
potencial para sua classificação como geossítio.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como resultado da pesquisa realizada, foram identificados geossítios que possuem valores
científicos, didáticos, estéticos e culturais que conferem a eles potencial tanto para fins turísticos
como para fins educativos. São geossítios que representam diferentes estratigrafias ligadas aos
eventos vulcânicos da Formação Serra Geral, localizados em duas trilhas na APA de Caraá.
A primeira trilha tem 1.390 metros de extensão e dá acesso ao morro do Corupito (Figura 2A),
iniciando na estrada da linha Oito de Agosto e chegando ao topo do Corupito, um bloco de rocha
vulcânica de aproximadamente 4 metros de altura e 5 metros de diâmetro (Figura 2B). Está a 524
metros de altitude, em zona de transição das rochas basálticas da Fácies Gramado para as
rochas de composição félsica da Fácies Caxias. Trata-se de um morro testemunho dos processos
de regressão da escarpa, com acúmulo de tálus em sua base.
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O Corupito é um atrativo bastante singular, pois pode ser visto de vários pontos da APA e de seu
topo tem-se uma visão panorâmica bastante privilegiada dos demais morros e escarpas do
planalto. Também é possível observar junto a este geossítio antigas cercas de pedra (Figura 2C),
também chamadas de “taipas”, que possuem um forte valor cultural e histórico. São construções
feitas para delimitar os caminhos e invernadas que eram utilizados pelos tropeiros, que conduziam
comitivas de gado e muares até Sorocaba/SP.

Figura 2 – A: Morro do Corupito; B: Bloco de rocha do topo; C: Antigas cercas de pedras.

A segunda trilha dá acesso à maior cachoeira do município, onde outros geossítios também
podem ser observados. Inicia a uma altitude de 410 metros e possui aproximadamente 1700
metros de extensão, percurso que acompanha o curso superior do rio dos Sinos. Ao longo da
trilha podemos observar o relevo escarpado (Figura 3A) que caracteriza a paisagem local,
formando alguns paredões verticais que proporcionam grande beleza cênica.
Nos primeiros 200 metros da trilha pode ser observado um afloramento de basalto vesicular
(Figura 3B) sob um pequeno arroio. Este tipo de rocha se desenvolve na zona vesicular
característica das camadas superiores dos derrames basálticos, formadas pelo aprisionamento de
gases e posterior preenchimento das vesículas por carbonatos, zeolitas, quartzo, calcedônia e
outros minerais, observados em meio à massa vulcânica (HORBACH et. al, 1986).
A poucos metros de distância está um afloramento de blocos rochosos de arenito intertrápico
(Figura 3D) depositado imediatamente acima da camada basáltica vista anteriormente. Neste
ponto é possível observar o hiato temporal entre um e outro derrame, que possibilitou o avanço,
por alguns milhares de anos, das areias do deserto de Botucatu sobre as rochas vulcânicas,
recobrindo o basalto até que outro evento eruptivo cobrisse definitivamente as camadas de
arenitos.
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Seguindo o caminho chega-se a uma pequena cachoeira de aproximadamente 20 metros de
altura (Figura 3E), formada sobre duas camadas de derrames basálticos, cuja linha de contato fica
bastante evidente no meio da cachoeira. Poucos metros adiante chega-se à cachoeira da
nascente do rio dos Sinos (Figura 3C). Sua base está a 580 metros de altitude e seu topo a 700
metros. Embora a população em geral a chame de cachoeira da nascente, a área onde nasce o
rio dos Sinos encontra-se um pouco mais a montante, a quase 900 metros de altitude, nas áreas
úmidas típicas do topo do planalto vulcânico.
As rochas félsicas que aqui observamos constituem a camada superior dos derrames, cobrindo os
basaltos. Seus derrames, mais espessos do que os derrames de lavas de constituição máfica,
formaram paredões contínuos verticalmente e de maior altura, em oposição a pouca altura das
quedas desenvolvidas sobre os basaltos, caso da cascata anterior.

Figura 3 – A: Visão da escarpa no início da trilha; B: Basalto Vesicular; C: Cachoeira da nascente do rio dos
Sinos; D: Arenito Intertrápico e E: Cachoeira menor.

CONCLUSÕES
Foram identificadas algumas exposições rochosas e algumas formas de relevo que possibilitam a
interpretação dos processos que contribuíram para a formação da paisagem atual. Estes
geossítios estão localizados na trilha do Corupito e na trilha da cachoeira da nascente do rio dos
Sinos. São feições que permitem um bom trabalho de interpretação ambiental, dada a sua
representatividade dos processos geológicos pretéritos e da integração com os processos em
curso, como a degradação dos solos, a erosão, o desmatamento, a perda de biodiversidade.
Consideramos que os geossítios apresentados, somados à biodiversidade já conhecida e
divulgada, tornam possível a valorização da geodiversidade, permitindo o desenvolvimento de
uma proposta conjunta de ecoturismo e geoturismo. Novos geossítios poderão ser identificados
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futuramente e incorporados aos roteiros, enriquecendo o aprendizado proporcionado pelas
caminhadas na Unidade de Conservação (UC) em questão.
A continuidade da pesquisa ocorrerá pela ampliação da área de estudo, inventariando geossítios
em todo o território municipal, o que permitirá ampliar a diversidade de formações geológicas e
paisagens contempladas, enriquecendo ainda mais o conhecimento sobre a área e abrindo assim
novas possibilidades de interpretação ambiental.
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INTRODUÇÃO
O Parque Estadual de Vila Velha (PEVV), situado na cidade de Ponta Grossa, é um importante
patrimônio geológico e um dos principais atrativos turísticos da região dos Campos Gerais do
Paraná. A principal atração do parque são suas formações rochosas e a mais famosa é a “Taça”
(Figura 1). De acordo com Melo (2006) suas esculturas em arenito justificaram a criação do primeiro
parque estadual do Paraná, em 1953.

Figura 1: Taça de Vila Velha

Segundo Guimarães et al. (2012, p. 639) “As formas do relevo nos arenitos constituem verdadeiros
monumentos geológicos esculpidos pela ação das águas pluviais, energia solar, mudanças de
temperatura e atividade orgânica sobre o arenito Vila Velha, pertencente ao Grupo Itararé”. Este
estudo realizado pelos autores reconheceu a importância do parque como sendo internacional,
geoturística, científica e educacional.
Como o PEVV é uma Unidade de Conservação (UC) de Proteção Integral, que prevê o uso indireto
dos recursos, e tem como premissa o desenvolvimento de atividades de educação ambiental, a
utilização de recursos que melhorem a experiência dos visitantes é um aspecto importante para o
planejamento da área.
Estas ferramentas permitem a melhor compreensão do ambiente natural e são conhecidas como
meios interpretativos. A interpretação ambiental é considerada uma parte da educação ambiental e
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segundo César et al. (2007, p. 79) “é uma técnica didática flexível e moldável as mais diversas
situações”. Já os meios interpretativos podem ser divididos em personalizados e não personalizados
(MORALES, 1992):
•

Os meios interpretativos personalizados são: trilhas guiadas, passeios em veículos não
motorizados e passeios em veículos motorizados com o acompanhamento de guias,
audiovisuais com atendimento pessoal, palestras, atividades com representações teatrais, jogos
e simulações.

•

Os meios interpretativos não personalizados são: sinalização e placas indicativas, painéis
interpretativos, publicações, trilhas autoguiadas, exposições, etc.

Destes meios interpretativos estão presentes no PEVV as trilhas guiadas, audiovisuais com
atendimento pessoal, sinalização e placas indicativas, painéis interpretativos e trilhas autoguiadas.
Há também algumas publicações sobre o parque, mas que não estão à venda no local, e folders.
De acordo com Newsome e Dowling (2006) as rochas não estão vivas como os animais e as plantas
e elas dependem muito das explicações a seu respeito para se tornarem atraentes. Com base nesta
constatação, conclui-se que a forma como estas informações serão apresentadas interfere na
percepção do visitante.
No que se refere ao manejo de UCs, a realização de pesquisas científicas pode auxiliar os gestores
no processo de tomada de decisão. Tendo isto em vista, a Universidade Estadual de Ponta Grossa
(UEPG) em parceria com a Universidade de West Virginia (WVU) realizou uma pesquisa referente
ao turismo, uso público e a percepção do visitante no PEVV. Tal pesquisa teve o apoio da Fundação
Boticário e da Fundação Araucária.
Assim, o objetivo deste estudo foi apresentar os dados das perguntas referentes aos meios
interpretativos do parque sob a ótica dos visitantes.
METODOLOGIA
A metodologia utilizada para a realização deste estudo foi a pesquisa bibliográfica e o método de
pesquisa foi a análise dos dados obtidos com o Projeto de Pesquisa “Turismo, Uso Público e
Percepção dos Visitantes: Coleta de Dados e Pesquisa em Áreas Protegidas.” (UEPG, 2016)
Os dados apresentados são resultado da aplicação de 380 questionários de setembro de 2015 a
fevereiro de 2016. Os dias definidos para a coleta de dados foram sextas-feiras, sábados,
domingos e feriados, nos seguintes locais: centro de visitantes, final da trilha do bosque e ponto
de ônibus. O tratamento destes dados foi realizado nos Estados Unidos, na Universidade de West
Virginia, que possui a licença do programa SPSS.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os meios interpretativos são recursos utilizados em unidades de conservação que visam auxiliar os
visitantes a compreender o ambiente, de modo que quando eles regressem aos seus locais de origem
transmitam os conceitos aprendidos e a importância da conservação destas áreas. Algumas atividades
543

_______________________________________________________________________________
realizadas no PEVV são: a ‘trilha dos arenitos’, a ‘trilha da fortaleza’ e a caminhada noturna. No caso da
‘trilha dos arenitos’ o visitante pode optar também por conhecer as Furnas e a Lagoa Dourada no
mesmo passeio.
Baseando-se nas 380 respostas obtidas, no Gráfico 1 são apresentadas as principais preferências em
relação aos tipos de meios interpretativos que poderiam estar disponíveis. Com relação a esta questão,
os entrevistados puderam escolher três opções, e assim, foi obtido um total de 573 respostas.
Gráfico 1 – Preferência quanto aos meios interpretativos do PEVV

Palestras
2%
Aplicativos
para celular
3%

Folder/mapa
8%
Outro
17%

Condutores/guias
19%

Equipamento
de audio
(mp3)
1%

Vídeo
5%

Painéis e placas
45%

Com relação aos resultados encontrados, identificou-se que os visitantes preferem painéis/placas
(45%), seguido de condutores/guias (19%), outros meios interpretativos (17%), folder/mapa (8%),
vídeo (5%) e aplicativos para celular (3%).
No parque há quatro painéis interpretativos com imagens e informações que ilustram a geologia
do local, um na recepção, um nos arenitos (Figura 2), um em Furnas e um na Lagoa Dourada.
Apesar destes painéis serem atrativos ao visitante, eles poderiam conter mais imagens e uma
linguagem mais acessível aos diferentes públicos.
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Figura 2: Turistas recebendo informações sobre o Parque no início da trilha dos arenitos

No que se refere à visita a trilha dos arenitos, a maioria (95,5%) dos entrevistados a realizou sem
condutor. De todos os entrevistados, 95% aprovaram a visita, e os 5% que não aprovaram,
apontaram alguns motivos: a necessidade de condutores; mais atenção por parte dos condutores;
os condutores devem evidenciar mais os elementos do parque, mais informações na trilha; e uma
abordagem livre e descontraída por parte destes profissionais.
Outros meios interpretativos indicados foram os folders/mapas disponíveis no local (8%), que
estão em dois idiomas, português e inglês. Além destas respostas foram indicados também o
vídeo exibido antes do início da trilha e aplicativos para celular (3%).
Com relação ao item outros (17%), os entrevistados apontaram os seguintes meios interpretativos:
fotos dos outros atrativos da cidade, sinalização que destaque a taça, materiais com a história dos
arenitos, placas indicativas sobre a fauna e a flora, sinalização na trilha, materiais com
informações da fauna, placas que indiquem a distância em metros, sala com tipos de rochas e
meios interpretativos em inglês.
Estes dados comprovam que os painéis são os meios interpretativos preferidos pelos
entrevistados; no entanto, outros recursos podem ser utilizados além dos que já existem no
PEVV, como palestras e outras ferramentas que utilizem tecnologias, como QR Code, aplicativos
para smartphone e painéis interativos, que despertem ainda mais a curiosidade dos visitantes
para este importante patrimônio da região dos Campos Gerais.
CONCLUSÕES
Despertar o interesse dos visitantes ainda é um desafio, principalmente quanto aos aspectos
geológicos da paisagem. O uso de ferramentas adequadas pode ser o diferencial de algumas
UCs.
Neste sentido, é essencial que os guias/condutores sejam capacitados regularmente para que
possam oferecer um serviço de qualidade, que atenda ou supere a expectativa das pessoas que
visitam áreas protegidas. Com isso, conclui-se que apesar do PEVV possuir alguns meios
interpretativos e da quase totalidade dos visitantes se sentirem satisfeitos com a visita, é
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importante investir em novas ferramentas de interpretação ambiental e também despertar o
interesse do público infantil e jovem.
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INTRODUÇÃO
Os estudos sobre patrimônio geomorfológico que consideram as morfologias antropogênicas (com
importância paisagística, científica, pedagógica, cultural e econômica), são bastante incipientes
(VON AHN et al., 2017). Fagiewicz (2009) e Horváth e Csüllög (2012) consideram não somente o
patrimônio geomorfológico natural, mas também a variedade da natureza geomorfológica
antropogênica enquanto componentes da geodiversidade.
De acordo com Fagiewicz (2009), especialmente no caso da mineração a céu aberto, o relevo é
remodelado de tal maneira que são criadas novas morfologias de grande interesse paisagístico,
técnico-científico, cultural e turístico. Porém, segundo Horváth e Csüllög (2012), mesmo havendo
um número significativo de minas e pedreiras abandonadas passíveis de estratégias de
geoconservação, é difícil encontrar locais sob influência da mineração reconhecidos como
geossítios.
Neste contexto, compreende-se que a avaliação e a valorização do patrimônio geomorfológico de
origem antropogênica de geossítios localizados em áreas de mineração à céu aberto devem ser
realizadas a partir do conhecimento geomorfológico. A avaliação do patrimônio geomorfológico
destes locais deve ocorrer a partir de mapas geomorfológicos (CARTON et al., 2005), elaborados
de acordo com a perspectiva da antropogeomorfologia, baseada na proposta de Nir (1983) e
Rodrigues (2005).
Diante destas considerações, o objetivo deste trabalho consiste em analisar o sistema
geomorfológico antropogênico que compõe o patrimônio geomorfológico do Geossítio Minas do
Camaquã RS, a partir da elaboração de mapeamentos geomorfológicos de detalhe, a fim de
subsidiar ações de geoconservação na área em estudo.
METODOLOGIA
A identificação das formas do relevo se deu a partir de mapeamentos geomorfológicos realizados
em meio digital, a partir das orientações de Cunha (2001) e Simon et al. (2008) que se pautaram
em uma adaptação das propostas de Tricart (1965) e Verstappen e Zuidan (1975). Foram
selecionadas ainda simbologias adequadas à representação das feições antropogênicas
propostas por Paschoal (2014) e Von Ahn et al. (2017).
Nir (1983) define que os mapas geomorfológicos devem ser analisados de forma integrada e que
contemplem períodos pré e pós-significativas intervenções humanas. Por outro lado, Rodrigues
(2005) recomenda que se deva partir do reconhecimento de sistemas geomorfológicos em seus
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diversos estágios de intervenção antrópica (pré-perturbação, perturbação ativa e pósperturbação).
A elaboração dos mapas geomorfológicos ocorreu a partir da interpretação de anaglifos
tridimensionais derivados de fotografias aéreas coloridas dos anos de 1964, em escala
aproximada de 1:40.000; 1977, em escala aproximada de 1:25.000; e 2004, em escala
aproximada de 1:25.000. Os anaglifos tridimensionais foram georreferenciados junto a Base
cartográfica vetorial contínua do Rio Grande do Sul, em escala 1:50.000 (HASENACK; WEBER,
2010) no ambiente ArcGIS 10.3 com as devidas licenças de uso.
Foram realizados dois trabalhos de campo nos dias 16 e 17 de setembro de 2016 e 25 e 26 de
março de 2017. Estes trabalhos permitiram a atualização das informações dos dados
geomorfológicos obtidos a partir da interpretação das fotografias aéreas do ano de 2004. Por este
motivo o mapeamento geomorfológico foi datado como referente ao ano de 2017, pois as
alterações verificadas puderam ser atualizadas a partir dos trabalhos de campo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O Geossítio Minas do Camaquã está situado no município de Caçapava do Sul, na porção
sudoeste do Estado do Rio Grande do Sul (Figura 1a), e apresenta um conjunto de morfologias
antropogênicas resultantes de um processo histórico de ocupação, atrelado, principalmente, às
atividades de mineração. Por este motivo, o geossítio foi reconhecido pela Comissão Brasileira de
Sítios Geológicos – SIGEP, como pertencente à categoria de geossítios da história da mineração.
O mapeamento geomorfológico referente ao ano de 1964 (Figura 1b) permitiu identificar um
cenário pré-significativas intervenções humanas no relevo (NIR, 1983). Neste período, a
mineração se organizava somente a partir da escavação subterrânea, a qual não atuou de forma a
impactar significativamente as características geológicas e geomorfológicas da área. A análise
geomorfológica deste cenário possibilitou identificar morfologias naturais do relevo, com o
predomínio de vertentes convexas, concavidades onde ocorrem nichos de nascentes, linhas de
cumeada agudas e suaves por vezes interrompidas por colos topográficos, e canais fluviais, em
sua maioria, localizados em compartimentos de fundo de vale com perfil transversal em “v” (Figura
1b).
Entre os anos de 1975 e 1977, as Minas do Camaquã passaram por um intenso programa de
pesquisas geológicas, onde foram realizadas campanhas de sondagem a céu aberto
(CALDERIPE, 2016), as quais atuaram na constituição das primeiras morfologias antropogênicas
identificadas no mapeamento do cenário de 1977 (Figura 1c).

548

_______________________________________________________________________________

Figura 1 – Análise do sistema geomorfológico antropogênico que compõe o patrimônio geomorfológico do
Geossítio Minas do Camaquã – RS.

Neste cenário de intervenção ativa (RODRIGUES, 2005), o mapeamento de detalhe identificou
três pontos onde ocorreram sondagens a céu aberto. Em dois destes pontos foram identificados
furos no terreno resultante do processo de prospecção mineral. Estes furos foram reconhecidos
para este mapeamento como morfologia antropogênica relativa às perfurações derivadas do
processo de sondagem de minério. Em outro ponto, observou-se um estágio mais avançado no
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processo de prospecção mineral, resultando no surgimento de patamares abruptos em cavas de
mineração (Figura 1c).
Durante este momento inicial de prospecção de minério a céu aberto, o estéril (agregado natural
retirado da mina para liberar o minério e desprovido de valor econômico) foi depositado nas
proximidades da cava a céu aberto, o que contribuiu para a formação das bordas de colina de
estéril derivada de atividade mineraria e nos taludes de colina de estéril derivada de atividade
mineraria (Figura 1c).
O mapeamento do cenário de 2017 possibilitou reconhecer um conjunto de morfologias
antropogênicas que se organizaram em um último momento do processo de escavação a céu
aberto nas Minas do Camaquã (1981 - 1996) (Figura 1 – d, e). Este cenário foi reconhecido para
este estudo enquanto “momento de pós-significativas intervenções no relevo” (NIR, 1983) em
virtude de a mineração se encontrar inativa.
O mapeamento de detalhe identificou a organização de estágios mais desenvolvidos de
morfologias que já existiam no cenário de 1977, a exemplo dos depósitos de estéril, que tiveram
um aumento substancial na sua representatividade espacial (Figura 1d). Outro exemplo são as
perfurações derivadas do processo de sondagem de minério reconhecidas no mapeamento de
1977, mas que em 2017, nos seus limites sobrepõem-se grandes cavas de mineração a céu
aberto inativas, uma delas originando um lago artificial, considerado como morfologia
antropogênica relativa às cavas de mineração abaixo do nível do lençol freático (Figura 1 – d, e).
Destacam-se também a organização de novas morfologias antropogênicas oriundas de etapas
mais avançadas do plano de lavra a céu aberto, a exemplo de cortes para vias de circulação,
aterros para vias de circulação, e taludes de aterramentos para vias de circulação.
CONCLUSÕES
A interferência antrópica por intermédio do processo de apropriação e ocupação dos recursos
naturais da área ao longo do tempo histórico (período de atividade das minas) contribuiu para a
criação de um relevo antropogênico que pertence à geodiversidade da área e deve ser
compreendido como patrimônio geomorfológico que qualifica as Minas do Camaquã como um
geossítio da história da mineração.
A geoconservação deve ir além da conservação e valorização das formas naturais do relevo, uma
vez que formas antropogênicas atuam no sentido de contar a história local em uma escala de
tempo humana, fator que pode contribuir para o incremento econômico local, sobretudo se as
atividades de mineração foram suspensas e o principal vetor de desenvolvimento econômico não
ocorre mais.
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INTRODUÇÃO
A comunicação visual é um dos meios mais eficientes para a transmissão de informação. Neste
contexto, a cartografia possibilita a representação dos mais diversos aspectos do espaço
geográfico, sendo assim umas das mais importantes ferramentas da Geografia. Segundo
Florenzano (2008), o mapa é uma fonte de informação, bem como um instrumento dela, ou seja,
na Geomorfologia, o mapa geomorfológico é resultado de uma análise, bem como ferramenta de
análise, síntese e interpretação geomorfológica. Na área da cartografia geomorfológica, Dramis e
Bisci (1998) distinguem duas vertentes: a das principais unidades geomorfológicas e a Cartografia
Geomorfológica de Detalhe. A primeira se baseia em um esquema das principais unidades do
relevo, geralmente em pequena escala, representando as principais feições geomorfológicas. Já a
segunda é a que se entende como cartografia de detalhe, é baseada nos processos geomórficos
e com representação em escala de detalhe das formas e depósitos (RODRIGUEZ, 2015).
A Cartografia Geomorfológica de Detalhe consiste no uso de técnicas para enfatizar o relevo em
grande escala, assim proporcionando a melhor percepção humana dos componentes da
paisagem geomorfológica, uma vez que representa de forma legível as áreas de processos ativos
ou inativos (CORATZA; REGOLINI-BISSIG, 2009). O uso da escala de detalhe, isto é, maior que
1:25.000, permite delimitar minuciosamente as feições do relevo ou abrangência dos processos
geomórficos, resultando numa Carta Geomorfológica de Detalhe.
De acordo com o Serviço Geológico Nacional da Itália (Servizio Geologico Nazionale – SGN, no
italiano), na normativa técnica de representação física do território, de 1994, a carta
geomorfológica é resultado do estudo científico sobre as feições da Terra, realizado em trabalhos
de campo e em laboratório. Assim, permitem retratar os diversos aspectos geomorfológicos,
sejam endógenos ou exógenos do passado ou do presente. Dependendo do grau de
detalhamento, que é em função da escala, estabelece um quadro de características
geomorfológicas que propiciam o vislumbre do ambiente e processos que o originou, bem como
prevê tendências futuras (SGN, 1994).
Tendo em vista o detalhamento proporcionado pelas técnicas da cartografia e a inventariação
realizada para o patrimônio geomorfológico, o presente trabalho visa apresentar a simbologia na
escala de detalhe como ferramenta fundamental para a representação e descrição de sítios de
patrimônio geomorfológico. Destaca-se que o trabalho está vinculado ao projeto de pesquisa
“Cartografia geomorfológica de detalhe à valorização de recursos geomorfológicos em Unidades
de Conservação”, financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq).
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METODOLOGIA
O presente trabalho é construído a partir de referências bibliográficas, especialmente da normativa
técnica de mapeamento geomorfológico da SGN (1994) e Damis e Bisci (1998) e nas experiências
com cartografia de detalhe de Rodriguez (2015) e Santos (2016).
A inteligibilidade da carta geomorfológica ao leitor, seja o público acadêmico ou em geral, está
relacionada com a legenda adequada. Mario Panizza, em 1973, começa a sistematização de
legenda aos mapas geomorfológicos da Itália. Seus estudos culminam na publicação de uma
normativa técnica para cartas geomorfológicas pelo Serviço Geológico Nacional da Itália. Em
1998, Damis e Bisci, publicaram um manual da cartografia geomorfológica, sugerindo a legenda
para a escala de detalhe, contendo mais especificidades e complementares à primeira normativa.
Para criar uma legenda funcional precisa-se considerar a boa legibilidade da simbologia, mesmo
quando a carta for complexa e contenha muitos símbolos, assim sendo interpretada facilmente
(DAMIS; BISCI, 1998).
A normativa técnica, publicada em 1994 pelo SGN, foi concebida com o intuito de proporcionar
unicidade ao mapeamento do território italiano, assegurar a validade do conteúdo e facilitar a
interpretações por meio de simbologias precisas (SGN, 1994). Tal simbologia da normativa é
aplicável para cartas com escala até 1:50.000, no mapeamento deste trabalho se usou a escala
1:10000.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os mapas de escalas de detalhe permitem a representação de características específicas do
relevo, além dos aspectos geológicos e das curvas de nível, traz representações das quebras ou
rupturas de relevo e os processos geomórficos, indicando as tendências futuras das formas do
relevo em questão (RODRIGUEZ, 2015).
Para construção de legenda em cartas geomorfológicas, para cada característica abaixo, adota-se
uma simbologia, de acordo com a SGN (1994):
• Litologia: as cores do substrato são de baixa intensidade (mais baixas do que as
dos processos), usando letras quando for necessário, como, por exemplo, amarelo
para arenitos (a), alaranjado para rochas extrusivas (v), bordô para rochas
intrusivas (i). Há também variações de tonalidades para áreas do substrato mais
ou menos erodidas, assim como pode-se inserir notas sobre a granulometria de tais
locais.
•

Processos: utilizam-se a cores matizes para processos ativos, como turquesa para
eólico, azul para lacustre e verde para fluvial. Diminui-se a intensidade das
mesmas para representar os processos inativos, já para os processos dormentes
são usados tons mais fracos da cor matiz dos processos. Para os processos ativos
usa-se a cor cheia, ou seja o matiz, e para os processos não ativos usa-se
graduação desta mesma cor, de modo que a mesma fique menos intensa.
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Além de cores, há símbolos específicos para cada elemento geológico e geomorfológico,
promovendo a riqueza de detalhes do mapa. A normativa de simbologia contém 28 páginas,
totalizando 13 categorias que englobam cada elemento, como, por exemplo, geológico-estruturais,
de processos e depósitos fluviais, de área de erosão e deposição eólica, entre outros (SANTOS,
2016). Algumas amostras de tais símbolos estão representadas na Figura 1.

Figura 1 – Exemplos de símbolos
Fonte: adaptado de SGN, 1994, p.8-35.

Destaca-se que as metodologias para mapeamento geomorfológico de detalhe foram propostas e
experimentadas principalmente na Europa. Estas técnicas ainda são pouco usadas do Brasil,
como afirma Valdati (2005), sendo evidenciado devido à ausência de padronização de legenda
deste mapa temático.
CONCLUSÕES
O mapeamento geomorfológico de detalhe apresenta a possibilidade de mostrar as formas de
relevo mais próximas à percepção visual humana em função de sua escala de generalização e
representação (RODRIGUEZ, 2015). A carta geomorfológica, desde que elaborada corretamente,
é fonte de informação aos diversos tipos de público, podendo ser direcionada ao geoturismo ou ao
planejamento, bem como divulgação do patrimônio geológico e geomorfológico.
Como as feições do relevo e os processos geomorfológicos são representados, a construção da
carta geomorfológica de detalhe dentro da metodologia citada neste trabalho pode ser adotada na
representação da inventariação de um sítio de patrimônio geomorfológico.
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INTRODUÇÃO
A diversidade geomorfológica se configura pelas formas e processos que ocorrem na superfície
terrestre, muitas vezes destacando-se no contexto da geodiversidade por fornecer múltiplos
recursos interpretativos para pesquisas de base ou aplicadas em geociências e ciências
ambientais (THOMAS, 2012).
Um dos conceitos destinados à variabilidade geomorfológica é geomorfossítio, salientando formas
de relevo atribuídas de valores que expressam os significados geomorfológicos de uma paisagem
(PANIZZA, 2001); condições que podem qualificá-lo como integrante do patrimônio natural de um
território (PRALONG, 2005; REYNARD et al., 2011).
A Escarpa da Esperança representa uma faixa da borda oriental dos derrames basálticos da Bacia
Sedimentar do Paraná, que intercalados às formações sedimentares, estruturam o Terceiro
Planalto Paranaense; e o contato destes com formações paleozoicas, onde se esculpiu o
Segundo Planalto Paranaense (SANTOS et al., 2006). A interação sistêmica destes aspectos,
condicionados por lineamentos estruturais (SOARES et al., 1982), resultou em formas de relevo
capazes de, potencialmente, ser delineadas como geomorfossítios; caso do objeto do presente
trabalho: o Salto e Canyon do Rio São Francisco, localizados no centro do estado do Paraná,
abrangendo os municípios de Guarapuava, Turvo e Prudentópolis (Figura 1).

Figura 1 – Área de estudo: Localização no Brasil (A); Localização no Paraná (B).

Considerando a avaliação do geomorfossítio em questão, o objetivo geral do presente trabalho
refere-se à classificação das suas potencialidades e vulnerabilidades físicas, em termos
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qualitativos; e da distribuição espacial de variáveis do relevo derivadas de parâmetros
geomorfométricos, primários e secundários, no contexto quantitativo.
METODOLOGIA
Partindo do conhecimento empírico da área de estudo, a avaliação qualitativa compreendeu
utilização de aparelho de georreferenciamento (Garmin GPSMAP 62), máquina fotográfica de
lente cambiável (Nikon D7000) e ficha descritiva oriunda da adaptação das metodologias de
Pereira e Pereira (2010) e Bollati et al. (2013), propondo-se a análise do geomorfossítio de acordo
com: 1) Escala de observação; 2) Indicadores geomorfológicos; 3) Potenciais valores
geomorfológicos; 4) Correlação com classes de uso e ocupação da terra; 5) Plano de manejo; 6)
Situação administrativa; e 7) Indicadores de Riscos e Vulnerabilidades.
A análise digital do relevo e submissão de dados raster ao índice de diversidade, por sua vez, foi
posterior à elaboração de Modelo Digital do Terreno (MDT); adotado como fonte de dados para
derivação, via SIG, de parâmetros geomorfométricos primários (Declividade, Orientação, Plano e
Perfil de Curvatura) e secundários (Índice de Rugosidade do Terreno, Índice Topográfico de
Umidade e Índice de Posição Topográfica).
O Índice de Diversidade de Shannon (SHDI), derivado da Teoria da Informação (SHANNON e
WEAVER, 1949), foi utilizado para quantificar, em células de 500 x 500 m, o número de
ocorrências das classes dos parâmetros geomorfométricos e suas respectivas proporções
(equação 1):
∑
Onde:

∗

refere-se ao número de células relativas à cada classe,

amostra (Riqueza) e
Logaritmo Natural (

(equação 1)
o número total de classes da

à proporção das mesmas (Equabilidade) em relação à área, expressa em
).

Após a seriação dos índices de diversidade específicos (SHDI), os mesmos foram integrados por
Tabulação Cruzada – técnica SIG incorporada ao conceito de Álgebra de Mapas (TOMLIN, 1990).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O Rio São Francisco, integrante do sistema hidrográfico do Rio Ivaí, nasce no Terceiro Planalto
em uma altitude aproximada de 1.160 metros, percorrendo 11,4 km até a Escarpa da Esperança,
no extremo norte da APA da Serra da Esperança. A alteração abrupta do perfil longitudinal do rio
é decorrente da alta declividade da cornija da escarpa, que neste setor é controlada por
lineamento estrutural, determinando a formação de uma queda d’água de 196 metros sobre
afloramento da Formação Piramboia-Botucatu (mesozoica), cuja base define o retorno ao seu
estado de equilíbrio, considerando os pressupostos da geomorfologia fluvial (CHRISTOFOLETTI,
1981; PHILLIPS et al., 2010), já sobre a Formação Rio do Rasto (paleozoica).
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O geomorfossítio em questão refere-se a um polígono de 252,6 hectares (ha) estabelecido no
entorno do Salto São Francisco e seu vale à jusante,

cuja amplitude altimétrica, bastante

significativa, possibilita a designação deste último como canyon.
A Figura 2 representa tridimensionalmente suas características geomorfológicas, bem como o
atual uso e cobertuda do solo, indicando os locais onde ocorre a ruptura de declive do perfil
longitudinal do rio (knickpoint), as formas concâvas derivadas dos depósitos de tálus, na base do
front, e a configuração do seu vale fluvial; considerando seu posicionamento em relação à
escarpa.

Figura 2 – Limites do Geomorfossítio (A), Faixa de cornija (B) e Canyon (C).

A análise de campo possibilitou a identificação de espessas faixas cornija, que indicam frentes
mais resistentes ao intemperismo físico, determinando, em compensação, que processos de
erosão regressiva passem a agir preferencialmente sobre o front da escarpa, causando seu
festonamento e originando canyon de pequena extensão que incide sobre as rochas sedimentares
que embasam o segundo planalto.
Enfatizando a classificação quantitativa, a Figura 3 representa a integração dos parâmetros
geomorfométricos primários (IDGPP) e secundários (IDGPS); bem como o resultado da tabulação
cruzada de ambos (Índice Final de Diversidade Geomorfológica – IFDG).
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Figura 3 – Comparação entre IDGPP (A), IDGPS (B) e IFDG (C)

Considerando a superposição dos SHDI de parâmetros geomorfométricos primários (IDGPP) e de
parâmetros secundários (IDGPS), mediante tabulação, o geomorfossítio passa a ser
contextualizados pelo Índice de Diversidade de Shannon (SHDI).
Em termos gerais, a classe predominante é referente aos valores médios de SHDI, ocupando 45%
da área total. Os maiores valores de IFDG estão agrupados na classe de SHDI Alto,
representando os 25,1% da área onde a variabilidade dos parâmetros geomorfométricos é mais
significativa, especialmente em relação aos parâmetros declividade, Índice de Rugosidade do
Terreno e Índice de Posição Topográfica.
CONCLUSÕES
O geomorfossítio foi abordado segundo sua caracterização física e pela sua potencialidade de
uso, sendo necessários estudos posteriores para avaliar numericamente seu nível numérico de
representatividade.
No contexto dos índices de diversidade, os valores médios de diversidade geomorfológica foram
predominantes, característica relacionada à baixa correlação espacial entre as classes
estabelecidas para os parâmetros adotados; necessitando, portanto de revalidação estatística
para reduzir um conjunto de incompatibilidades.
Oportunamente,

são

necessárias

análises

comparativas

de

dados

resultantes

da

adoção/adaptação de métodos distintos, potencialmente aplicáveis na classificação qualitativa e
quantitativa, bem como na validação geomorfométrica dos geomorfossítios e demais aspectos da
diversidade geomorfológica.
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INTRODUÇÃO
Como estratégia de geoconservação, a inventariação é realizada com o intuito de caracterizar
sítios de interesse geológico e geomorfológico. Baseado nesta ideia delineia-se o objetivo deste
trabalho, que é apresentar as particularidades registradas dos aspectos geomorfológicos
inventariados da Lagoinha do Leste, Florianópolis - SC.
A área de estudo está inserida em uma Unidade de Conservação municipal, localizada no sul da
Ilha de Santa Catarina, no distrito do Pântano do Sul (Figura 1). A Lagoinha do Leste abrange a
praia de mesmo nome, uma laguna, fauna e flora típica do litoral subtropical brasileiro, além de
uma diversidade geomorfológica com potencial de patrimônio. O acesso ao local ocorre por meio
de duas trilhas: trilha da praia do Matadeiro e trilha do Morro do Pântano do Sul, respectivamente,
acesso norte e sul da enseada.

Figura 1 – Mapa de localização da área de estudo
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Sucintamente, a geomorfologia da Ilha de Santa Catarina consiste em dois tipos de modelados, o de
dissecação e o de acumulação, cuja distinção é dada pela gênese e/ou energia do relevo
(HERRMANN; ROSA, 1991). O modelado de dissecação da Ilha pertence as Serras do Leste
Catarinense, que são compostas de montanhas, morros e colinas: as montanhas (acima de 200m
de altura) se concentram no sul da Ilha, sendo o Morro do Ribeirão o mais elevado, com 520 m de
altitude; os morros são encontrados mais ao norte; e as colinas se encontram no centro da cidade
e na porção continental do município de Florianópolis (LUIZ, 2004).
Já o modelado de acumulação é o conjunto de ambientes deposicionais. De acordo com Luiz (2004)
na Ilha se observam os compartimentos: 1) Praial: feições formadas a partir dos sedimentos
depositados pelas correntes litorâneas e o regime de ondas, como as planícies de maré e
lacustres; 2) Eólico: composto por bacias de deflação, cômoros e campos de dunas móveis e
fixas, estas são mais expressivas no leste, com destaque as Dunas da Joaquina; 3) ColúvioAluvionar: transição da planície costeira para as feições das Serras do Leste Catarinense.
Destaca-se que ambos os modelados são encontrados na Lagoinha do Leste, o de dissecação de
montanhas, pela presença de elevações entre 200m e 300m de altura, e os três compartimentos
do modelado de acumulação citados anteriormente. Tais feições e depósitos são compostos de
rochas da Suíte Pluto-Vulcânica do Cambirela, que são derrames e diques de riolito, riodacito,
dacito, granito de grão fino, bem como tufos e lapilli e tufos ignimbríticos; a área de estudo
também possui diques de diabásio da Formação Serra Geral (TOMAZZOLLI; PELLERIN, 2014).
Por fim, o presente artigo é um dos resultados da pesquisa “Geomorfossítios: valorização da
geodiversidade da Lagoinha do Leste, Florianópolis – SC”, também vinculado ao projeto de
pesquisa “Aplicação da cartografia geomorfológica de detalhe à valorização dos recursos
geomorfológicos em Unidades de Conservação”, financiado pelo CNPq.
METODOLOGIA
De caráter qualitativo, a inventariação consiste, basicamente, no diagnóstico detalhado do meio
físico do geomorfossítio, baseado em trabalho de campo e complementado com consultas
bibliográficas específicas (BRILHA, 2005). Assim, na construção deste trabalho foram analisados
os aspectos geológicos, geomorfológicos, pedológicos, climáticos e da vegetação, no entanto, o
foco está nos recursos geomorfológicos.
Deste modo, a inventariação é a descrição detalhada dos componentes daquele sítio, assim
mostrando os componentes representativos da diversidade geomorfológica.

