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Ouro Preto e o geopatrimônio: 40 anos do primeiro sítio da 
humanidade da Unesco no Brasil 
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Prof. Dr. Paulo de Tarso Castro (ptacastro@gmail.com) 
Prof. Dr. Ricardo Fonseca (ricardo.fonseca@ufop.edu.br) 

 
O conhecimento das ciências da Terra, devido à superficialidade pelo qual é tratado 

no ensino básico – pela complexidade de nomes, ou ainda, pela escala de tempo em que 
ocorrem as transformações tão amplas e por vezes lentas –, envolve conceitos pouco 
entendidos e trabalhados para o grande público, limitando a difusão das informações sobre 
a realidade geológica da qual fazemos parte (Paula 2013). Realidade esta que a “Terra (...) 
é o berço da vida”, conforme Declaração dos Direitos à Memória da Terra (Digne 1991). 

Por outro lado, essas informações são fundamentais não só para entendermos a 
evolução da Terra, como também para pensarmos em ações e consequências futuras. 
Diante disso, é de suma importância a divulgação mais ampla da geologia e a necessidade 
de entendê-la como parte do patrimônio natural e cultural de uma região, visto que o 
conhecimento é o primeiro passo para sua proteção. 

O patrimônio geológico é composto por geossítios com relevância cultural, turística, 
científica ou didática e, em regiões como o Quadrilátero Ferrífero (QFe), onde a ocupação 
humana se deu em função da atividade extrativa mineral, há de se referir aos registros 
relevantes da mineração como patrimônio mineiro. A descoberta do ouro na região ao final 
do século XVII e, posteriormente, do ferro em meados do século XX, representaram marcos 
da ocupação e urbanização do estado de Minas Gerais. 

Com o inventário da oferta de atrativos e comercialização por roteiros com base 
geológica, geomorfológica e mineira é possível, além de valorizar e envolver atores sociais, 
pensar iniciativas públicas e privadas para aproximar o conhecimento técnico (das 
geociências) do popular (das comunidades). Uma localidade, por mais rica que pareça, se 
não apropria, cuida, entende e vive bem com seu patrimônio não será um local adequado 
para o desenvolvimento de quaisquer atividades, inclusive, o turismo. 

Além da contemplação da natureza por meio de saídas de campo estimuladas pelo 
Romantismo, também áreas urbanizadas e industrializadas podem servir como áreas 
geoturísticas devido à sua herança. Assim, o Turismo Mineiro pode ser considerado como 
variação do Geoturismo, que utiliza além da importância econômica da mineração, seu 
valor histórico, social, cultural, arqueológico e arquitetônico. 

Se debruçando sobre a geodiversidade, o turista abre a janela para o Geoturismo 
como um novo segmento turístico, que é, ao mesmo tempo, conservacionista e educativo. 
Gradualmente, a geologia evolui, porém práticas como a coleta e venda de suvenires 
(rochas, fósseis e minerais por exemplo) para turistas e colecionadores, ainda são comuns. 

Contudo, as atividades voltadas ao geoturismo desenvolvidas no QFe apresentam 
diversas oportunidades através da proteção dos geossítios. Além do geoturismo, a partir 
destas práticas, é possível obter registros paleoambientais preservados em relevo e 
sedimentos ou estabelecer um campo de treinamento para geólogos, geomorfólogos, 
pedólogos ou alunos de ensino formal e informal.  

 



       outubro 2020 

2 
_____________________________________________________________________ 

Boletim AGeoBR 2020 (outubro) 

Nos 40 anos de 
comemoração do título pela 
Unesco de “sítio do patrimônio da 
humanidade”, Ouro Preto (Figura 
1) inúmeros são os exemplos de 
atrativos relacionados à mineração 
e que podem ser geoturísticos, 
valorizando-a também como 
patrimônio geológico, estimulando 
a geoconservação e integrando os 
patrimônios natural e cultural (por 
exemplo, Castro 2018). 

 
 
 
Com relação ao patrimônio 

mineiro, sete antigas minas de 
ouro estão abertas à visitação 
(Ouro Preto 2020a), além de poder 
se encontrar resquícios de 
práticas mineiras, como os 
mundéus e sarilhos, muitos destes 
localizados no Monumento 
Arqueológico Municipal / 
Ecomuseu do Morro da 
Queimada. Destas, algumas 
histórias e locações foram 
contempladas na literatura, em 
produções cinematográficas e 
pesquisas, como trechos do livro 
Romanceiro da Inconfidência 
(Cecília Meireles 1953), o filme 
“Chico Rei” (1985), “Mina du 
Veloso” (cf Evangelista, 2017) 
respectivamente. Os objetos de 
cantaria em arenito e pedra-sabão 

ainda estão presentes na maioria das 29 igrejas do município (Ouro Preto, 2020b) com 
destaque para a Basílica do Pilar e a Igreja de São Francisco de Assis (Figura 2) 
propiciando o geoturismo urbano (vide Liccardo, Mantesso-Neto & Piekarz 2012).  