Realizado de

maneira sistemática, baseado no conhecimento científico, o inventário é o primeiro passo para a
geoconservação (LIMA, 2008).
Além do material bibliográfico levantado, analisou-se a área de estudo em fotografias aéreas da
Ilha de Santa Catarina e em saídas de campo. Sendo esta última fundamental para a pesquisa,
pois certificou o trabalho em laboratório, bem como obter registros fotográficos.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir das características geológica e geomorfológica da área de estudo, apoiada em referências
bibliográficas e mapeamentos, tem-se uma primeira noção dos ambientes encontrados na
Lagoinha do Leste, que são zonas de processos marinhos, eólicos, gravitacionais e processos
ligados às águas superficiais (SANTOS et al., 2016a). No entanto, somente nas saídas de campo
é que se verificaram os elementos singulares do ambiente abiótico. Três casos especiais foram
registrados, cujo valor científico é relevante para este estudo, serão descritos a seguir e
mostrados nas fotografias3.
A laguna da área de estudo é meândrica, localiza-se na porção central da Lagoinha do Leste. A
mesma é barrada pelo compartimento praial estando, geralmente, isolada do mar, porém, em
eventos de ressacas marítimas ou altos índices de pluviosidade, tal barreira é rompida e permite
que a água da laguna encontre o mar (SANTOS, 2016b), como se observa na Figura 2. A área
que se abre para o eventual deságue no mar é denominada canal lagunar de maré, e é
identificada no norte da área de estudo.
A dinâmica do canal lagunar aberto promove a erosão e deposição flúvio-marinha dos sedimentos
na areia de praia, o fluxo da Lagoinha para o canal carrega os sedimentos areno-argilosos da
laguna para o mar, esta dinâmica gera um desnível do compartimento praial de aproximadamente,
no máximo, 50cm (Figura 3) (SANTOS, 2016b). Conforme o nível de água da laguna baixa, o fluxo
de água diminui, consequentemente, a energia também baixa e os sedimentos se depositam,
reconstruindo o compartimento praial, juntamente com os depósitos marinhos (SANTOS, 2016b).
Outra particularidade ocorre em virtude da existência de rochas de resistência distinta ou pela
presença de falhas e/ou fraturas, onde se observa ocorrências pontuais de erosão diferencial, isto
é, a resposta de cada material rochoso ao mesmo processo erosivo. A erosão diferencial se
manifesta na retirada das partes menos resistentes, neste caso, dá origem aos campos de blocos
nas cristas dos limites norte e sul da Lagoinha do Leste (SANTOS, 2016b), tal como exemplifica
na Figura 4.

Figura 2 – Canal lagunar aberto e fechado
3

Destaca-se que no trabalho “Geomorfossítios: valorização da geodiversidade da Lagoinha do Leste,
Florianópolis - SC” há, além da inventariação completa, dois mapas elaborados a partir da inventariação,
que são a Carta Geomorfológica de Detalhe e o Mapa de Geomorfossítios. Ambos os mapeamentos trazem
uma proposta de geomorfossítios para a geoconservação dos mesmos.
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Figura 3 – Desnível do compartimento praial promovido pelo canal lagunar de maré

Ainda nos campos de blocos, encontram-se rochas em processo de erosão alveolar. Este tipo, em
particular, ocorre em rochas de granulação média a grossa, geralmente em arenitos e granitos,
resultando em cavidades de variados tamanhos, conhecidos pela denominação corsa Tafone
(Tafoni, no plural) (SANTOS, 2016b). Os Tafone da Lagoinha do Leste são de pequena dimensão,
registrou-se apenas um de tamanho mediano (Figura 5). Tais cavidades foram observadas nos
costões rochosos e nos campos de blocos. Sua ocorrência é isolada nos dois campos de blocos,
não sendo notada grande quantidade de alvéolos numa mesma unidade, ao contrário dos
costões, onde são mais numerosos (SANTOS, 2016b).

Figura 4 – Campo de blocos sul (esquerda) e norte (direita)

Figura 5 – Alvéolos (direita) e o Tafone (esquerda)

CONCLUSÕES
Os casos descritos neste resumo são as particularidades encontradas na Lagoinha do Leste,
sendo que não consiste no inventário completo. Contudo, apenas com o apresentado até aqui,
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nota-se a quantidade de elementos que indicam a singularidade da Lagoinha do Leste em relação
a Ilha de Santa Catarina.
A diversidade geomorfológica da área é dotada de um elevado valor científico e turístico. Destacase que estes resultados ainda serão aprimorados em razão da complexidade de investigação e
avaliação completa, a fim de efetivar o potencial da Lagoinha do Leste como patrimônio
geomorfológico.
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INTRODUÇÃO
A fragilidade dos sistemas naturais e a degradação dos elementos da geodiversidade
potencializam a importância da conservação da natureza abiótica (BRILHA, 2005). Segundo Gray
(2004) o termo geodiversidade se refere aos ambientes geológicos e geomorfológicos, seus
fenômenos e processos ativos, bem como sua origem e evolução das formas do relevo. Sendo a
geodiversidade considerada como substrato para a sustentação da biodiversidade na Terra (VON
AHN et. al., 2016) surge a necessidade de proteção e conservação do patrimônio geológicogeomorfológico (GRAY et. al., 2013), onde Brilha (2005) define essas atividades como
geoconservação, termo anteriormente definido por Sharples (2002) como a conservação da
geodiversidade por seus valores intrínsecos, ecológicos e geopatrimoniais. Segundo Azevedo
(2007) com o crescente interesse de pesquisadores sobre a necessidade de proteção dos
elementos da geodiversidade, estratégias de geoconservação foram desenvolvidas, tendo como
base o geopatrimônio reconhecido. Pereira et al. (2008) define o geopatrimônio como um conjunto
de características geológicas, paisagens geomorfológicas, paleontológicas e mineralógicas, de
significativo valor, e que possibilitam o entendimento e a interpretação da história geológica da
Terra.O geopatrimônio de acordo com Borba (2011) compreende um conjunto de geossítios de
um determinado território, sendo que esses geossítios são delimitados a partir da definição de
coordenadas geográficas, formando áreas complexas, diversificadas e afloramentos isolados
(BORBA, 2013).
Santos (2016) afirma que a partir da consonância dos elementos geológicos e geomorfológicos
vinculados às formas do relevo, pesquisadores da área da geomorfologia vêm utilizando o termo
geomorfossítio. Os geomorfossítios, além de possuírem valor científico, cultural, estético e
socioeconômico, podem ser simples objetos geomorfológicos ou paisagens mais amplas e podem
ser modificadas, danificadas, e até mesmo destruídas pelos impactos das atividades humanas
(REYNARD; PANIZZA, 2005).
Diante disso, esta pesquisa se propõe realizar uma caracterização geomorfológica no setor
central do geomorfossítio Guaritas do Camaquã, a partir das informações extraídas do
mapeamento

geomorfológico

representatividade

realizado,

geomorfológica

que

e

assim

identificar

compete para a

as

áreas

que

possuem

organização espacial de

um

geomorfossítio. A área em questão encontra-se no limite territorial dos municípios de Caçapava
do Sul e Santana da Boa Vista, localizado na região central do estado do Rio Grande do Sul
(Brasil), conforme observado na Figura 1:
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Figura 1: Mapa de Localização.

METODOLOGIA
A caracterização de geossítios e geomorfossítios encontra forte aparato metodológico na
cartografia geomorfológica (CARTON, 2005). A fim de produzir um trabalho de caracterização das
áreas de interesse geomorfológico a partir da análise da organização espacial das formas do
relevo no setor central do geomorfossítio Guaritas do Camaquã, foi organizada inicialmente a
base cartográfica da área, oriunda dos dados espaciais da base cartográfica vetorial contínua do
Estado do Rio Grande do Sul elaborada por Hasenack e Weber (2010) em escala 1:50.000, tendo
como suporte o programa ArcGis 10.3 (licença de uso do Laboratório de Estudos Aplicados em
Geografia Física da UFPel).
Com base no limite do Geossítio das Guaritas do Camaquã, estabelecido por Paim et al. (2010), o
limite do Setor Central do Geomorfossítio Guaritas do Camaquã, foi definido por Santos (2016)
pautado na proposta de Reynard; Panizza (2005), que definem geomorfossítio como formações
geomorfológicas que adquiriram valores estéticos, culturais, científicos, pedagógicos e/ou
socioeconômicos. Na etapa seguinte, foram utilizadas fotografias aéreas coloridas na escala
aproximada de 1:25.000, obtidas no período de junho e julho de 2004, com a câmera RC 5/8
WILD, realizado por AEROCONSULT Ltda. e cedidas pela Geopampa Engenharia Ltda. As
fotografias foram digitalizadas e convertidas em anaglifos tridimensionais, a partir do software
StereoPhotoMaker. Foram selecionadas as seguintes faixas de fotografias aéreas: Faixa 28A
(fotografias 08, 09, 10, 11 e 12); Faixa 29 (fotografias 10 e 11); Faixa 30 (fotografias 09, 10, 11,
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12, 13 e 14); Faixa 31 (fotografias 10, 11, 12, 13 e 14) totalizando 18 fotografias aéreas
convertidas em anaglifos digitais tridimensionais. Os anaglifos foram georreferenciados junto à
base cartográfica e possibilitaram uma interpretação conjunta das formas do relevo da área.
A identificação das formas do relevo da área em estudo ocorreu em meio digital, diretamente em
tela, com auxílio de óculos para visão tridimensional.A escolha do conjunto de símbolos se baseou
na proposta de Cunha (2001) e Simon (2010), pautados na adaptação das propostas de Tricart
(1965) e Verstappen e Zuidan (1975) de representação das feições geomorfológicas em uma
única legenda, possibilitando a elaboração do mapeamento geomorfológico de detalhe do Setor
Central do Geomorfossítio Guaritas a partir do qual foi possível a realização da caracterização
geomorfológica da área. Aliado aos procedimentos metodológicos foi realizado um trabalho de
campo, onde foram realizados registros fotográficos e a validação do mapeamento geomorfológico
realizado na área.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Inserido na Bacia Sedimentar do Camaquã, o setor central apresenta características
morfogenéticas únicas, geradas por diferentes processos tectônicos, ocorrência de discordâncias
angulares e erosivas e alternância entre eventos deposicionais (PAIM, 2010). A Litologia da área
em estudo é composta pelas aloformações Serra dos Lanceiros e Varzinha (PAIM et al., 2000),
onde se desenvolveram processos pretéritos e ocorrem processos atuais e que contribuíram para
a organização espacial dos seguintes conjuntos de formas do relevo: (1) Feições Estruturais; (2)
Formas de Origem Denudativa; (3) Morfometria e (4) Ação das Águas Correntes e Formas de
Origem Fluvial, conforme observado na Figura 2:

Figura 2 – Mapa Geomorfológico do Setor Central do Geomorfossítio Guaritas do Camaquã - RS
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As Feições Estruturais são compostas por cristas estruturais, patamares estruturais, falhamentos
e lineamentos, ocorrem no Setor Central de forma significativa, e são resultantes do processo de
erosão diferencial das rochas. Em relação às Formas de Origem Denudativa, o mapeamento
geomorfológico viabilizou a análise de colos erosivos, de rupturas topográficas (suaves e
abruptas) e morros testemunhos. A Morfometria refere-se aos aspectos quantitativos das formas
do relevo, precisões topográficas e morfométricas como os caimentos topográficos, curvas de
nível, linhas de cumeada (suave e aguda), pontos cotados e as formas de vertente. Na categoria
Ação das Águas Correntes e Formas de Origem Fluvial constam as feições hidrográficas (canais
fluviais e pluviais), os modelados de entalhe (formados pelos canais fluviais com seção transversal
plana ou seção transversal em “V”), e as formas de acumulação (depósitos aluviais).
CONCLUSÕES
A caracterização geomorfológica do setor central do geomorfossítio Guaritas do Camaquã
possibilitou compreender aspectos gerais das feições do relevo residuais existentes na área,
viabilizando uma melhor leitura dos documentos cartográficos complexos e exclusivamente
bidimensionais. O referente trabalho aponta que a geoconservação aliada a geodiversidade
potencializa a importância de identificar áreas de conservação e proteção dos elementos
geológicos

e

geomorfológicos

(PEREIRA,

2010),

tendo

como

base

o

mapeamento

geomorfológico, auxiliando na associação da abordagem teórica do trabalho à metodologia
aplicada.
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INTRODUÇÃO
O Brasil é um país detentor de importante e diversificada geodiversidade e geopatrimônio, no
entanto, em parte desconhecidos, dada a carência de estudos sobre o tema no país.
No escopo conceitual, o patrimônio geomorfológico, parte integrante do geopatrimônio é definido
por Rodrigues e Fonseca (2008) como formas e depósitos correlativos da evolução do relevo
desde os tempos mais pretéritos, enquanto Pereira (2006) defende que seriam locais de interesse
geomorfológico que foram atribuídos de um ou mais tipos de valor.
Brilha (2005) sugere a seguinte sequência de procedimentos conservacionistas a ser adotada:
inventariação, quantificação, classificação, conservação, valorização, divulgação e monitoração.
Sobre a inventariação e quantificação do patrimônio geomorfológico, Pereira (2006) defende a
tomada de conhecimento geomorfológico de uma área baseada em instrumentos como
levantamento teórico, registro fotográfico e atividades de campo, bem como a utilização de
métodos numéricos para a avaliação de critérios de análise, que permitem compreender a
relevância de diferentes áreas.
Diante do cenário científico e das características regionais, o presente estudo teve como objetivo realizar a
inventariação e quantificação de cinco locais de interesse geomorfológico localizados nos municípios de
Picos, Dom Expedito Lopes, Paquetá e Oeiras (microrregião de Picos/Piauí) e deriva de um
estudo já realizado e finalizado por Silva et al. (2017, no prelo) que objetivou a identificação de
sete geomorfossítios na área de estudo.
METODOLOGIA
No que tange a aplicação da metodologia do estudo, salienta-se que o mesmo segue a proposta
de sequência de ações defendida por Pereira (2006): 1) Inventariação: identificação, avaliação
qualitativa, seleção, caracterização; 2) Quantificação: avaliação numérica e seriação. Todavia,
com os geomorfossítios já identificados, o estudo concentra os seus procedimentos metodológicos
nas demais etapas.
Fez-se uso da metodologia quantitativa de Oliveira (2015), em virtude de ser voltada para a
avaliação do patrimônio geomorfológico de áreas do território brasileiro, de pequenas dimensões e
em que há subutilização deste patrimônio, em parte devido ao desconhecimento do mesmo, assim
como ocorre na área do presente estudo.
Para a identificação realizada por Silva et al. (2017, no prelo), adotou-se a interpretação visual,
bem como a compreensão das características geológicas e geomorfológicas da área. Para a
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avaliação qualitativa, seleção dos potenciais geomorfossítios e caracterização dos mesmos, foram
realizadas incursões à área de estudo por equipe multidisciplinar formada por profissionais de
Geografia, História, Turismo, Paleontologia e Biologia, instrumentalizadas por fichas de inventário
baseadas nas propostas por Pereira (2006), Oliveira (2015) e outros, onde se sintetizaram as
seguintes informações: identificação, classificação de valores, potencialidades, necessidade de
proteção, interesses geomorfológicos, uso e gestão, acessibilidade e visibilidade, conservação e
vulnerabilidade.
Para a quantificação dos geomorfossítios foi adotada a proposta de Oliveira (2015): critérios
turísticos (acessibilidade, aspecto estético, estado de conservação, condições de observação e
associação com elementos culturais) e didáticos (potencial didático, diversidade e variedade da
geodiversidade), todos com notas de 1 a 3, a depender das caraterísticas do parâmetro. Quando
somadas aquelas notas, os geomorfossítios com valor final entre 8 e 16 foram caracterizados
como de baixo potencial; entre 17 e 19 foram considerados de médio potencial; entre 20 e 24 são
os de alto potencial turístico e didático.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O geomorfossítio do Morro do Leme (Município de Oeiras/Piauí) constitui-se uma geoforma
erosional com altitude de 205m, em forma de mesa com estratificação horizontal, formada por
arenitos de coloração avermelhada. Possui acessibilidade fácil, por estrada e ruas calçadas que
levam até à parte inferior do morro. Pode-se ainda visualizar grande parte da cidade de Oeiras e
área de depressão em seu entorno. O seu estado de conservação é moderado, mas há pichações
e desgaste natural. Considerando os usos atuais e potencialidades de uso, o geomorfossítio é
dotado de valor científico médio, destacando-se o fato de ser utilizado em aulas de campo para
alunos do ensino superior para fins de análise de processos geradores e modificadores da
referida geoforma. O valor turístico é médio, recebendo considerável número de visitantes em
virtude do aspecto religioso e histórico que o envolve, uma vez que são realizadas peregrinações
até a imagem de Nossa Senhora da Vitória, padroeira do município, a qual se encontra erguida no
alto do Morro do Leme. Os valores estético e cultural são elevados e estão associados à beleza
cênica e ao aspecto religioso. O valor ecológico é médio, tendo em vista o morro ser utilizado
como refúgio por roedores, a exemplo do preá (cavia aperea), lagartos (Tropidurus cocorobensis),
algumas espécies de cobra, tal como a corredeira (Thamnodynastes pallidus). É possível também
encontrar espécies da flora no local, como o mandacaru (cereus jamacaru), xique-xique
(pilosocereus gounellei), entre outras.
O geomorfossítio da Furna da Quitéria (Município Dom Expedito Lopes/Piauí) possui dimensões
aproximadas de 50m de largura, 20m de altura e 100m de comprimento. Localizado em
proriedade privada, com acessibilidade, visibilidade e conservação moderadas, possui facilidade
de observação do trabalho erosivo e do desgaste natural. Quanto aos valores, considerando os
usos atuais e potencialidade de uso, o geomorfossítio possui valor estético e turístico médio,
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devido ao número de visitações registradas, em função das pinturas rupestres lá existentes,
apesar das pichações encontradas. Na mesma classe também se encontra o valor científico, com
potencialidade didática para uso em aulas de campo em variados níveis de ensino, enquanto o
valor cultural apresenta um potencial elevado, em virtude das lendas relacionadas ao
geomorfossítio em apreço.
O geomorfossítio Alpes “O buriti” (município Dom Expedito Lopes/Piauí) caracteriza-se por ser
uma área de relevo ruiniforme num local isolado, mas de fácil acesso, uma vez que se encontra à
beira da BR-316, em Dom Expedito Lopes-PI. A visibilidade é boa, sendo possível observar as
principais características do geomorfossítio e os processos responsáveis por sua constante
transformação. Possui fraca deterioração, uma vez que está em propriedade particular, com
acesso controlado. Ressalta-se que no local existe uma fonte e ainda uma indústria de
armazenamento de água mineral. Quanto aos valores que apresenta, uma vez considerados os
usos atuais e potencialidade de uso, tem valor estético e turístico elevados, devido à sua beleza
cênica. O valor científico é médio, dado que, embora utilizado em aulas de campo, o local é
carente de pesquisas científicas adicionais.
O geomorfossítio Sucavão (em Paquetá do Piauí/Piauí) é um pequeno cânion em formação, a
poucos quilômetros da sede do município. Está numa propriedade particular, com acessibilidade
moderada, através de estrada e trilhas. De fácil visibilidade é possível perceber os processos
geomorfológicos responsáveis pela sua formação e constante modificação. Possui fraca
deterioração e não apresenta sinais de desgastes provocados por ação humana. Considerando os
usos atuais e potencialidade de uso, o mesmo possui valores estético, turístico e ecológico
elevados, relacionados com os banhos em marmitas de variados tamanhos, bem como em
piscinas naturais, a exemplo do Poço do Jacaré. A área é habitada por várias espécies da fauna e
flora da caatinga. O valor científico é médio, pois apesar de necessitar de pesquisas adicionais,
possui grande potencial didático.
O geomorfossítio correspondente aos afloramentos de diabásio em forma de diques e “sills”,
localiza-se no povoado Fátima do Piauí, município de Picos-PI. Está numa área pública às
margens da BR 316. De fácil acesso e boa visibilidade, pois não há obstáculos que impedeçam a
visualização do geomorfossítio, bem como dos processos geológico/geomorfológicos ali
ocorrentes, a exemplo da esfoliação esferoidal. O estado de conservação é moderado, dado que,
além do desgaste natural, há pichações no local. Em relação aos valores que apresenta, levandose em consideração as potencialidade de uso e os usos atuais, o geomorfossítio em apreço tem
elevado valor científico, com possibilidade de uso em aulas de geologia, geomorfologia e
geografia. Os valores estético e turístico são médios, sendo comum o registro fotográfico, e com
ausência de condições de infraestrutura para tal fim. O resultado da quantificação dos
geomorfossítios está expresso na Tabela 1.
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Tabela 1 – Quantificação dos geomorfossítios da microrregião de Picos (Piauí)
GEOMORFOSSÍTIOS
VALORES
Morro do Leme (A)

A

AE

AC
CO
Turístico
3
3

3

3

Furna da Quitéria (B)
Alpes o Buriti (C)
Cânion Sucavão (D)

2
3
2

2
3
3

3
1
1

Afloramento de diabásio (E)

3

2

1

EC

PD

D
VG
Didático
2
2

TOTAL

2

2

2
3
3

2
3
3

2
2
3

2
3
2

2
3
3

17
21
20

3

2

3

2

2

18

20

Os geomorfossítios (Figura 1) inventariados e quantificados foram classificados da seguinte forma:
2 com média potencialidade turística e didática (na cor amarela na Tabela 1) e 3 com alta
potencialidade turística e didática (na cor verde na Tabela 1).

Figura 1 – Mapa de localização dos Geomorfossítios. Em A, Morro do Leme; B, Afloramento de diabásio; C,
Furna da Quitéria; D, Alpes o Buriti; E, Sucavão.

Considerando que os geomorfossítios foram classificados em média e alta potencialidade, há a
necessidade de elaboração de estratégias de divulgação e valorização desses sítios de valor
patrimonial.
CONCLUSÕES
Os resultados obtidos a partir do emprego da metodologia de Oliveira (2015) permitiram constatar que
dos 5 geomorfossítios estudados, 2 apresentam média potencialidade turística e didática e 3 alta
potencialidade turística e didática. Vale ressaltar a importância da inventariação e quantificação do
patrimônio geomorfológico, pois constitui um importante instrumento para a conservação e
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compreensão dos processos naturais atuantes na superfície terrestre.
Ressalta-se que o uso geoturístico destas áreas poderá favorecer o dinamismo econômico com a
geração de emprego, renda e consequente melhoria da qualidade de vida dos seus habitantes,
propiciando desta forma, desenvolvimento sustentável aos municípios onde os geomorfossítios
estão localizados.
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INTRODUÇÃO
A Ilha do Campeche foi tombada como Patrimônio Arqueológico e Paisagístico pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Situa-se a sudeste do município de
Florianópolis/SC (Figura 1). Este trabalho tem como objetivo identificar os principais processos
modeladores do relevo da ilha, ativos ou inativos, e realizar um zoneamento destes, servindo de
base para a elaboração de uma carta geomorfológica de detalhe.

Figura 1 – Localização da Ilha do Campeche – Florianópolis/SC.

O tombamento da ilha foi estabelecido em junho de 2000 pelo IPHAN. Este órgão é responsável
pela preservação e conservação da área. Os critérios de uso foram estabelecidos na portaria
IPHAN 691/2009. O Plano Diretor de Florianópolis, de 2014, estabelece a ilha como uma Área de
Preservação Permanente (APP).
Por sua beleza cênica, a ilha é um grande atrativo turístico, devido ao fato de ter a única praia de
Florianópolis com sua enseada apontada para o oeste, isso deixa suas águas protegidas das
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ondulações de sul e nordeste, tornando-a cristalina, fator que atrai uma grande diversidade de
turistas.
METODOLOGIA
Segundo Santos et al. (2015), o zoneamento dos processos geomorfológicos atuantes em uma área
facilita a compreensão da dinâmica de como o relevo é moldado, sendo um subsídio para um
mapeamento de detalhe. Para o zoneamento dos processos, foram utilizadas técnicas de
geoprocessamento em conjunto de um Sistema de Informações Geográficas (SIG), neste estudo foi usado
o ArcGIS 10.3. A partir destas ferramentas foram feitas interpretações sobre fotografias aéreas com
resolução espacial de 39 cm, análises do modelo digital de terreno de resolução espacial de 1 m, obtidos
através do levantamento aerofotogramétrico realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Sustentável do
Estado de Santa Catarina. O mapa geológico da ilha do Campeche com escala de 1:5.000 realizado por
Horn Filho. et al. (2015) foi utilizado como base para identificação dos aspectos litológicos e deposicionais
presentes na área. O estudo arqueológico de Aguiar (2012) forneceu os dados sobre os sítios
arqueológicos presentes em Santa Catarina.

Estes sítios estão presentes na faixa litorânea de

Florianópolis e nas ilhas adjacentes, com a ilha do Campeche, os arqueólogos dividem a arte rupestre em
duas, pictoglifos - pinturas na rocha - que não são encontrados na região, e petroglifos, que estão presente
na localidade, moldados por picoteamento e polimento de rochas (AGUIAR , 2012).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Através da interpretação dos pares estereoscópicos, do modelo digital de terreno e do mapa geológico se
obteve a diferenciação entre as áreas de predominância de agentes modeladores no relevo e seus
respectivos processos. Ressalta-se que não são apenas estes processos que atuam em cada área, pois o
zoneamento evidencia o processo predominante, este fato já foi exemplificado por Santos et al. (2015). A
partir destas análises, se divide em três principais áreas influenciadas por processos geomorfológicos
(Figura 4): primeira, área, condicionada por processos de encosta, associados ao agente gravitacional,
onde ocorrem pequenos movimentos de massa, quedas de blocos e também ocorrem escoamentos
difusos, principalmente pelo fato das encostas serem pequenas e não haver área de contribuição para a
formação canais fluvial. Segunda, as áreas condicionadas por processos marinhos são divididas em duas,
deposicionais na faixa oeste da ilha, formando depósitos arenosos (Praia da Enseada), e erosivos nos
costões rochosos, estes atuam sobre os diques de diabásio e granito ilha (norte, sul, leste e sudoeste),
formando escarpas de erosão marinha; por último, a área condicionada por processos eólicos, situa-se na
porção noroeste da ilha, e é formada por um depósito eólico inativo totalmente coberto por vegetação, e
uma pequena parte ativa, formando uma duna frontal (HORN FILHO et al., 2015).
O sitio arqueológico da ilha é formado por 13 petroglifos, os quais foram encontrados em toda a área
associada aos processos marinhos (Figura 2), especificamente nos diques de diabásio, como mostra a
figura Figura 3.
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Figura 2 – Costa Leste da ilha, área onde se encontra o maior número de petroglifos
Fonte: Guilherme Linheira

Figura 3 – Petroglifo na costa leste em diabásio. Fonte: Guilherme Linheira
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Figura 4 – Mapa de Zoneamento dos Processos Geomorfológicos da Ilha do Campeche

CONCLUSÔES
A delimitação das áreas interessadas aos processos geomorfológicos predominantes permite que
tenhamos uma visão geral da área, e a partir dela é possível identificar áreas específicas para o
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mapeamento das formas e depósitos produzidos pelos agentes geomórficos.
Observando o zoneamento preliminar nota-se o predomínio dos processos de encosta na porção
central da ilha, seguido pelos processos marinhos que circundam a ilha. Em área restrita, na
porção noroeste da ilha encontram-se os depósitos resultantes dos processos eólicos. Os
processos ligados ás águas correntes superficiais não tiveram expressão suficiente para serem
representados nesta escala.
O zoneamento geomorfológico desta área tem o intuito de inventariar seus processos
modeladores e servir de base para o mapeamento detalhado das formas e depósitos de relevo, e
com isso contribuir na preservação integridade do relevo da ilha como patrimônio arqueológico e
geomorfológico.
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INTRODUÇÃO
A análise da geodiversidade é etapa fundamental para a geoconservação, pois congrega pesquisas
que buscam reconhecer as peculiaridades regionais e locais da organização espacial dos elementos
abióticos que a constituem. Estudos de geodiversidade associam-se à modelagem ambiental
vinculada à variabilidade espacial de elementos abióticos distribuídos no espaço geográfico e sua
configuração espacial possibilita a identificação de áreas com potencial geopatrimônio. Silva et al.
(2015) afirmam que estudos recentes voltados à geodiversidade têm focado em metodologias que
analisam a variabilidade espacial dos elementos abióticos que a compõem, com ênfase em
aspectos quantitativos.
De acordo com Brilha (2005) a geoconservação compreende a ação que tem como finalidade a
conservação e gestão da geodiversidade e dos processos a ela associados, tendo o termo sido
primeiramente definido por Sharples (2002) como a conservação da geodiversidade por seus
valores intrínsecos, ecológicos e geopatrimoniais.
No caso do patrimônio natural brasileiro, com ênfase aos aspectos geológicos e geomorfológicos
(relevo e hidrografia), há cada vez mais importância na preservação ambiental, aumentando o
interesse de pesquisadores pela temática. Há que se ressaltar ainda que os locais com patrimônio
natural, muitas vezes, apresentam fragilidades ambientais naturais de degradação ou que estão sob
forte pressão humana (CRISTO et al., 2013).
Neste sentido a presente pesquisa se propõe a caracterizar aspectos de geodiversidade para uma
bacia hidrográfica inserida em ambiente de transição entre a Planície Costeira e o Planalto
Rebaixado do Estado do Rio Grande do Sul, considerando aspectos abióticos e sua relação com a
situação da cobertura vegetal arbórea presente na área (elemento biótico), pois conforme lembra
Borba (2011) ao citar Brilha (2002), a natureza é composta por duas porções com forte conexão,
sendo as mesmas interdependentes e inseparáveis, que são as frações biótica e abiótica. Assim, o
objetivo compreendeu a identificação de áreas com potencial patrimônio hídrico e geomorfológico e
sua relação com a manutenção de coberturas vegetais na Bacia Hidrográfica do Arroio São
Lourenço (RS/Brasil), a fim de subsidiar ações de geoconservação.
A área de estudo (Figura 1) está inserida integralmente no município de São Lourenço do Sul, RS,
Brasil. Apresenta área total de 190km2, sendo predominantes as baixas altitudes (até 20m) à
exceção da porção central e norte da bacia onde as altitudes alcançam mais de 200m.
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Figura 1 – Localização e caracterização altimétrica da Bacia Hidrográfica do Arroio São Lourenço no
município de São Lourenço do Sul, RS, Brasil.

METODOLOGIA
Para o desenvolvimento desta pesquisa, inicialmente foram reunidos os dados e informações
espaciais necessários:
(1) Base cartográfica para a área da bacia hidrográfica, em escala 1:50.000, obtida a partir da
base contínua do estado elaborada por Hasenack e Weber (2010); (2) Mapeamento dos padrões
de relevo, em escala 1:25.000, desenvolvido pelo IPT e CPRM (2014); (3) Declividade, elaborada
a partir do modelo digital de elevação derivado de dados SRTM reamostrados para 30m, obtidos
na base digital disponibilizada pelo USGS (2010); (4) Cobertura vegetal arbórea, obtida via
classificação digital supervisionada (MAXVER) de imagem LANDSAT 8 (OLI) de 2015, também
adquirida na base do USGS.
As informações acima foram organizadas em sistema de informação geográfica (SIG), sendo
inicialmente obtida a densidade espacial do sistema hídrico da bacia hidrográfica, a partir da
densidade Kernel, adotando-se, após testes, 1.000m de raio. A densidade foi reclassificada em
três classes (quebras naturais): baixa, média e alta densidade, sendo esta última individualizada.
A representação da declividade foi reclassificada, conforme proposta de Simon (2010),
correspondendo às classes: até 3%, 3-6%, 6-12%, 12-20%, 20-30%, 30-45% e acima de 45%,
sendo individualizadas as áreas com declividades entre 12% e 45%, pois acima de 12%, o
escoamento superficial é rápido na maior parte dos solos podendo dar origem a processos
erosivos acelerados que terão influência na morfodinâmica e na dinâmica fluvial (LEPSCH et al.
1991). A partir do mapa de padrões de relevo, foram individualizados os seguintes
compartimentos geomorfológicos: colinas, morros baixos, morros altos, morrotes e vertentes
recobertas por depósitos de encostas (colúvios e tálus), uma vez que estes ocupam
prioritariamente maiores declividades.
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As áreas de potencial patrimônio hídrico e geomorfológico foram obtidas a partir da inter-relação
entre as áreas com alta densidade hídrica, compreendidos nos compartimentos de relevo
selecionados e com declividades entre 12 e 45%. Para a análise espacial foram sobrepostas, e
posteriormente individualizadas, as áreas consideradas potenciais que apresentam cobertura
vegetal no ano de 2015.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As áreas identificadas como de potencial patrimônio hídrico e geomorfológico na bacia
hidrográfica se mostraram restritas, concentrando-se na média e alta bacia, onde também
predominam as superfícies com declividades superiores a 12% (Figura 2 a). As áreas potenciais
correspondem a 34,53 km2 (18,17% da bacia), considerando a integração entre densidade hídrica
e compartimentos geomorfológicos. Ao se considerar a declividade entre 12 e 45%, estas áreas
se reduzem para 11,04 km2 e tornam-se apenas 7,34km2 (3,86% da bacia) com a presença de
cobertura vegetal arbórea (Figura 2 b).
Estas áreas potenciais, ao associar canais de primeira ordem em nichos de nascentes com a
ocorrência de declividades pronunciadas e coberturas vegetais protegidas, possuem significativo
valor pedagógico-científico pois possibilitam explorar a dinâmica de funcionamento da bacia
hidrográfica e as relações entre geologia, geomorfologia, solos e água com as coberturas vegetais
que se desenvolvem sobre elas, na manutenção do equilíbrio destes sistemas abertos originados
a partir da conjugação dos elementos da geodiversidade.
As áreas com potencial patrimônio hídrico e geomorfológico podem, em virtude dos elementos da
geodiversidade

selecionados

para

sua

identificação,

conterem

afloramentos

rochosos,

corredeiras, rápidos e cachoeiras (que podem ser aproveitados para a recreação, turismo e fins
econômicos nas propriedades que abrangem os mesmos), bem como áreas com visibilidade de
amplas paisagens que podem ser aproveitadas para atividades de aventura como, trilhas,
caminhadas, rotas de mountain bike, paraglider, paraquedas. Faz-se necessário um estudo mais
específico de cada uma destas áreas para reconhecer, em campo, as particularidades das
mesmas.
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(a)

(b)
Figura 2 – a) Áreas de potencial patrimônio hídrico e geomorfológico da Bacia Hidrográfica do Arroio São
Lourenço com a sobreposição da cobertura vegetal arbórea. b) Áreas potenciais que ainda apresentam
cobertura vegetal.

CONCLUSÕES
A bacia possui baixo potencial de patrimônio hídrico e geomorfológico quando considerados os
elementos da geodiversidade analisados. Cabe destacar o histórico de enchentes e
assoreamentos na área urbana, consequências do manejo inadequado dos usos da terra na
bacia, além da captação de água que abastece a população urbana do município de São
Lourenço do Sul. Neste contexto, o patrimônio hídrico possui valor econômico significativo e deve
ser preservado dos processos de uso da terra com consequente retirada das coberturas vegetais,
sobretudo em áreas de preservação permanente, sejam associadas ou não com espaços
identificados como potencial patrimônio geomorfológico. Considera-se, desta forma, que a
proteção do patrimônio hídrico é fundamental para a manutenção do equilíbrio dos processos
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atrelados ao patrimônio geomorfológico. Desta forma, as condições de preservação das
coberturas vegetais estão extremamente abaixo do mínimo adequado pela legislação ambiental.
Para futuros trabalhos sugere-se um maior refinamento das informações analisadas, pois este
procedimento poderá contribuir para a ampliação das áreas com elevada densidade de drenagem
e, por conseguinte, evidenciar um processo que pode ser ainda mais drástico de degradação das
coberturas vegetais.
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INTRODUÇÃO
O município de Petrolina está inserido no Sertão Pernambucano, entre as coordenadas 09º 23' 55’’
de latitude S e 40º 30' 03" de longitude W, prevalecendo um clima semiárido. Nos aspectos
geomorfológicos, as paisagens petrolinenses encaixam-se no domínio das caatingas proposto por
Ab’ Saber (2003), enquanto o embasamento geológico está inserido no Cráton do São Francisco
(HASUI, 2012). O município de Petrolina é banhada pelo Rio São Francisco, o qual torna a região
semiárida em uma área bastante produtiva, proporcionada pela inserção da fruticultura irrigada.
Além desse manancial, o município apresenta grande riqueza de elementos da geodiversidade,
sendo representado pelos sítios: serras, morros, serrotes, ilhas e paleodunas. Estes sítios são
constituídos por afloramentos rochosos associados ao retrabalhamento no domínio orogênico
Arqueano/Paleoproterozoico (UHLEIN et al., 2011), e sedimentos arenosos (Quaternário/Neógeno)
às margens do Rio São Francisco (CABRAL, 2014).
O presente trabalho é fruto de pesquisas desenvolvidas no núcleo do Grupo de Pesquisa sobre
Paisagem e Patrimônio Natural, no qual foi desenvolvido um projeto de Iniciação Científica e uma
Dissertação de Mestrado. O objetivo inventariar, caracterizar e avaliar os sítios de geodiversidade
presentes no município.

METODOLOGIA
O desenvolvimento do trabalho ocorreu por meio do levantamento bibliográfico, tendo como base Brilha
(2016), com algumas adaptações para a região. Foram analisadas cartas topográficas do município
elaboradas pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) para localizar os
inselbergs existentes e, a partir das informações encontradas, foram selecionadas serras, morros e
serrotes. Além disso, fez-se uso de trabalhos publicados sobre as paisagens do município e, a partir deles,
selecionaram-se as paleodunas. A escolha das ilhas fluviais teve como critério o uso turístico e residencial.
Assim, foi realizado o mapeamento dos inselbergs, ilhas fluviais e dunas, os quais totalizaram trinta e dois
sítios de geodiversidade.
O inventário dos sítios de geodiversidade tomou como base os potencias de uso educacional e turístico,
acrescido do valor científico, já que alguns dos sítios apresentaram relevância científica. A seguir,
apresentam-se de forma resumida as etapas seguidas no processo de inventário (BRILHA, 2016):
1– Revisão da literatura e elaboração da lista preliminar dos sítios;
2 – Verificar se são utilizados para atividades científicas, didáticas e/ou turística;
3 – Determinação dos potenciais sítios de Geodiversidade;
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4 – Realizar levantamento de campo, visando à identificação de novos sítios e a avaliação qualitativa de
cada sítio na lista de potenciais sítios de geodiversidade, por meio dos seguintes critérios:
A – Potencial de uso Turístico: potencial didático, diversidade geológico, acessibilidade e segurança.
B – Potencial uso Educacional: cenário, potencial interpretativo, acessibilidade e segurança.
C – Valor Científico: refere-se ao conhecimento científico do sítio através de publicações científicas;
5 - Obtenção da lista final dos sítios de geodiversidade com a caracterização completa dos mesmos,
incluindo nome do sítio; localização geográfica; se está em propriedade privada ou pública; se há proteção
legal; acessibilidade; fragilidade e vulnerabilidade; descrição geológica e geomorfológica; potencialidade do
sítio (científico, educativo e/ou turístico, associação com recursos ecológicos ou culturais, limitações de
uso, condições de segurança e observação).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A área de estudo está localizada na porção norte/nordeste do Cráton de São Francisco. Trata-se de uma
área antiga, onde rochas sedimentares foram depositadas no Arqueano (3,0 Bilhões de anos),
posteriormente deformadas por eventos tectono-termais, resultando em várias sequências de rochas
metamórficas; além de rochas ortoderivadas associadas (ALKMIMA e MARTINS-NETO, 2012; TEIXEIRA
e FIGUEIREDO, 1991).
É provável que as rochas metamórficas tenham sido exumadas apenas com a abertura do Oceano
Atlântico e denudação parcial de bacias paleozoicas. De modo geral, a paisagem configura um modelado
de aplainamento, apresentando conjuntos de pedimentos e inselbergs, estando os maiores localizados na
porção sudeste do município (Serras da Santa, do Meio e do Capim).
Grande parte dos inselbergs e pedimentos está estruturada em rochas metamórficas orto e paraderivadas,
muitas vezes apresentando topos em quartzito. Alguns destes inselbergs assumem a forma de cristas
alongadas, estando estruturadas em quartzitos que acompanham zonas de cisalhamento, como a Serra
do Areial.
Os inselbergs apresentam uma diversidade interna de feições erosivas e deposicionais, caracterizando
principalmente afloramentos rochosos (regionalmente chamados lajedos) e depósitos de encosta rudáceos
(tálus) ou de finos (sopé coluvial), estes últimos muitas vezes afetados pela erosão linear.
Às margens do Rio São Francisco é comum a ocorrência de depósitos fluviais holocênicos parcialmente
retrabalhados pelos ventos, configurando planícies, ilhas e terraços, além de dunas e mantos de areia
(LIRA, 2015; CABRAL, 2014). O que configura um modelado de acumulação flúvio-eólico.
A partir da inventariação preliminar, foram mapeados 32 sítios de geodiversidade composto por: três ilhas
fluviais, paleodunas e 28 inserlbergs. Por motivos de restrição de acessibilidade, foram selecionados 29
sítios.
Essa lista foi revisada a partir dos potenciais usos dos sítios: científico, turístico e didático. Finalmente,
obtiveram-se os 12 sítios (Figuras 1 e 2) que melhor representam a geodiversidade de Petrolina, descritos
a Tabela 1:
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Figura 1 – Mapa de localização dos sítios de geodiversidade selecionados.

Figura 2 – Sítios representativos da geodiversidade de Petrolina: A) Ilhas Fluviais (Massangano à esquerda e
Rodeadouro à direita); B) Paleoduna; e C) Inselberg (Serrote do Barreto).
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Tabela 1 - Tabela dos sítios de geodiversidade do município de Petrolina destacando seus potenciais e aplicações.
Sítios
Potencial Aplicações
de Uso
Paleoduna

Científico

Analisada na Dissertação de mestrado de Cabral (2014)

Serra da Santa

Didático
Científico
Turístico.

Aulas de campo desenvolvidas pela UPE, UFPE e UNIVASF nas áreas de
Geologia, Geomorfologia e Educação Ambiental.
Monografias elaboradas por Santos (2015) e Santos (2016) destacando a
dinâmica da Paisagem.
Turismo religioso praticado pela população local e arredores.

Serra do Areal

Científico.

Analisada no Relatório técnico para proposta de criação de um Parque Estadual.

Ilha do
Massangano

Científico
Turístico

Analisada em Artigos científicos publicados (LYRA e ARAÚJO, 2013); Tese de
doutorado LYRA, 2017) com destaque para a dinâmica geomorfológica.
Usado para o turismo recreativo.

Ilha do
Rodeadouro

Científico
Turístico

Ilha do Fogo

Científico
Didático
Turístico
Didático

Analisada em Artigos científicos publicados (LYRA e ARAÚJO, 2013); Tese de
doutorado LYRA, 2017) com destaque para a dinâmica geomorfológica.
Usado para o turismo recreativo.
Analisada em Artigos científicos (CARVALHO e PACHECO, 2016) com foco na
ecodinâmica ambiental. O Local é utilizado para aulas de Campo pela UPE com
destaque para a Geologia do local e usado para o turismo recreativo.
Aulas de campo desenvolvidas pela UPE e UNIVASF na área de Geologia.

Serra do
Urubu
Serra do
Capim

Didático

Morro do Pico

Didático

Morro do
Mandacaru
Serra do
Curral
Queimado
Serrote do
Barreto

Didático
Didático
Didático

Aspectos didáticos podem ser utilizados em conteúdos presentes na serra
relacionados à geomorfologia fluvial (rios temporários) e aspectos geológicos
(contato litológico entre uma brecha metamórfica e o gnaisse).
Turismo recreativo na única cachoeira do município.
Os aspectos didáticos destacam-se pela presença de um dos poucos
afloramentos de quartzitos no município, que podem ser utilizados em uma aula.
Os aspectos didáticos destacam-se pela presença de um dos poucos
afloramentos de granitos no município, que podem ser utilizadas em uma aula.
O morro destaca-se pelos afloramentos bastante didáticos de biotita-muscovitagnaisse e extensos afloramentos de quartzos, ideais para uma aula de campo.
Os aspectos didáticos destacam-se pela de um afloramento bastante didático de
uma rocha ultramáfica bandada e dobrada, rica em magnetita, podendo ser parte
de um BIF (banded iron formation), que podem ser usadas em uma aula.

O Sítio que apresentou maior vulnerabilidade foi o das paleodunas, devido à retirada de grande quantidade
de areia para a construção civil, sem qualquer plano de manejo para a geoconservação local, alterando
significativamente o ambiente. Também é importante destacar que a maioria dos sítios está inserida em
propriedades privadas e que precisam antecipadamente de autorização para acesso.

CONCLUSÕES
A aplicação da metodologia de inventariação a potenciais sítios de geodiversidade localizados em
Petrolina-PE teve como resultado a seleção de doze sítios de geodiversidade, demostrando que o
município tem boas possibilidades de se desenvolver nesta área, necessitando de apoio do Poder
Público para proteção e conservação deste patrimônio. Os sítios de geodiversidade selecionados
destacam-se pelo potencial de uso didático. As paleodunas e a Serra do Areal contam apenas
com o potencial científico, sendo objeto de estudos de artigos, relatórios técnicos e dissertação de
mestrado. As Ilhas do Massangano e Rodeaouro destacaram-se pelo potencial de uso turístico e
científico. No entanto, nas Ilhas não são realizadas atividades didáticas, talvez pela falta de
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segurança e risco de afogamento. A Serra da Santa e a Ilha do Fogo se destacaram na avaliação,
pois apresentaram as três temáticas (científica, didática e turística), considerados bastante
relevantes para o município. Assim, recomenda-se a elaboração de um plano de manejo para os
sítios elencados no município de Petrolina.
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INTRODUÇÃO
A perda da Geodiversidade se configura na diminuição de geossítios ou hotspots de Geodiversidade
em uma determinada região, que podem ocorrer tanto por razões naturais quanto por, segundo
Ruban (2010), associadas a danos e modificações causadas por modificações de origem externa. É
neste contexto que destacamos a Geodiversidade costeira, que se caracteriza em ambientes
dinâmicos na transição entre o continente e o mar.
Por este motivo, os ambientes costeiros são caracterizados pelas frequentes mudanças que
resultam em variedades geológicas e variadas feições geomorfológicas.
Neste cenário, destacamos as falésias costeiras como um dos principais elementos morfológicos
destas zonas resultantes da interação entre os processos marinhos e terrestres. No Estado do Rio
Grande do Norte, localizado no nordeste do Brasil, estas feições ocupam, segundo Vital et al. (2006)
e IDEMA (2008), 25,61% da costa estadual (Figura 1).

Figura 1 – Localização da área de estudo no litoral do Estado do Rio Grande do Norte – Brasil.

Tendo em vista que no Rio Grande do Norte estas feições estão sofrendo intensos recuos, como já
mencionados nos trabalhos de Amaral (2001), Servero (2005), Junior (2013), Ribeiro (2015), tornase importante identificar e quantificar estas áreas de recuo e compreender a dinâmica ambiental
local para entender as modificações que estão sendo causadas sobre estas feições, sendo que em
alguns casos no Estado, o homem vai contribuindo para intensificar tais modificações neste cenário.
Neste tipo de análise, as geotecnologias se apresentam como uma ferramenta de imprescindível
ajuda, tanto para auxiliar na identificação de feições costeiras quanto para, segundo Rossetti (2008),
caracterização dos sistemas deposicionais, possibilitando não só a distinção entre eles mas também
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o reconhecimento de variações dentro de um mesmo sistema.
Desta forma, o objetivo deste trabalho é identificar a partir de técnicas de sensoriamento remoto os
principais pontos de recuo de falésias no litoral do Rio Grande do Norte e compreender os fatores
que colaboram para ocorrência deste processo no litoral do Estado, tendo em vista a conservação e
valorização destas feições, visto sua importância para a dinâmica ambiental e para as populações
locais.
METODOLOGIA
A metodologia da pesquisa foi realizada em 3 etapas:
1º Etapa: Pré-processamento
O pré-processamento, realizado no Ermapper 7.1 consistiu na criação de um mosaico de 5
imagens do sensor REIS em uma única imagem que abrangesse todo o litoral Oriental, referente
ao ano de 2014, e uma outra imagem que abrangesse todo o litoral Setentrional do RN, referente
ao ano de 2013. As outras imagens Landsat 5 e 7, referentes aos anos de 1986, 1994 e 2004
para o litoral Oriental e dos anos de 1984, 1993 e 2002 referentes ao litoral Setentrional foram
adquiridas através do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial (INPE). Nesta etapa, foi realizado o
reescalonamento de todas as imagens de 16 bit para 8 bit, além da transformação das 6 bandas
espectrais dos sensores Landsat 5, do Landsat 7 e REIS (bandas de 1 a 7) em um único arquivo
no formato .ers (ER Mapper Raster Dataset). As imagens foram corrigidas geometricamente e
ortorretificadas pelo United States Geological Survey (USGS). Para melhorar o contraste visual
entre as feições foi realizado um cálculo estatístico e a partir disso, utilizado o efeito de correção
atmosférica dark pixel para diminuir o efeito de névoa.
2º Etapa: Processamento Digital de Imagem (PDI)
Nesta etapa, também concretizada no software Ermapper 7.1, as imagens foram submetidas às
técnicas de realce com composições coloridas entre as bandas espectrais no sistema de cores
Red-Green-Blue-Intensity (RGBI), aplicando o método de Índice de Diferença Normalizada da
Água (NDWI) com filtro passa alta sharpen 5x5 na banda do Intensity para enfatizar detalhes de
alta frequência. A seguinte fórmula do RGBI pode ser descrita da seguinte maneira: 7, NDVI, 5/2,
5 (filtro passa alta sharpen 5x5).
3º Etapa: Análise Multitemporal
Esta etapa foi desenvolvida no software ArcGIS 10.4, e a estratégia aplicada foi o mapeamento
das mudanças de linha da borda de falésia através da integração de informações interdecadais
por meio de imagens digitais de sensoriamento em enfoques ordenados de identificação, análise
e interpretação adaptando os métodos descritos por Batista et al. (2009), Amaro et al. (2012). A
modificação na linha da borda de falésia das áreas em estudo foi comparada a partir da detecção
da linha de limite da rocha com os sedimentos, que compõem as praias e terraços de abrasão,
derivadas de imagens de satélites multitemporais e da verificação com interpretações
precedentes, baseadas em dados in loco sobre a erosão nos diferentes setores das falésias.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em toda a extensão do litoral do Rio Grande do Norte, foram identificados 5 hotspots de recuo de
falésias, 2 no litoral setentrional, nos municípios de Porto do Mangue e Touros, enquanto que os 3
hotspots restantes se encontram no litoral oriental, nos municípios de Parnamirim, Tibau do Sul e
Baía Formosa (Figura 2).

Figura 2 – Localização dos hotspots ao longo do litoral potiguar.

Entende-se nessa pesquisa por hotspots os pontos onde se encontram falésias em que os
processos erosivos foram intensos ao ponto de recuar a borda desses despenhadeiros de
dezenas a centenas de m² de acordo com a escala de tempo de 28 a 29 anos, analisadas nesta
pesquisa, sendo assim possível a sua identificação por imagens de satélite. O Quadro 1
apresenta mais detalhes de cada um dos principais pontos de recuo de falésias.
Quadro 1 – Principais informações sobre os hotspots
HOTSPOTS

LOCALIZAÇÃO
Zona 24 Sul
X
Y

1-Porto do
Mangue

727415

9454785

2-Touros

216822

9431476

CARACTERIZAÇÃO
Altura média de 15 metros. Morfologia de pontal perpendicular à direção da corrente
de deriva litorânea. Forte presença de ravinas e voçorocas. Linha de costa
constituída por faixa de praia. Ausência de vegetação e beachrocks. Identificação de
pressão antrópica incipiente. Ausência de estruturas de contenção.
Altura média de 15 metros. Morfologia linear oblíqua à direção da corrente de deriva
litorânea. Presença escassa de ravinas. Linha de costa constituída por terraço de
abrasão. Presença de cordão de beachrocks paralelo à linha costeira e de
vegetação no topo dos penhascos. Pressão antrópica ausente. Ausência de
estruturas de contenção.

Zona 25 Sul
3Parnamirim

261458

9344197

4-Tibau do
Sul

274615

9309635

5-Baía
Formosa

277485

9295385

Altura alcançando 20 metros na porção central da falésia. Morfologia linear oblíqua
à direção da corrente de deriva litorânea. Presença forte de ravinas e voçorocas.
Linha de costa constituída por terraço de abrasão. Presença de cordão de
beachrocks nos trechos menos erodidos e escassez de vegetação no topo e base
dos penhascos. Pressão antrópica ausente. Ausência de estruturas de contenção.
Altura variando entre 20 a 40 metros. Morfologia de pontal a linear e oblíqua à
direção da corrente de deriva litorânea. Presença forte de ravinas e voçorocas.
Linha de costa constituída por terraço de abrasão e estreita faixa de praia. Presença
de cordão de beachrocks nos trechos menos erodidos e escassez de vegetação.
Forte pressão antrópica. Ausência de estruturas de contenção.
Altura variando entre 4 a 14 metros. Morfologia de pontal oblíqua à direção da
corrente de deriva litorânea. Ausência de ravinas e voçorocas. Linha de costa
constituída por terraço de abrasão e estreita faixa de praia. Presença de cordão de
beachrocks e vegetação no topo e na base da falésia. Forte pressão antrópica e
presença de estruturas de contenção na base da falésia.
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A partir da análise multitemporal das imagens de satélite foi possível extrair informações
relacionadas à área ocupada por estas falésias nas últimas três décadas assim como, calcular em
m² o avanço do recuo destas feições neste intervalo tempo (Quadro 2).
Quadro 2 – Área ocupada pelas falésias que sofreram recuo em m²
HOTSPOTS

Litoral Setentrional
Recuo em cada década (m²)
1993-2002

1984-1993

2002-2013

Avanço total do Recuo

1-Porto do
Mangue

34.084,99 m²

24.070,1 m²

51.541 m²

109.696,09 m²

2-Touros

2.022,34 m²

1.300,67 m²

1.474,34 m²

4.797,35 m²

HOTSPOTS
3-Parnamirim
4-Tibau do
Sul
5-Baía
Formosa

Litoral Oriental
Recuo em cada década (m²)
1986-1994
1994-2004
10.484,09 m²

2004-2014
0 m²

Avanço total do Recuo
10.484,09 m²

39.911,66 m²

13.378,49 m²

3.144,09 m²

56.434,24 m²

7.349,89 m²

0 m²

0 m²

7.349,89 m²

A Figura 3 mostra alguns dos processos erosivos que provocam o recuo das falésias.

A

C

B

Figura 3 – A) Porção central da falésia em Tibau do Sul apresentando grande ravinamentos e voçorocas; B) Porção
norte da falésia em Parnamirim exibindo fortes incisões em sua base; C) Porção oeste da falésia em Porto do Mangue
expondo intensos tombamentos de blocos rochosos provenientes da mesma.

CONCLUSÕES
As técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento utilizadas corresponderam de forma
satisfatória para a identificação dos principais pontos de recuo de falésias no Estado do Rio
Grande do Norte, permitindo ter um panorama geral do recuo de falésias no Estado e de quais os
principais

pontos

onde

estas

feições

estão

mais

ameaçadas

à

intensa

erosão

e

descaracterização.
A partir das aplicações feitas neste trabalho, percebemos que a maior parte dos hotspots de recuo
de falésias estão sendo causados, principalmente, por fatores naturais como é o caso da Falésia
de Touros, que teve a ação do mar como principal fator de recuo; ou ainda as Falésias de Porto
do Mangue e Parnamirim que tiveram um significativo recuo oriundo tanto da erosão pluviométrica
como marinha.
Estas feições possuem papel importante para a caracterização da paisagem costeira e
apresentam estreita relação com as ocupações humanas, é necessário compreender sua
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dinâmica e as fragilidades a quais estão expostas, posto que a participação destes critérios em
estudos e pesquisas conduzem a ideia de valorização destas feições do relevo como um
patrimônio ou herança cultural, visando sua conservação.
REFERÊNCIAS
AMARAL, R. F. A Dinâmica Ambiental e o Problema da Erosão na Zona Costeira do
Município de Tibau do Sul. IDEMA. Relatório interno. 45 p. 2001
AMARO, V.E.; SANTOS, M.S. T.; SOUTO, M.V.S. Geotecnologias Aplicadas ao
Monitoramento Costeiro: Sensoriamento Remoto e Geodésia de Precisão. Natal: Edição do
Autor. 118p. 2012
BATISTA, E.M.; SOUZA FILHO, P.W.; SILVEIRA, O.F.M. Avaliação de áreas deposicionais e
erosivas em cabos lamosos da zona costeira amazônica através da análise multitemporal
de imagens de sensores remotos. Revista Brasileira de Geofísica, v.27, n.1, p. 83-96. 2009.
- IDEMA. Perfil do seu município. Natal, 2008.
JUNIOR, C. S. Análise da Estabilidade de Falésias na Zona Costeira de Baía Formosa/RN.
Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil. Universidade Federal
do Rio Grande do Norte, Natal/RN, p. 141. 2013
RIBEIRO, J. R. C. Análise paramétrica da estabilidade de falésias e estudo de caso da Ponta
do Pirambu em Tibau do Sul/RN. 2015. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – UFRN,
Natal
ROSSETI, D. de F. Ambientes Costeiros. In: Florenzano, T.G. (org.) Geomorfologia: conceitos e
tecnologias atuais. São Paulo: Oficina de textos, 2008.
RUBAN, D.A. How diverse should be geodiversity? Reply to Knight “Evaluating geological heritage”
Proceendings of the geologists’ Association, v 122, p. 511-513, 2011. Disponível em:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016787810001380. Acesso: 27/05/2017.
SERVERO, R N F. Análise da Estabilidade das Falésias entre Tibau do Sul e Pipa – RN.
2005. Dissertação (mestrado em Engenharia Sanitária) – UFRN, Natal.
VITAL, Helenice et al. Erosão e progradação no litoral do Rio Grande do Norte. In: MUEHE,
Dieter (org.) Erosão e progradação no litoral brasileiro. Brasília, MMA, 2006.

595

_______________________________________________________________________________

PEDRA DO CASTELO: PATRIMÔNIO NATURAL E CULTURAL DO PIAUÍ
1

2

Laryssa Sheydder de Oliveira Lopes (sheydder@yahoo.com.br) Rafael Celestino Soares
2
Universidade Federal de Pernambuco; Universidade Federal do Ceará e Geopark Araripe

1

INTRODUÇÃO
Patrimônio pode ser considerado o bem ou conjunto de bens naturais ou culturais, associado a
uma herança comum, reconhecido por uma determinada localidade, região, país ou para a
humanidade, e que devem ser protegidos para o usufruto de todos os cidadãos. Diz-se daquilo
que fala sobre a identidade de um grupo e possui algumas tipologias como natural ou cultural e
material ou imaterial (LOPES; SILVA, 2015).
De acordo com a Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial Cultural e Natural, são
considerados como patrimônio cultural as obras arquitetônicas, de escultura ou pintura
monumentais, elementos arqueológicos, inscrições, grutas de valor universal excepcional do
ponto de vista da história, da arte ou da ciência; as construções isoladas ou reunidas que, em
virtude de sua arquitetura, conferem às paisagens valores excepcionais do ponto de vista da
história, da arte ou da ciência; as obras humanas ou conjugadas com a natureza, e as zonas,
incluindo os locais de interesse arqueológico com elevado valor histórico, estético, etnológico ou
antropológico (UNESCO, 1972).
Ainda segundo esta Convenção são considerados como patrimônio natural os monumentos
naturais constituídos por formações físicas ou biológicas de elevado valor do ponto de vista
estético e científico; as formações geológicas e fisiográficas e as zonas estritamente delimitadas
que constituem habitats de espécies de animais e vegetais ameaçadas, de elevado valor do ponto
de vista da conservação e da ciência; e os locais de interesse naturais ou zonas naturais de valor
universal, excepcional do ponto de vista estético, da conservação e da ciência (UNESCO, 1972).
Lopes e Silva (2015) ressaltam que de acordo com o Decreto-Lei n. 25 de 30 de novembro de
1937, o patrimônio natural é equiparado ao patrimônio histórico e artístico nacional, tornando-os
passíveis de tombamento com o objetivo de conservar sua feição excepcional.
§ 2º Equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e são também
sujeitos a tombamento os monumentos naturais, bem como os sítios de paisagens
que importe conservar e proteger feição notável com que tenha sido dotado pela
natureza ou agenciados pela indústria humana.

O sítio geomorfológico Pedra do Castelo, situado no município de Castelo do Piauí, é dotado de
espetacularidade paisagística, por sua formação natural que lembra um castelo, com salões,
escadas e duas claraboias que iluminam o interior. Além disso, o local é visitado por turistas,
curiosos e religiosos que, costumeiramente, deixam seus ex-votos. É um sítio que mexe com o
sentido de identidade e memória da área de estudo uma vez que é cheio de histórias funestas e
religiosas.
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METODOLOGIA
Este trabalho constou de uma pesquisa de campo realizada durante uma oficina acerca de Educação
Patrimonial no Ensino de Geografia, desenvolvida e ministrada na Universidade Estadual do Piauí, em
abril de 2017, onde foram feitos registros fotográficos e realizadas entrevistas informais ao guia do Parque
e a moradores da cidade. Também foram consultados livros e artigos científicos, além de documentos
oficiais.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Castelo do Piauí, dista 150km da capital do Estado do Piauí e foi uma das primeiras povoações a ser
elevada à condição de vila, a antiga Vila do Marvão, no ano de 1762. Este município abriga sítios
arqueológicos com inúmeras pinturas rupestres; cachoeiras e piscinas naturais, o canyon do rio Poti e uma
grande riqueza mineral, com a exploração econômica da ardósia, localmente conhecida como Pedra do
Juazeiro ou Pedra de Castelo.
O mais famoso dos seus monumentos naturais, é a Pedra do Castelo, uma imponente formação rochosa
arenítica de 15m de altura, que já foi abrigo do homem primitivo e local de elevado valor cultural,
especialmente o religioso, até a atualidade. A Pedra do Castelo dista 20km do município de Castelo e, no
ano de 2007, foi protegido pela Lei 3.924/61, sendo então considerado patrimônio cultural, criando-se em
27 de julho, a partir do Decreto Municipal 688, o Parque Natural Municipal Pedra do Castelo. O
levantamento topográfico e a demarcação da área do Parque foram viabilizados pela empresa ECB
Rochas Ornamentais, como forma de compensação ambiental pela exploração econômica da ardósia nos
municípios Castelo do Piauí e Juazeiro do Piauí (MELO; DEUS, 2008).

Figura 1 - Parque Natural Municipal Pedra do Castelo no município de Castelo do Piauí

O castelo é composto por três torres e em cada uma delas, o acerelado processo de erosão natural
formou salões em seu interior. O maior é o Salão do Vaqueiro, local onde encontra-se um túmulo, datado
da década de 1920. Neste mesmo salão, os fiéis deixam diversos ex-votos, como forma de agradecimento
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pelas promessas alcançadas, imagens de santos, velas e recados com pedidos. O nome do Salão é em
homenagem à um vaqueiro que teria caído da claraboia principal do monumento, e morrido no local, junto
com uma vaca.

Figura 2 - Salão do Vaqueiro

Há também o Quarto dos Anjos, um salão onde estão enterrados corpos de crianças e que a entrada é
uma passagem de 1,5m de altura. Neste mesmo salão são encontradas diversas pinturas rupestres, assim
como grafismos talhados na rocha. A Biblioteca é o salão onde concentram-se as pinturas rupestres,
típicas da Tradição Geométrica. E, há ainda o Quarto Escuro, uma pequena cavidade, em que, como o
próprio nome sugere, é escuro e possui um cheiro forte, devido às velas acesas que sempre são
encontradas em seu interior e as fezes de morcegos, que habitam aquele local. Segundo o guia do
Parque, é comum a ida de fiéis ao local para fazerem orações e apagarem promessas.
No teto do castelo, que se tem acesso por meio de uma escada esculpida naturalmente, pode-se ter uma
visão panorâmica da área, incluindo o canyon do Rio Poti e é onde está fincada uma cruz.
O monumento se tornou ponto de peregrinação religiosa dos moradores do município e
localidades próximas, a partir da década de 1940, quando a família Monteiro pagou uma
promessa pela cura de um de seus filhos, fincando um cruzeiro no alto de uma das ‘torres’ do
castelo. Posteriormente, em 1999, os familiares renovaram os votos, colocando um novo cruzeiro,
que permanece até os dias de hoje. Durante todo o ano, mas especialmente durante o feriado da
Semana Santa, o local é visitado por romeiros e turistas.
De acordo com os guias do Parque, os primeiros colonos que descobriram o castelo, por volta de
1750, encontraram a imagem de uma santa, Nossa Senhora do Desterro. Uma pequena imagem,
esculpida em pedra, que os fiéis depositaram na capela da então freguesia Rancho dos Patos
(futura Vila do Marvão) e de forma inesperada, o relicário sumiu, aparecendo novamente no
mesmo local antes encontrado, no interior do castelo. Diz que, após a santa ter se tornado a
padroeira do município de Castelo do Piauí, ela desapareceu definitivamente.
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As pinturas e grafismos da Pedra do Castelo tem sido, ao longo do tempo, danificadas por pichações e
sobretudo pela fuligem e parafina das inúmeras velas acesas sobre as rochas. Há registros de ocorrência
de acidentes de incêndios dentro do monumento. Lages (et al s/d) realizou um trabalho de recuperação das
pinturas, deixando o sítio reabilitado para receber visitações, no entanto fez algumas recomendações:
remoção periódica da vegetação; implantação de um controle de visitantes (já realizado uma vez que há
obstáculos para impedir o trânsito de veículos nas proximidades do castelo e há controle com guias);
sinalização interna e externa; definição de um local externo para acendimento de velas e deposição dos exvotos; construção de um tempo ecumênico, dentre outras.
Ainda segundo Lages (et al s/d) o imaginário da população atribui à pedra princípios curativos e por isso
muitos visitantes retiram lascas da rocha, naturalmente suscetível à erosão, para a usarem para fazer chá.
Suspeita-se que painéis com pinturas e grafismos tenham sido definitivamente danificados devido à essa
prática.
CONCLUSÕES
O sítio geomorfológico Pedra do Castelo, juntamente com os demais atrativos naturais (canyon, cachoeiras
e demais sítios arqueológicos) compõem um rico roteiro geoturístico do estado do Piauí. Os aspectos
geomorfológicos se sobressaem na paisagem por sua beleza cênica e a riqueza cultural enriquece o
patrimônio, reforçando a identidade da população local com o monumento. Orienta-se a adoção de medidas
de valorização e divulgação do sítio como a instalação de um painel interpretativo na entrada do parque; a
confecção de material impresso com informações geoturísticas e que seja feito um trabalho de orientação
junto aos guias locais sobre os aspectos geológico-geomorfológicos do sítio.
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INTRODUÇÃO
A preocupação com a proteção dos elementos naturais remonta já ao século XIX, embora apenas
se tenha generalizado e tornado evidente a partir da segunda metade do século XX, embora com
especial destaque para os elementos bióticos. De fato, fauna e flora, foram desde cedo privilegiados
nos esforços de preservação ambiental, sendo geralmente estruturados em parques, reservas e
áreas protegidas, sendo o património abiótico relegado para segundo plano (VIEIRA e CUNHA,
2004; VIEIRA, 2008).
Contudo, outra forma de abordagem tem ganho espaço junto dos grupos e entidades de pesquisa e
preservação. Trata-se do conceito de Geopatrimónio, entendido como um manifesto de proteção
das paisagens da terra, englobando dimensões da geomorfologia, da geologia, entre outras, para a
investigação, proteção, conservação, divulgação e desenvolvimento econômico de áreas
reveladoras de elementos patrimoniais abióticos de importância cientifica, ecossistêmica, cénica,
cultural e turística. O movimento passou a ser mais evidente a partir dos anos de 1990, tornando-se
importante meio, também, para a proteção de formas, dinâmicas e processos geomorfológicos e
geológicos, face ao risco de serem comprometidas por intervenções humanas. A dimensão do
Geopatrimónio vem ganhando gradativo espaço, principalmente junto a geógrafos físicos, ligados a
geomorfologia (por sua ampla condição de abarcar aspectos naturais e antrópicos), e geólogos. A
geoconservação e promoção deste património permite e é valorizado com a inclusão de outros
elementos e formas patrimoniais, como sejam os pertencentes à fauna e flora, históricos e culturais.
Efetivamente, tem-se verificado ser comum muitos destes patrimónios serem coincidentes com
manifestações culturais, como o caso da religiosidade em grutas, montes, travessias ou outras
manifestações tradicionais que, de alguma forma, com eles se relacionam.
Em Portugal, a produção de estudos e projetos ligados à questão do Geopatrimónio é bastante
significativa, tendo-se desenvolvido por parte de investigadores oriundos de diversas áreas do
conhecimento (maioritariamente geógrafos e geólogos) um conjunto diversificado de análises e
aplicações em torno desta temática. Neste contexto, consideramos que entre os diversos ambientes
que podem ser enquadrados e abordados por esta ótica estão os canais de levada de água. Tratase de sistemas de transporte de água baseados em canais artificiais abertos pelo homem,
responsáveis por atender regadios, moinhos, abastecer albufeiras, entre outras demandas de
consumo. Muitos destes canais são bastante antigos, remontando as suas origens a tempos
medievais, mas resistindo ao longo dos séculos as transformações das técnicas e dos espaços.
Os processos de modernização destas infraestruturas, especialmente as realizadas nas últimas
décadas do século XX (já sob financiamento da União Europeia), permitiu o incremento da
601

_______________________________________________________________________________
multifuncionalidade dos canais, nomeadamente a sua utilização como suporte para a
implementação de percursos pedestres, gerando um novo contexto utilitário para os mesmos.
Os percursos pedestres, prática comum na Europa para desenvolvimento de cenários com
potencialidade turística, nas levadas tem apresentado enfoque principal nas suas longevidades
históricas, valores culturais e paisagísticos, esse último atrelado, principalmente, a fauna e flora,
embora não seja raros casos de valorização do hidropatrimónio, dados os rios em cascatas,
albufeiras e o próprio canal.
De maneira que o presente estudo busca apontar, por meio de levantamento documental e
pesquisa de campo, o potencial de uma levada, com percurso pedestre estabelecido, incluindo
aspectos relativos aos patrimónios geomorfológico, hidrológico e geológico.
METODOLOGIA
Para o desenvolvimento deste trabalho, foram realizadas atividades de campo na Levada de
Piscaredo, infraestrutura de transporte de água para fins diversos, construída no concelho de
Mondim de Basto, distrito de Vila Real, no Norte de Portugal.
A identificação e seleção da levada ocorreu na sequência da pesquisa dos registos técnicos
disponíveis no arquivo histórico da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), onde foi possível
aceder a diversos relatórios de gestão da levada e a relatórios técnicos contendo os planos de
execução da obra (incluindo plantas diversas, cartografia do traçado e também fotografias das
intervenções realizadas). Recorremos também a informação de divulgação do já consolidado
percurso pedestre estabelecido ao longo de cerca de 8820 metros, dos quais 7320 metros
acompanham o canal artificial da levada.
Ao longo do trajeto buscou-se identificar elementos de interesse para o Geopatrimónio, avaliando o
seu valor cientifico, mas também didático e geoturístico, para preservação de formas e processos.
Também se observaram as condições do percurso, avaliando como o mesmo poderia ser melhor
adequado à prática do geoturismo.
O GEOPATRIMÓNIO ASSOCIADO À LEVADA DE PISCAREDO
O primeiro e mais significativo elemento valorizável presente na levada do Piscaredo não poderia
ser outro senão a água. De fato, o hidropatrimónio, enquanto elemento ecossistémico,
hidrogeomorfológico e como recurso, encerra um conjunto de caraterísticas passíveis de ser
valorizadas e promovidas dentro do contexto do Geopatrimónio. Considerando o seu papel
ecossistêmico, esta infraestrutura mantém as caraterísticas necessárias para a manutenção de um
ambiente próximo do existente no curso de água ao qual retira a água, sendo possível observar
peixes, anfíbios e repteis ao longo da levada associados a circulação da água. Existe ainda a
importância do recurso hídrico que é levado a alguns aglomerados que o consomem principalmente
em regadios.
Pensando no contexto do canal natural do Rio Cabril, que pode ser visto e acessível de vários
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pontos ao longo da levada, é válida a possibilidade de usar diversos pontos de observação
(miradouros) para o conhecimento de dinâmicas e formas fluviais, apresentando alguma diversidade
pelo fato do curso de água ter estabelecido o seu leito quer em áreas onde temos presentes rochas
metassedimentares, quer graníticas. Com efeito, foram observadas e identificadas formas de
génese fluvial variadas, como marmitas de gigantes, rápidos e cascatas (denunciando rupturas de
declive), poços, bem como o desenvolvimento de gargantas (estrangulamentos originados por
rochas evidenciando maior dureza), seguidas de áreas de remanso (Figura 1).

Figura 1 - Alguns elementos geopatrimoniais presentes ao longo do percurso da levada.

Já no canal da levada (Figura 2), elementos ligados à geomorfologia de vertente são enumerados,
entre os quais se destacam a possibilidade de observar processos e formas existentes a partir da
abertura da levada. Como se trata de um canal aberto seguindo a curva de nível do terreno, oferece
uma oportunidade significativa de contemplar a vertente em sua meia altura. Neste percurso podem
ser entendidos a forma da encosta, sua declividade, a presença de rochas aflorantes, formas e
processos erosivos que passariam despercebidos pelo observador no fundo de vale, ou nas
estradas, geralmente abertas no interflúvio.
O corte na superfície realizado para a instalação do canal em uma superfície plana, cria uma
configuração exclusiva destas apropriações e permitiram entender processos de sedimentação e
mudança no comportamento hidrogeomorfológico, especialmente na direção dos fluxos que se
deslocam da vertente para a levada e não mais para o fundo de vale. Estudos de
hidrogeomorfologia em canais artificiais podem ser observados em SILVA e RODRIGUES (2016,
2017) revelando a importância destes processos a partir da abertura dos canais e da necessidade
de serem melhor conhecidos por pesquisadores e sociedade, reforçando a importância de divulgar
tais elementos no âmbito do geopatrimónio. Nestes cortes também são notados afloramentos
rochosos, formando um complexo mosaico de formas e processos que passam a reger o modo
como se transforma a vertente.
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Figura 2 - Alguns segmentos da Levada de Piscaredo.