Este patrimônio é reconhecido desde os trabalhos de campo dos naturalistas (vide 
“Pluto Brasilienses” de Eschewege 1833), dos modernistas (vide “Guia de Ouro Preto” de 
Bandeira 1938) e o relatórios geológicos (vide Dorr 1969) até, sem se esgotar, artigo dos 
professores Castro e Ruchkys (2017), que analisaram 30 iniciativas do patrimônio geológico 
no QFe entre 2002 e 2017, com destaque para a Universidade Federal de Ouro Preto 
(UFOP) e a Universidade Federal de Minas Gerais.  

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 1. Figuras: 1) Paisagem de Ouro 
Figura 1. Paisagem de Ouro Preto. Crédito: Welterbe UNESCO© 
M & G Therin-Weise 

Figura 2. Trabalho de campo de pesquisa de geoturismo urbano 
no centro histórico de Ouro Preto. Crédito: Ricardo Fonseca 
(2019). 
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A UFOP vem desenvolvendo há mais de dez anos o ensino, a pesquisa e a extensão 
voltadas ao patrimônio geológico e mineiro, dentre outras, respectivamente: disciplinas 
“Geoconservação” (graduação Eng. Geológica e mest./dout. Evolução Crustal e Recursos 
Naturais), “Geoturismo” (grad. Turismo) e “Geoturismo em Sítios do Patrimônio Natural 
Brasileiro” (mest. Turismo e Patrimônio); iniciação científica “Geoturismo e sítios do 
patrimônio brasileiro: estudo de caso de Ouro Preto (MG)” e projeto de mestrado “A análise 
das ocorrências fossilíferas do Quadrilátero Ferrífero sob a ótica da Geoconservação”; e 
projetos “Rocha Amiga” e “Pesquisa, educação e restauração da cantaria em Ouro Preto”. 

Durante a pandemia é importante ficar em casa se possível, mas pode-se visitar os 
geossítios e sítios da geodiversidade de Ouro Preto por meio da excursão virtual pelo QFe 
(CPRM 2007) Museu de Ciência e Técnica respectivamente, (re)conhecendo o 
geopatrimônio desta joia do Barroco de Minas, do Brasil e da humanidade! 

 
 
 
VI Workshop GeoHereditas - Chamada de resumos 
 
Entre os dias 25 e 27 de março de 2021, em plataforma 100% on-line, será realizado 

o VI Workshop GeoHereditas com o tema Geoconservação no contexto socioambiental: 
respeitar a diversidade, ampliar a equidade e promover a inclusão. Vamos discutir o 
papel da geoconservação no contexto de grandes desafios atuais. 

Maiores informações no site https://www2.igc.usp.br/geohereditas/vi-workshop-
geohereditas/  

Participem e enviem seus resumos! 
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IV Oficina do Patrimônio Geológico 

Por: 
Maria da Glória Motta Garcia (mgmgarcia@usp.br) 

Lígia Maria de Almeida Leite Ribeiro (ligia.ribeiro@cprm.gov.br) 
Karina Kawai Higa (karina.higa@alumni.usp.br) 

 
No dia 28 de setembro de 2020 ocorreu a IV Oficina do Patrimônio Geológico, que 

teve como tema “Inventários regionais no contexto do inventário nacional”. O evento foi 
promovido pelo Núcleo de Apoio à Pesquisa em Patrimônio Geológico e Geoturismo 
(GeoHereditas), sediado no Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo 
(IGc/USP), em parceria com o Serviço Geológico do Brasil (CPRM). 

A abertura do evento contou com a participação de representantes das duas 
instituições. Pelo IGc, o Prof. Dr. Caetano Juliani, diretor e pela CPRM, Angélica Barreto 
Ramos, responsável pela Divisão de Gestão Territorial (DIGATE). 

O Prof. José Brilha, da Universidade do Minho, Portugal, fez uma apresentação sobre 
“Boas práticas na realização de inventários do patrimônio geológico”. O pesquisador 
reafirmou a necessidade de seguir métodos e critérios bem definidos, para que os 
resultados sejam cientificamente comparáveis. Destacou ainda, a importância de definir o 
foco do inventário, para que o produto final seja uma listagem coerente, que permita realizar 
uma caracterização das prioridades de proteção e uso e que possa ser efetivamente 
utilizada para fins diversos. 
 

 
 
 
O Dr. Carlos Schobbenhaus, da CPRM, responsável pelo projeto de Inventário do 

patrimônio geológico do Brasil, comentou sobre o panorama geral da iniciativa e sobre os 
principais desafios de um trabalho que envolve um país de dimensões continentais. 
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A Dra. Mylene Berbert-Born, da CPRM, apresentou as novas possibilidades, ainda em 

construção, da Plataforma GEOSSIT, para o cadastro nacional de geossítios. 
Na parte da tarde foram apresentados resultados dos projetos de Inventários 

estaduais. A Profa. Maria da Glória Motta Garcia apresentou os resultados do inventário do 
patrimônio geológico do estado de São Paulo, único estado brasileiro a contar com um 
inventário publicado (Garcia et al. 2018), com a primeira fase realizada entre 2013-2016 
que apresentou uma lista de 142 geossítios inventariados e avaliação quantitativa deles. Já 
na segunda fase (2017-atual), contou com a atualização do inventário, avaliações 
quantitativas segundo o GEOSSIT, avaliações dos enquadramentos legais e diagnósticos 
de uso e proteção desses geossítios (Higa 2019), além da elaboração de web map online 
dos locais inventariados (www2.igc.usp.br/geohereditas). 