Os processos que acabam por potencializar deposições de materiais na levada ou formar erosões a
montante e a jusante da linha do canal, geram ainda demandas constantes de manutenção destes
troços. As atividades facilitam continuamente o acesso nestas áreas, facilitando as realizações de
atividades de pesquisa e turismo. No percurso, outras formas da superfície com intervenção
humana são passiveis de observação, como da presença de socalcos, os terraços murados nos
quais se desenvolve grande variedade de culturas agrícolas. Ainda existem áreas de deposição
fluvial que são irrigadas (campo de lima) e que podem ser também observadas do trajeto.
Como se trata de um canal com registro histórico, a levada de Piscaredo pode apresentar recursos
visuais que permitiriam ao observador contemplar a evolução a paisagem. Para tanto seria útil a
instalação de painéis informativos com fotografias históricas, permitindo ao observador perceber a
evolução da paisagem a partir das influências humanas sobre as formas e processos superficiais.
Embora sejam notáveis estes potenciais, principalmente associados ao patrimônio histórico das
levadas que facilita a contemplação de uma variedade de elementos do geopatrimónio, adequações
são necessárias para um melhor aproveitamento desta área. Em primeiro lugar é necessário realizar
um inventário mais pormenorizado dos diversos tipos de património, para que os mesmos sejam
identificados, mapeados e analisados. Desta forma a levada poderia contar com uma guia que
incluísse tais elementos, facilitando a divulgação do património de interesse. Também a criação de
painéis interpretativos com informações sobre os elementos e processos geomorfológicos e
hidrológicos poderia facilitar a valorização destes cenários, permitindo uma continua formação dos
visitantes. Também alguns troços precisam de receber melhoria quanto à segurança dos que ali
circulam, dada a existência de progressivas formas erosivas que geram riscos de desabamentos.
CONCLUSÃO
O presente estudo é um indicativo preliminar que procurou apresentar as potencialidades e
demandas da levada de Piscaredo para receber atividades ligadas ao geopatrimónio, no âmbito do
geoturismo. É evidente que o maior potencial diz respeito às analises e observações do papel da
água no contexto histórico das ocupações, mas também se identificaram importantes processos
hidrogeomorfológicos, reveladores das mudanças nas formas das vertentes e fundos de vale, para
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além de uma grande diversidade de elementos geomorfológicos ligados à dinâmica fluvial e às
áreas graníticas e xistentas. Se forem considerados os números de levadas presentes em Portugal
(bem como noutros países), é possível explorar a associação das rotas de caminhada em levadas
com o património geomorfológico identificados e promove-los no contexto do geoturismo.
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INTRODUÇÃO
Devido aos condicionalismos inerentes às regiões de montanha, o Homem desenvolveu e
aperfeiçoou, desde tempos proto-históricos, técnicas agrícolas e silvo-pastoris que lhe permitiram
a exploração dos recursos naturais e, assim, garantir a sua sobrevivência. Uma das técnicas silvopastoris que, neste contexto, permitiu a exploração dos recursos naturais numa região que inclui
também território do Parque Nacional da Peneda-Gerês, foi a "guarda à vez" do rebanho de toda a
aldeia, ou seja, as "Vezeiras". Com efeito, as vezeiras representam um sistema comunitário de
pastoreio, em que cada pastor guarda “à vez” o rebanho de toda a aldeia. De acordo com a
dimensão do efetivo de cada agricultor, assim lhe são atribuídos dias de vigilância ao rebanho
comunitário. No contexto da preservação destas práticas ancestrais e da própria valorização do
território que as suporta, manancial extenso de valores da geodiversidade e ainda pouco afetado
pela ação antrópica, propomo-nos apresentar um conjunto bastante diversificado de elementos
patrimoniais caraterísticos da área em estudo e seu potencial ao nível da educação geoambiental
e do geoturismo.
A VEZEIRA DA RIBEIRA E O PARQUE NACIONAL DA PENEDA-GERÊS
Uma das vezeiras que tem conseguido resistir aos imponderáveis do tempo e do desenvolvimento
tecnológico é a da "Ribeira", pertencente às freguesias de São João da Cova, Ventosa e Louredo,
no concelho de Vieira do Minho, com áreas de pastagem no concelho de Terras do Bouro, em
pleno Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG) (BENTO-GONÇALVES et al., 2010) (Figura 1).
O PNPG foi criado em 1971 com o objetivo de conservar solos, águas, flora e fauna, assim como
preservar a paisagem, nessa vasta região montanhosa do noroeste português, valorizando as
atividades humanas e os recursos naturais, tendo em vista finalidades educativas, turísticas e
científicas.
Neste património natural notável destacam-se os elementos da geodiversidade representativos
quer da variedade de processos geológicos, da sua atuação ao longo do tempo (FERNANDES,
2008), quer das dinâmicas geomorfológicas que moldaram a paisagem atual. Com efeito, o
predomínio das rochas graníticas confere às serras uma paisagem considerada de grande
interesse, onde é possível observar diversas formas graníticas (vales de fratura, medas e
borrageiros, as pias, os blocos, as bolas graníticas, ...) (PEDROSA et al., 2010; BENTOGONÇALVES et al., 2016) ou a presença de formas glaciárias herdadas do passado (vales em U,
moreias, circos glaciários, rochas aborregadas...).
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Figura 1. Enquadramento geográfico e hipsométrico da área de estudo.

OS PERCURSOS NA SERRA DO GERÊS E OS PATRIMÓNIOS CONSTRUÍDO E NATURAL
Nas zonas mais elevadas encontram-se alguns prados que conservam o alimento para o gado
durante o período de maior calor e seca, graças à riqueza do seu solo e abundância de água. Na
sua passagem e estadia pela Serra, o gado alimenta-se, essencialmente, de fenos e ervas dos
prados, assim como de matos, como a urze (Calluna vulgaris).
O percurso efetuado pelos pastores e respetivo gado, quando sobem a Vezeira, é realizado em
várias etapas, nas quais o gado se vai alimentando nas diferentes pastagens do percurso,
denominadas de “Currais” (área de pasto, mais ou menos plana, que permite o agrupamento da
manada). Quando o pasto deixa de ter alimento, o pastor desloca consecutivamente a manada
para a pastagem seguinte, durante toda a época estival, até que, no fim desta, voltam a descer o
gado dos pastos em altitude para permanecerem durante o Inverno nos pastos mais baixos, junto
às aldeias.
Existem dois tipos de “Currais”, os principais e os restantes, simples locais de pastagem, em que
o pastor deixa o gado e vai passar a noite no forno mais próximo do curral. Em cada “Curral”
principal existe uma fonte ou uma nascente (água) e um “Forno” ou “Cortelho”, abrigo rudimentar,
que permite a pernoita do pastor no local (Figura 2a) e que em alguns casos foram substituídos
por pequenas cabanas (Figura 2b), construídas com recurso a fundos comunitários.
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Figura 2a,b – “Forno” ou “Cortelho” da Giesteira e Cabana. Fonte: A. Bento-Gonçalves

Numa área tão inóspita, os pastores usam as “Mariolas”, ou seja, pequenos amontoados de
pedras sobrepostas, para sinalizarem os caminhos pelo meio da serra, permitindo-lhes assim, nos
dias de nevoeiro, guiarem-se por estas de modo a não se perderem. As áreas de pastagem da
Vezeira da Ribeira repartem-se por cerca de 1100 hectares e compreendem 10 “Currais” (Figura
3).

Figura 3 – Percursos e “Currais” da Vezeira da Ribeira. Fonte: Google Earth

Todo este percurso, que muitas vezes acompanha vales de fratura, é feito num relevo vigoroso e
desnudado, onde predominam as rochas graníticas (instaladas há 290 Ma na orogenia hercínica),
assumindo as mais diversas formas, e sendo utilizadas para a construção das "mariolas", dos
"fornos"/"cortelhos" ou para a delimitação dos "currais".
Em todo o percurso da vezeira deparamo-nos com uma enorme diversidade de elementos
geomorfológicos dotados de elevado valor patrimonial, a que se associam as práticas ancestrais
adequadas aos condicionalismos geográficos, geomorfológicos, climáticos e geológicos deste
território. Assim, aos rudimentares elementos construídos, associam-se os aspetos paisagísticos e
geomorfológicos, desenvolvidos a escalas diversas, como as medas (designação local dada aos
domos rochosos graníticos; Figura 4a), as pedras bolideiras e rochas pedunculadas (Figura 4b),
as fissuras poligonais ou as pias.
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Figura 4a,b - Meda e Rochas pedunculadas. Fonte: A. Vieira.

O PERCURSO PEDESTRE DA VEZEIRA DA RIBEIRA E A EDUCAÇÃO GEOAMBIENTAL
O percurso da Vezeira da Ribeira (Serra do Gerês), apesar das restrições que a sua localização
no PNPG implica, poderá ser um bom exemplo de como uma prática de educação geoambiental
pode dar um bom contributo na utilização sustentável de áreas protegidas, uma vez que permite
conciliar, de uma forma sistemática, os diferentes aspetos naturais desta região – geologia,
geomorfologia, flora, fauna, bem como a sua história, a riqueza do seu património construído e
cultural - de forma a efetuar uma abordagem global e harmoniosa das diferentes áreas científicas.
A Educação Ambiental pode ser definida como um processo permanente no qual os indivíduos e
as comunidades adquirem consciência do seu meio e apreendem os conhecimentos, os valores,
as competências, a experiência e também a determinação que os capacitará para atuar, individual
ou coletivamente, na resolução dos problemas ambientais presentes e futuros (NOVA, 1994). Os
princípios orientadores mais relevantes consideram que na educação relativa ao ambiente, este
deverá: ser considerado na sua totalidade – natural e construído pelo homem, político, económico,
tecnológico, social, legislativo, cultural e estético; ser um processo contínuo, desenvolvendo-se ao
longo da vida (escolar e extraescolar); adotar uma perspectiva interdisciplinar; por último,
sublinhar a importância de uma participação ativa na sua preservação e na solução dos
problemas ambientais (FERNANDES, 1983; ALEXANDRE e DIOGO, 1990; ESTEVES, 1998).
Assim, durante o percurso, através de atividades desportivas, didáticas e pedagógicas, de
perceção ambiental e de sensibilização ambiental, consegue-se promover o contato mais estreito
entre os alunos e a natureza, promovendo a sua preservação e proteção, através do
conhecimento do património natural notável, com particular destaque para os elementos da
geodiversidade, representativos quer da variedade de fenómenos geológicos quer de processos
geomorfológicos que, atuando ao longo do tempo, promovem a modelação do relevo, constituindo
um instrumento pedagógico muito importante que permite desenvolver atitudes, valores e
competências relacionados com a preservação de áreas protegidas e promover a educação
ambiental através de ações científicas, pedagógicas e técnicas.
O percurso pedestre possibilita assim atingir os três tipos de objetivos essenciais ao
desenvolvimento da educação ambiental nos indivíduos, referidos anteriormente: objetivos
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cognitivos; objetivos metodológicos; objetivos comportamentais. Por outro lado, o conhecimento
que pode ser transmitido ao longo deste percurso relativo aos elementos da geodiversidade
presentes, de per si ou enquadrados no uso deles feito ao longo dos séculos pelas comunidades
locais, constituem-se como elementos fundamentais para a promoção geoturística destes
percursos, incorporando todas as valências associadas a esta prática turística.
CONCLUSÃO
A crescente utilização recreativa de áreas protegidas tem levado à criação e dinamização de
percursos pedestres, trilhas interpretativas e circuitos ecológicos. Estes percursos da natureza
conseguem promover o contato mais estreito entre visitante e a natureza, possibilitando o
conhecimento das espécies animais e vegetais, da história local, da geomorfologia, da geologia,
da pedologia, dos processos biológicos, das relações ecológicas ao meio ambiente e sua
proteção, constituindo uma ferramenta pedagógica muito importante. Neste contexto, no PNPG,
onde a geodiversidade é muito importante, ela pode ser apresentada e a importância da sua
preservação e proteção ser interiorizada, através da realização de percursos pedestres utilizados
pelas Vezeiras, onde o granito se destaca, quer no património natural, quer no construído.
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INTRODUÇÃO
O levantamento do Patrimônio Geológico (PG) tem sido objeto de estudos metodológicos diversos
nas últimas décadas Brilha (2016), García-Cortés e Carcavilla (2013) e Gray (2004). No entanto, a
listagem de possíveis locais de interesse geológico é uma etapa anterior ao inventário e segundo
Brilha (2016) baseia-se na consulta direta aos especialistas e revisão bibliográfica indireta. Foram
ainda levantados pontos de interesse utilizado por universidades, agências de turismo e de sítios
na internet relacionados ao tema. Esta etapa (pré inventário) é de extrema importância, pois dá
algumas dimensões do PG em estudo como, por exemplo, quais, onde e de que tipo são os
principais atrativos, seus potenciais usos e a vocação da região para a geoconservação.
Um dos pontos mais importantes para a geoconservação é a geocomunicação, ou seja, a
transmissão de conteúdo geocientífico para o público em geral, tendo como objetivo a
sensibilização e consequentemente apropriação (STEWART e NIELD, 2013). São observados
que muitos dos locais classificados como didáticos ou turísticos, mesmo com belos exemplares da
geodiversidade, não cumprem o papel de comunicar a importância do bem geológico. Entende-se
que o processo sendo realizado sob o olhar científico e os usos definidos sem a intervenção do
território social ao qual está inserido é uma das possíveis falhas da geocomunicação. Outro ponto
ainda em aberto é a qualidade e utilização ou não de fonte não científica para o levantamento do
PG e as possíveis limitações.
Este trabalho tem como proposta a utilização detracklogs e waypoints adquiridos por voluntários
do Movimento Trilha Transcarioca (MTT) como base do levantamento de possíveis Lugares de
Interesse Geológico (LIGs) (GARCÍA-CORTÉS e CARCAVILLA, 2013). Dessa maneira, objetivase com este trabalho uma abordagem de LIGs vistos a partir da perspectiva do visitante que não
possui conhecimentos geocientíficos específicos e com isso promover futuras ações de
geoconservação, geoturismo e roteiros geológicos mais eficientes.
O MTT é um movimento que integra mais de mil voluntários incluindo cidadãos, organizações não
governamentais (ONGs), empresas e funcionários, grupos de trilhas e centros excursionistas que
cuidam da sinalização, manejo e monitoramento dos mais de 170 km de Trilha Transcarioca (TT).
METODOLOGIA
Foram levantados possíveis Lugares de Interesse Geológicos (LIGs) a partir de levantamento da
base de dados do MTT. Um dos voluntários foi responsável pela aquisição de dados em campo e
para tal utilizou um GPS Garmin 60 csx. Foram registrados o traçado principal da trilha, as
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ramificações, as saídas e os pontos de interesse que contemplam atrativos turísticos e pontos de
referência.
Com posse da base de dados bruta foram realizados alguns procedimentos como a edição dos
trajetos para corrigir as imperfeições do tracklog, a classificação dos trajetos em trecho principal,
ramificação ou saída, e os pontos de interesse foram tabulados por nomenclatura e classificados
entre atrativos com ou sem interesse geológico.
Os dados foram adicionados à base de Sistema de Informações Geográficas intitulada SIG
Transcarioca e nela foram também adicionadas a base vetorial da Carta Geológica Baía de
Guanabara em escala 1:50.000 (VALERIANO et al., 2012) modificada por Nunes Arona (2017) e a
base de dados cadastrais em escala 1:10.000 da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, RJ em
plataforma da suíte ArcGIS.
Ao final, os resultados serão discutidos com base no território que estão inseridos. Para tal, serão
utilizados os limites das Unidades de Conservação (UC) como referência e debate.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como resultado deste trabalho foi editado e compilado 25 trechos que juntos compõem o trajeto
principal da TT incluindo53 ramificações e 32 braços de saída. Analisando a TT no sentido lesteoeste, no Parque Natural Municipal de Grumari (PNMG) são 6 ramificações apesar do curto
percurso e apenas 2 saídas que funcionam também como entrada. A grande extensão territorial e
uma maior conexão com a vida urbano-rural foram observadas nas 19 saídas existentes entre
comunidades, sítios e plantações no Parque Estadual da Pedra Branca (PEPB), por outro lado, as
18 ramificações mostram uma grande oferta de atrativos. No Parque Nacional da Tijuca (PNT)
foram registradas 22 ramificações e apenas 7 saídas, assim caracterizando um grande número
picos e atrativos e uma maior inserção no ambiente de floresta, longe das bordas urbanizadas.
Nos trechos a partir do PNT o que se observou foram 7 ramificações e 4 saídas apenas, dando a
entender que os atrativos estão no percurso da trilha e que vários trechos são em vias de
circulação.
Ao total foram tabulados 1.567 waypoints dos quais 21%, ou seja, 330 waypoints possuem
interesse geológico (Tabela 1). Com 1/3 do total, foram observados 116 mirantes que apontam
para uma vocação da TT para uma experiência de contemplação da paisagem pelo visitante.
Foram também registrados 45 cruzamentos de drenagens, 31 afloramentos como blocos,
paredões e lajeados, 30 morros, 17 grutas, 17 ruínas, 12 cachoeiras, 7 praias, 7 represas, 4
aquedutos e 1 açude, todos potencialmente LIGs que podem oferecer uso turístico, didático ou
científico a ser pesquisado.
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Tabela 1 – Lista parcial dos waypoints mais frequentes coletados por voluntário do MTT
com interesse geológico
tipo

sem interesse geológico
número de pontos tipo

número de pontos

mirante

116

cruzamento de caminhos

624

afloramento

31

ponto de referência

133

morro

30

água potável

59

gruta

17

cruzamento de drenagem

45

ruína

17

portaria e porteira

37

cachoeira

12

árvore caída

31

platô

11

bananal

21

topo

9

ponte

19

alto

8

torre

17

praia

7

área de banho

13

represa

7

escadaria

13

abrigo

4

figueira

13

aqueduto

4

largo

13

pico

4

ponto histórico

11

pedra

2

museu

9

taquara

2

praça

9

açude

1

alimentação

8

cume

1

carvoaria

8

lajeado

1

canos e tubulações

7

poço

1

estacionamento

7

Dentre os waypoints que não possuem interesse geológico foram observados com destaque 59
do tipo água potável entre drenagens de águas puras e fontes encanadas apontando para um
número alto dessa facilidade, 37 portarias ou porteiras de controle, 21 bananais em grande parte
no PEPB na área de Vargem Grande e no Rio da Prata, 19 pontes históricas e modernas, 17
torres de transmissão de energia em sua maioria no trecho próximo a sede Piraquara do PEPB,
13 áreas de banho principalmente em cachoeiras, 13 escadarias construídas, 11 pontos históricos
diversos, 9 museus, 7 estacionamentos, 5 áreas de piquenique, 2 hospedagens do tipo hostel, 2
campings e como controle de navegação foram 624 cruzamentos de caminhos e 133 pontos de
referência.

613

_______________________________________________________________________________
Visto o destaque dos mirantes entre os potenciais LIGs foi elaborado o mapa de mirantes sobre a
estratigrafia e relevo sombreado (Figura 1). Apesar de estarem distribuídos por toda a extensão
da TT os mirantes estão concentrados no PNMG em grande parte nos costões litorâneos, no
PEPB próximo ao Pico da Pedra Branca e da Casa Amarela além do trecho que liga a sede Pau
da Fome-Piraquara com destaque para a Pedra do Osso, no PNT nos arredores da Mesa do
Imperador e da Vista Chinesa e nas UCs dos trechos a leste em meio à urbe.

Figura 1 - Traçado da Trilha Transcarioca com destaque para os 116 mirantes sobre mapa geológico
(extraído de NUNES ARONA, 2017 modificado de VALERIANO et al., 2012) e relevo sombreado.

O traçado da TT percorre exposições do Orógeno Ribeira iniciando pelos metassedimentos
Neoproterozoicos do Grupo São Fidélix de mais de 800 Ma, a Colagem Brasiliana com o
magmatismo pré-colisional do Arco Magmático Rio Negro do Complexo Rio Negro, o magmatismo
sin-colisional das Suítes Cordeiro e Rio de Janeiro, o magmatismo tardio a pós-colisional das
Suítes Rosilha, Suruí e Nova Friburgo e a quebra do sistema de riftes Gondwana do Sudeste do
Enxame de Diques da Serra do Mar de 130 Ma e praias, aterros e dunas dos depósitos recentes
entre antropogênicos e quaternários. Este cenário aponta para a possibilidade de utilização da TT
como instrumento para a divulgação da história geológica da cidade ou ainda, circuitos temáticos
e roteiros geoturísticos como o proposto por Nunes Arona (2017) que destacam o Morro do
Queimado, a Pedra da Proa e o Mirante da Freira como LIGs.
CONCLUSÕES
Como proposta inicial do trabalho, esta pesquisa conclui que a utilização de base de dados
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adquirida por voluntário do MTT não diminui o valor do PG dada à grande quantidade de atrativos
com interesse geológico. Os resultados corroboram o valor do PG espetacular que a cidade do
Rio de Janeiro apresenta em especial a paisagem através dos muitos mirantes. Foi possível
estabelecer o trajeto, as ramificações e braços de saídas de toda a TT sem edições complexas.
Conclui-se também que os atrativos com interesse geológico que se destacaram são uma
excelente lista de potenciais LIGs a serem submetidos aos mais diversos inventários de avaliação
do PG para reconhecimento do grau de preservação e riscos de degradação.
Com este trabalho foi possível observar uma vocação para a utilização da TT (e dos mirantes)
como instrumento de interpretação da paisagem e comunicação de conteúdo geocientífico. Os
resultados apontam para um alto grau de diversidade geológica que pode ser explorada a partir
da paisagem observada nos mirantes.
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INTRODUÇÃO
A paisagem é um mosaico formado por vários elementos que a constitui como um conjunto pleno,
um sistema formado por elementos bióticos e abióticos indissociáveis que estabelecem mutua
relação entre si (PASSOS, 2013). Dentre os elementos abióticos constituintes da paisagem
podemos destacar a geodiversidade que pode ser definida como a variação natural de aspectos
geológicos, geomorfológicos e pedológicos (GRAY, 2005).
Para Stanley (2000) a geodiversidade vai além dos recursos abióticos do planeta, ela consiste
também nas paisagens e aspectos culturais a elas relacionados. Por conta disso, é crucial a
promoção de ações que visem à proteção e a conservação da geodiversidade, pois essa se
encontra revestida de valor quer seja econômico, cultural, cientifico e patrimonial. (BRILHA, 2005)
Assim, com o intuito de nortear as ações na busca de promover a perpetuação da geodiversidade
é que surge o conceito de patrimônio geológico, que se refere aos locais e objetos geológicos que,
por conta do seu conteúdo de caráter excepcional, devem ser valorizados e preservados. Sendo
esse conceito abrangente, englobando em si o património mineralógico, paleontológico,
geomorfológico, espeleológico entre outros. Além de determinados fósseis e minerais com valor
científico, estético, cultural, turístico, didático e econômico (PEREIRA et al., 2005).
Norteado pelos preceitos conceituais supracitados é que foi realizada uma análise do geossítio
Ponte de Pedra, que está situado no município de Paraúna, Goiás, pertencente à Mesorregião Sul
do estado de Goiás e á Microrregião do Vale do Rio dos Bois.
De acordo com Cunha (1981) no município de Paraúna pode-se caracterizar o contato dos
dobramentos Pré-Uruaçuanos e reativações Brasilianas com os depósitos neo-paleozóicos da
periferia norte da Bacia Sedimentar do Paraná, sendo que há o predomínio de rochas da Unidade
Ortognaisse do Oeste de Goiás, Formação Aquidauana, Formação Serra Geral, Formação Vale
do Rio do Peixe e Coberturas Detríticas Indiferenciadas. Na área ocorrem também, em menor
expressão rochas da Formação Furnas, Formação Cachoeirinha, Formação Botucatu, Formação
Santo Antônio da Barra, Seqüência Metavulcano-Sedimentar Anicuns-Itaberaí e Depósitos
Aluvionares.
A Figura 1 traz o mapeamento geológico do município de Paraúna, sendo que foram identificados
no município onze geossítios (FERREIRA, 2016). No presente trabalho daremos destaque para o
geossitio Ponte de Pedra, identificado como número 4.
O geossitio Ponte de Pedra localiza-se na bacia do rio homônimo e constitui um local com ampla
visitação por turistas e está inserido no Parque Municipal Ponte de Pedra de acordo com a Lei n°
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884 de 20 de Maio de 1985 do Município de Paraúna, que fica a 60 km da sede do município de
Paraúna.
Um fato relevante é a proposta de criação de duas Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) que
foram identificadas como Paraúna Energia e RVE Energia outorgadas pelo código 1053 e 1049 de
2008 na Agência Nacional de Águas (CAVALCANTE, 2016). Tais empreendimentos provocarão
sérios danos ao meio físico e biótico, pois essas alterarão, caso entrem em execução e
funcionamento, o nível de água do rio, e o geossitio situado a montante da PCH será em grande
parte submerso pela construção da represa, tornando inviável grande parte das ações voltadas à
conservação e divulgação do geossitio para fins educacionais e turísticos.

Figura 1 – Mapa geológico com a localização dos geossitios no Município de Paraúna/Goiás.
Fonte: Ferreira (2016).

METODOLOGIA
No primeiro momento da pesquisa, ocorreu o levantamento bibliográfico: etapa que consistiu na revisão
bibliográfica de livros, artigos publicados em periódicos e anais de congressos e sites nacionais e
internacionais sobre temas relativos à geoconservação, ao patrimônio geológico, ao geoturismo. Num
segundo momento foi realizada a caracterização física do Município de Paraúna. Nessa etapa se fez a
compilação dos mapeamentos realizados para o município, principalmente, geologia e geomorfologia. No
terceiro momento, por meio da pesquisa de campo, realizou-se a inventariação dos geossítios e aferição
dos dados anteriormente levantados.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
O geossitio Ponte de Pedra está localizado em uma área pertencente à formação Vale do Rio do
Peixe que foi datada no cretáceo superior. Segundo Goiás (2008) essa unidade é composta por
arenitos cinza-claros, bege ou róseos, maciços, finos a muito finos, às vezes médios, em geral mal
selecionados e com estratificação plano-paralela e cruzada subordinada. Os grãos de quartzo são
subangulosos e subarredondados e podem estar cimentados por sílica e calcita. De acordo com
as características litológicas e sedimentares o ambiente de sedimentação é fluvio-lacustre.
O geossítio Ponte de Pedra caracteriza-se como um atrativo turístico por apresentar uma
morfologia cárstica, representada hoje por uma pequena gruta. O rio Ponte de Pedra que corre em
meio a grandes rochedos e muita vegetação, desaguando numa passagem retangular, em queda
livre, formando uma pequena cachoeira na entrada da gruta. O local é de fácil acesso e possuí
infraestrutura (rodovia próxima ao geossitio e trilhas). A área do geossito também é utilizada,
segundo entrevistas realizadas em trabalho de campo, para cerimônias religiosas denotando a
importância cultural do local. No âmbito cientifico e educativo, recebe visitas de graduandos e pósgraduandos que utilizam aquela área para trabalhos de campo.
Algumas galerias podem estar associadas a tributários de drenagem criptorréica que foram
desativados, ficando suspensos em relação ao nível de base atual, que ainda podem estar
ocupadas pelo rio principal, o caso do Rio Ponte de Pedra. Um exemplar dessas galerias pode ser
visualizado por meio da Figura 2, que traz uma galeria tributária de drenagem criptorreica no
geossítio Ponte de Pedra.

Figura 2: Galeria tributária de drenagem criptorreica no geossítio Ponte de Pedra

CONCLUSÕES
Diante dos dados levantados constatamos que o geossitio Ponte de Pedra apresenta um significativo valor
cientifico e didático, apresentando-se como um instrumento de demonstração da evolução
geológica/geomorfológica da região no qual está inserido. Além disso, apresenta também um significativo
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valor econômico/turístico sendo uma área de fácil acesso e constantemente visitada. Entretanto, tal área
encontra-se atualmente ameaçada por conta de projetos de construção de duas PCHs, sendo que, se tais
projetos vierem a ser de fato executados, o geossítio (ou grande parte dele) poderá ser comprometido, pois
haverá uma modificação na evasão do fluxo do rio, levando a uma futura perda da gruta. Por meio dessa
ação, o represamento da água propiciará a alteração do fluxo e do nível da água, submergindo o geossítio.
Nesse sentido, elementos naturais contidos no geossítio, serão totalmente destruídos, levando ao
desaparecimento desse importante representante da geodiversidade daquela área.
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INTRODUCTION
Although the use of personal correspondence is well established in social and human sciences, the
association of sources like correspondence and field notebooks with current scientific data is still
an unfamiliar area of study for geoscientists. Particularly in Geology and Paleontology, there are
few studies regarding the potential of such documents as material with scientific, educational and
historical value.
In a broader perspective, and similar to our approach in this paper, the relevance of paleontologist
Frederico W. Lange’s archive (1911-1988) as a source for several studies related to the History of
Geosciences can be cited as an example. A significant fraction of Caster's documents originate
from correspondence exchanged with Frederico W. Lange, through which we can perceive a
network of scientists who contributed to develop knowledge on subjects related to Brazilian
Paleontology. Lange's archive, when combined with current data, produced other studies
(PEYERL et al., 2010; 2012). Those publications corroborate the wide range of values that can be
obtained from the analysis of a paleontologist's personal archive. Moreover, it is an important
theoretical reference for the development of research based on the archives of Kenneth E. Caster,
even considering the friendship reflected in the correspondence exchanged between them. In the
same way, the research of Marchesotti (2011) about the naturalist Wilhelm Lund (1801-1880) is an
example of the use of personal documents in scientific and historical analysis. Regarding the
articulation between the scientist's memories and his correspondence, the authors explore the
possibilities of this data beyond the mere biographical approach, emphasizing Lund’s scientific
trajectory as well as the role he played in the local community of Lagoa Santa (State of Minas
Gerais).
The information we can derive from Kenneth E. Caster's correspondence, especially when
combined with data from the field notebooks, represents one of the small pieces of science
construction. Considering that scientific heritage is all that involves science, either as a vehicle or
as a result of scientific process, these documents contribute to the Brazilian scientific heritage.
Kenneth E. Caster's documents are also Brazilian Geological Heritage, included in a broader
category named ex situ Geological Heritage. It includes specimens of geodiversity displaced from
their original location to integrate scientific collections of research institutions, and different kinds of
records related to collection, conservation and study of this material, along with other geodiversity
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elements that have conspicuous scientific, educational, historical, cultural, aesthetic and other
values (PONCIANO et al., 2011).

METHODOLOGY
In 2012, one of the authors (L.C.M.O.P.) discovered Kenneth E. Caster’s correspondence and field
notebooks during a period of research on Taphonomy at the University of Cincinnati, with Carlton
E. Brett. During three months, it was possible to access Kenneth E. Caster's former office, in order
to digitally scan the paleontologist's documents (about 2,000 letters, three field notebooks, maps,
photographs, reports of scientific research, pre-prints of articles and books, postcards, drawings,
cartoons, sketches, telegrams, and travel tickets). The criteria used in the selection of
correspondence and field notebooks were the relationship, direct or indirect, with Brazil. Although
Kenneth E. Caster had remained in Brazil only between 1945 and 1947, the analysis of his
correspondence covered a longer period, from 1937 to 1984, to understand the research and
teaching trajectory that preceded and succeeded the visit of the paleontologist to Brazil.
Also during this period, the photographic record of all the Brazilian Devonian fossils that were in
the University of Cincinnati’s collections and the Geier Collections & Research Center was made.
This material was the object of study of only two dissertations in the University of Cincinnati, which
were never published (FORD, 1965; SUÁREZ-RIGLOS, 1967). At that time, the Brazilian fossils of
"Caster’s Collection" were considered lost. The scientific and historical importance of those
specimens was pointed out to the curator of the University of Cincinnati’s collection, David L.
Meyer and other professors (Carlton E. Brett, Warren D. Huff, Lewis A. Owen, and Barry J.
Maynard – Department of Geology). Following this conversation, the Department of Geology
decided to donate the Brazilian fossils of the "Caster’s Collection" to the Museu Nacional (Rio de
Janeiro), to be incorporated in the invertebrates fossil’s collection. In 2016, the fossils arrived in
Brazil.
RESULTS AND DISCUSSION
These documents allow the recovery of historical, educational and scientific information. They
represent an important source of historical value to identify Caster’s personal and professional
relationships as well as to understand his contribution to establish and improve the first Brazilian
institutions related to Geology and Paleontology (National Department of Mineral Production;
Paranaense Museum; Cultural Center "Euclides da Cunha"; Brazilian Geological Society; Brazilian
Paleontological Society; National Petroleum Council). Kenneth E. Caster collaborated with the
National Petroleum Council (CNP) even after leaving Brazil. Several letters were exchanged with
Avelino Inácio de Oliveira (at the time, director of the CNP Technical Division) about the fieldwork
to the State of Pará, for which he was hired. Kenneth E. Caster's satisfaction with the work he was
developing for the CNP was evident: "I would like to tell you how anxious and optimistic I am with
the trip to the Amazon and with the results that will be of our mutual interest" (letter from Kenneth
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E. Caster to Avelino Inácio de Oliveira, July 8th, 1948). The extensive fieldwork he developed –
following the "Agassiz-Hartt-Katzer" path for about two months – resulted in a vast production of
papers based on the study of collected fossils (POJETA and POPE, 1975).
Caster’s documents also have educational value, related to the beginning of Paleontology in the
Brazilian universities (e.g., University of São Paulo - USP) and the formation of its teaching
collections. At the end of 1940, Kenneth E. Caster showed interest in spending a period in Brazil,
in order to study the Devonian deposits of the country. Thus, we can see the joy expressed by
André Dreyfus about hiring Kenneth E. Caster in the following passage: "Your name is already well
known to us and I assure you that we consider it an honor and a pleasure to have you among us"
(letter from André Dreyfus to Kenneth E. Caster, February 3rd, 1944).
In addition to the preparation of Paleontology and Historical Geology classes, Kenneth E. Caster
held several lectures and prepared a seminar on North American Stratigraphy. From the beginning,
Kenneth E. Caster asked Arthur Cooper, curator of the United States National Museum
(Washington), to donate specimens to an educational Paleontology collection in USP. Over the
years he established several contacts in order to obtain papers, journals and books for the library
of the Faculty of Philosophy, Sciences and Literature (USP).
These documents also have scientific value to current geological and paleontological researches.
During his time in Brazil, Caster traveled to several locations in order to collect fossils and improve
the geological mapping, from North to South, repeating some of the itineraries when he wanted to
clarify certain doubts or try to find more material or information he could not get during the first
fieldwork. His itineraries include the states of Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Mato Grosso,
Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, and Rio Grande do Sul. He specially
considered the Brazilian Devonian to be very interesting from the paleontological point of view. The
information include the description of stratigraphic sequences observed in the field, new fossil
localities and fossiliferous levels, and the confrontation of theories about the chronostratigraphic
attribution of the Brazilian Paleozoic deposits. The research Kenneth E. Caster developed in Brazil
was a relevant contribution to update the South American Geological Map. As an example, during
an excursion to the states of Mato Grosso and Goiás, which lasted about a month and a half and
covered approximately 7000 kilometers (by bus, plane, train, horses and a large part on foot),
Kenneth E. Caster analyzed the Devonian strata of these two states and made numerous
collections of material in July, 1947.
In 1955, Kenneth E. Caster traveled for two months to Australia and New Zealand, as well as
South Africa. The paleontologist considered it necessary to better understand the African faunas
and other southern faunas in order to evaluate the geological evolution that he had already
observed in the states of Paraná and Piauí (Brazil). From his point of view, much had been
published about the relationships between these faunas, by people unfamiliar with the current
evidence of field or fossil specimens (letter from Kenneth E. Caster to Avelino Inácio de Oliveira,
October 4th, 1955). Kenneth E. Caster's correspondence and field notebooks (Figure 1) have also
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been used to develop an inventory of the most valuable occurrences of geodiversity (Devonian
fossils) in Brazil (PONCIANO et al., 2012 a, b; 2013), resulting in the discovery of new fossil
localities and additional fossiliferous levels at previously known sites from the Parnaíba and
Paraná basins. Some of these sites (already considered Geological Heritage), as the fossiliferous
outcrop of Oiti, a record of a Devonian sea, are under increasing risk of total or partial
deterioration, mainly due to anthropic activities.

Figure 1 - Field notebook of Kenneth E. Caster with schematic drawing and description of a fossiliferous
outcrop in the Paraná Basin.

CONCLUSIONS
The analysis of the correspondence and field notebooks of the paleontologist Kenneth E. Caster
revealed the historical, educational and scientific value of these documents, highlighting the
importance of unpublished data. As Geological Heritage, these documents are as important as
other "traditional" geological data (i.e., fossils, fossiliferous sites, etc.). The positive influence of
Kenneth E. Caster extends well beyond his physical presence during the three years (1945-1947)
he has lived in the country. Being a prestigious and well-accepted geoscientist in both the Brazilian
and North American scientific communities, he contributed to the tightening of intellectual
exchange between the two countries. He also managed to leave a legacy of scientific production
that was recorded through the updating of the geological and paleontological data of the Brazilian
territory; the constitution of scientific and educational collections of Brazilian, North American and
other South American fossils that were essential for the teaching and research of Paleontology at
USP; and the establishment of institutional and personal libraries, for example. At the distance of
six decades, the correspondence of Kenneth E. Caster allows us to look, in retrospection, at the
timeline of the development of Geology and Paleontology in Brazil. To conclude, the unpublished
data presented here provide a starting point for a more detailed analysis, taking into account the
political, economic and scientific contexts.

623

_______________________________________________________________________________
REFERENCES
FORD, D. Devonian fauna in the concretionary Picos Member, Pimenteira Formation (Lower
Devonian) Piauí, Brazil. Dissertation, University of Cincinnati, Cincinnati, 1965.
MARCHESOTTI, A.P.A. Peter Wilhelm Lund: o naturalista que revelou ao mundo a préhistória brasileira. E-papers Editora, Rio de Janeiro, 2011.
PEYERL, D.; SILVA, E.A.; BOSETTI, E.P. O trabalho do paleontólogo Frederico Waldemar Lange
(1911- 1988) no Museu Paranaense entre 1941 a 1955. Terræ Didatica v.6, n.1, p.25-30. 2010.
PEYERL, D.; BOSETTI, E.P.; FIGUEIRÔA, S.F.M. Frederico Waldemar Lange (1911-1988):
trajetória e acervo. In: SILVA, M.C.S.M; SANTOS, P.R.E. (eds.) Arquivos pessoais: história,
preservação e memória da ciência. Associação dos Arquivistas Brasileiros, Rio de Janeiro, p.
137-150. 2012.
POJETA, J.; POPE, J.K. Studies in Paleontology and Stratigraphy. Bulletins of American
Paleontology, v. 67, n. 287, p. 1-13. 1975.
PONCIANO, L.C.M.O.; CASTRO, A.R.S.F.; MACHADO, D.M.C. et al. Patrimônio GeológicoPaleontológico in situ e ex situ: Definições, vantagens, desvantagens e estratégias de
conservação. In: CARVALHO, I.S. et al (eds). Paleontologia: cenários de vida. Editora
Interciência 4, 2011, p. 853-869.
PONCIANO, L.C.M.O.; FONSECA, V.M.M.; MACHADO, D.M.C. Taphofacies analysis of late early
Givetian fossil assemblages of the Parnaíba Basin (State of Piauí, northeast Brazil).
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, v.326-328, p.95-108. 2012a.
PONCIANO, L.C.M.O.; CASTRO, A.R.S.F.; FONSECA, V.M.M. et al. Tafocenoses da Formação
Pimenteira, Devoniano da Bacia do Parnaíba, Piauí: Mapeamento, Inventário e Relevância
Patrimonial. Anuário do Instituto de Geociências da UFRJ, v.35, p.5-27. 2012b.
PONCIANO, L.C.M.O.; FONSECA, V.M.M.; FERNANDES, A.C.S. et al. Afloramento Fossilífero de
Oiti, Bacia do Parnaíba, PI - Registro de um mar devoniano no Nordeste do Brasil. In: WINGE, M.;
SCHOBBENHAUS, C.; SOUZA, C.R.G. et al. (eds). Sítios Geológicos e Paleontológicos do
Brasil, 2013, p.191-200.
SUÁREZ-RIGLOS, M. Some Devonian fossils from the State of Piauí, Brazil. Dissertation,
University of Cincinnati, Cincinnati. 1967.

624

_______________________________________________________________________________

A GEODIVERSIDADE DO CENTRO DE CUIABÁ-MT: PALÁCIO DA INSTRUÇÃO E
IGREJA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO-SÃO BENEDITO
1

2

2

Ana Cláudia Dantas da Costa (anacos@gmail.com) ; Natália Martins ; Amanda Moura de Souza ; Tainah A. de
2
2
2
2
2
Matos ; Alex da Silva Agra ; Thainá Bispo Rangel ; Gabriel Fávaro ; Renan Fernandes ; Carlos Humberto da
1
Silva
1
2
Faculdade de Geociências – UFMT; Graduação em Geologia – FAGEO – UFMT

INTRODUÇÃO
Desde que se tem notícia de ‘Cuiabá’ (Mato Grosso), a descoberta do ouro no rio Coxipó permeia
toda a evolução do patrimônio histórico desta cidade. Sua construção (1719) teve início em virtude
da ocorrência de jazidas de ouro, e que, com a vinda do paulista Miguel Sutil, foi fundado o ‘Arraial
de Cuiabá’ (1722). A fase da mineração foi o precursor do desenvolvimento de ocupação do
povoado, e em seguida tornou-se Arraial, Vila e depois, Capital.
Este ouro ainda é encontrado esparsamente disseminado em veios de quartzo na baixada cuiabana
e ainda prospectado em algumas cidades próximas, como Poconé. Porém, muitos dos cidadãos
mais jovens desconhecem este enredo, até mesmo os estudantes de geologia. No intuito de
introduzir o tema “geodiversidade” no cotidiano cuiabano e fazer perceber a consciência desta
constatação como parte do entendimento da natureza e do meio ambiente, dá-se o pontapé inicial
para caracterizar o inventário do patrimônio geológico da região central de Cuiabá.
Ainda há bons perfis geológicos com exposições do Grupo Cuiabá pela cidade, com exemplos de
veios de quartzo aurífero nas rochas meta-areníticas e alguns afloramentos de metapelitos e
metadiamictitos. As construções históricas fazem uso principalmente da “pedra canga” como
ornamento, ou embasamento ou ainda como paredes de contenção e também de veios de quartzo,
na forma de fragmentos, geralmente como muros ou ornamentos. Este trabalho vem mostrar dois
exemplos, Palácio da Instrução e Igreja Nossa Senhora do Rosário-São Benedito, arquiteturas que
fazem uso de material geológico e são patrimônio histórico desta cidade.
METODOLOGIA
A catalogação do acervo histórico do patrimônio da cidade está no site do IPHAN. O que está em
andamento neste trabalho refere-se ao patrimônio construído do casario e das ruas da cidade, bem
como os aspectos geomorfológicos. A metodologia empregada envolveu a catalogação dos edifícios
históricos que tenham a utilização de materiais geológicos visíveis ou não, sua descrição e
proveniência.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Apesar de ser a “cidade do ouro” e ainda conter muito deste elemento no subterrâneo de suas
ruas, Cuiabá é uma cidade pitoresca e com grandes afloramentos rochosos (Grupo Cuiabá)
presentes nos seus morros e colinas. Cuiabá se posiciona na Baixada Cuiabana, cercada por
paredões da Chapada dos Guimarães, onde ressaltam belíssimas escarpas do Arenito “Botucatu”
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e rochas das Formações Furnas e Ponta Grossa.
A área da região histórica (Figura 1) foi tombada em 1993 (IPHAN) e relaciona-se ao período
colonial, constando dos edifícios e às ruas mais antigas. Destes edifícios e ruas, muito do que foi
usado como matéria prima geológica ou foi recoberta, caso das primeiras ruas com paralelepípedos
do centro de Cuiabá que foram asfaltadas, ou foi destruída para reconstruções, caso da Igreja
Matriz.

Figura 1 – Imagem Google 3D da região central de Cuiabá – MT, com destaques para o Palácio da
Instrução e para a Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito (Fonte: Google Maps)

Os dois primeiros prédios históricos catalogados nesta pesquisa, Palácio da Instrução (Figuras 2A
e B) e Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito (Figura 3) foram edificados com uma
rocha denominada de “pedra canga” e também ornamentados com “cristal” (quartzo leitoso).
Segundo a Secretaria Estadual da Cultura (s/d) “o Palácio da Instrução, tombado como patrimônio
do Estado em 1983, localiza-se no Centro Histórico de Cuiabá, ao lado da Igreja Matriz. Edificado
em pedra canga e cristal nos alicerces e paredes de adobe com largura que se aproxima dos 80
cm, a construção é típica da época de estilo Neoclássico.” Já a Igreja Nossa Senhora do Rosário
e São Benedito é considerada a mais antiga igreja da cidade, sendo também um dos marcos da
fundação. Foi construída em arquitetura de terra em torno de 1730, próximo ao córrego da
Prainha (ver Figura 1). Silva (2006) descreve a igreja: “o calçamento atual, no adro da igreja, é de
tijolos cerâmicos e, à beira de suas paredes, pedra-cristal entremeada de grama. A calçada ao
nível da rua possui calçamento de ladrilho hidráulico, assim como o primeiro lanço da escada
frontal. Os lanços seguintes são de tijolos, com arremate de pedra-canga”.
A “Pedra Canga” é formada pelo processo de laterização e oxidação de ferro. As rochas são siltitos
parcialmente laterizados pertencentes à Formação Ponta Grossa de idade Devoniana, aflorando em
Chapada dos Guimarães. Também pode ocorrer arenitos finos que variam da tonalidade avermelhada
até marrom, arroxeada quando apresentam alguma alteração. Após a oxidação, pode apresentar a
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estrutura primária da rocha que foi oxidada.

Figura 2 – (a) Muro traseiro de pedra canga com camada de pintura vermelha por cima, Rua Joaquim
Murtinho; (b) Detalhe da pedra canga no muro lateral, Travessa João Dias. Ambos, Palácio da Instrução,
Centro de Cuiabá-MT.

CONCLUSÕES
Este estudo mostra os materiais geológicos utilizados na construção de dois edifícios que são
patrimônios históricos da cidade de Cuiabá. O ‘cristal’ definido pelos historiadores é o quartzo
leitoso proveniente dos veios auríferos do Grupo Cuiabá (afloramentos proeminentes ainda na
Avenida Miguel Sutil e Avenida do Moinho) e a pedra canga de cor marrom escura, que no Palácio
da Instrução foi pintada de vermelho, são lateritas provenientes de siltitos da Formação Ponta
Grossa (Bacia do Paraná). Ainda há muito o que se descrever, como a Igreja Nosso Senhor dos
Passos (na rua 7 de setembro) com altar externo de quartzo e pedra canga; e a igreja de estilo
gótico Nossa Senhora do Bom Despacho, construída numa colina de destaque no centro da
cidade, provavelmente Grupo Cuiabá. A importância deste estudo pioneiro, a partir de dois
exemplos de sítios, visa uma tentativa de potencialização do turismo local e seu possível uso na
fronteira educacional.
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Figura 3 – Amurada e calçada/escada feitas de pedra canga da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, Av.
Cel. Escolástico, Centro de Cuiabá-MT.
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INTRODUÇÃO
A região da Serra da Bodoquena, Maciço de Urucum e Planície do Pantanal, no Estado de Mato
Grosso do Sul, é caracterizada por aspectos geológicos de grande interesse científico e geoturístico,
com destaque para a geologia do Neoproterozóico, notadamente do Grupo Corumbá, com fósseis
de idade ediacarana, formações ferríferas do Grupo Jacadigo (Maciço do Urucum) e paisagem
cárstica de exceção, cavernas com lagos subterrâneo, cachoeiras e represas de tufas.
Em face desse potencial, vem sendo estruturada a proposta do Geopark Bodoquena-Pantanal, onde
geossítios foram propostos e descritos (ROLIM e THEODOROVICZ 2012), porém até hoje não foi
feito um inventário detalhado, acompanhada da valoração dos geossítios, com uso dos métodos
disponíveis de quantificação (GARCÍA-CORTÉS e CERCAVILLA URQUÍ, 2009; PEREIRA, 2010;
BRILHA 2016, entre outros), sendo esta a principal proposta do presente projeto.
O resumo expandido em questão compõe um trabalho de iniciação científica cujos principais
objetivos são: levantamento de todos geossítios já identificados para o Geopark e novos, ainda não
incluídos, na região de Corumbá e Maciço do Urucum, com base na bibliografia e consulta a
pesquisadores; avaliação sistemática desses geossítios através do método de Brilha (2016), por
meio do aplicativo desenvolvido pela CPRM, o Geossit, cuja escolha remete a forma integrada em
que se promove o cadastro e valoração dos sítios em todo o Brasil.
METODOLOGIA
O inventário do Patrimônio Geológico se sucede, segundo diferentes autores, como Brilha (2016)
e Lima (2008), sendo uma atividade necessária na tarefa de proteção desse patrimônio, porém
apenas recentemente vem sendo aplicado de forma mais sistemática no Brasil.
Proposta recente de inventariação (BRILHA, 2016), leva em consideração a área de trabalho, o
que se aplica bem para a proposta do Geopark Bodoquena-Pantanal, com área relativamente
grande, frente aos geoparks da rede mundial. Nessa proposta, diferencia-se áreas pequenas e
grandes. As áreas que seriam pequenas teriam até 3000-4000 km², e fazendo essa distinção é
possível realizar adaptações nas diferentes etapas do processo. Como a área de estudo atual
excede o limite de 4000 km² com facilidade, foram apenas consideradas as etapas definidas para
áreas extensas: revisão bibliográfica – acompanhada da realização de uma compilação de
geossítios já levantados da área e possíveis geossítios a serem propostos; realização do trabalho
de campo para avaliar os geossítios em questão; avaliação do valor científico, educacional,
turístico e do risco de degradação por meio do Geossit; por fim, classificam-se os sítios avaliados
e viabiliza-se o uso do inventário.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados foram obtidos a partir do método de Brilha (2016), e as primeiras dificuldades
surgiram durante a atividade de campo, devido à grande quantidade de sítios selecionados para o
Geopark Bodoquena-Pantanal, e especialmente devido a grande distância entre muitos deles.
Foram inicialmente avaliados 11 sítios, distribuídos primariamente em 3 categorias geológicas
(Figura 1). Independentemente de serem classificados como sítios de geodiversidade ou
geossítios, todos foram quantificados em função do seu valor científico (Tabela 1), educacional
(Tabela 2), turístico (Tabela 2) e quanto ao seu risco de degradação (Tabela 3). A ferramenta
utilizada foi o aplicativo Geossit, que facilitou a organização dos dados: apesar de o valor
científico e o risco de degradação serem quantificados por meio de poucas variáveis, o uso
educacional e o turístico são calculados por meio de 12 critérios no primeiro caso e 13 critérios no
segundo; a somatória da pontuação atribuída a cada uma dessas variáveis seria muito mais difícil
sem o uso do aplicativo, que praticamente impede erros nessa etapa, esse sendo atribuído a
subjetividade inerente as variáveis em questão.

Figura 1 – Localização da área de estudo em relação ao contexto geológico e dos sítios visitados de acordo
com suas respectivas categorias geológicas. Modificado de CPRM-SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL
(2009)
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Tabela 1 – Avaliação dos sítios quanto ao seu valor científico.

Tabela 2 – Avaliação dos sítios quanto ao seu valor educativo e turístico.

Tabela 3 – Avaliação dos sítios quanto ao seu risco de degradação.
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CONCLUSÕES
A classificação preliminar apresentada em relação às diferentes variáveis faz sentido quando
integrada, de forma a diferenciar os sítios que serão protegidos, visto que a preservação de todos
é inviável.
Os sítios de mais alto valor científico tendem a apresentar, em relação à área temática a que
pertencem, uma melhor apresentação de elementos ou processos que a descrevem, além de um
alto conhecimento científico a respeito – representado por resumos ou publicações em revistas
científicas.
Em relação ao valor educacional e turístico, os mais bem colocados tendem a apresentar baixa
vulnerabilidade quanto aos seus principais elementos geológicos, infraestrutura que promova a
acessibilidade ao local, um maior potencial didático ou considerar a beleza cênica do local.
Ao pontuar os sítios estudados, ainda de forma preliminar, destaca-se o fato de que a Gruta do
Lago Azul, considerada um dos principais atrativos da região, de fato ser o primeiro em termos do
valor turístico, terceiro em seu valor educativo, mas não ser um dos principais sítios em relação ao
valor científico, com pontuação 200. Outro exemplo que chama atenção é a Crosta Laterítica com
Inscrições Rupestres, Fazenda Figueirinha, que apresenta o mais baixo valor científico; a baixa
pontuação deve-se a ausência de excepcionalidades geológicas, mas sim, arqueológicas.
Considera-se pertinente a colocação em primeiro lugar o Parque Ecológico das Cacimbas, devido
a ser um dos locais onde se pode observar o fóssil Corumbella – um dos fósseis metazoários mais
antigos encontrados no Brasil e por ser o local onde a Formação Tamengo foi definida (o parque
margeia o canal do Tamengo). Já a Escadaria da XV, é um corte na borda da escarpa de
Corumbá-Ladário com exposição de seção completa dos calcretes da Formação Xaraiés, o que
lhe fornece valor um valor científico alto, porém um valor educativo relativamente muito alto.
Comparação semelhante pode-se fazer para o Parque Municipal Marina Gatass, onde o valor
científico se dá apenas pelas lajotas de calcário com o fóssil Cloudina, não pela exposição
geológica.
O risco de degradação é um balizador da necessidade de ações de proteção, que fazem sentido
nos geossítios mais vulneráveis e relevantes; nota-se que a classificação do risco é um espectro
que varia de baixo a alto e que a maioria dos sítios em questão são classificados como de alta
vulnerabilidade – indicando que a maior parte dos sítios não estão sob proteção legal, mas
próximos de locais com atividades potencialmente degradantes e que podem deteriorar elementos
geológicos. Os três sítios de mais alto valor científico possuem risco de degradação alto, e de
acordo com a análise preliminar, não apresentam nível de proteção suficiente, indicativo da
necessidade de ações de proteção.
A aplicação da inventariação tem por objetivo retirar a subjetividade no processo de valoração dos
sítios, mas os métodos implicam também em certa subjetividade. São métodos necessários, mas
o presente estudo demonstra ainda a necessidade de ponderações pessoais, por parte de
pesquisadores que trabalham na região.
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Por fim, objetiva-se cumprir a avaliação dos 45 sítios de interesse geológico propostos para o
Geopark Bodoquena-Pantanal, através do auxílio de pesquisadores que possuam conhecimento
da área de estudo e dos sítios em questão. A proposição de novos sítios e avaliação dos mesmos
também deve ser realizada a fim de possibilitar uma comparação entre todos os sítios catalogados
na região e definição do patrimônio geológico presente na área, viabilizando ações de
geoconservação.
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INTRODUÇÃO
A Serra do Espinhaço Meridional (SdEM), única cordilheira do Brasil e Reserva da Biosfera da
Unesco, possui diversos estudos que visam a conservação de sua biodiversidade, porém ainda é
muito deficitária com relação à proteção de sua geodiversidade.
Dentre a porção centro-norte da SdEM, o município de Diamantina se destaca (Figura 1), sendo a
primeira cidade diamantífera do mundo. Trata-se de uma região de beleza cênica ímpar e com
grande valor científico, na qual existem vários tipos de rochas metassedimentares e estruturas
geológicas bastante significativas – algumas raras – que contam de maneira singular uma grande
parte da história geológica da Terra, sendo destino de estudantes de geologia de todo o país para a
realização de saídas de campo.
Portanto, são extremamente necessários estudos para a identificação do patrimônio geológico e
sítios de geodiversidade com valores que apontem para a importância de sua geoconservação.
O inventário de sítios geológicos e de geodiversidade é o primeiro e crucial passo em qualquer
estratégia de geoconservação, independentemente do tamanho da área em análise. A estratégia de
geoconservação é baseada em várias etapas sucessivas: inventário, avaliação quantitativa,
conservação, interpretação e promoção e, finalmente, monitoramento de sítios (BRILHA, 2005).

Figura 1 – Localização do município de Diamantina – Minas Gerais. Fonte: Google Earth.

Brilha divide a geodiversidade entre a que possui valor cientifico (patrimônio geológico) e a que
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possui outros valores (educativo, estético, turístico, lazer, etc). Se o patrimônio geológico for in
situ, denomina-se “geossítio”; se for ex situ denomina-se “elementos do patrimônio geológico”. Se
tiver outros valores e for in situ, será denominado “sítio da geodiversidade” e se for ex situ,
“elementos da geodiversidade” (Figura 2).

Figura 2 – Diagrama conceitual da geodiversidade, patrimônio geológico e geoconservação.
Fonte: Traduzido de Brilha (2016).

O GEOSSIT mensura uma pontuação para o inventário, para a qualificação e faz uma avaliação
quantitativa de geossítios e de sítios da geodiversidade, apresentados em tabelas de valor
científico, potencial uso educativo e turístico e risco de degradação.
A identificação de um geossítio deve passar pelo reconhecimento da presença dos seguintes
critérios: representatividade, integridade, raridade e conhecimento científico. Os geossítios
representam as ocorrências in situ de partes da geodiversidade de alto valor científico que, em
conjunto com as correspondentes ocorrências ex situ (coleções de museu) constituem o
patrimônio geológico. Considerando que o patrimônio geológico é somente justificável pelo seu
valor científico, a sua relevância somente pode ser nacional ou internacional, uma vez que não
existe “ciência local”. Um local de interesse geológico é considerado geossítio de relevância
nacional quando, durante a avaliação pelo aplicativo, seu valor científico é igual ou maior que 200
e de relevância internacional quando este valor for igual ou maior que 300.
Existem outros valores da geodiversidade que não apresentam valor científico significativo, mas
são importantes recursos para a educação e para o turismo. Essas ocorrências são consideradas
como de interesse nacional quando o potencial uso educativo e turístico tem valor igual ou maior
que 200. Valores menores que 200 caracterizam sítios da geodiversidade de importância regional
ou local com interesse na área de um geoparque ou em contextos similares (SCHOBBENHAUS e
ROCHA, 2016).
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METODOLOGIA
A metodologia de inventariação e valoração dos sítios aplicada no presente trabalho é a utilizada
pelo GEOSSIT da CPRM e baseada em metodologias de Brilha (2016) e Garcia-Cortés e Urquí
(2009). Assim, para a catalogação dos locais a serem inventariados, realizou-se primeiro extensa
pesquisa bibliográfica sobre a geologia e atrativos naturais da região e, posteriormente, realizouse uma série de entrevistas com professores e especialistas da região (geólogos, paleontólogos,
guias de turismo), através disso elaborou-se uma lista com os principais locais, resultando em 18
locais in situ e 2 locais ex situ. Os locais ex situ Museu do Diamante e Centro de Geologia
Eschwege não entram na inventariação via GEOSSIT, já que o mesmo só aceita locais in situ. As
seções-tipos das formações geológicas que foram definidas dentro dos limites do município ainda
estão na fase de identificação e inventariação.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os locais previamente definidos foram inventariados em 5 saídas de campo (ver alguns dos sítios
na Figura 3). Assim, colheram-se dados sobre cada local, que posteriormente foram lançados no
GEOSSIT, chegando-se às classificações contidas na Tabela 1.

a

b

c

d

Figura 3: a) Conglomerado Sopa-Brumadinho; b) Caminho dos Escravos; c) Diamictitos do Vale Glacial do
Galvão; d) Sericita-quartzo xistos da discordância Grupo Costa Sena – Grupo Guinda

636

_______________________________________________________________________________
Tabela 1 – Tabela dos sítios inventariados e valores gerados pelo aplicativo GEOSSIT
Sítio

Classificação

Valor Educativo

Valor Turístico

Conglomerado
Sopa (SopaGuinda)
Vale Glacial do
Galvão

310 - Geossítio de
Relevância
Internacional
350 - Geossítio de
Relevância
Internacional
180 - Sítio da
Geodiversidade de
Relevância Nacional
200 - Geossítio de
Relevância Nacional

285- Relevância
Nacional

195 - Relevância
Regional/Local

205- Relevância
Nacional

145 - Relevância
Regional/Local

175 - Risco Baixo

215 - Relevância
Nacional

255 - Relevância
Nacional

160 - Risco Baixo

145 - Relevância
Regional/Local

120 - Relevância
Regional/Local

265 - Risco Médio

200 - Geossítio de
Relevância Nacional
150 - Sítio da
Geodiversidade de
Relevância Nacional
185 - Sítio da
Geodiversidade de
Relevância Nacional
115 - Sítio da
Geodiversidade de
Relevância Nacional
165 - Sítio da
Geodiversidade de
Relevância Nacional
160 - Sítio da
Geodiversidade de
Relevância Nacional
130 - Sítio da
Geodiversidade de
Relevância
local/regional
130 - Sítio da
Geodiversidade de
Relevância
local/regional
245 - Geossítio de
Relevância Nacional

300 - Relevância
Nacional
215 - Relevância
Nacional

260 - Relevância
Nacional
185 - Relevância
Regional/Local

230 - Risco Médio

230 - Relevância
Nacional

180 - Relevância
Regional/Local

160 - Risco Baixo

280 - Relevância
Nacional

270 - Relevância
Nacional

280 - Risco Médio

280 - Relevância
Nacional

230 - Relevância
Nacional

150 - Risco Baixo

230 - Relevância
Nacional

180 - Relevância
Regional/Local

230 - Risco Médio

185 - Relevância
Regional/Local

180 - Relevância
Regional/Local

285 - Risco Médio

185 - Relevância
Regional/Local

180 - Relevância
Regional/Local

285 - Risco Médio

215 - Relevância
Nacional

165 - Relevância
Regional/Local

280 - Risco Médio

135 - Sítio da
Geodiversidade de
Relevância Nacional
170 - Sítio da
Geodiversidade de
Relevância Nacional
130 - Sítio da
Geodiversidade de
Relevância Nacional
160 - Sítio da
Geodiversidade de
Relevância Nacional
165 - Sítio da
Geodiversidade de
Relevância Nacional

230 - Relevância
Nacional

185 - Relevância
Regional/Local

280 - Risco Médio

305 - Relevância
Nacional

270 - Relevância
Nacional

115 - Risco Baixo

190 - Relevância
Regional/Local

255 - Relevância
Nacional

115 - Risco Baixo

220 - Relevância
Nacional

245 - Relevância
Nacional

250 - Risco Médio

290 - Relevância
Nacional

230 - Relevância
Nacional

155 - Risco Baixo

Serra do Pasmar
Estromatólito
Fazenda
Boqueirão
Caminho dos
Escravos
Serra Tromba
D'anta
Serra do
Mossorongo
Mirante da Torre
Gruta do Salitre
Gruta Monte
Cristo
Gruta Curralinho

Gruta Extração

Discordância
Grupo Costa Sena
– Grupo Guinda
Sequência SopaBrumadinho/
Galho do Miguel
Cachoeira dos
Cristais
Cachoeira do
Sentinela
Cachoeira das
Fadas
Cachoeira do
Telésforo

Risco de
Degradação
340 - Risco Alto

125 - Risco Baixo

CONCLUSÕES
Foram identificados 2 geossítios de relevância internacional e 1 geossítio de relevância nacional.
Sítios da geodiversidade de relevância nacional totalizaram 13 locais e sítios da geodiversidade
de relevância local/regional somaram 3 localidades. Apenas 1 sítio apresenta alto risco de
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degradação, 9 apresentem risco médio e 8 representam risco baixo. Recomenda-se a
continuidade nos estudos dos mesmos a fim de se propor melhores práticas para a conservação
destes geossítios e sítios da geodiversidade, com placas didáticas em cada local, explicando a
formação do sítio, que poderiam contribuir em muito para a conscientização da importância de
conservação de tais locais.
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INTRODUÇÃO
De acordo com Ponciano et al. (2011), considera-se Patrimônio Geológico ex situ os exemplares
da geodiversidade retirados do seu sítio de origem para integrarem coleções científicas de
instituições de pesquisa e os registros relacionados à coleta, guarda e estudo deste material e de
outros elementos da geodiversidade que apresentem conspícuo valor científico, didático, cultural,
estético, entre outros. Citam-se como exemplos: (1) as coleções científicas de rochas, minerais,
fósseis e solos de museus, universidades e outros institutos de pesquisa; (2) as publicações
científicas (livros e artigos em periódicos, tanto em meio físico quanto digital); (3) os dados
científicos não publicados (monografias, dissertações, teses, cadernetas de campo, fotografias,
filmes, ilustrações, mapas, perfis estratigráficos,...); (4) as reproduções (réplicas, esculturas,
desenhos e pinturas) de fósseis, rochas e minerais e as reconstituições vigentes em época
pretérita e significativas da metodologia então utilizada; e (5) os instrumentos científicos e
laboratórios antigos utilizados no desenvolvimento de estudos Geológicos, Geológicos e em áreas
relacionadas.
Com 199 anos de existência, os diversos paleontólogos que já trabalharam no Museu Nacional
(MN) realizaram pesquisas científicas variadas (Fernandes et al., 2007, 2009), que ficaram
registradas na instituição em publicações, acervos e documentos não publicados. Este projeto
utiliza como material de pesquisa os elementos do Patrimônio Geológico ex situ que estão
armazenados no Setor de Arquivo e Memória do Museu Nacional (SEMEAR), ou seja, este
trabalho enfoca apenas os documentos não publicados.
No SEMEAR, através das informações obtidas, por exemplo, nos ofícios, relatórios internos e
outros documentos do MN, como correspondência de pesquisadores, foi possível encontrar
informações que demonstram como era desenvolvida a pesquisa na época, incluindo dados
inéditos, que por diversos motivos não foram incluídos na versão publicada dos artigos.
Este projeto tem como objetivo principal recuperar e analisar o Patrimônio Geológico ex situ
armazenado no MN através dos documentos que estão salvaguardados no SEMEAR. Também
são avaliadas as formas de transmissão da importância deste patrimônio para o público, através
das exposições que foram montadas pelos paleontólogos do MN.
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METODOLOGIA
Para a realização deste trabalho foi realizado um levantamento bibliográfico, visando uma maior
compreensão do material a ser estudado e, após a análise destas bibliografias, foi realizada a
pesquisa presencial no SEMEAR, a fim de buscar documentos não publicados. No livro contendo
informações sobre todos os departamentos do MN, foram localizados os dados sobre o
Departamento de Geologia e Paleontologia, com uma organização que apresentava o número da
caixa e ao lado uma descrição dos documentos que estavam em cada uma delas. Inicialmente a
busca seria por ordem de prioridade, contudo esta metodologia foi descartada quando ao analisar
a primeira caixa foi identificado que os documentos eram completamente diferentes dos que
estavam na descrição do livro. Portanto, as caixas foram analisadas seguindo a sua ordem
numérica, que apesar de demandar mais tempo para a obtenção das informações de interesse,
ampliou a quantidade e os tipos de documentos que foram encontrados durante a pesquisa.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram encontradas informações nos ofícios, relatórios internos e outros documentos do MN
datados majoritariamente da primeira metade do século do século XX. Através da pesquisa no
SEMEAR, foram obtidas as seguintes informações: publicações dos pesquisadores, com seus
respectivos títulos e assuntos, solicitação de especialistas para avaliar materiais, material contido
nas coleções do museu, formas de aquisição e descarte de material, localização de afloramentos
fossilíferos, sendo alguns deles ainda não publicados, projetos de exposições, atividades
desenvolvidas pelos pesquisadores, entre outros.
Por exemplo, foi possível identificar em um relatório interno do ano de 1948 dirigido ao Diretor do
MN a descrição da localização e dos fósseis encontrados em afloramentos do Rio Grande do Sul,
sendo que alguns destes dados ainda não foram publicados. Deste documento destacamos os
seguintes trechos: “Município de Cachoeira, onde restam répteis do Triássico dos grupos do
anomondotia (...) foram visitadas as sangas situadas no campo do Sr. Antônio Botega, em São
José, km 4 de Sta. Maria, onde foi encontrada abundância de madeira fóssil, silicificada, sendo
ausentes restos de vertebrados fósseis, que abundam nas sangas do campo do Sr. João Martins
Calegari.”. Também foi visitado o “campo fossilífero, pleistocênico, a 23 km ao sul do Rio Pardo,
(...) onde colheram uma rápida exploração de reconhecimento, restos de Lestodon, Glyptodon,
Plehophorus (?) e Taxodon (?)”. Diversos ofícios sobre excursões foram recorrentes, e por meio
deles é possível identificar a descrição de afloramentos e de seus respectivos fósseis, o motivo
pelo qual a excursão foi desenvolvida, os pesquisadores que estavam responsáveis por elas, além
dos trabalhos que foram produzidos como resultado.
Também foram encontradas solicitações para que pesquisadores de outras instituições fossem ao
MN para auxiliar na pesquisa e identificação de materiais, como no ofício em que é solicitada a
presença do paleontólogo Dr. Rubens da Silva Santos para realizar a identificação de fósseis que
foram enviados pela Petrobras ao MN.
640

_______________________________________________________________________________
Documentos a respeito da aquisição de materiais para a coleção do MN também foram
identificados, assim como o método utilizado para o seu descarte. Em um ofício de 3 de Março de
1941 é dado baixa em um Mastodontideo, oferecido ao MN pelo interventor Dr. Antonio Navarro,
em 21 de abril de 1930, conforme estava no livro de entradas nº 1. O material foi considerado não
satisfatório a fins científicos, devido seu péssimo estado de conservação e impraticável para
reconstituição. O descarte de amostras da coleção também era realizado através do envio destas
aos outros departamentos do MN que manifestavam interesse. Os ofícios também ofereceram
informações sobre as relações que o MN mantinha com outras instituições nacionais e
estrangeiras, e como era realizada a troca de material entre eles.
Informações sobre as exposições, tais como as descrições de como elas eram produzidas, os
materiais que eram expostos e os textos que possuíam também estão presentes nos ofícios
internos. Estes documentos possibilitam uma análise comparativa entre as exposições de
diferentes épocas.
A respeito das publicações foi possível encontrar informações sobre as publicações de diversos
pesquisadores como, por exemplo, José Henrique Millan, Carlos de Paula Couto, Cândido Simões
Ferreira, além das publicações que não eram atribuídas a algum autor em especifico.
Dado sobre atividades que os pesquisadores realizavam fora da instituição estão presentes nos
ofícios, pois muitas delas estavam relacionadas ao MN. Por exemplo, é possível perceber que os
pesquisadores do Departamento de Geologia e Paleontologia do MN possuíam relevância no
cenário acadêmico, uma vez que eles foram solicitados para solucionar alguns problemas
externos, como na área da proteção do patrimônio Geológico, sugerindo algumas maneiras de
proteção durante a elaboração de legislação relativa a esta área.
CONCLUSÕES
O resultado deste trabalho nos apresenta a riqueza de informações que estão armazenadas em
documentos não publicados e demonstra a necessidade de preservação dos mesmos. Os dados
encontrados durante a pesquisa superaram as expectativas, mesmo tendo ocorrido alguns
contratempos que não auxiliaram o bom andamento da pesquisa, como por exemplo, a forma de
organização do arquivo. Mesmo assim a quantidade de informação resgatada foi satisfatória,
devido o grau de detalhamento e tipos de informações inéditas contidas nestes documentos, que
foram todos digitalizados para garantir a preservação de todas as informações.
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INTRODUÇÃO
O patrimônio histórico mineiro é o legado histórico-social produzido por uma atividade mineradora,
essa só é executada com a manipulação dos recursos naturais de uma determinada paisagem. O
estudo do patrimônio mineiro associado à geodiversidade identifica aspectos de modificação da
paisagem e qual o retrato efetivo dessa alteração no meio social, como propõem Pearson e
McGowan (2000) e que também destaca o patrimônio geomineiro, definindo como a restrição
desses vestígios ao patrimônio histórico mineiro associado ao patrimônio geológico.
A Mina Brejuí, localizada no município de Currais Novos, representa um dos maiores
empreendimentos mineiros do estado do Rio Grande do Norte, que tem seus recursos minerais
também associados a ferro, ouro, sal, petróleo além de recursos minerais para a construção civil.
Situada a cerca de 10 km do centro de Currais Novos, no Seridó Potiguar, sul do estado do RN, a
Mina Brejuí produz o concentrado de scheelita, mineral-minério do tungstênio, e a história da mina é
um legado imaterial para a região. O acesso ao parque temático se dá pela BR 427. O Parque
Temático Mina Brejuí é aberto à visitação, todos os dias, com horários pré-estabelecidos. A Figura
1 ilustra geossítios que compõem a proposta do aspirante do Projeto Geoparque Seridó para a
Global Geopark Network da UNESCO (GGN), como também os locais de patrimônio mineiro
presentes na cidade “Capital da Scheelita”, além de situar os sítios geomineiros propostos neste
trabalho.
Bezerra (2014) registra a identidade construída na cidade a partir do patrimônio imaterial histórico
mineiro da Mina Brejuí, no seu período áureo de exploração que vai de 1943 a 1990. A mina
começa com um garimpo, em meados dos anos de 1940 e tem sua portaria de concessão de lavra,
pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) em 1943. Desde garimpo até a fase de
extração mecanizada a mina passou por diversas transformações, uma delas é a mudança de
método de lavra, que de cava à céu aberto passou para subterrânea com sublevel caving e
câmaras. A mina suspende suas atividades na década de 1990, mas em 2002 com iniciativas da
família da empresa que subsidia a mina, a Mineração Tomaz Salustino, é aberto o Parque Temático
da Mina Brejuí e monumentos são colocados pela cidade de Currais Novos. Em 2004, as atividades
extrativas produtivas são retomadas e permanecem ativas.
Notada a importância histórica e social da Mina Brejuí no âmbito nacional, pela participação do
Brasil na exportação de insumo para fabricação de artefatos bélicos da Segunda Guerra Mundial,
desenvolvimento da região do Seridó e a presença como geossítio na proposta Projeto do
Geoparque Seridó, o presente trabalho almeja inventariar o patrimônio geomineiro da Mina Brejuí
por meio da identificação e valorização de potenciais sítios geomineiros.
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Figura 1 – Mapa do patrimônio geomineiro ligado à mina Brejuí e de interesse geoturístico do município de
Currais Novos/RN.