O Geólogo Marcelo Ferrassoli da CPRM apresentou seu trabalho em andamento, 
desde 2019, com o levantamento de sítios de interesse geológico do estado do Rio de 
Janeiro. Este trabalho é desenvolvido por Marcelo dentro do âmbito do Serviço Geológico 
do Brasil e conta com a colaboração de profissionais do serviço geológico estadual e das 
universidades cariocas. O geólogo mostrou os métodos e critérios que têm sido utilizados 
no levantamento, que é considerado um projeto piloto dentro do inventário nacional. 

Por fim, o Prof. Luiz Alberto Fernandes e a doutoranda Fernanda Borato Xavier 
apresentaram o trabalho que faz parte da tese de doutorado de Fernanda sobre o 
levantamento do Inventário Geológico do Estado do Paraná, sob orientação do prof. Luiz 
Fernandes na UFPR. Os autores mostraram os critérios que têm sido utilizados para a 
definição das categorias geológicas e para a seleção de geossítios de acordo com métodos 
adaptados da ProGEO (Associação europeia para a conservação do patrimônio geológico) 
e do IGME (Instituto Geológico e Mineiro da Espanha). 
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Os estados convidados para o evento são geograficamente contíguos, visando abrir 
a discussão de uma possível integração dos sítios que contemplam estes inventários e o 
projeto de inventário do patrimônio nacional. Os organizadores pretendem que o evento 
abra uma série de discussões acerca da definição dos contextos geológicos e estratégias 
para realizar esta integração. 
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GEOSSÍTIO DO MÊS 
 

Ponta das Lajes e o Encontro das Águas, AM 
A Formação Alter do Chão como moldura geológica do espetacular Encontro das 

Águas Manauara 
 

Por Humberto Cavalcante Lima (humbertoclima@ufam.edu.br) 
 
O geossítio Ponta das Lajes faz parte da geodiversidade do estado do Amazonas. A análise 

da proposta (No 54) foi aprovada em 2010 pela comissão do SIGEP (Comissão Brasileira de Sítios 
Geológicos e Paleobiológicos) e foi apresentada pelos profs. Drs. Elena Franzinelli e Hailton Igreja 
(Universidade Federal do Amazonas) 

O geossítio ocorre a leste da cidade de Manaus (AM), na margem esquerda do rio Negro, no 
local da sua confluência com o rio Solimões. Trata-se de uma saliência de rochas silicificadas da 
Formação Alter do Chão, de idade cretácea, que se estende em direção ao centro do rio na base 
de uma falésia com cerca de 90 m de altura. Os sedimentos silto-argilosos mostram estratificações 
cruzadas típicas de planície de inundação e estão sobrepostos por arenitos grosseiros com 
estratificações cruzadas acanaladas de grande porte. 

As estruturas tectônicas presentes no local manifestam as fases da neotectônica que atuou e 
atua na faixa central da bacia amazônica e revelam a natureza do ambiente tectônico que preparou 
o local da confluência dos rios Negro e Solimões. O geossítio ainda é pouco conhecido 
internacionalmente, embora assuma grande importância histórico-cultural para a região, como 
também para as geociências, com destaque para o geoturismo.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista geral da 
confluência dos rios 
Negro e Solimões e da 
Ponta das Lajes no 
Encontro das Águas 
durante a intensa seca 
de outubro-novembro 
de 2010 (Google Earth). 
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Icnofóssil decimétrico (~80 cm de comprimento) 
de possível toca preenchida na camada de siltito 
vermelho. 
 

Gravura facial antropomórfica em painel inciso. A 
direita fácies antropomorfa em painel picoteado 
(modificada de Lima, 2011). Foto: Valter Calheiros, 
em 15/11/2010.

Afloramentos arenosos da base da sequência da 
Ponta das Lajes 

Vista aérea do mirante do encontro das águas 
 

 
Fonte: 
Franzinelli, E.; Igreja, H.L.S. (2010) Proposta de Sítio Geológico PONTA DAS LAJES. In: http://sigep. 
cprm.gov.br/propostas/Ponta_das_Lajes_AM.htm (13/10/2020). 
Franzinelli, E. 2009. Morphology of the Negro and Solimões Rivers’ Confluence (Amazonas, Brazil). Glocoph 
Israel 2009, Program and Abstracts, p.27, University of Haifa.

 
 

 
Fiquem em casa e fiquem bem! 