METODOLOGIA
Os procedimentos metodológicos que nortearam esta produção científica foram: (i) pesquisa
bibliográfica para embasamento teórico acerca de patrimônio, geodiversidade e geossitios, e a
identificação de sítios de interesse geomineiro, que foram definidos por Álvarez et al. (2010); (ii)
visitas periódicas de campo à Mina Brejuí e a cidade de Currais Novos; (iii) utilização do Google
Earth Pro 6.0 para verificação e posicionamento dos sítios de interesse; (iv) valorização do
patrimônio geomineiro com base nos valores de significância dados para sítios históricos e
arqueológicos, conforme utiliza Ahmad e Jones (2013) em sua metodologia, que definiu os
padrões de classificação para apresentação de informações geomineiras em: (A) excelente em
interpretação e conservação; (B) alta e alterações sofridas não prejudicam importância; (C)
elementos moderadamente modificados com pouco patrimônio; (D) com alteração que prejudicam
a importância e difícil de interpretar; (E) fora de contexto.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O contexto geológico que configura o jazimento da Mina Brejuí está associado a paragnaisses da
Formação Jucurutu, que apresentam intercalações de metavulcânicas, mármores e skarns. Já na
posição estratigráfica intermediária tem-se a Formação Equador, com quartzitos. No topo,
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encontram-se micaxistos que por vezes englobam sequência da base estratigráfica
(NASCIMENTO e MEDEIROS, 2008). A mineralização do skarn é atribuído a processos
hidrotermais impostos a percolação de fluidos em zonas de cisalhamento associadas ao
magmatismo brasiliano, pela intrusão do plúton Acari. Cavalcanti Nt et al. (1988) propõem que a
concentração do mineral-minério esteja na charneira de dobramentos em zonas de contato
gnaisse-mármore.
Uma primeira associação que pode ser feita entre a litologia aflorante e o patrimônio histórico
mineiro é a tradição oral disseminada nos guiamentos nos ambientes do parque temático e
descrita em Bezerra (2014), sobre a história do empregado Zé Dias que achou a scheelita, mineral
de densidade elevada, que foi descrito como “pedra branca e pesada” nos relatos. A chegada de
garimpeiros da região, registro das banquetas e da cava à céu-aberto também foi descrita pela
autora. A cava ainda guarda remanescentes estéreis e mostra a efetiva alteração da paisagem
provocada pela atividade inicial da Mina Brejuí, a serra da Brejuí, que agora estão inseridas as
galerias, tinha continuidade, o que caracteriza o método de lavra à céu aberto como de encosta,
com uma modelagem tridimensional do corpo mineralizado seria possível informar se ainda há
remanescentes de skarn scheelitífero.
Os galpões de testemunho guardam registros materiais das seções estratigráficas da mina.
Enquanto galpões de equipamentos, oficinas e antigos almoxarifados preservam vestígios de
patrimônio mineiro industrial. O Memorial do desembargador Tomaz Salustino Gomes de Melo
confere ainda a esse patrimônio registros fotográficos e acervo de objetos pessoais da época em
que viveu o fundador da mineradora, que dá nome ao memorial. Junto a esse espaço está o
Museu Mário Moacyr Porto, que por sua vez expõe os minerais e a geodiversidade constituinte da
Mina Brejuí e região, a mineralogia exposta mostra a variedade mineralógica do ambiente
geológico, listada em Dos Santos Costa et al. (2016). Outro sítio geomineiro que mostra a
variedade de minerais é a Gruta Santa Bárbara, apresentando também valor religioso.
A entrada da galeria turística está próxima de um afloramento rochoso de uma metavulcânica, já a
galeria e os salões da mina mostram as litologias da sequência descrita acima e alguns processos
iniciais de carste visíveis no mármore, além disso evidenciam como o desenvolvimento das
frentes de lavra se deu frente à seleção de corpos mineralizados. Equipamentos como vagonetas,
skips, materiais de perfuração e detonação são visíveis. É importante ressaltar que a visitação se
dá com equipamentos-padrão de segurança e que sinalizações e controles geomecânicos são
visíveis nas galerias. As dunas de rejeito formam um depósito antropogênico e mostram
significância da quantidade de material extraído, visto o teor médio de corte de 0,7% de WO3. Os
sítios geomineiros aqui descritos estão valorizados na Tabela 1.
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Entrada da galeria
subterrânea

Galerias e salão
subterrâneo

Museu Mineral Mário
Moacyr Porto

Memorial Tomaz
Salustino

Gruta Santa Bárbara

Dunas de Rejeito

Vila Mineira

Operação mineira e
frentes de lavra
Infraestrutura de
suporte da mina
Equipamentos e
maquinários
Modificação da
paisagem
- Desmatamento;
- Pilhas de rejeito;
- Vegetação
modificada.
Geometria do método
de lavra
Elementos de
geodiversidade
Informações do corpo
mineralizado

Galpões, almoxarifados
e oficinas mecânicas

Características
geomineiras da
paisagem

Cava a céu aberto

Tabela 1 – Valorização dos locais de patrimônio geomineiro baseada no ranking de significância colocado
em Ahmad e Jonas (2013) e características geomineiras da paisagem alteradas de Álvarez et al. (2010).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Mina Brejuí constitui um importante marco geomineiro no estado do Rio Grande do Norte e seus
locais de visitação, apesar de bem definidos, como aqui colocado, precisam de caracterizações que
darão suporte ao conhecimento e a compreensão do conjunto da paisagem que constitui esse
geossítio

numa

perspectiva

geológica

e

histórico-mineira

para

práticas

eventuais

de

geoconservação, que são agregadas às atividades de geoturismo e turismo mineiro já existentes.
Põe-se aqui a necessidade da produção científica na temática com o objetivo de proteger o
patrimônio geomineiro do estado do Rio Grande do Norte, que negligenciado pode representar um
déficit nas raízes culturais da construção econômica-social do âmbito regional potiguar.
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VALORES E USOS DO GEOSSÍTIO GRANITO SANTOS, BAIXADA SANTISTA,
LITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
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INTRODUÇÃO
A maior parte dos elementos da geodiversidade possui um aspecto durável que passa a impressão
de resistência aos processos naturais que molda a paisagem e às interferências antrópicas. Brilha
(2005) esclarece que tal ideia pode estar correta em diversas situações, mas em outras revela a
fragilidade da geodiversidade. Para conservá-la é necessário realizar propostas de geoconservação
que permite a utilização dos potenciais usos sem destruir a geodiversidade.
O litoral paulista apresenta importantes elementos da geodiversidade e, para promover a sua
geoconservação está sendo realizado, desde 2012, o inventário do patrimônio geológico. Na região
da Baixada Santista o geossítio Granito Santos se destaca na paisagem e constitui um dos poucos
sítios naturais ainda preservados. Este trabalho tem como objetivo caracterizar este geossítio,
localizado nos limites municipais de Santos e São Vicente (Figura 1) e que conta uma parte da
história geológica da área e serve de palco para diversos usos.

Figura 1 – Mapa de localização do geossítio Granito Santos. Em destaque os limites dos municípios
inventariados no trabalho.

METODOLOGIA
Para a realização do inventário foi utilizada a metodologia de Brilha (2016), que propõe a seleção
de geossítios e sítios da geodiversidade. Os geossítios são locais cujos elementos da
geodiversidade têm valor científico, podendo ou não ter outros valores associados. Os sítios da
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geodiversidade são locais que possuem os valores educativo e turístico como mais relevantes,
sendo que podem ou não ter outros valores associados.
O inventário do patrimônio geológico constitui-se na primeira etapa na elaboração de propostas de
geoconservação, em que são selecionados os sítios da geodiversidade e os geossítios. A
avaliação quantitativa, que vem a seguir, tem como objetivo a valoração científica e dos potenciais
de uso educativo e turístico, por meio da qual se obtém uma lista seriada em ordem de prioridades
dos elementos mais relevantes. Nas etapas de valorização e elaboração de propostas de
geoconservação devem-se considerar as leis e a gestão territorial do local.
Neste sentido, no inventário dos municípios de Santos e São Vicente foram consultadas
publicações referentes à área e o Mapa Geológico do Estado de São Paulo (PERROTA et al.,
2005) para identificar os tipos litológicos e formas do relevo que mais se destacam, assim o
Granito Santos foi selecionado como um geossítio devido ao valor científico. Convém esclarecer
que neste trabalho será considerado o Granito como um todo e não apenas os afloramentos. Tal
formação rochosa apresenta importância geológica e geomorfológica por ser um mirante e uma
entidade do relevo que se sobressai na paisagem, sustentando os Morros Voturuá, Santa
Teresinha e José Menino. Panizza (2001) compreende que os geomorfossítios são formas do
relevo que podem ter um valor atribuído, desse modo o Granito Santos também pode ser
considerado um geomorfossítio.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O Granito Santos está inserido no Complexo Costeiro e teve origem no final do Ciclo Brasiliano,
quando houve a intrusão granítica (CARNEIRO et al., 1979). Janasi et al. (2012) dataram esse
granito em 497.3 ± 3.5 Ma, momento em que houve um evento magmático pós-colísional, na
Faixa Ribeira, relacionado com a Orogenia Búzios.
É caracterizado como uma rocha plutônica maciça, de coloração cinza, granulação fina, e
constituído por quartzo, feldspato e biotita (PINOTTI e CARNEIRO, 2013). No afloramento são
encontrados veios de pegmatitos que cortam o Granito Santos. O pegmatito tem coloração rósea,
com presença de feldspatos. No afloramento são encontrados cortes que permitem uma melhor
visualização das intrusões pegmatíticas (Figura 2).
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Figura 2 – Geossítio Granito Santos. A) Detalhe do afloramento. B) Intrusões pegmatíticas. C) Teleférico no
Morro Voturuá. D) Passagem de pedestres e transporte sobre trilho ao lado do afloramento. E) Visão
panorâmica do Morro Voturuá.

A Figura 2A apresenta em detalhe o afloramento do Granito Santos, evidenciando os minerais
constituintes. Na Figura 2B são destacadas as intrusões pegmatíticas róseas que ocorrem ao
longo de todo o maciço granítico. Destaca-se que o geossítio é parte do inventário do patrimônio
geológico do estado de São Paulo (GARCIA et al., 2017).
Além do valor científico, o geossítio Granito Santos constitui-se em importante figura na paisagem
e no ordenamento territorial dos municípios de Santos e São Vicente. A Figura 2C ilustra o uso do
maciço rochoso do Granito Santos, em que a diferença de altitude foi aproveitada para a
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implementação de um teleférico (a elevação é de aproximadamente 160 m em relação ao nível do
mar) e de um ponto para saltos de voo livre. Somado a isso, o teleférico está localizado em frente
à Praia de Itararé, divisa dos municípios de Santos e São Vicente e importante ponto turístico da
Baixada Santista.
A rede de transporte local também faz uso do geossítio. A Figura 2D mostra o transporte sobre
trilho que passa ao lado do afloramento e a passagem destinada a pedestres, evidenciando a
presença constante do Granito no cotidiano da população. Na Figura 2E é apresentada a vista do
Morro Voturuá em que é possível ter uma visão ampla da orla de Santos, Guarujá, entrada do
Porto de Santos, Serra do Mar, Ilha Porchat, Ilha de Urubuqueçaba e parte do Oceano Atlântico.
Percebe-se que o Granito Santos é um geomorfossítio (possuindo valor estético) e que a forma do
relevo se destaca na paisagem configurando-o como um importante mirante em que é possível ter
uma visão privilegiada do entorno. E há também o valor econômico deste Granito, que foi
explorado para utilização na construção civil.
CONCLUSÕES
Desde o início da urbanização o geossítio Granito Santos está presente no cotidiano da
população, sendo motivo de admiração do homem, pois se destaca na paisagem. Aproveitar a
relação que já existe entre as pessoas e o Granito para o desenvolvimento de uma proposta de
geoconservação é interessante para aumentar o conhecimento sobre a geodiversidade local.
Desse modo, o geossítio selecionado é um ponto importante do inventário da Baixada Santista
devido ao valor científico que possui por exemplificar a história geológica da área, pela exploração
do valor estético e turístico que já ocorre e por estar presente como matéria-prima no patrimônio
edificado da cidade. Assim, necessita de uma proposta de geoconservação para proteger e
conservar a área. Como acesso ao afloramento é fácil, com a implementação de tal proposta será
possível explorar outros valores, como o valor didático, permitindo a observação das
características geológicas (através da composição mineralógica e das intrusões pegmatíticas),
geomorfológicas (com o entendimento dos processos formadores e modelares do relevo), e
pedológicas (através da relação entre a rocha, o solo gerado e a vegetação).
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INTRODUÇÃO
A busca por áreas naturais tem feito expandir o mercado turístico, principalmente os voltados ao
turismo rural, turismo de aventura, o ecoturismo e a modalidade que mais interessa ao tema
abordado neste artigo, o geoturismo.
Isso reflete uma tendência mundial, na qual as pessoas, no intuito de suprir suas necessidades e
desequilíbrios, buscam o contato com um ambiente natural, sadio, belo e que lhes provoque
sensações de equilíbrio, paz, harmonia, felicidade e contentamento, consideradas por alguns,
pouco presentes nas áreas urbanizadas.
Dos segmentos turísticos que se baseiam na visitação de áreas naturais o geoturismo é um dos
mais recentes. Tendo como seus principais pesquisadores e disseminadores Dixon (1996), Patzak
(2001), Garofano (2003) e Brilha (2005).
Com isso, os conhecimentos geológicos, biológicos e geomorfológicos ganharam papel importante
no desenvolvimento das atividades turísticas, possibilitando a exploração de áreas que até então
não se encontravam nos roteiros turísticos tradicionais e destacando a importância de sua
conservação (LARWOOD e PROSSER, 1998; PATZAK, 2001).
Tendo em vista a importância da temática apresentada, o artigo tem por objetivos apresentar as
potencialidades geoturísticas da bacia hidrográfica do Rio Ivaí, localizada no Estado do Paraná,
tendo por base os conceitos de Geodiversidade e Geoturismo.
O termo Geodiversidade surgiu, de acordo com Gray (2004), no ano de 1993, no Reino Unido,
durante a Conferência de Malven sobre Conservação geológica e Paisagística. A Geodiversidade
pode ser definida, segundo este autor, como a diversidade natural, referente aos aspectos
geológicos, geomorfológicos e pedológicos.
Para a CPRM (2006), a Geodiversidade nada mais é que a variedade de ambientes, de
composição, de fenômenos e de processos geológicos e geomorfológicos que dão origem às
paisagens, rochas, minerais, águas, fósseis, solos, climas e outros elementos que propiciam a
vida sobre a Terra.
Segundo Ruchys (2007), a geodiversidade pode ser compreendida como a variedade dos
aspectos geológicos (rochas, minerais e fósseis), geomorfológico (processos e formas de relevo)
e dos solos (coleções, relações, propriedades, interpretações e sistemas).
O conceito de geodiversidade surgiu para complementar o de Biodiversidade, uma vez que um dá
destaque aos elementos abióticos formadores das paisagens e o outro aos bióticos, o que os
torna profundamente interdependentes e importantes, como bem salientado por Galopim de
Carvalho (2007).
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A primeira definição de geoturismo foi apresentada por Thomas Hose em 1995, o qual considera o
geoturismo como “serviços e facilidades interpretativas no sentido de possibilitar aos turistas a
compreensão e aquisição de conhecimentos de um sítio geológico e geomorfológico ao invés da
simples apreciação estética.”
Essa definição foi revista pelo autor no ano de 2000, para o qual os patrimônios Geológicos e
Geomorfológicos deveriam ser conservados, para uso de estudantes, turistas e outras pessoas
com interesse recreativo ou de lazer” (HOSE, 2000 apud NASCIMENTO, RUCHKYS e
MANTESSO-NETO, 2007, p. 5).
O geoturismo está vinculado a elementos que, muitas vezes, são negligenciados pelo ecoturismo
– aspectos geológicos e geomorfológicos – e tem, basicamente, três motivações: recreação, lazer
e aprendizado, todos contribuindo para a conservação de atrativos como quedas d’água,
cavernas, afloramentos rochosos, serras, vulcões, jazidas de minerais, cânions e outros.

METODOLOGIA
A coleta dos dados necessários para esta pesquisa foi realizada em sites oficiais das prefeituras
municipais, secretarias de turismo municipais e secretarias do estado do Paraná relacionadas ao
tema. Estes dados tiveram a sua localização geográfica delimitada e, por meio destas
informações, foram plotados sobre o mapa da bacia hidrográfica em questão (Figura 1). Esta
plotagem foi realizada sobre a grade shape por meio do plugin numerical Digitize do software
QGIS 2.8.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A bacia hidrográfica do rio Ivaí está inteiramente inserida no território paranaense – em sua quase
totalidade no Terceiro Planalto, e em menor porção, no Segundo Planalto, apresentando uma área
total de 35.845 km2 e atravessando o território de 105 municípios.
O rio Ivaí surge da confluência dos rios dos Patos e São João, na porção sul do estado do Paraná,
precisamente na região denominada Serra da Boa Esperança, na divisa dos municípios de
Prudentópolis e Irati. A bacia está situada entre as bacias hidrográficas dos rios Piquiri, Tibagi,
Paranapanema e Pirapó, sendo afluente esquerdo do Rio Paraná.
Por possuir essa área de abrangência, a bacia do Rio Ivaí apresenta uma riqueza ou diversidade
de atrativos geológico-geomorfológicos que ainda não são explorados em sua plenitude, sendo
por isso consideradas potencialidades.
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Figura 1 – Localização dos Potenciais Geoturisticos da Bacia do Rio Ivai – PR*. Elaboração: Machado
(2017). *A escala utilizada não permitiu a visualização de todos os elementos mapeados.

Através do projeto de pesquisa intitulado “Bases Teórico-Cartográficas Para o Diagnóstico FísicoConservacionista da Bacia Hidrográfica do Rio Ivaí – PR”, realizado na UEL entre os anos de
2012 e 2015, buscou-se realizar a identificação e o mapeamento destes atrativos ou
potencialidades.
Sendo assim, procurou-se levantar, por meio de fontes oficiais, a presença em cada um dos
municípios da bacia de: cachoeiras, cavernas, áreas para turismo de aventura, mirantes e pontos
de observação.
A análise dos dados levantados permitiu perceber que cerca de 67% dos municípios pesquisados
não possuem informações referentes aos itens de interesse desta pesquisa. E que apenas 33%
fornecem informações satisfatórias sobre seus pontos turísticos. Esse quadro talvez fosse um
pouco diferente se todos os gestores municipais e seus secretários de Turismo e Meio ambiente
conhecessem seus territórios, o que mostra a importância de pesquisas como essa.
A partir do levantamento realizado foi possível quantificar os atrativos turísticos, já em
uso/exploração e os potenciais geoturísticos existentes em cada município, bem como classificálos e agrupá-los de acordo com as classes anteriormente estabelecidas. Assim, distribuiu-se por
município a quantidade de atrativos ou potenciais existentes em cada classe.
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Os dados levantados permitiram identificar a presença de pelo menos 50 cachoeiras espalhadas
pelos municípios da bacia, merecendo destaque Faxinal, Guamiranga, Ivaiporã, Marilândia do Sul,
Mauá da Serra e Santa Maria do Oeste pela quantidade apresentada.
Em relação aos pontos de observação foi possível identificar um conjunto de 27 distribuídos pela
área da bacia, recebendo destaque pela quantidade apresentada os municípios de: Apucarana,
Faxinal, Maringá, Prudentópolis e Ivaiporã.
No que diz respeito às cavernas, a bacia apresenta apenas 4 distribuídas pelos municípios de
Kaloré, Mauá da Serra e Ortigueira.
O turismo de Aventura, aqui entendido como caiaquismo, rafting, rapel, uso de asa delta e outros,
que dependem da presença de corredeiras, morros elevados e paredões escarpados. Este tipo de
potencialidade foi localizada em 11 dos 105 municípios, recebendo destaque os municípios de
Cruzeiro do Oeste e Prudentópolis, sendo este último o que mais pontos apresenta.
Em relação aos mirantes, os mesmos foram encontrados em 7 municípios, cada um deles com
apenas um ponto.
CONCLUSÕES
Com base na pesquisa desenvolvida foi possível verificar que a bacia hidrográfica do Rio Ivaí, por estar
em uma área de transição entre o segundo e o terceiro planaltos paranaenses e por configurar-se
diversa em suas paisagens do alto, médio e baixo curso apresenta grande potencialidade
geoturística em relação à presença de cachoeiras, mirantes, pontos de observação, áreas para
turismo de aventura e cavernas.
A pesquisa possibilitou verificar também que grande parte dos pontos de interesse encontram-se
nas áreas próximas às nascentes, ou seja, nos municípios onde estas se localizam e na área de
transição do segundo para o terceiro planaltos, em Mauá da Serra e Faxinal. Outros municípios
espalhados pela área também apresentam atrativos, mas em menor número.
Percebeu-se que os municípios, em sua maioria, ainda não tem cadastrados seus potenciais
geoturísticos e ainda não os exploram em sua total potencialidade, o que pode significar uma
preocupação, uma vez que, se não os valorizam, também não os conservam como deveriam.
Finalizando, poder-se-ia dizer que, os municípios componentes da bacia do Rio Ivaí são carentes
de políticas públicas de valorização e utilização dos potenciais geoturísticos e que, em sua
maioria, nem mesmo os tem cadastrado, o que é preocupante dos pontos de vista econômico,
ambientais e científicos.
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INTRODUÇÃO
As áreas de proteção ambiental no Brasil são definidas pelo Sistema Nacional de Unidades de
Conservação (SNUC - Lei 9.985/2000) e recebem o nome de Unidades de Conservação (UCs),
dividas em categorias que determinam seu tipo de uso. São áreas que visam a conservação e
gestão dos ecossistemas e dos recursos naturais, porém sua valorização e gestão são voltadas
essencialmente para a biodiversidade. É fundamental para o sistema terrestre que também haja a
conservação da geodiversidade, uma vez que uma depende da outra para se manter o equilíbrio
da natureza.
A União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) vem inserindo em suas diretrizes o
conceito de geodiversidade como parte integrante da natureza em áreas protegidas, ressaltando o
valor e a integridade dos processos biológicos e geológicos na conservação da natureza (BRILHA,
2002). Neste sentido, os termos geodiversidade, patrimônio geológico e geoconservação surgiram
nos anos 90 como uma alternativa à necessidade de valorização do meio abiótico da natureza.
A área enfocada neste trabalho é a região mais preservada da costa paulista e engloba
importantes UCs, tais como a Estação Ecológica Jureia-Itatins (EEJI) e a APA Cananéia-Iguape e
Peruíbe. Essas áreas fazem parte das Reservas de Mata Atlântica do Sudeste, denominadas
Patrimônio Natural Mundial pela UNESCO e se estendem por toda planície costeira, de Iguape a
Paranaguá (PR).
A EEJI teve sua criação, em 1986, associada à luta contra a especulação imobiliária envolvendo
construção de grandes condomínios e usinas nucleares. Desde então, embora permaneça como
uma unidade de conservação de proteção integral, diversos conflitos, envolvendo principalmente
as comunidades caiçaras que já viviam no local à época, associadas a problemas como caça e
coleta ilegal, têm permeado sua existência. A despeito disso, esta UC tem papel fundamental na
conservação da natureza em um estado tão devastado pelos interesses político-econômicos e o
reconhecimento do patrimônio natural abiótico é essencial para compor o quadro dos
ecossistemas locais.
Além das belezas naturais, o município de Iguape possui diversos atrativos culturais, históricos e
religiosos, o que acaba se tornando, cada vez mais, destino de muitos turistas. Por isso, os locais
que possuem valores científicos, educativos, turísticos e culturais em relação aos elementos da
geodiversidade apresentam uma necessidade maior de conservação e valorização (BRILHA,
2016).
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O objetivo deste trabalho é apresentar exemplos de geossítios inventariados na EEJI no município
de Iguape. O trabalho é parte de uma dissertação de mestrado em andamento, que visa
inventariar e quantificar o patrimônio geológico dos municípios de Iguape e Ilha Comprida como
parte de um projeto maior que objetiva inventariar o patrimônio geológico da região costeira do
estado de São Paulo.
METODOLOGIA
Os geossítios inventariados na EEJI foram definidos seguindo a metodologia proposta por Brilha
(2016). A seleção e identificação dos potenciais geossítios foram feitas por meio de levantamento
bibliográfico através de mapas geológicos, relatórios, teses e artigos revisados por especialistas
da região. A seguir realizaram-se trabalhos de campo, fundamentais para incluir ou não os sítios
pré-selecionados no inventário do patrimônio geológico. Com base nisso, os pontos foram
identificados, descritos e quantificados utilizando o aplicativo GEOSSIT, que leva em conta os
seguintes critérios científicos: representatividade, integridade, raridade e conhecimento científico
(ROCHA, et al., 2016).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dois geossítios foram inventariados na EEJI onde afloram rochas gnáissico-migmatíticas do
Complexo Itatins (PERROTA et al., 2005) e rochas paragnáissicas do Maciço da Juréia
(PASSARELLI et al. 2007).
Geossítio Cachoeira do Paraíso: Tem acesso a partir do centro de Peruíbe percorre-se 18 km pela
Estrada do Guaraú-Una até a base do Núcleo Itingunçu onde se encontra uma trilha de 250
metros que leva ao poço principal (Figura 1A). Pertencente à Serra dos Itatins, o afloramento é
bem heterogêneo, intensamente deformado, é representado por rochas gnáissicas migmatíticas.
Predominam rochas gnáissicas de coloração cinza escuro a cinza claro, constituído por bandas
milimétricas a centimétricas félsicas quartzo-feldspáticas de granulação fina e bandas máficas de
biotita e granada de granulação fina a média. A foliação encontra-se intensamente dobrada
(Figura 1B) e a atitude média pode ser representada por 75º/20ºNW.
Previamente ao metamorfismo regional do Complexo Itatins, os gnaisses evidenciam que esta
região já havia passado por um metamorfismo prévio, fato demonstrado pela presença de
xenólitos com foliação oblíqua. Apresenta formas irregulares, desde angulosas a dobradas, em
meio ao gnaisse migmatítico (Figura 1A; D). A tectônica compressiva gerou dobras intrafoliais dos
gnaisses revelando pelo menos dois estágios deformacionais (Figura 1C). A tectônica extensiva é
revelada pelos boudins de rochas máficas (Figura 1D). As intrusões de granito leucocrático de cor
rosada cortam as estruturas representando pulsos magmáticos tardios.
A cachoeira do Paraíso apresenta valor científico devido aos registros dos eventos tectônicos de
alto-médio graus, relacionados aos eventos que resultaram na formação do Supercontinente
Gondwana. O geossítio pode ser utilizado para fins educativos e didáticos voltados para alunos de
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ensino superior e técnico, pois os processos e feições geológicas podem ser facilmente
observáveis como dobras, xenólitos, boudins e intrusões. O geossítio também apresenta potencial
turístico, visto que a cachoeira possui grande beleza cênica, essa recebe muitos turistas na alta
temporada, seu uso é limitado a 200 pessoas por dia, o que torna sua vulnerabilidade e fragilidade
baixa a degradação antrópica.

Figura 1 – A) Vista do poço principal da cachoeira do Paraíso, em que é possível observar um xenólito. B)
Foliação intensamente dobrada. C) Dobras Intrafoliais. D) Boudin de rochas máfica.

Geossítio e Geomorfossítio - Maciço da Jureia: O Maciço da Juréia além de ser um geossítio é
também um geomorfossítio presente no inventário do estado de São Paulo (GARCIA et al., 2017)
pois apresenta interesse geomorfológico devido ao seu relevo formado a partir de rochas
granítico/gnáissicas em meio a planície costeira que pode representar uma antiga ilha que foi
incorporada ao continente por processos deposicionais marinhos (Figura 2A).
O geossítio possui dois pontos de interesse: Costão da Jureia e a Cachoeira Grande. O acesso é
feito a partir do município de Iguape, através da balsa no bairro de Icapara até a Jureia, percorrese 15 km pela praia até o costão, primeiro ponto. O acesso a Cachoeira Grande é através de uma
trilha próxima ao costão.
O Maciço da Juréia limita-se, ao norte pelo Sistema de Cisalhamento de Cubatão-Itariri e ao sul
pela Zona de Cisalhamento de Serrinha, de idade Paleoproterozoico (1,9-2,2 Ga) intensamente
afetado por eventos tectônicos Neoproterozoicos (750-580 Ma) (PASSARELLI et. al., 2007). O
corpo rochoso é composto principalmente por muscovita-biotita-gnaisse com estrutura bandada
intercalando bandas finas mais micáceas e atitude de mergulho 350º/20ºNW. O costão da Jureia
apresenta estruturação complexa, mas predomina bandamento composicional paralelo com a
foliação, bandas médias-grossas quartzo-feldspáticas com lentes quartzosas sigmoidais de
texturas granoblásticas, intercalando porções mais xistosas com porções quartzosas. Ocorrem
dobras suaves de plano axial perpendicular à foliação e também boudins centimétricos de rochas
máficas intercaladas no bandamento (Figura 2B).
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A Cachoeira Grande (Figura 2D) apresenta o mesmo litotipo, mas com dobramento mais intenso.
Dobras intrafoliais caracterizam uma foliação pretérita Sn-1 deformada no evento que gerou a
foliação principal. (Figura 2D). Estão presentes boudins centimétricos a métricos concordantes
com a foliação. Diques máficos mais recentes com direção N40W ocorrem cortando as estruturas
principais (Figura 2C).

Figura 2 – A) Maciço visto da praia da Jureia. B) Costão da Jureia observa-se boudins de rocha máfica. C)
Destacado, dique máfico cortando afloramento na Cachoeira Grande. D) Dobra intrafolial caracterizando
foliação pretérita.

Ambos os pontos do maciço apresentam potencial educativo e didático voltados para alunos de
ensino superior e técnico. Além de exibirem feições geológicas o maciço apresenta grandes
feições geomorfológicas, porém para acessar a cachoeira é preciso autorização da UC, portanto
apresenta baixa fragilidade e baixa vulnerabilidade. O costão também possui potencial turístico,
pois a praia da Jureia recebe ampla visitação turística e também serve de entrada para a trilha do
Imperador, que recebe esse nome por ter servido de passagem de informações entre o Império e
outras regiões do Brasil, ao longo da trilha é possível observar blocos de contenção de concreto e
ruínas do antigo telégrafo, formados por escravos no séc. XIX, portanto esse geossítio possui
relevância histórica e cultural também.
CONCLUSÕES
Este trabalho apresenta os geossítios que compõem o patrimônio geológico da EEJI no município
de Iguape. Os sítios apresentam, além do valor científico, atributos educativos e turísticos
relevantes, pois têm baixo risco de degradação. Podem ser utilizados tanto para políticas públicas,
como para subsidiar o plano de manejo da EEJI que ainda não começou a ser feito, além de
colaborar também para futuras propostas de gestão e pesquisas na região e para fins didáticos e
turísticos. Algumas áreas da EEJI recebem grande fluxo turístico na alta temporada e, reconhecer
os pontos de interesse geológico, pode servir também para monitores ambientais incluírem em
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suas atividades conceitos sobre a geologia da região. Apesar de ser uma área protegida, a região
já foi alvo no passado de intensa especulação imobiliária. Neste sentido, estas atividades podem
transmitir mais do que informações, podem conscientizar as pessoas sobre suas práticas em
relação ao meio ambiente, uma vez que muitos elementos da geodiversidade não são renováveis
no tempo de escala humana. Esta reflexão pode promover a valorização da geodiversidade,
proporcionando um sentimento de pertencimento pelo patrimônio, respeito e corresponsabilidade,
no intuito de melhorar as atitudes da população local e dos turistas em relação ao meio em que
vivemos. Ressalta-se assim a importância dos inventários em áreas protegidas, pois estes
possibilitam a otimização do uso público e viabilizam difusão do conhecimento relacionado ao
patrimônio geológico.
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INTRODUÇÃO
Este resumo trata de uma proposta metodológica de inventário do patrimônio geológico e avaliação
de seus valores científico, turístico e educacional.
Localizada no litoral norte de São Paulo e com aproximadamente 156,6km2, a área estudada é a
região norte da Ilha de São Sebastião, sendo 80,4% cobertos por vegetação nativa de mata
atlântica. A geodiversidade local reflete os compartimentos morfoesculturais da Serraria Costeira,
onde afloram rochas granito-gnáissicas pré-cambrianas, diques básicos e intermediários e
intrusões plutônicas gábricas e alcalinas, correlatos ao magmatismo mesozoico, e depósitos
quaternários (Figura 1) (GONTIJO-PASCUTTI et al., 2012).

Figura 1 – Mapa geológico e localização da área de estudo. Fonte: modificado de Hennie, Hassui, 1977.

Especificamente, o presente trabalho tem o objetivo de apresentar um método prático de coleta de
dados in situ, direcionado à subsequente avaliação numérica dos referidos valores do patrimônio
geológico. Para tanto, são apresentadas a seguir as diretrizes empregadas na caracterização e
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avaliação qualitativa dos sítios de geodiversidade existentes na área.
METODOLOGIA
Inicialmente, por meio do levantamento bibliográfico, foram identificados 17 atrativos turísticos
com conteúdo geológico, classificados como potenciais sítios de geodiversidade (SÃO PAULO,
2015) e 1 geossítio previamente identificado (GARCIA, et al., 2017). Identificou-se ainda 2 sítios
com potencial valor científico, a partir da consulta a trabalhos de petrogênese ígnea realizados na
área (FREITAS, 1947; LIMA, 2001).
No trabalho de campo buscou-se reconhecer, caracterizar e avaliar os locais antes referidos e
identificar novos sítios. A avaliação seguiu os parâmetros usados por Pereira et al (2007) e
revistos por Brilha (2016), com adaptações levando em conta a dimensão, o contexto geológico e
a realidade socioambiental da área estudada. Como resultado foram identificados e avaliados 24
geossítios e sítios de geodiversidade.
O Quadro 1 traz os critérios utilizados no inventário realizado.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A região norte da Ilha de São Sebastião possui alto potencial para o desenvolvimento do
geoturismo, tendo em vista que seu atrativos estão diretamente associados a elementos da
geodiversidade. Destacam-se a elevada diversidade litológica presente em cachoeiras sobre
grandes lajes subverticais, cursos d’água em leito rochoso, mirantes naturais, picos montanhosos,
praias com grandes blocos sub-aflorantes, costeiras e costões rochosos.
A Tabela 1 sintetiza a caracterização e avaliação realizadas.
CONCLUSÕES
Os resultados obtidos validam o método adotado para a caracterização e avaliação qualitativa dos
geossítios e sítios da geodiversidade. Foi possível definir 16 sítios com maior potencial turístico,
sendo 5 com alto potencial interpretativo e apelo cênico, sobre os quais serão desenvolvidos
instrumentos de valorização dirigidos aos turistas. Definiram-se também 8 sítios com maior valor
educacional, sendo 5 com alto potencial didático e diversidade geológica, para os quais deve-se
priorizar a elaboração de conteúdos de ensino.
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Quadro 1 – Atributos e classes para caracterização e avaliação qualitativa do patrimônio geológico

Dimensão/tipo
Local:
Coordenadas

Acessibilidade

Proprietário
Proteção legal
Segurança

Limitações de uso

Tema:
Elementos da
geodiversidade
Síntese do conhecimento
científico
Representatividade
Integridade
Raridade

Diversidade ambiental
associada

Apelo Cênico

Potencial Interpretativo
Uso recreativo atual

Potencial didático
Diversidade geológica
Uso educacional atual

Sítio de Interesse Geológico (nº) / (nome)
( ) área
( ) pontual
Obs.: (afloramento em talude de corte, cachoeira,
( ) vista panorâmica
praia, curso d’água em leito rochoso, costeira e
( ) trilha
costão rochoso, etc., especificando a dimensão)
(endereço, nome da trilha, nome do atrativo turístico, etc.)
X:
Y:
( ) muito fácil
Obs.: (tipo de acessos – trilhas, estrada, embarcação,
( ) fácil
dificuldades, limitações e necessidade de veículos)
( ) moderada
( ) difícil
( ) muito difícil
( ) Público
( ) Privado
( ) sim
Obs.: (sua relação com PEIb)
( ) parcialmente protegido
( ) não
( ) sim
Obs.: (existência de estruturas de segurança e o risco de
( ) deficiente
acidentes)
( ) ausente
( ) não
( ) sim
( ) necessidade de pagar taxa de entrada
( ) restrições de capacidade de carga
( ) limitações climáticas
Conteúdo científico
(contextos litoestrutural e geomorfológico)
(atributo de relevância geológica associados principalmente à litologia, estrutura, mineralogia
e geomorfologia)
(descrição com base na bibliografia / análise táctil-visual / medição de estruturas geológicas
e coleta de amostra para análise petrográfica )
( ) alta
Obs.: (condição de observação do elemento de geodiversidade)
( ) média
( ) baixa
( ) alta
Obs.: (sinais de depredação e vandalismos e outros impactos ambientais;
( ) média
o estado de alteração/intemperismo do afloramento)
( ) baixa
( ) alta
Obs.: (ocorrência do elemento de geodiversidade em relação à área
( ) média
estudada, a região SE e o país)
( ) baixa
( ) inexistente
Obs.: (aspectos relevantes presentes junto ao sítio)
( ) baixa
( ) média
( ) alta
( ) cultural
( ) biodiversidade
Potencial valor turístico
( ) alto
( ) moderado
( ) baixo
( ) ausente
( ). alto
Obs.: (capacidade reconhecimento e compreensão do elemento de
( ) médio
geodiversidade pelos turistas)
( ) baixo
( ) não
( ) sim
( ) população local
( ) visitantes/turistas
Potencial valor educativo
( ). alto
Obs.: (qual o nível de ensino mais adequado ao uso educacional do
( ) médio
sítio)
( ) baixo
( ) alta
Obs.: (número de temas geológicos presentes no sítio)
( ) média
( ) baixa
( ) não
( ) sim
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Tabela 1 – Avaliação qualitativa do geossítio (12a), potenciais geossítios (9 e 10) e sítios de geodiversidade
da região norte da Ilha de São Sebastião. Fonte: modificado de Pereira, 2006; Pereira et al. 2007; Brilha,
2016.
Geossítio/Sítios de
Geodiversidade
Área
Tipo

Pontual

11 11
11 11
11 12 12
12
11c
11f
12c
13 14
a b
d e
g a b
d
X
X

1 2 3 4 5 6 7 8a 8b 9 10
X
X X

X X

X X X X

X X

Acessibilidade

X X

X
X X

Difícil

X X

X X

Segurança
Limitação de
uso
Representatividade
Integridade
Raridade

X

X

X X X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X

X

X

X X X

X
X

X

X

X X X

X

X X

X

X
X X

X

X X

X

X x

X

X

Não

X

X

X X X X

X X X X

Alta

X

X

X X X X X X

Climática

X

X X X X X X X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X
X

X

X

X

X

X X X
X

X

Baixa
X X

X
X

Média

X X X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X

X

X

X

X X X

Baixa
X

Alta

X X

Média
Baixa

Diversidade
ambiental

X

X X
X

X X

Deficiente

Alta

X

X

X

X X X

Não

Média

X

X

Parcial

Ausente
Capac.
carga

X

X
X

Moderada

Sim

X

X
X

Fácil

Sim

X

X X X X X X X X X X

Muito difícil
Proteção
legal

Descrição geral

X

X

Trilha

Conteúdo científico

X

X

Panorâmica

Muito fácil

X

Alta
Média

X X X

X

X

X X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X X

X
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X X X

Baixa
X

Apelo cênico

Alto

X

Potencial
interpretativo
Uso recr. Atual

Alto

X

X

X X

X

Baixo
X

X

Turistas

X X X X
X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X x X x

x X X

X

X X X X

x X x X

X

Não

x

X X

X X

X
X X X

Médio

X
X

X

X

x

X
X
X

X

x

X

x
X

X

X

X

X X X

X

X

X
X

X

X

X

X

X X X

X

Baixo
X

Alta

X

X

X

Média
Baixa

X
X

X

Baixo
População

X

X

X X

Médio

Alto
Potencial
didático

X

Moderado

X

X X

X

Ausente

Div. geológica

Potencial valor educacional

P. val. turíst.

Potencial valor turístico

Inexistente

X

X

X
X X X

X X X X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X X

Por fim, a avaliação do valor científico permitiu definir 5 sítios com alta representatividade,
integridade e raridades, além dos 2 geossítios já avaliados.
É importante ressaltar que o processo se completa com a avaliação quantitativa, não só dos
valores mas também da vulnerabilidade dos sítios (Pereira et al., 2007).
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INTRODUÇÃO
O trabalho apresentado a seguir consiste dos primeiros resultados de uma pesquisa de doutorado
em andamento, que tem como foco a análise da construção de discursos de patrimônio a partir
das relações entre a sociedade e os fósseis. Aqui será abordado somente um dos aspectos: o
“discurso oficial”, entendido, de forma geral, como aquele que é produzido por meio de
documentos oficiais - tais como decretos, leis e cartas patrimoniais (p.ex.: a Declaração dos
Direitos da Terra ou Declaração de Digne), gerados direta ou indiretamente por um grupo de
especialistas interessados pela preservação de um conjunto de bens. Esse discurso oficial tem
características específicas: (1) o ato consciente e a consequente seleção dos bens, a partir de um
intencional e metodológico julgamento de valores e (2) a dependência de uma vontade política e
de “um estatuto específico, legal ou administrativo” (POULOT, 2006, p.13). O patrimônio é
objetificado, ou seja, ele é tomado no limite de sua materialidade para ser “identificado,
classificado e preservado” (GONÇALVES, 2005, p.32), além de ser transformado em símbolo
nacional ou mundial. Além disso, fundamentado por uma caracterização com base em atributos
físicos, esse patrimônio-objeto é então categorizado de acordo com um sistema de classificação
que corresponde às áreas disciplinares do saber científico. Nesse sentido, o objetivo deste
trabalho é, a partir de uma pesquisa bibliográfica e documental, destacar as origens desse
discurso oficial aplicado aos fósseis e as características do patrimônio que ele produz. Considerase urgente permitir que esse discurso assuma “formas menos onipotentes, interrompendo o
esforço obsessivo de objetificação ou naturalização dos patrimônios” (GONÇALVES, 2005, p.32).
METODOLOGIA
O estudo analisa dez instrumentos legislativos brasileiros e oito cartas patrimoniais internacionais
de aplicação no País, que trazem definições e conceitos de patrimônio ou que tratam da proteção
e gestão do fóssil. Aborda ainda a literatura especializada em Geoconservação no Brasil e de
referência no campo do Patrimônio. Apesar de se voltar especialmente aos fósseis, este trabalho
visa contribuir para a reflexão sobre os discursos de patrimônio aplicados à geodiversidade como
um todo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram identificados três suportes utilizados para a construção do discurso oficial sobre o fóssil
como patrimônio: (1) legislação/tombamento, (2) cartas patrimoniais e (3) produção científica da
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Geoconservação. Além desses, os museus completam o quadro, mas serão abordados em outro
momento em que suas particularidades possam ser bem detalhadas.
O processo construtivo desse discurso é decorrência da ideia de patrimônio desenvolvida no
século XIX, em que a dimensão de tempo já incorporada pelo pensamento ocidental produz um
sentimento de necessidade de permanência no espaço e no tempo, levando à criação de
patrimônios a serem preservados como uma alternativa à efemeridade. As revoluções do final
daquele século e o estabelecimento do Estado Moderno legitimaram essa ideia de patrimônio,
especialmente no âmbito da nacionalidade e na criação do tombamento. Para se prevenir da
destruição dos bens que foram eleitos para representarem a Nação, “seria preciso elaborar um
método para preparar o inventário da herança e definir as regras de gestão” (CHOAY, 2006, p.99).
O tombamento é até hoje utilizado, inclusive para os fósseis - o que foi possibilitado pelo artigo
216 da Constituição Brasileira (BRASIL, 1988). De acordo com a última atualização do Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, foram realizados seis pedidos de tombamento federal,
desde que esse instrumento foi instituído no Brasil, em 1937. Desses, somente um foi tombado
até o momento: a Floresta Fóssil do Rio Poti, em julho de 2011, no Livro de Tombo “Arqueológico,
Etnográfico e Paisagístico” (IPHAN, 2016).
As datas dos primeiros pedidos (1987, 1998 e 1999) coincidem com a emergência de um clamor,
por parte dos geólogos e paleontólogos, pelo reconhecimento e pela proteção do patrimônio
geológico, no qual o paleontológico é incluso. A Declaração de Digne é a melhor representação,
no âmbito da produção intelectual, desse momento e desse patrimônio que se queria manter
permanente – a “herança comum” entre a humanidade e o planeta Terra.
Por outro lado, a tentativa de proceder ao tombamento revela uma vontade, no âmbito da prática,
de ser representado na estrutura oficial do patrimônio. Sem sucesso e em resposta à longa
tradição do patrimônio cultural e natural (restrito à biodiversidade), esse mesmo grupo de
interessados pela preservação dos elementos da geodiversidade, incluindo os fósseis,
dispuseram-se conscientemente a inventariar a herança da Terra e lutar pela definição de regras
de gestão. A Geoconservação é inicialmente organizada de maneira semelhante ao modelo de
tombamento criado no séc. XIX. Como reflexo do seu fortalecimento, hoje é considerada uma
ciência da Terra. No âmbito dela são realizados os estudos sobre o patrimônio geológico que
servem de base para o estabelecimento de uma preservação estruturada de sítios geológicos com
valor científico (HENRIQUES et al., 2011).
Em relação às características desse patrimônio, a tabela 1 mostra como elas aparecem nos
documentos oficiais que participam da construção do fóssil como patrimônio, o qual oscila entre
ser símbolo nacional e da Paleontologia.
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Tabela 1 – Análise do discurso de patrimônio sobre fósseis construído em documentos oficiais
Documento

Data

Caracterização dos fósseis

Decreto-lei n. 25

1937

Bens móveis e imóveis de excepcional
valor

arqueológico

ou

Categorização do patrimônio

etnográfico,

Histórico e artístico do Brasil
(nacional e paisagístico)*

bibliográfico ou artístico
Decreto-lei n. 4.146

1942

Propriedade da Nação

Nacional

Constituições

Bens da União

Natural e nacional

Convenção de Paris

1946
1967
1970

Objetos de interesse paleontológico

Nacional e paleontológico

Convenção de Paris

1972

Componentes de formações geológicas,

Geológico
Natural
Mundial

valor excepcional do ponto de vista da
ciência ou da conservação
Decreto n. 72.312

1973

Bens culturais do Estado brasileiro

Recomendação de Nairóbi II

1976

Espécimes geológicos, testemunhos da

Recomendação de Nairóbi III

1976

Objetos de interesse paleontológico
evolução da natureza
Parte

de

considerados

sítios

paleontológicos,

elementos

de

sítios

Nacional
Paleontológico
Geológico
Científico
Histórico
Paleontológico

históricos
Recomendação de Paris

1978

Espécimes geológicos

Científico

Constituição

1988

Parte de sítios de valor paleontológico

Patrimônio cultural brasileiro
(paleontológico e nacional)

Portaria MCT, n.55

1990

Bem científico

Científico

Declaração de Digne

1991

Registro da memória do passado da

Geológico

da

República

Federativa do Brasil

Terra e do Homem
Lei n.8.176

1991

Bem da União

Nacional

Lei n.9.985

2000

Elemento de natureza paleontológica

Natural e paleontológico

Convenção de Paris

2003

Objetos reconhecidos como parte do

Intangível

Declaração de Aracaju

2006

Parte de sítios e coleções que guardam

Portaria DNPM, n.542

2014

Fóssil - objeto útil à Ciência

patrimônio cultural
a história da evolução da Terra

Geológico
Científico
Científico e paleontológico

*As solicitações de tombamento citadas anteriormente classificaram os bens como “paleontológicos”, com
base no texto da Constituição de 1988.

No âmbito da produção científica no Brasil, o discurso de fóssil como patrimônio é correspondente
àquele construído pelos documentos oficiais. Isto é: ele é objetificado, caracterizado e inserido
dentro dos limites de uma categoria científica, a de “patrimônio paleontológico” (PONCIANO et al.,
2011; KUNZLER et al., 2014). Isto também é: ele é delimitado pela representatividade e utilidade à
Paleontologia e seu desenvolvimento. No entanto, é preciso destacar que algumas propostas
teóricas já estão voltadas à expansão dessas fronteiras. A despeito desses limites, Castro (2014)
considerou como patrimônio aqueles elementos que são “recursos possíveis de exploração e […]
que se deseja manter por um longo tempo, seja para as gerações presentes ou as futuras”
(CASTRO, 2014, p. 30).
No entanto, “patrimônio paleontológico” constitui somente uma forma do fóssil Ser Patrimônio.
Para além dele, outras possibilidades existem por meio da produção social (GONÇALVES, 2005)
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e individual (SCHEINER, 2004). Trata-se de “discursos extraoficiais”, em que o patrimônio é
patrimônio por ser causa e consequência do funcionamento de uma rede de conexões sociais e
cotidianas, independentemente do reconhecimento estatal. Exemplos: (1) os calcários fossilíferos
do Ceará, valorados por atributos estéticos, e até econômicos, pela população local, antes mesmo
da apropriação científica (CASTRO, 2014); (2) a valoração da Floresta do Rio Poti como espaço
de lazer, antes mesmo de ser tombada pelo IPHAN devido à sua importância científica.
Nesses casos, a individualização objetificada ou a categorização dos patrimônios são perigosas.
Isso significaria uma adulteração nos sentidos e nos valores atribuídos ao patrimônio. Primeiro,
porque a objetificação extrai o patrimônio das redes complexas às quais ele está inserido e é fator
vital. Como é possível classificar os fósseis do Ceará por seu atributo estético fragmentado do
paleontológico, da identidade visual gerada pela construção civil da região, da motivação dos
indivíduos em utilizá-los em suas casas e da realidade social em que tudo isso é produzido.
Segundo, porque o acesso à estrutura do patrimônio oficial é restrito aos especialistas, resultando
num “discurso já decorado”, em que prevalece uma ideia coletiva de que somente aqueles bens
eleitos pelos especialistas “são os únicos registros possíveis de patrimônio, como se não fosse
[permitido] a cada individuo ter acesso à noção do que o patrimônio realmente é e significa”
(CARVALHO e SCHEINER, 2011, p.455). E, terceiro, porque as categorias já existentes, como
paleontológico, etnográfico, histórico ou artístico, representam, de toda forma, práticas e
apropriações limitadas às interpretações científicas do mundo.
CONCLUSÕES
O discurso oficial é o do “patrimônio paleontológico”, no qual o fóssil é sistematicamente
objetificado, sendo útil para pensar e contemplar. O desenvolvimento da Geoconservação como
uma ciência do patrimônio geológico é o exemplo mais claro de como a construção desse
discurso está intimamente relacionada à noção de patrimônio desenvolvida no século XIX.
Enquanto isso, os demais discursos vêm sendo silenciados e, de forma gradual, apagados. Por
um lado, porque a rede de relações de que esse patrimônio é causa e consequência não é
preservada. Por outro, devido à inacessibilidade da estrutura oficial do patrimônio e à
departamentalização relacionada à sua teoria e gestão. No entanto, não se trata de escolher entre
um ou outro discurso. O grande desafio consiste na concepção de um modelo que seja capaz de
integrar as diferentes possibilidades dos fósseis Serem Patrimônio, desde a produção teórica até
a gestão.
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INTRODUÇÃO
A preocupação com a preservação do patrimônio geológico tem recebido cada vez mais atenção
da comunidade geocientífica brasileira. Se percebeu que diminuir a distância existente entre a
sociedade e os conceitos relacionados à Geologia era um bom caminho e se empenhou na
divulgação da importância dos elementos da geodiversidade. Diferentes ações educativas são
realizadas a fim de evitar que a falta de conhecimento sobre a relevância do patrimônio geológico
para a memória e o desenvolvimento de nossa sociedade resulte na perda e na depredação deste
tipo de patrimônio natural não renovável.
Esse é um movimento internacional. Antes do Brasil, por diversas partes do mundo, em especial
no Reino Unido, na Austrália, em Portugal e na Espanha, a comunidade científica se empenhou
em desenvolver trabalhos de preservação, educação e divulgação, levando o termo Patrimônio
Geológico a se afirmar no meio acadêmico. Esse termo foi apropriado pelos pesquisadores
brasileiros e começou a ser utilizado em publicações e eventos científicos, mas percebe-se que
ainda há a necessidade que os conceitos relacionados ao Patrimônio Geológico sejam
esmiudados e debatidos teoricamente.
Tais reflexões devem se consolidar em uma área de estudo, num campo do saber que trata das
relações entre a geodiversidade e o patrimônio, resultando em outros termos tais como
geoturismo e geoconservação. Esse último conceito, já é defendido por alguns pesquisadores
como uma nova área das Geociências (HENRIQUES et al., 2011), mas talvez a nova área que
esteja se desenvolvendo seja uma que compreenda a Geoconservação e outras áreas
relacionadas, que é o Patrimônio Geológico. Como é importante incentivar o debate, o intuito
desse trabalho é trazer reflexões conceituais a cerca das questões envolvidas quando os
elementos da geodiversidade são ressignificados como patrimônio.
METODOLOGIA
Como se trata de um trabalho conceitual a metodologia utilizada foi a de levantamento
bibliográfico, catalogação das informações relevantes e análise sob a perspectiva dos objetivos do
trabalho, visando dar suporte às reflexões propostas.
ASPECTOS DO CONCEITO PATRIMONIAL – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO
Inicialmente, torna-se necessária a reflexão sobre o significado do substantivo patrimônio, antes
de associá-lo à geodiversidade. Tanto a geodiversidade quanto o patrimônio são conceitos que
foram apropriados pela comunidade geocientífica

de outras

áreas do conhecimento.

Geodiversidade foi um termo criado para compreender o meio abiótico natural, visto que a parte
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biótica estava difundida pela sociedade através do conceito de biodiversidade (BRILHA, 2005;
GRAY, 2008).
O mesmo ocorreu com o termo patrimônio. Sua origem ainda é muito discutida na literatura. A
noção de patrimônio, enquanto herança, foi registrada desde o Direito Romano. Posteriormente,
essa noção já modificada foi transferida para os bens imóveis, cuja arquitetura fosse
representativa artisticamente e para as esculturas e pinturas (CHOAY, 2001). Ela também foi
utilizada como marco ideológico ou para legitimar algum fator político, como no final século XVIIII,
com a Revolução Francesa, onde surgiu a concepção moderna de patrimônio (BABELON e
CHASTEL, 1994).
As noções de patrimônio, na França, país europeu com desenvolvimento organizacional diferente
do Brasil, revelaram diferentes significados de acordo com o momento histórico, embora o sentido
atual da palavra indique algo relacionado com bens e tesouros do passado herdados (BABELON
e CHASTEL, 1994).
Essas considerações iniciais corroboram a afirmação de que patrimônio é um conceito
polissêmico (SCHEINER, 2004; LIMA e COSTA, 2007; CHAGAS, 2007), já que é uma palavra
que, ao longo do tempo, assumiu e assume vários significados ainda hoje, tais como herança,
bens (móveis e imóveis) e monumento, com possibilidade de se apresentar através de elementos
tangíveis (materiais) ou intangíveis (imateriais), de acordo com a sociedade na qual esses
elementos estão inseridos. Isso é uma maneira de afirmar que um patrimônio é o reflexo daquilo
que uma sociedade valoriza.
Um elemento qualificado como patrimônio sofreu uma atribuição de valor que o destacou e o
diferenciou perante os demais de sua espécie/tipologia (LIMA, 1997). Logo, é reflexo do que a
sociedade, através de suas lideranças e especialistas, considera relevante e, por isso, deseja
conservar a sua integridade física (ou registrá-lo, no caso dos intangíveis) para que possa ser
contemplado por mais pessoas e por mais tempo. Esse desejo é reflexo da incessante busca de
permanência no mundo que, como não pode ser alcançado pelo ser humano, justamente pela
finitude de sua vida, é canalizado para as coisas, ou seja,
(...) se o desejo de eternidade está na origem da experiência humana da
temporalidade, é na relação entre a percepção do efêmero e o desejo do eterno
que poderemos reconhecer as articulações de pensamento que teriam dado
origem à ideia de patrimônio (SCHEINER, 2004).

Intrinsecamente relacionados a essa relação conflituosa do ser humano com o tempo estão os
elementos da geodiversidade, os quais só podem ser compreendidos com a assimilação do
conceito de Tempo Profundo ou de Tempo Geológico. É um conflito para o ser humano tentar
compreender os produtos de fenômenos e processos que não podem ser observados na escala
de tempo de sua vida, de sua referência. O conflito entre a percepção do efêmero e o desejo do
eterno está presente nesta relação de forma profunda e indelével.
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Objectos [sic] naturais bastante inquietantes estes fósseis! Impuseram-se quase
de repente à percepção dos homens, inserindo-se à força nos seus sistemas de
representação; em seguida, obrigaram-nos a interrogar-se sobre a história do seu
universo (...). Com uma espécie de interface situada entre o inanimado e o
animado, estes fósseis levariam os homens a refletir sobre a antiguidade do seu
planeta, sobre a origem da vida nele e a descobrir as sucessivas transformações
da natureza viva (BARRAU, 1984).

Durante muito tempo, a geodiversidade foi percebida apenas como matéria-prima ou como objeto
científico, mas já se atribui valor patrimonial a ela. A partir do momento em que a comunidade
geológica começou a se empenhar na promoção da geodiversidade como patrimônio, todas as
características patrimoniais foram também associadas ao conceito geodiversidade, ou seja, a
geodiversidade passou a ser signo, memória, herança e está relacionada a poder, ideologia, valor,
pertença, identidade, entre muitos outros.
Geodiversidade não é sinônimo de patrimônio geológico. Implícito à atribuição de valor e à
qualificação de patrimônio à geodiversidade está o ato da seleção. É necessário selecionar o que
é relevante. De outra forma, todas as coisas se tornariam patrimônio, perdendo sentido a
atribuição do termo, a diferenciação e o discurso por preservação. Portanto, patrimônio geológico
é um elemento da geodiversidade relevante, selecionado de acordo com alguns critérios
(arbitrários e subjetivos) para ser preservado e poder ser contemplado por mais tempo e por mais
pessoas. Esses critérios podem ser variados e diversos, tais como científico, cultural, recreativo,
educativo, entre outros. No entanto, se percebe na literatura que nos casos já reconhecidos como
patrimônio os critérios científicos e estéticos são os mais utilizados. Os outros valores
mencionados são utilizados de forma genérica para completar o valor científico e isso pode
significar que eles são considerados menos importantes.
No entanto, os demais critérios não devem ser inferiorizados, pois a apropriação cultural da
geodiversidade pode ser ampla, variada e relevante. A importância científica é um dos muitos
outros significados que podem ser atribuídos à geodiversidade. Essa assimilação pode ser
observada nos nomes de várias cidades e de montanhas, em especial, nas esculpidas por
processos erosivos; em histórias e lendas locais, em esculturas artísticas feitas com rochas
variadas, em artesanatos diversos e, principalmente, na apropriação da geodiversidade no
cotidiano, fazendo parte da vida das pessoas. Enfim, são múltiplas as possibilidades que não
podem deixar de ser contempladas por não serem científicas. Essas também compõem o
patrimônio geológico, pela própria análise do termo já realizada. A inserção do valor cultural (entre
outros) amplia as discussões a respeito desta temática e ilustra que outros especialistas de
diferentes áreas podem contribuir com suas visões, enriquecendo as contribuições acerca do
patrimônio geológico e cooperando para a popularização das Geociências.
CONCLUSÕES
Nesse breve texto não se espera dar conta de reflexões complexas como essas. São
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provocações para se pensar em possíveis cenários em que a geodiversidade está presente e
pode se mesclar com as atividades cotidianas e econômicas de uma sociedade. A visão de outras
áreas pode ajudar a compreender melhor o patrimônio geológico quando inserido numa dinâmica
social.
Ao compreender a geodiversidade como patrimônio ela deixa de pertencer apenas à ciência e aos
pares e está passível a outras interpretações, pois são muitas as interações que a sociedade
trava com seus elementos. De fato, há locais onde ocorrem belos e raros exemplares do
patrimônio geológico com importância científica, didática, estética, econômica e cultural. No
entanto, também é importante a compreensão de que, uma vez interpretada como patrimônio, a
geodiversidade passa a ser múltipla, ou seja, é científica, histórica, ambígua, subjetiva, tangível,
intangível, política e dinâmica, em constante relação com os que dela se apropriam.
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INTRODUÇÃO
Os elementos da geodiversidade (minerais, rochas, estruturas, formas de relevo, depósitos,
processos geológico-geomorfológicos ativos) possuem, de acordo com os trabalhos de Gray (2004)
e Brilha (2005), uma série de valores: (a) o valor intrínseco, isto é, o apreço que algo adquire
simplesmente pelo fato de existir, independente de avaliação humana; (b) o valor estético, subjetivo
e relacionado à beleza cênica; (c) o valor cultural, isto é, a influência da geodiversidade sobre o
conjunto de comportamentos, crenças, instituições, valores espirituais e materiais da sociedade; (d)
o valor funcional, relacionado à importância da geodiversidade para a estruturação e manutenção
de obras ou atividades humanas e/ou para a sustentação de habitat naturais; (e) o valor científico,
associado ao conhecimento acumulado pelo meio acadêmico sobre a geodiversidade; (f) o valor
educativo, isto é, o potencial de transmitir a memória evolutiva da terra nas diferentes fases do
ensino/aprendizagem; e (g) o valor econômico, voltado à visão mercantilista dos elementos da
geodiversidade como “recursos minerais” destinados à explotação e à transformação.
Frente à impossibilidade de proteger ou conservar toda a geodiversidade, em face da necessidade
de seu uso econômico, formulou-se, ao longo da evolução da pesquisa em geoconservação, o
conceito de patrimônio geológico (ou patrimônio geológico-geomorfológico, ou simplesmente
geopatrimônio): aqueles locais, materiais ou processos (in situ ou ex situ) que melhor representam a
geodiversidade, naqueles valores não vinculados à sua destruição (e.g. BORBA, 2011). No entanto,
em reformulação recente, Brilha (2016) passa a considerar que somente o valor científico pode
atribuir a um elemento da geodiversidade o caráter patrimonial. O “patrimônio geológico”, de acordo
com aquela visão, torna-se um “patrimônio dos geólogos”. Os autores do presente trabalho, no
entanto, entendem a noção de patrimônio como social e culturalmente construída, sempre
envolvendo a percepção que a sociedade leiga, e não apenas o meio acadêmico, possui sobre
determinado conteúdo, conforme mencionado já por Pena-dos-Reis e Henriques (2009). É nesse
contexto que o presente trabalho vem apresentar uma avaliação qualitativa e abrangente do
geopatrimônio da Serra do Segredo, em Caçapava do Sul (centro-sul do Rio Grande do Sul), onde
os valores ecológicos, culturais, funcionais, estéticos e científicos andam “de mãos dadas”.
METODOLOGIA
A grande maioria dos dados aqui apresentados foi obtida ao longo do trabalho de Silva (2016),
que realizou um mapeamento e inventário de uma série de espécies vegetais endêmicas, além de
contatos com gestores e usuários de empreendimentos turísticos públicos e privados situados na
Serra do Segredo. Uma extensa pesquisa bibliográfica também acompanhou todo o
678

_______________________________________________________________________________
desenvolvimento deste trabalho.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Serra do Segredo possui um substrato rochoso de aproximadamente 500 milhões de anos.
Seus conglomerados e arenitos conglomeráticos, do início do Paleozóico, compõem uma das
seções mais jovens da chamada “Bacia do Camaquã”, uma sucessão de rochas sedimentares de
valor científico internacional, por consistirem no mais completo registro da “fase de transição da
Plataforma Sul-americana” e permitirem correlação com outros depósitos (no Uruguai, na África e
em outras regiões do Brasil). Essa sucessão registra a atividade de canais fluviais entrelaçados,
os quais carregavam cascalhos provenientes de áreas montanhosas graníticas, metamórficas e
vulcânicas. Essas rochas, hoje, estão expostas em um conjunto de cerros ruiniformes desenhados
por fraturas e falhas, bem como pela ação eólica e hídrica, durante o Quaternário, período em que
se alternavam climas mais secos e mais úmidos que o atual (BORBA, 2011; SILVA 2016).
Do ponto de vista do valor funcional ecológico, segundo Silva (2016), seus afloramentos rochosos
são áreas sustentadoras de habitats importantes para o desenvolvimento de espécies endêmicas
(Figura 1). É o caso da vegetação encontrada nas encostas íngremes, platôs e topos de morro da
área, sendo que as principais espécies pertencem às famílias Bromeliaceae e Cactaceae e estão
representadas pelos gravatás dos gêneros Dyckia e Aechmea, pelas cactáceas globosas Parodia,
Frailea e Echinopsis, e ainda pelos cactos arborescentes Cereus e Opuntia. Há também uma
grande diversidade de musgos (Bryophyta), que formam tapetes verdes sobre a superfície das
rochas. Entre as espécies endêmicas, destacam-se a Pavonia secreta (Malvaceae) a Petunia
secreta (Solanaceae), além da Parodia rudibuenekeri (Cactaceae) (e.g. SILVA, 2016).
Em relação ao valor funcional humano e estético, a região é dotada de belezas naturais únicas,
que atraem turistas de todas as idades para diversas atividades como, por exemplo: (a) trilhas em
meio às formações rochosas, onde o visitante tem a oportunidade de compreender a relação da
vegetação higrófila (existente na área) com o intemperismo físico-quimico da rocha, que forma o
solo que sustenta a vegetação ali encontrada; (b) a simples contemplação da paisagem
exuberante da interação campo-floresta com as formações rochosas; (c) atividades de turismo de
aventura como, por exemplo, a escalada, que seguidamente se realiza em meio às formações
rochas do geossítio (Figura 2).
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Figura 1: (A) formação rochosa Pedra da Abelha e um pouco da biodiversidade existente na área; (B)
Echinopsis oxygona (Link) Zucc.; (C) escarpa rochosa com a presença de Parodia scopa; (D) Parodia
langsdorffi; (E) Parodia rudibuenekeri (Abraham) Hofacker & Braun; (F) Petunia secreta Stehmann & Semir;
(G) Pavonia secreta Grings & Krapovickas.

Figura 2: (A) Trilha interpretativa realizada com a comunidade caçapavana durante as atividades do geo.dia
2015; (B) contemplação da formação rochosa Pedra do Sorvete e sua paisagem circundante; (C) oficina de
escalada, atividade oferecida no geo.dia em 2015 e 2016.

O geossitio apresenta um alto valor educativo, situado a 10 km da cidade de Caçapava do Sul, e
de fácil acesso, poder ser utilizado como sala aula ao ar livre para o ensino /aprendizagem,
principalmente para as Ciências da Natureza. Atividades com a finalidade de educação
geopatrimonial já vem estão desenvolvidas junto à comunidade escolar do município e à população
em geral como os projetos ‘geo.escola’ e ‘geo.dia’. Isso tem o intuito de modificar o quadro
encontrado em um estudo realizado por Borba et al. (2015), que aponta que a maioria dos
professores de Ciências, História e Geografia da educação básica no município de Caçapava do Sul
raramente utilizam em suas aulas exemplos relacionados à geodiversidade de Caçapava do Sul e,
de modo geral, desconhecem seu potencial. Isso, aliás, torna a área de extrema importância, pois a
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verdadeira conservação do geopatrimônio caçapavano só se dará quando os próprios habitantes
locais (re)conhecerem, (re)compreenderem e se (re)conectarem a sua geo- e biodiversidade local
(Figura 3).

Figura 3: (A) Trilha geoeducativa na Pedra do Segredo realizada no geo.dia 2015; (B) Aula especial da
disciplina de ciências, realizada com a turma do sexto ano no Instituto Municipal de Educação, no âmbito do
projeto ‘geo.escola’. (C) Oficina de geodiversidade com os professores do ensino fundamental do município
de Caçapava do Sul.

Outro “segredo” da Serra do Segredo é o valor cultural da área. Em primeiro lugar, por existirem
na área três cavidades (grutas ou cavernas) conhecidas, regionalmente, como “tocas”, que
possivelmente tenham exercido funções importantes aos primeiros habitantes da região. Criou-se
um imaginário popular relacionado a essa configuração natural, existindo lendas culturais acerca
de contingentes jesuítas e guaranis perseguidos pelos exércitos de Espanha e Portugal no ano de
1753, quando dos conflitos estre aqueles reinos e a Companhia de Jesus. Acredita-se que o
guerreiro e líder missioneiro Sepé Tiaraju, herói rio-grandense e brasileiro, tenha pernoitado na
Serra do Segredo com o seu grupo de guerreiros, antes da batalha de Caiboaté, contra o exército
espanhol, no dia 3 de fevereiro de 1753, onde perdeu a vida (Sepé Tiaraju foi declarado "herói
guarani missioneiro rio-grandense" pela Lei estadual nº 12.366/05). Além disso, há muitas lendas
de que os jesuítas tenham escondido, na Serra do Segredo, suas peças mais preciosas, antes da
batalha final.
CONCLUSÕES
Compreender a geodiversidade para além do valor científico é de extrema importância, assim
como identificar os potenciais valores e usos de um geossitio, podendo ser eles ecológico,
estético, cultural e educativo. É (re)conectar uma ciência dita como “dura” e “somente de geólogos”
com uma sociedade carente de aprendizagem do funcionamento sistêmico da natureza. A Serra do
Segredo, em Caçapava do Sul, é um exemplo evidente de que os valores da geodiversidade
andam “de mãos dadas”. As formações rochosas, ali presentes, contam parte da história da Terra
e são extremamente singulares do ponto de vista geológico-geomorfológico, ecológico, cultural,
cênico, turístico, e são estes valores que dão um caráter patrimonial a um geossítio, e não apenas
seu valor científico isoladamente, pois patrimônio é a herança que a evolução do planeta deixou
às comunidades, e que a sociedade atual deixará para as gerações futuras. Como mencionam
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Borba et al. (2015), uma população conhecedora de seu território, sabedora (mesmo que de forma
leiga, em linhas gerais) da evolução e dos processos de formação da natureza que a cerca,
desenvolve orgulho por sua própria região, passando a considerá-la importante e assim
aumentando o sentimento de pertencimento; ou seja, adquire a compreensão de que a
responsabilidade de proteção também é sua, é “nossa”, é de todos.
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INTRODUÇÃO
A Lagoa Salgada está localizada no litoral norte do estado do Rio de Janeiro, entre os municípios de
Campos dos Goytacazes e São João da Barra, próximo ao Cabo de São Tomé (Figura 1), ocupa
área total de 16 km². Foi definida na Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos
(SIGEP) como um sítio de interesse nacional e internacional, por abrigar uma das raras ocorrências
de estromatólitos carbonáticos colunares, domais, estratiformes, trombólitos e oncólitos da idade
holocênica do Brasil (SRIVASTAVA, 2002). Segundo esse autor as ocorrências das estruturas
estavam limitadas a borda da lagoa que não apresentava estromatólitos em seu interior. O objetivo
principal deste trabalho foi delimitar o posicionamento das bioconstruções em toda a extensão da
lagoa. Com o mapeamento foi possível demarcar as áreas de maior ocorrência dos estromatólitos,
bem como de outras estruturas microbianas. As ocorrências de estromatólitos estão localizadas, em
geral, na borda oeste e na porção central da lagoa e, em maioria, estão remobilizadas por ação
antrópica, sendo que poucos exibem posição original de vida. A Lagoa Salgada faz parte do
território do Geoparque Costões e Lagunas e sua visitação para fins científicos, educativos e de
lazer deve ser estimulada. Por isto, foi feito um mapa demonstrando os segmentos onde as
ocorrências são mais relevantes para visitação. Faz-se necessária, ainda, campanha de
conscientização da população do entorno e visitantes para a conservação das bioconstruções,
visando mantê-las para futuras gerações.
METODOLOGIA
O trabalho consistiu no mapeamento das estruturas microbianas encontradas ao redor e dentro do
corpo d’água da Lagoa Salgada, demarcando sua ocorrência em posição de vida ou
remobilizados. A classificação das estruturas foi baseada nos trabalhos de Hofmann (1973) e
Burne & Moore (1987). Foram utilizados: mapa base e GPS (Global Positioning System) marca
Garmin modelo Etrex. Após a etapa de campo, os dados coletados foram colocados em tabela e
inseridos em ambiente SIG (Sistema de Informações Geográficas), no software Arcgis versão
10.2.
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Figura 1 – Mapa de localização da Lagoa Salgada.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O trabalho de campo permitiu o mapeamento de toda a extensão da lagoa e a delimitação de 40
pontos onde foram encontradas feições microbiais, como esteiras microbianas e estromatólitos
(Figura 2), incluindo a delimitação das áreas onde estas feições são mais didáticas e as porções
onde as bioconstruções estão mais concentradas.
Existe um número expressivo de trabalhos publicados sobre a Lagoa Salgada, podendo-se
destacar, quanto ao contexto estratigráfico e descrição da estrutura interna dos estromatólitos a
partir de petrografia, os estudos de Lemos (1995), além dos de Srivastava & Almeida (2000) e
Silva e Silva (2002) que descreveram morfologicamente as estruturas estromatolíticas; além de
Iespa (2010), que estudou as microfácies presentes nos estromatólitos e organizou a
microestratigrafia observada. Em geral os estudos já realizados são baseados na morfologia e
caracterização das bioconstruções, e não se dedicaram a mapear as ocorrências.
A delimitação das ocorrências microbianas (Figura 3) é importante do ponto de vista cientifico e
para a geoconservação da Lagoa Salgada porque pode auxiliar no desenvolvimento de percursos
guiados para diversos níveis de ensino, com a finalidade de demonstrar a importância da
conservação dos estromatólitos. Pode orientar a realização de aulas práticas sobre as primeiras
formas de vida do planeta Terra e permitir a execução de novos trabalhos científicos a partir da
localização das estruturas. Propiciam, ainda, a realização de estudos sobre evolução ambiental da
área, relacionando as ocorrências dos estromatólitos ao seu posicionamento na lagoa e às
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variações ambientais relativas à qualidade da água.

Figura 2 – Estruturas microbianas encontradas na Lagoa Salgada; A: Estromatólito encontrado na borda
leste da lagoa, atentar para o pouco volume de água; B: Esteira microbiana encontrada na porção sudoeste
da lagoa; C: Estromatólitos encontrados na porção oeste da lagoa.

O mapa evidenciou que as ocorrências de estromatólitos estão localizadas em geral na borda
oeste e na porção norte da lagoa, podendo estar submersos ou emersos, sendo poucas as
ocorrências na borda leste. Para as esteiras microbianas, foram delimitadas apenas duas áreas
onde estas estruturas exibem feições mais complexas. É importante salientar que em toda a
extensão da lagoa podem ser observadas esteiras microbianas em desenvolvimento, no entanto,
estas não apresentam relevo pronunciado. Outra informação relevante é a existência de
expressivos depósitos de conchas de bivalves e gastrópodes, em meio à matriz lamosa da base
da lagoa, em toda sua extensão.

685

_______________________________________________________________________________

Figura 3 – Mapa de localização de microbialitos da Lagoa Salgada e delimitação de área das melhores
ocorrências.

CONCLUSÕES
As principais ocorrências de estromatólitos localizam-se na borda oeste e na porção central do
corpo d’água da lagoa. No entanto, outras estruturas microbiais podem ser encontradas em toda a
extensão da lagoa, como esteiras microbianas, além de conchas de bivalves e gastrópodes.
As ocorrências de estromatólitos mais relevantes da Lagoa Salgada estão remobilizadas, ou seja,
não estão mais em sua posição original. Contudo é notório que ainda há porções onde as
bioconstruções estão preservadas e outras onde elas estão em desenvolvimento. Por isso, são
importantes as campanhas de conscientização sobre a o valor destas estruturas. A conservação
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da lagoa depende diretamente do reconhecimento dos moradores da região sobre a sua
relevância, para que não haja a retirada das bioconstruções e, também, dos pesquisadores, no
sentido de não realizarem coletas desnecessárias e sem autorização do INEA – Instituto Estadual
do Ambiente, órgão gestor do Parque Estadual da Lagoa do Açu, onde a Lagoa Salgada está
parcialmente localizada.
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INTRODUÇÃO
Desde o início deste século cresce o interesse mundial em temas que abordam a geodiversidade,
impulsionado principalmente pelos australianos e europeus (GRAY, 2013). Tanto o conhecimento
quanto a valorização constituem a base para a geoconservação, o conjunto de ações que visam à
proteção dos locais de interesse geológico excepcional. Estes locais são identificados e valorados
mediante inventário do patrimônio geológico (latu sensu) de um território, segundo seu interesse
científico, educacional e turístico. Brilha (2016) afirma que o principal critério para a definição
patrimônio geológico de determinada área é valor científico excepcional dos elementos da
geodiversidade identificados.
No Brasil, a primeira ação sistemática de cadastro de sítios de interesse da geodiversidade devese à Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos – SIGEP, cujos resultados foram
publicados em três volumes (SCHOBBENHAUS et al., 2002; WINGE et al., 2009; WINGE et al.,
2013). Alguns estados lançaram programas, conduzidos por seus serviços geológicos ou
instituições com fins similares, que implantaram painéis interpretativos em sítios de interesse mais
conhecidos de suas regiões, com o intuito de sensibilizar a sociedade para os aspectos
geológicos, geomorfológicos e paleontológicos. No Paraná a Mineropar foi a responsável por este
tipo de divulgação. Todavia, o estado não dispõe de um inventário sistemático do patrimônio
geológico de valor científico.
Esta comunicação tem como objetivo relatar um ensaio de levantamento dos potenciais geossítios
de valor científico do estado do Paraná, realizado pelos alunos da disciplina de Geoconservação e
patrimônio geológico (GEO 749), do Programa de Pós-graduação em Geologia da Universidade
Federal do Paraná.
MÉTODOS
O ensaio de inventariação do patrimônio geológico do Paraná orientou-se, essencialmente, por
recente experiência brasileira realizada no estado de São Paulo (GARCIA et al. 2015).
Conscientes das limitações do pouco tempo disponível para pesquisa, assim como de acesso a
documentos e pesquisadores, o exercício foi realizado em algumas aulas, nas seguintes etapas:
1 - Revisão bibliográfica sobre a Geologia do Paraná com compilação de publicações e mapas;
tratamento e apresentação de dados em forma digital, georreferenciados. As informações foram
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obtidas em consultas ao acervo de entidades públicas tais como CPRM e Mineropar, assim como
de universidades e pesquisadores.
2 - Definição de grandes categorias temáticas geológicas do Paraná o suficientemente
representativas para contemplar a geodiversidade, em escala estadual. As categorias foram
individualizadas como regiões naturais com características estratigráficas, tectônicas, magmáticas
ou metamórficas peculiares, distintas das apresentadas pelas províncias adjacentes. Em seguida,
com base na consulta a acervos e pesquisadores especialistas, elaborou-se uma lista de
potenciais geossítios de valor científico relevante do estado do Paraná.
3 - A partir da lista, os geossítios foram valorados/hierarquizados, em cada categoria temática,
segundo os seguintes critérios, propostos por Brilha (2016): a) representatividade, capacidade de
ilustrar um processo e/ou produto geológico dentro da categoria temática, de forma mais
complexa e expressiva possível; b) raridade, ou seja, quantidade de geossítios do estado com
aspectos similares; c) conhecimento científico, expresso pela quantidade de produção científica
publicada referente ao geossítio, assim como seu potencial para futuros estudos e interpretações;
d) diversidade geológica, quantidade de elementos distintos que apresentem valor científico.
Foram classificados segundo valores baixo, médio ou alto. Os geossítios de cada área temática
que alcançaram maiores valores segundo tais parâmetros formaram o conjunto eleito, no ensaio,
como representativos da geodiversidade do Paraná (Quadro 1).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para o ensaio, o estado do Paraná foi compartimentado nas seguintes categorias geológicas:
Depósitos quaternários; Bacia de Curitiba; Bacia Bauru; Bacia do Paraná, subdividida em seis
categorias: Grupo São Bento/Formação Serra Geral, Grupo São Bento/formações Pirambóia e
Botucatu, Grupo Passa Dois; Grupo Guatá; Grupo Itararé; Grupo Paraná; Rochas ígneas
proterozoicas e mesozoicas e Rochas metamórficas do embasamento Proterozoico.
O Quadro 1, a seguir, apresenta a distribuição dos geossítios escolhidos, por categoria geológica.
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Quadro 1 – Distribuição dos potenciais geossítios do estado do Paraná por categoria geológica

Categoria geológica

Nome do geossítio

Depósitos quaternários

Dunas frontais da Ilha do Mel

Bacia de Curitiba

Formação Guabirotuba

Bacia Bauru

Três Morrinhos
Formação Goio Erê

Grupo São Bento
(Formação Serra Geral)
Grupo São Bento
(Fms. Piramboia e Botucatu)

Cataratas do Iguaçu
Astroblema de Vista Alegre
Morro da Pedra Branca

Bacia do Paraná

Formação Rio do Rasto
Grupo Passa Dois
Grupo Guatá

Mesosaurus da Formação Irati
Licófitas da Formação Rio Bonito
Arenitos ruiniformes de Vila Velha

Grupo Itararé
Estrias glaciais de Witmarsum
Contato Fm. Furnas/ Fm. Ponta Grossa
Grupo Paraná
Icnofósseis de São Luiz do Purunã
Rochas ígneas do ProterozoicoMesozoico
Rochas metamórficas do
embasamento
proterozoico

Mirante do surfista
Pedreira do Atuba

Descrição
No Paraná os cordões costeiros podem ser agrupados em dois tipos principais: os desenvolvidos e os
incipientes ou embrionários, podendo ocorrer formas transicionais. Os cordões incipientes como os que
ocorrem na Ilha do Mel possuem pequena altura e forma dômicas (ANGULO, 1993).
Depósitos cenozoicos de areias subarcosianas e lama, com fósseis de fauna de excepcional valor científico,
mamíferos, gastrópodes, osteichthyes, anfíbios, testunides, crocodila e aves. A descoberta de novos gêneros
e espécies da fauna paleógena atribuiu grande valor paleontológico ao geossítio (LIMA et al.,2013).
Arenitos finos a médios da Formação Rio Paraná (Grupo Caiuá) que devido a sua intensa silicificação formam
morro testemunho, registro de processos geomorfológicos da evolução da paisagem. O geossítio situa-se no
interior de um parque municipal, onde se praticam caminhada e voos com asa delta e parapente
(FERNANDES, 2002).
Seção-tipo de arenitos eólicos da Formação Goio Erê (Grupo Caiuá), unidade estratigráfica aflorante apenas
no estado do Paraná (FERNANDES, 2002).
Espessos derrames de rochas básicas mesozoicas que encobriram depósitos sedimentares da Bacia do
Paraná, antes do início da formação do oceano Atlântico (SALAMUNI et al., 2002).
Cratera de impacto formada em derrames básicos da Formação Serra Geral (CROSTA et al., 2011).
Transição entre as formações Pirambóia e Botucatu. Ambiente deposicional eólico, formando campos de
dunas, com interdunas úmidas intercaladas com depósitos fluviais (MILANI et al., 2007).
Siltitos e arenitos intercalados, com fósseis permianos (plantas, bivalves e gastrópodes). Corresponde à
passagem ambiente marinho de águas rasas para ambiente continental (MILANI et al., 2007).
Folhelhos pirobetuminosos contendo fósseis de Mesosaurus tenuidens e Mesosaurus Brasiliensis, (SEDOR,
2014).
Siltitos com intercalações de carvão, com abundantes caules e microfilos de Lycophyta (BRANCO; RICARDDI,
2003).
Quartzoarenitos denominados de Arenito Vila Velha que formam um platô com geoformas esculpidas pela
erosão pluvial (MELO et al., 2002).
Registro da passagem de geleiras da glaciação permiano-carbonífera, com diamictitos e estrias sobre arenitos
do Grupo. Itararé (ROSA et al., 2016).
Contato transicional entre arenitos com estratificação cruzada da Formação Furnas e camadas de siltitos com
fósseis vegetais da Formação Ponta Grossa, registro de uma transgressão marinha (GUIMARÃES et al.,
2012).
Icnofósseis de artrópodes, alguns exclusivamente marinhos (trilobitas), em arenitos da Formação Furnas
(FERNANDES et al., 2002).
Exposição de rochas ígneas, granitos e dioritos, com texturas formadas por mistura de magmas (CURY,
2009).
Gnaisses e migmatitos paleoproterozoicos intensamente deformados, pertencentes ao Complexo Atuba
(LICCARDO et al., 2008).
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CONCLUSÕES
Os resultados apresentados decorrem de levantamento desenvolvido por alunos do Programa de
Pós-graduação em Geologia da Universidade Federal do Paraná, com objetivo principal de aplicar
um método em uma atividade de inventariação, em sala de aula.
O ensaio que resultou na lista preliminar de geossítios de relevância do território paranaense
orientou-se, essencialmente, por recente e pioneira experiência brasileira de inventariação do
patrimônio geológico do estado de São Paulo (GARCIA et al. 2015). Consideradas as limitações
impostas pelo pouco tempo disponível, assim como de acesso a documentos e pesquisadores,
constatou-se que o exercício realizado em algumas aulas da disciplina Geoconservação e
patrimônio geológico, com alunos de diversas formações (Geologia, Geografia, Biologia,
Geofísica, Gemologia e Turismo) produziu um resultado interessante. Vários locais selecionados
são considerados relevantes pela comunidade geocientífica, e estão em áreas protegidas e/ou
têm uso turístico. Vários locais receberam painéis geológicos instalados pela Mineropar, que os
escolheu por tratarem-se de geossítios reconhecidos como excepcionais pela comunidade,
independente de análise metódica sistemática de inventariação e valoração.
O estado do Paraná carece de estudo sistemático de levantamento de seu patrimônio geológico.
Por outro lado, há vários métodos de inventariação propostos na literatura mundial, desenvolvidos
em contextos históricos, geológicos e de escala distintas. Sua aplicação ao estado deve ser
precedida de criteriosa avaliação e adequação à realidade nacional e estadual. Estes são os
temas da pesquisa em desenvolvimento pela primeira autora desta comunicação, para sua tese
de doutorado pelo Programa de pós-graduação em Geologia da Universidade Federal do Paraná.
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INTRODUÇÃO
O município de Ponta Grossa (PR) possui um rico patrimônio espeleológico condicionado pela
geologia e geomorfologia da região dos Campos Gerais, propícia para a formação de diferentes
tipos de cavidades naturais subterrâneas, tais como dolinas, furnas, sumidouros, grutas, fendas,
cavernas e abismos, todas estas formadas em rochas areníticas da Formação Furnas e da
Formação Campo Mourão (Arenito Vila Velha). Atualmente o município possui 58 cavidades
subterrâneas identificadas e registradas junto ao Cadastro Nacional de Cavernas (CNC) criado pela
Sociedade Brasileira de Espeleologia (SBE) para agrupar informações sobre as cavernas brasileiras
(SBE, 2017).
Dentre estas cavernas, 35 estão situadas dentro do Parque Nacional dos Campos Gerais (PNCG) e
8 no interior do Parque Estadual de Vila Velha (PEVV). Estas unidades de conservação se
enquadram no regime de proteção integral, conforme a Lei nº. 9.985/2000, instrumento legal que
institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) e contribui para a proteção do
patrimônio espeleológico e natural nacional como um todo (BRASIL, 2000). Outras unidades de
conservação existentes em Ponta Grossa não garantem a efetiva proteção das cavidades
subterrâneas, como as Áreas de Proteção Ambientais (APA) da Escarpa Devoniana (jurisprudência
estadual) e da Floresta de Araucária (jurisprudência municipal).
Neste sentido, o presente trabalho tem por objetivo discutir o tombamento como uma estratégia para
a proteção de duas cavidades subterrâneas desenvolvidas em rochas da Formação Furnas que não
estão situadas dentro dos limites do PNCG e PEVV: a Caverna das Andorinhas e o Sumidouro do
Rio Quebra-Perna.
METODOLOGIA
Visando subsidiar a discussão sobre a possibilidade de se considerar o tombamento da Caverna
das Andorinhas e do Sumidouro do Rio Quebra-Perna como uma estratégia para a proteção dessas
duas cavidades subterrâneas, este trabalho baseou-se nos estudos realizados pelo Grupo
Universitário de Pesquisas Espeleológicas (GUPE, 2017), que aplicou fichas de inventário da
geodiversidade nas cavidades citadas anteriormente. Os autores fazem parte da referida entidade e
participaram de todo o processo de execução dos estudos mencionados.
O inventário possibilitou a caracterização dos elementos da geodiversidade (feições/geoformas
presentes nos ambientes subterrâneos) como também gerou um aparato de informações sobre as
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cavernas, envolvendo dados espeleométricos; geológicos; hidrográficos; biológicos; uso do solo;
potencial de utilização e características gerais. A partir da análise integrada desses dados foram
definidos parâmetros quanto à vulnerabilidade, grau de prioridade de ação para conservação e
sensibilidade destes ambientes subterrâneos.
Na quantificação e classificação do inventário da geodiversidade, as cavernas supracitadas
receberam uma nota elevada, ocupando a classificação mais elevada. Isto indica o potencial natural
destes ambientes, evidenciando a necessidade de medidas urgentes que garantam a manutenção
destas cavidades. Considera-se que a criação de espaços protegidos legalmente, abrangendo estes
locais e suas áreas de influência, seja a medida de proteção mais adequada.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Caverna das Andorinhas é uma das cavidades mais importante da região. Além de suas
características morfogenéticas e dos expressivos espeleotemas desenvolvidos em seu interior
(GUPE, 2017) o local é abrigo da primeira espécie troglóbia (ser especializado e que vive
unicamente no ambiente subterrâneo) descrita para o Estado do Paraná, o crustáceo Hyallela
formosa, conforme trabalho de Cardoso et al. (2014).
O Sumidouro do Rio Quebra-Perna é um sistema subterrâneo composto por fendas, dutos de
dissolução, paleoleitos, passagens e galerias, sendo um dos melhores exemplos de sistema
cárstico em rochas siliciclásticas dos Campos Gerais (MASSUQUETO, 2010). Além disso, no
entorno da cavidade há sítios arqueológicos com três painéis de pinturas rupestres das tradições
Planalto e Geométrica, em bom estado de conservação.
Além de estarem fora dos limites do PNCG e PEVV, unidades de conservação de proteção Integral,
a Caverna das Andorinhas e o Sumidouro do Rio Quebra-Perna, de acordo com GUPE (2017),
apresentam vulnerabilidade e prioridade de ação muito elevada, além de serem ambientes
sensíveis, por apresentarem feições passíveis de impactos negativos por perturbações diversas
(mudanças no regime hídrico, visitação turística sem controle, mudança no aporte sedimentar e de
matéria orgânica, etc.), oriundas principalmente de atividades de plantio comercial de espécies de
árvores exóticas e agricultura extensiva, práticas que não estão respeitando as áreas úmidas,
nascentes e cursos hídricos presentes no entorno imediato das cavidades.
O tombamento é um recurso legal destinado à proteção de bens e práticas consideradas como
patrimônio cultural. Os sítios de valor paisagístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e
científico são considerados, de acordo com o inciso V do art. 216 da Constituição Federal, como
constituintes do patrimônio cultural brasileiro (BRASIL, 1988), cabendo, de acordo com a redação do
art. 225 da mesma lei, ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio
ambiente (BRASIL, 1988).
Dessa forma, e de acordo com o parágrafo 2º do art. 1º do Decreto-Lei nº 25/37, os sítios naturais
também estão sujeitos a tombamento a ser registrado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (IPHAN) no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico (BRASIL,
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1937). Além disso, o art. 1º do Decreto nº. 6.640/2008 dispõe que “as cavidades naturais
subterrâneas existentes no território nacional deverão ser protegidas, de modo a permitir estudos e
pesquisas de ordem técnico-científica, bem como atividades de cunho espeleológico, étnico-cultural,
turístico, recreativo e educativo” (BRASIL, 2008). A Constituição Federal define ainda, no inciso IX
do art. 30 que é competência dos municípios promoverem a proteção do patrimônio local (BRASIL,
1988).
Neste sentido, a partir de ações e esforços do GUPE, envolvendo trabalhos científicos, de
exploração, prospecção, mapeamento e cadastramento do patrimônio espeleológico, no dia 06 de
julho de 2015, com fulcro no art. 216 da Constituição Federal e na Lei Municipal nº. 8.431/2005 que
dispõe sobre os instrumentos de proteção ao Patrimônio Cultural do Município de Ponta Grossa
(PONTA GROSSA, 2005), o Conselho Municipal de Patrimônio Cultural (COMPAC) incluiu todas as
cavidades subterrâneas no inventário do patrimônio cultural municipal (PONTA GROSSA, 2015).
Dessa forma, e considerando a singularidade da Caverna das Andorinhas e do Sumidouro do Rio
Quebra-Perna e os riscos aos quais ambas as cavidades estão sujeitas, acredita-se que o
tombamento em nível municipal é uma estratégia necessária e eficiente para a proteção desses
ambientes. Com o aparato de pesquisas realizadas até o momento, este trabalho identificou e
delimitou as áreas a serem tombadas com a finalidade de proteção das referidas cavernas, incluindo
os remanescentes vegetacionais, o patrimônio arqueológico, nascentes, brejos e cursos hídricos
associados e suas respectivas Áreas de Preservação Permanente (APP) (Figura 1).
CONCLUSÕES
Este trabalho apresenta duas propostas de tombamento, sendo uma área de 21,736 hectares
para a Caverna das Andorinhas e 68,764 hectares para o Sumidouro do Rio Quebra-Perna. Os
dois polígonos incluem poucas áreas produtivas (4,463 hectares no total), porém são produções
que estão em desacordo com o Código Florestal Brasileiro, pois desrespeitam APPs de curso
hídrico, nascente e campo brejoso.
O tombamento de cavidade natural subterrânea não onera o poder público, sendo uma importante
estratégia para a conservação do patrimônio natural. Da mesma forma, este regime de proteção
não prejudica o direito de propriedade, pois não prevê a desapropriação de terras, mantendo a
propriedade sob o controle e posse privada.
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Figura 1 – Mapas contendo as áreas propostas para tombamento do Sumidouro do Rio Quebra-Perna e
Caverna das Andorinhas.

Além do tombamento destas duas cavidades, recomenda-se a elaboração do plano de manejo e
gestão dos ambientes tombados e de suas áreas circunvizinhas.
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INTRODUÇÃO
O município de Ponta Grossa/PR apresenta um total de 58 cavernas, todas desenvolvidas em
rochas areníticas da Formação Furnas e Formação Campo Mourão/Grupo Itararé. Dentre os
regimes de proteção que as cavernas integram, estão: o Parque Nacional dos Campos Gerais,
Parque Estadual de Vila Velha e a Área de Proteção Ambiental (APA) da Escarpa Devoniana.
No ano de 2016, o Grupo Universitário de Pesquisas Espeleológicas - GUPE, a partir do projeto de
pesquisa “Valores da geodiversidade de cavidades subterrâneas no contexto da prestação de
serviços ecossistêmicos: subsídios para a elaboração do plano de manejo do Parque Nacional dos
Campos Gerais (Paraná) e propostas para ampliação da unidade de conservação”, com o apoio do
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e suporte financeiro da
Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, realizou diversos trabalhos de campo no
município de Ponta Grossa, para exploração, mapeamento e aplicação de ficha de inventário da
geodiversidade de cavidades naturais subterrâneas.
No mesmo ano, foi protocolado na Assembleia Legislativa do Paraná, o Projeto de Lei 527, o qual
pretende redefinir o perímetro da Área de Proteção Ambiental (APA) da Escarpa Devoniana, uma
área de proteção que tem a função de proteger as formações rochosas e os campos nativos e
capões de matas com araucárias que aparecem no reverso imediato da escarpa, região
denominada de Campos Gerais.
Visto que a maioria das cavernas de Ponta Grossa (e do Paraná, como um todo) se encontra nesta
APA, o patrimônio espeleológico regional, se aprovado tal projeto, ficará irreversivelmente
desprotegido e ameaçado. Sendo assim, este trabalho visa mostrar o potencial espeleológico dessa
região e os riscos iminentes a estas cavernas.
METODOLOGIA
Esse artigo teve como métodos a realização de trabalhos de campo para exploração,
cadastramento, documentação fotográfica, mapeamento e levantamento espeleológico e inventário
da geodiversidade das cavidades subterrâneas. Após, foi realizado o tratamento dos dados de
campo em laboratório, como a elaboração de mapas das cavernas e catalogação das cavidades
nos cadastros nacionais oficiais.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Escarpa Devoniana é o limite natural entre o Primeiro e o Segundo Planalto Paranaense. Trata-
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se de um degrau topográfico sustentado pelos arenitos da Formação Furnas. O termo
“Devoniana” se refere à idade dos arenitos. Já a formação da escarpa é mais recente, sendo esta
de idade mesozoica.
De acordo com Souza e Souza (2002) a Escarpa Devoniana se estende por cerca de 260 km,
envolvendo os estados de São Paulo e Paraná, apresentando amplitudes entre 100 e 200 m e
altitudes médias em torno de 1.100-1.200 m. Sua origem se deve à intensa e prolongada ação de
processos de erosão diferencial em rochas sedimentares, sendo sua evolução associada a uma
série de processos geodinâmicos endógenos, iniciados com a ruptura do grande continente
Gondwana no Mesozoico Superior, e processos exógenos associados a alternâncias climáticas e à
atuação de erosão diferencial intensa (SOUZA e SOUZA, 2002).
Melo et al. (2007) postulam que a existência dessa escarpa propicia condições para o aparecimento
de feições singulares, com relevante interesse estético, científico e econômico em toda a região dos
Campos Gerais do Paraná. Souza e Souza (2002) colocam que toda a área da Escarpa Devoniana
engloba um conjunto de feições geomorfológicas especiais que apresentam importantes
informações paleoambientais, estratigráficas, espeleológicas e arqueológicas.
Das 330 cavernas registradas no Estado do Paraná, de acordo com o Centro Nacional de Pesquisa
e Conservação de Cavernas (CECAV), vinculado ao Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio) e com os dados da Sociedade Brasileira de Espeleologia (SBE), mais de
um terço das cavidades subterrâneas encontram-se na área da escarpa e em seu entorno imediato.
Visto todo esse potencial, um recente levantamento feito por pesquisadores do GUPE descobriu dez
cavernas até então desconhecidas no estado. Essas cavernas foram encontradas no município de
Ponta Grossa, dentro dos limites da APA da Escarpa Devoniana, em uma área de apenas um
quilômetro de extensão (Figura 1), mostrando o potencial espeleológico dessa Unidade de
Conservação.
As cavidades naturais subterrâneas encontradas no local totalizaram cerca de 250 metros de
galerias mapeadas e exploradas, um número expressivo para uma descoberta em apenas um
pequeno fragmento da Escarpa Devoniana (figuras 2 e 3). Essas cavernas apresentam feições
geológicas singulares e uma rica fauna de vertebrados e invertebrados. Todas essas cavidades
ainda contribuem na retenção e direcionamento de águas para canais tributários do rio Pitangui,
importante drenagem da região dos Campos Gerais.
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Figura 1: Localização das dez novas cavernas registradas na APA da Escarpa Devoniana: 1- Toca do Golpe;
2- Gruta da Ricota I; 3- Gruta da Ricota II; 4- Toca do Beco Diagonal; 5- Fenda Pulo do Gato; 6- Abismo do
Ferla; 7- Gruta de Ponta Cabeça; 8- Abrigo do Campo Minado; 9- Toca da Catinga; 10- Fenda dos
Morcegos. Fonte do mapa: Digital Globe, 2016.

Porém, uma ameaça paira sobre esse rico patrimônio: o Projeto de Lei 527/2016. Em trâmite na
Assembleia Legislativa do Paraná, esse projeto objetiva redefinir o perímetro da Área de Proteção
Ambiental (APA) da Escarpa Devoniana, uma Unidade de Conservação Estadual de Uso
Sustentável, criada em 1992. A redefinição do perímetro levaria a uma redução de 125.894,97
hectares, dos 392.363,38 hectares atuais. No município de Ponta Grossa, a APA teria uma redução
de 94%. Das 58 cavidades naturais subterrâneas do município, 48 estão inseridas na APA, incluindo
as dez novas descobertas em 2016. Se aprovado esse projeto, diversas cavernas ficarão fora da
Unidade de Conservação e de seu regime de proteção.
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Figuras 2 e 3: Gruta da Ricota I (à esquerda) e GUPE realizando levantamento de feições da geodiversidade
3
2
na Fenda Pulo do Gato (à direita).

CONCLUSÕES
A região dos Campos Gerais, como um todo, vem sofrendo ameaças em relação ao seu meio
natural. A instalação de empreendimentos de alto impacto ambiental, como mineração,
hidrelétricas, parques eólicos e indústrias, além da forte pressão causada pela agricultura e
plantio comercial de espécies de árvores exóticas (como Pinus sp. e Eucaliptos sp.) são fatores
que aumentam o risco de destruição de cavidades subterrâneas na área, assim como causam
impactos irreversíveis sobre os campos nativos e as florestas. A aprovação do Projeto 527/2016
seria mais uma ameaça sobre esse patrimônio. A redução dos mais de 392 mil hectares para
quase 126 mil hectares, representa uma perda de 68% da área atual da APA da Escarpa
Devoniana.
As recentes explorações realizadas pelo GUPE mostraram o potencial espeleológico que a APA
possui, resultando em dez novas cavidades encontradas numa área de apenas um quilômetro. Do
total das 330 cavernas paranaenses, mais de um terço encontram-se na APA da Escarpa
Devoniana, e analisando os últimos resultados obtidos pelo GUPE, imagina-se que esse número
possa ser muito maior, uma vez que a Escarpa tem extensão total de 260 quilômetros linear, e os
estudos realizados em busca de novas cavernas ainda são bastante pontuais.
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Coloca-se aqui que as áreas de proteção ambiental surgem como um fator de proteção do
patrimônio natural e cultural, cuja finalidade é de promover a sua conservação e o uso
sustentável. A aprovação do Projeto de Lei 527 traria não só um retrocesso ambiental, como
também uma insegurança a mais em relação à proteção do patrimônio espeleológico estadual.
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INTRODUÇÃO
Patrimônio está associado ao que é transmitido entre gerações. Patrimônio mineiro se refere a
vestígios (materiais e imateriais) ligados à extração mineral, a que se possa atribuir valor cultural,
histórico e social. O resgate histórico do patrimônio ligado à mineração, importante e expressiva
na história do país, começou nas últimas décadas. Geoparque é conceito ainda de difícil
apreensão e implementação, mas há lei específica, expressão e exemplos. Local, acesso,
vizinhança, tradições culturais são fatores que estimulam atividades econômicas apoiadas na
geodiversidade e no envolvimento da comunidade local.
Centena de parques se estabeleceram pelo mundo, crescendo consciência social e sensibilidade
para conservação/uso do patrimônio, em aspectos de patrimônio natural (geológico), históricocultural (mineração/metalurgia). Criação de parques beneficia pessoas em áreas caracterizadas
por valioso patrimônio geo-mineiro, objetivando conservação, educação e promoção de
desenvolvimento econômico sustentável, pelo geoturismo.
A popularização da ciência é dos três principais temas de geoparques em construção, que
procuram fazer as pessoas entenderem a sua riqueza. Compreendendo mais do que apenas as
rochas, são semelhantes a centros de ciência ou museus, sendo projetados para aprendizagem
de visitantes desses destinos mais populares, com respeito à geologia local.
Parques mineiros são áreas localizadas nas minas, onde esse patrimônio esteja protegido,
condicionando-as de modo a que possam ser visitadas, com fim lúdico ou de investigação.
Também são consideradas assim reproduções de operações de mineração ou instalações
associadas nas quais os mineiros ou processos naturais são mostrados.
Com essa necessidade, tem surgido estratégias como a criação de leis e iniciativas de valorização
e divulgação. Projetos devem combinar aspectos multidisciplinares, como estudos antropológicos,
arqueológicos e históricos - tentando explicação das mudanças que ocorreram no trabalho
industrial, em processos de produção, nas relações sociais, tecnologia; nos estilos de vida das
comunidades, permitindo toda a compreensão da cultura mineira, incluindo-se o conhecimento
das condições sociais e de trabalho em que viviam.
PATRIMÔNIO MINEIRO NO BRASIL
No Brasil, minas Passagem e Morro Velho (das mais profundas das Américas) e Inhotim (MG),
Brejuí (RN), Parque do Varvito (SP), Morro do Apiaí (PR), Camaquã (RS) são exemplos de
potenciais de uso do patrimônio mineiro. Em Apiaí, em 2002, foi convertida a mina abandonada
em atrativo turístico, aproveitando galerias preservadas e ruínas do beneficiamento (Figura 1). Em
Camaquã, duas minas subterrâneas atingiram 500 m de profundidade. Dos mais de 40 km de
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galerias, alguns possuem trilhos para pequenas locomotivas e outros são percorridos até por
micro-ônibus (MAINO et al., sd).

Figura 1 – Visitação em mina subterrânea fechada, em Apiaí.

O Brasil, importante produtor de recursos minerais, de uso doméstico ou exportação, advindo do
potencial geológico privilegiado, tem Minas Gerais em destaque. A maioria de suas cidades surgiu
de pequena aglomeração de mineradores (MENDES, 2002). Os ciclos do ouro e do diamante,
garimpos e minas antigas são pesquisados. O Quadrilátero Ferrífero, internacionalmente
conhecido dentre as maiores províncias minerais do planeta, tem vestígios de mais de 300 anos
de extração mineral contínua (especialmente ouro e ferro), destacando-se significativo patrimônio
geológico e mineiro, na porção centro-sudeste do Estado, com área de cerca de 7.000 km², que
abrange 25 municípios (RUCHKYS e MACHADO, 2013).
PATRIMÔNIO MINEIRO EM OURO PRETO-MINAS GERAIS
Atividades de mineração, no século XVIII, deixaram vários registros e ruínas na região de Ouro
Preto. A corrida do ouro trouxe milhares de pessoas, com intensa ocupação da região, com o
auge da produção rudimentar em mais de 10 t anuais produzidas. A partir de 1780, houve declínio
da produção e, consequentemente, das cidades da região.
O patrimônio da Serra de Ouro Preto possui enorme potencial econômico, pedagógico e de
pesquisa científica (como dizia Gorceix, fundador da Escola de Minas, em 1876) para o turismo
sustentável. Próximo dela, o ouro, encontrado em aluviões, filões de quartzo e pirita e itabirito
friável (“jacutinga”) tinha extração subterrânea somente na impossibilidade de trabalho do filão rico
a céu aberto, já que o serviço era penoso e arriscado. Galerias estreitas e sinuosas, alargadas
somente nas partes mais ricas, acompanhavam a formação do veio, chegando a atingir centenas
de metros. Morros eram perfurados de um lado ao outro, sem planejamento ou controle. A
mineração deixou também importante legado patrimonial imaterial ligado à identidade e a memória
das populações mineiras.
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Projetos têm sido desenvolvidos, como o museu da mineração na Escola de Minas/UFOP. Nele
há modelos de ensino, equipamentos de pesquisa e beneficiamento utilizados nas aulas da
instituição. No setor encontram-se simulação de mina de ouro, modelos em tamanho natural de
escravos mineradores e modelos físicos de métodos de extração em subsolo. Também há na
cidade inventário de pontos de interesse mineiro, coleta de dados e troca de informações acerca
dos locais, em eventos, pesquisas e caminhadas guiadas.
Lacourt (1837, segundo ADOP, 2013) registrou mais de 350 galerias em Ouro Preto, com
comprimentos de 30 a 50 m e dezenas de escavações superficiais. Existem pelo menos 20%
catalogadas, 8 mapeadas em detalhe, como a de Chico Rei, escavação artesanal subterrânea sob
a cidade, distribuída em vários níveis. Os primeiros 50 m seguem até o salão de cristais (átrio a
partir do qual sai um túnel mais elevado), estão iluminados e abertos à visitação turística. Na de
Morro da Queimada implanta-se parque arqueológico, conforme Sobreira et al. (2014). Autores
relatam que, na década de 1990, iniciaram-se estudos nestas áreas, com cadastramento e
mapeamento de ruínas, estruturas de mineração e galerias subterrâneas, atingindo-se bom
conhecimento do acervo arqueológico.
A magnitude da extração do ouro deixou numerosos vestígios no perímetro urbano: montanhas
recortadas, com flancos rasgados, testemunham a ação do homem; canais laterais que cortam
encostas para condução de água; imensos reservatórios em alvenaria de pedra, para retenção de
material desmontado das encostas (“mundéus”), as lamas auríferas que desciam das montanhas
lavadas; reservatórios de água para uso nos trabalhos, aquedutos e estruturas de suporte,
galerias subterrâneas, abertas de forma a seguir os veios mineralizadas e ruínas de edificações
civis por toda a Serra de Ouro Preto.
Há grande demanda pela divulgação da existência e importância deste acervo e dos estudos
realizados sobre o tema junto às comunidades que habitam estas áreas. Conforme os autores, os
depósitos extraídos que deixaram mais sinais na região foram os dos flancos das montanhas
(“grupiaras”) e veios auríferos. Nos primeiros era usado o método que mais modificou a paisagem,
o desmonte hidráulico. Nos veios eram abertas minas para extração subterrânea. A dimensão dos
trabalhos e formas resultantes na paisagem são exemplos marcantes da ação antrópica no meio
físico, como agente geológico, e seus reflexos podem ser vistos também pelo Ribeirão do Carmo,
a jusante de Ouro Preto. Estruturas como sarilhos (poços verticais cilíndricos) e ruínas diversas
completam grande potencial arqueológico e turístico, essencial ao entendimento da mineração
nos séculos passados.
DISCUSSÃO
No processo de degradação do patrimônio, a própria população age como elemento deletério,
pela ocupação urbana e pela depredação dos resquícios da antiga mineração, quase sempre por
desconhecer a importância do local. O risco à preservação existe com a malha urbana cada vez
mais próxima, depósitos de lixo, entulhos. Outro aspecto que chama a atenção é a exposição a
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riscos como, por exemplo, de subsidência, pela instabilização de estruturas subterrâneas. A
utilização do espaço subterrâneo, embora não seja novo para a humanidade, ainda é tabu, sendo
tratada como questão marginal, apontada como a última solução em relação ao uso de espaços,
que advém principalmente de associações negativas com o ambiente subterrâneo. A tecnologia
atual é capaz de superar muitos aspectos e expectativas são de que espaço subterrâneo venha a
ser mais valorizado.
Em várias situações o patrimônio mineiro representa possibilidade de receita. Silva Filho e Silva
(2012) mostram que minas subterrâneas exauridas resultam em grandes aberturas ou saguões
completamente vazios e apontam questões geomecânicas, econômicas e ambientais a ser
consideradas e avaliadas na determinação das possibilidades de reuso de galerias de mina, pois
pode-se produzir receita, com visitação. A Mina da Passagem, próxima a Ouro Preto, ativa de
1719 a 1996, é atração turística, em que a usina de beneficiamento foi transformada em museu.
Desde sua desativação, atraiu pessoas de várias partes do mundo, sendo também usada para
prática de mergulho, pois algumas de suas galerias encontram-se submersas em águas
cristalinas. A descida para o subsolo se dá por meio de trolley, em plano inclinado que vai a 120 m
de profundidade vertical. A Serra de Ouro Preto tem incipiente indústria de turismo voltada para
visitação de antigas minas.
A Mina de Gongo Soco é outro sítio aurífero subterrâneo de interesse nacional, conforme Ruchkys
e Machado (2013). No século XIX, a mina viveu seu apogeu com extração mecanizada e
industrializada, pelos ingleses, entre 1826 a 1856, que criaram autêntica vila inglesa, com
instalações particulares. Propostas associadas à valorização do patrimônio geológico e mineiro
devem ser desenvolvidas e fomentadas tais como a constituição de circuitos geo-mineiros que
valorizam o território como herdeiro de uma história extrativa secular e que promovam as
geociências junto ao grande público. Ressalte-se a importância de preservar este patrimônio que
testemunha a história mundial e a evolução da humanidade.
CONCLUSÕES
Há grande preocupação e consciência internacional de preservar elementos que evidenciam a
história e evolução da Terra e aqueles que divulgam a história da mineração, conhecimento que
precisa ser disponibilizado por meio de experiências como museus, parques culturais e
geoparques. O compartilhamento dos conhecimentos pode produzir suporte para sustentabilidade
de áreas já mineradas, a partir do momento em que a comunidade tenha maior consciência da
importância destes locais e de ações para sua conservação, da realidade existente de sua
comunidade e sua relação com a história das cidades e busque se apropriar dela, inclusive com
possibilidade de benefícios econômicos, com desenvolvimento de atividades turísticas.
O estágio atual de conhecimento sobre locais de mineração do Século XVII em Minas Gerais,
referente a riscos geológicos e geotécnicos decorrentes da ocupação, e ao acervo arqueológico
existente, está avançado. Entretanto, há dificuldades no desenvolvimento de estudos nas áreas já
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ocupadas, onde muitas vezes construções recentes ocultam, depredam ou destroem este valioso
patrimônio cultural, científico e arqueológico.
Há um leque grande de possibilidades de reuso do espaço subterrâneo e esse depende das
características econômicas, sociais e culturais da região. O acesso seguro às galerias das antigas
minas proporcionaria não só atrativo para os turistas, mas também de pesquisadores interessados
em estudos da mineralização.
Durante sua vida e após a conclusão da sua atividade, as minas representam patrimônio
importante, nos aspectos geo-mineiros. É preciso proteger e preservar esta herança para
transmiti-la e divulgá-la de forma que valores sejam mais conhecidos. A mineração precisa desse
reconhecimento e valorização do conhecimento, com difusão do mesmo em experiências como
publicações, cartilhas, parques, museus, em contraposição ao simples fechamento ou selamento
das escavações.
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